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شیوهنامه
کتابی که در دست دارید هدیهایست از نویسنده به مخاطب .هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است
که محتوایش خوانده و اندیشیده شود .این نسخه هدیهای رایگان است ،بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و هرنوع
استفادهی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است .در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و
انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید ،یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید،
مبلغ مورد نظرتان را به حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی (به نشانی  )@sherwin_vakiliاعالم
نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار (کاغذی یا الکترونیکی) چه کتاب یا چه ردهای از کتابها شود.
شماره کارت6104 3378 9449 8383 :
شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران4027460349 :
شماره شباIR30 0120 0100 0000 4027 4603 49 :
به نام :شروین وکیلی
همچنین برای دریافت نوشتارهای دیگر این نویسنده و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیهایشان
میتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامشان را در این نشانیها دنبال کنید:
www.soshians.ir
()https://telegram.me/sherwin_vakili
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دیباچه

این رساله ،متنی است که مدتها پیش ،به سال  ۱۳۷۶نوشته شده ،و این زمانی است که من تازه تحصیل
در مقطع تحصیالت تکمیلی را شروع کرده بودم و پاسخِ پرسشهای مرکزی خویش را در قلمرو فیزیولوژی
اعصاب دنبال میکردم .این کتاب بعدتر در کانون خورشید به صورت انتشار داخلی منتشر شد و بحثهایی را میان
دوستان برانگیخت .حاال که این سطور را مینویسم ،بیست سال از آن تاریخ میگذرد و برخی از نتیجهگیریها و
آرایی که دربارهی شناختشناسی و دامنهی کاربست دادههای عصبشناسانه در آن دارم ،دستخوش تغییر شده
است .با این وجود ،این کتاب همچنان به نظرم سودمند رسید و به همین دلیل تصمیم به انتشارش گرفتم .هنگام
خواندناش باید به این نکته توجه داشت که بخشی از نتیجهگیریهای این متن با برداشتهای امروزِ من تفاوت
دارد ،اما بدنهی آن برایم پذیرفتنی است و به عنوان اندیشههای جوانی بیست و دو سه ساله ،چه بسا همچنان
امروز هم ارزش تامل داشته باشد.
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پیشگفتار

هدف از این نوشتار ،پرداختن به برخى از پرسشهاى بنیادى قلمرو فلسفهى شناخت است .پرسشهایى که
به گمان من به دلیل وفادارى به پیشفرضهایى آزموده نشده ،به پاسخهایى شتابزده و ناکارآمد انجامیدهاند .پس
این سطور ،بیانگر تالشى خواهند بود براى به نقد کشیدن این پیشفرضها ،و پاسخگویى به پرسشهایى مشابه
به کمک مفاهیمى که در این میان زاده مى شوند .پیش از پرداختن به بحث اصلى ،باید به چند نکته اشاره کنم تا
زمینهى کار روشن شود:
نخست آن که پرسش مرکزى مورد نظر این نوشتار ،در تمام فلسفههایى که ادعاى توصیف فراگیر هستى را
دارند ،از اهمیتى بنیادى برخوردار است .به تعداد فالسفهاى که در مورد جهان و شناخت اندیشیدهاند،
چهارچوبهاى فلسفى داریم ،و به ازاى هر چهارچوب ،مفاهیمى کلیدى داریم که سنگ بناى آن نظریهى فلسفى
را تشکیل مىدهند .به بیان دیگر ،در نظام معنایى هر دیدگاه فلسفى ،برخى نقاط ثقل و کانونهاى تمرکز بار معنایى
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وجود دارند ،که کل دستگاه و ساختار ارائه شده در آن دیدگاه ،بر مبناى آنها استوار است .تغییر برداشت ما از
این کلیدواژههاى فلسفى ،مىتواند به دگرگون شدن تفسیرى که از آن فلسفهى خاص داریم ،بینجامد .همچنین
تعریف نادرست و ناقص این مفاهیم کلیدى ،به ابهام و تناقضهاى منطقى منجر خواهد شد.
مفهوم پدیدار ،به مثابه واحدِ پایهى ادراك ،یکى از این مفاهیم کلیدى است که در تمام نظریههاى منسجم
فلسفى تعبیرى از آن وجود دارد .اگر آنقدر جسارت داشته باشم تا دیدگاه خود را یک دستگاه فلسفى تازه و نو
بنامم ،ناچار خواهم بود تا مفهوم شکست پدیده را هم به عنوان یکى از مفاهیم کلیدى مورد نیازم معرفى کنم.
مفهومى که به فرآیند زایش و عملکرد این خشتهاى معنایى داللت مىکند .درك دقیق یا نادقیق از این مفهوم،
مىتواند به برداشتى درست یا اشتباهآمیز از دیدگاه مورد پیشنهادم منجر شود.
دوم این که نگارندهى این نوشتار ،پیش از هرچیز ،یک زیستشناس است که کلید پاسخگویى به بسیارى از
پرسشهاى اساسى فلسفى را در شواهد زیستى مىجوید .یعنى به گمان من ،بیشتر سؤاالت مهمى که قرنها براى
فالسفه و اندیشمندان مطرح بوده و معموال به پاسخى در خور نرسیده ،با توجه به بینش نوینى که از زیست
شناسى در معناى عام کلمه حاصل شده ،پاسخپذیر است.
شناختشناسى ،یکى از این شاخههاى فلسفه است که باید کلیدهاى طالیى معماهاى آن را پیش از
هرچیز در دانش عصبشناسى بازجست .هر بخشى از فلسفهى نوین امروز ،توسط شواهد به دست آمده از
شاخههاى خاصى از دانش تغذیه مىشود .همان طور که کیهانشناسى و فیزیک پاسخها و پرسشهایى جدید را
در بسیارى از قلمروهاى فلسفه مىآفرینند ،زیستشناسى نیز در بسیارى از قلمروها حرفهایى براى گفتن دارد.
به گمان نگارنده ،نقشى که شواهد زیست شناسى در فلسفه مىتواند ایفا کند ،و ایفا مىکند ،تا حدودى
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نادیدهانگاشته شده است .بسیارى از نکات قابلطرح در قلمروهایى مانند شناختشناسى ،به دلیل همین غفلت از
شواهد کلیدى زیستى ،مورد کملطفى فالسفه قرار گرفته است .با توجه به این نکات ،من خواهم کوشید تا با توجه
به مبانى ساده و پذیرفته شدهى زیستشناسانه ،به برخى از این قلمروها گام بگذارم.
سومین گوشزد این است که نگارنده با وجود پرداختن به تعاریف ،خود را در برابر آنها بیش از حد خاصى
مسئول نمىبیند .این قضیه در زبانشناسى و منطق محموالت بارها و بارها اثبات شده که هیچ واژهاى را در
زبانهاى طبیعى نمىتوان به طور کامل تعریف کرد .زبان ،که زمینهى انتقال مفاهیم نهفته در همهى مباحث علمى
هم هست ،شبکهاى معنایى از واژگان است که هریک داراى بار معنایى مفهوم ،ولى تعریف نشدهاى هستند .براى
تعریف هر واژه در هریک از زبانهاى طبیعى ،مجبوریم از واژگان دیگرى استفاده کنیم که خود آنها نیز نیازمند
تعریف هستند .به این ترتیب تسلسلِ ایجاد شده ،ما را به هیچ کجا نخواهد برد .چون هیچ واژهاى نیست که در
زبانهاى طبیعى تعریف دقیقى داشته باشد ،و بتواند سنگ بناى تعاریف دیگر واقع شود .به این دلیل ،در این متن
نخواهم کوشید تا هیچ واژهاى را به لحاظ منطقىاش تعریف کنم .آنچه که از این پس با نام تعریف مورد اشاره
قرار خواهد گرفت ،تنها روشن کردن محدودهاى معنایى براى استفاده از واژههایى کلیدى است .این حد و حصر
به طور نسبى کاربرد دارند و من در اینجا نخواهم کوشید تا کارى ناممکن انجام داده و مفاهیم مورد نیازم را منطقا
تعریف کنم.
چهارمین نکته ،این که مباحث و دریافتههاى عنوان شده در این نوشتار ،چیزى جز مجموعهاى از گمانهزنىهاى
نظرى و حدسهاى علمى نیستند .حقیقت لحاف چهلتکهاى است که گهگاه کسى گوشهاى از نقش و نگار زیباى
آن را در مىیابد ،و چه بسا که اقامت بر گوشهاى از این لحاف به الفِ دسترسى به کل آن همراه مىشود .کوشیدهام
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تا در این نوشتار از چنین خطایى پرهیز کنم .یعنى هیچ پافشارى خاصى بر گزارههاى طرح شده در این رساله
ندارم ،جز آن که آنها را درست مى دانم! با این وجود این متن را باید ساختارى معنایى دانست که بر نقد و
دگرگونى گشوده است .استفاده از شواهد علمى براى حل مسائل فلسفى ،به هیچ عنوان مترادف با جزمانگارى
تجربى و باور به قطعیت شواهد آزمایشگاهى یا تفسیر ما از آنها نیست.

خرداد ماه  ۱۳۷۶خورشیدی -تهران
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بخش نخست :رویكرد منطقی -فلسفی

گفتار نخست :پیشفرضهاى فلسفى

هدف این نوشتار ،اشاره به دادههایی است که بتواند به برخى از پرسشهاى بنیادى در زمینهى شناختشناسى
پاسخ دهد و چه بسا به ظهور نظامی سازگار در این زمینه یاری رساند.
براى ساختن یک دیدگاه همساز و هماهنگ فلسفى ،همواره ناچاریم تا از برخى از پیشفرضهاى ابتدایى آغاز
کنیم .این پیشفرضها ،بسته به احکام خود ،مىتوانند در آینده براى تعیین چهرهى کلى فلسفهى مورد نظر ما
نقشى کلیدى را ایفا کنند .همهى دستگاههاى فلسفى -بنابر تعریف خود ،یعنى کلىگویى -داراى این پیش
فرضهاى اولیه هستند .حال ممکن است بر این موارد تاکید شود ،یا نشود .ولى به هر حال این پیش فرضها
همواره وجود دارند .از آنجا که نخستین گام در ساختن یک دیدگاه مستقل ،تعیین این اصول بنیادى و درست
فرض شده است ،الزم مىدانم تا این مفاهیم را براى فلسفهى مورد نظرم به دقت روشن کنم ،و راههاى دیگر
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نادیده انگاشته شده را نیز مورد بررسى قرار داده ،و نقد نمایم .در نهایت مىخواهم به این نتیجه برسم که از میان
راههاى منطقى موجود در پیش روى ما ،پیشفرضهاى مورد نظر این نوشتار ،معقولترین و راهگشاترین
گزینههاى ممکن هستند.

اصل نخست :خارج از ما ،چیزى وجود دارد.

در بیان این اصل ،منظور من از خارج ،عبارت است از جهانى که مستقل از وجود هر ناظرى ،قابل فرض باشد.
این جهان هیچ صفت د یگرى ندارد ،جز اینکه ذهنى و درونى نیست .در نتیجه تاکید من بر چیز  ،کامال
غیراختصاصى است .تنها مقصودى که از مفاهیم چیز ،و جهان خارجى حاصل مىشود ،حضور یا عدم حضور
صفت وجود یا هستى ،در یک چیزِ مبهمِ تعریف ناشده است .وجود در این گزاره ،وجودِ هستىشناختى معنى
مىدهد .آشکار است که این اصل چیز زیادى را بیان نمىکند .تنها وجودى را در خارج از وجود ناظرهاى فرضى،
مورد اشاره قرار مىدهد.
اولین گام براى ساختن یک فلسفه ،پرداختن به مسألهى وجود است .پرسشى که در این گام نخست باید پاسخ
داده شود ،این است :آیا در خارج از وجود ما -که تمام جهان را مشاهده مىکنیم -جهانى خارجى هم وجود
دارد؟ یا این که جهان تنها مشاهدهاى است که در ذهن ما وجود دارد و فاقد مصداق خارجى است؟
این پرسش را مىتوان به شکل دیگرى هم پرسید ،و آن این است که :درجهى استقالل وجود جهان خارج ،نسبت
به ما چقدر است؟
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همهى این پرسشها ،مىکوشند تا موقعیت جهان خارج را -به طور ذاتى و بىواسطه -نسبت به صفت وجود
مورد بررسى قرار دهند .به این پرسشها دو نوع پاسخ مىتوان داد .یا جهان خارجى مورد نظر ما- ،که چیزى جز
تجربیات ذهنى خود را دربارهاش نمىدانیم -وجود دارد ،و یا ندارد .یعنى صفت وجود ،در جهان خارج از ما
مىتواند محمولى داشته باشد ،یا نداشته باشد .نمىتوان حالتى حد وسط را در این میان فرض قرار داد .وجود،
یک صفت دودویى است .خودش و نقیض خودش را در یک موصوف نمىتوان یافت .به این ترتیب کل پاسخهایى
که مىتوان به این پرسش داد ،از دو حالت آرى/نه خارج نیست.
اصل نخست ما ،نشان مىدهد که براى پاسخگویى به این امر ،پاسخ آرى را برگزیدهایم ،یعنى فرض کردهایم
که جهان خارجى مبهم مورد نظر ما ،به طور مستقل و به تنهایى داراى صفت وجود است ،و این صفت را بدون
واسطهى ذهن یک مشاهدهگر فرضى داراست .باید کمى در این مورد بیندیشم که چرا پاسخ مثبت به عنوان
پیشفرض ما برگزیده شده .چرا عکس آن را فرض نکردیم؟
نخست باید بر این امر پاى فشرد که اصل اولیهى مورد نظر ما ،از نظر منطقى با نقیض خود همارز است .هیچ
اثباتى نیست که بتواند به طور منطقى وجود یا عدم وجود مستقل جهان خارج را به ما نشان دهد .همیشه یک
ذهنىگراى افراطى این امکان را دارد تا فکر کند همهى تجربیاتش ،نه به جهان خارج ،که تنها به اندرکنشهاى
درون ذهنش بستگى دارند .ممکن است همهى آنچه که من درك مىکنم ،از جمله وجود ناظرهاى فرضى دیگرى
که در دور و برم مىلولند ،تنها نوعى خواب و توهم باشد .ممکن است همهى آزمایشهاى دقیق علمى و
مشاهدههاى شگفتانگیز سراسر زندگى من ،چیزى جز یک رؤیاى شگفتانگیز و دقیق نباشد .همواره این امکان
وجود دارد که همهى تجربیات و اثباتهایى را که براى تایید وجود جهان خارج ارائه مىشوند ،نوعى توهم ذهنى
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دانست .این امکان به لحاظ منطقى غیرقابل نقض است ،و من به هیچ عنوان نمىتوانم از وجود داشتن جهانى در
خارج از وجود خود  -به شکلى استداللى -مطمئن شوم .حتى اگر مىشد به نحوى آزمایشى طراحى کرد و این
وجود را به من اثبات کرد ،باز هم من این حق را داشتم که فکر کنم همهى این روند اثبات و قضیهى متقاعد شدن
من ،چیزى جز یک توهم و فکر خام نیست .در نهایت ،باید پذیرفت که براى رد کردن پاسخ منفى به پرسشهاى
باال ،هیچ دلیل منطقى قانعکنندهاى وجود ندارد .هیچکس نمىتواند کسى را که جهان را توهم مىپندارد و برایش
وجود قایل نیست ،با منطق به عکس عقیدهاش معتقد کند.
از سوى دیگر ،پاسخ آرى دادن به پرسشهاى باال هم دقیقا به همین شکل دفاعپذیر است .اگر من فرض کنم
که جهانى در خارج از وجود من وجود دارد ،هیچ دلیل منطقى قادر به رد کردن آن نخواهد بود .من مىتوانم
فرض کنم که هرآنچه که در ذهنم روى مىدهد ،ریشه در وقایعى خارجى دارد ،و ذهن من در این میان کارى جز
تغذیه از اطالعات خارجى را انجام نمىدهد .به طریق اول ،حتى اگر هم براى من ناموجود بودن جهان خارج
اثبات شود ،من مىتوانم فرض کنم که این تنها یک کنش و اندرکنش خارجى میان مغز من و جهان بوده ،و به
این ترتیب بار دیگر بر عقیدهى اولیهام باقى بمانم .به بیان دیگر ،از نظر منطقى بین این فرض که جهانى در خارج
وجود دارد ،و اینکه وجود ندارد ،تقارن محض حکفرماست .برگزیدن هریک از آنها ،مىتواند دستگاه فکرى
سازگار و غیرقابل ردى را بسازد .عالوه بر ناتوان بودن منطق در رد یکى از این دو دیدگاه ،شواهدى هم که بتوانند
نقیض یکى از آنها را ثابت کنند ،وجود ندارند.
اما این تقارن در همهى ما به نوعى مىشکند .ترجیح مطلق یکى از این دو دیدگاه بر دیگرى به لحاظ منطقى
ناممکن است ،ولى پذیرش همزمان هردوى آنها نیز به همین ترتیب مشکلساز و تناقضآفرین است .بنابراین ما
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به عنوان کسانى که زیر فشارى تکاملى مایل به داشتن یک دستگاه فکرى هستیم ،مجبوریم یکى از این دو حالت
دقیقا همارز را برگزینیم .من چنان که گفتم ،به عنوان اصل نخست دیدگاه خود ،وجود جهانى خارج از ناظرهاى
فرضى را برمىگزینم .براى این گزینش ،دلیل منطقى نیرومند و مهلکى وجود ندارد .تنها شواهدى ناقص ،و منطقى
نه چندان بىطرف وجود دارد که به من کمک مىکند تا از میان این دو شق ،یکى را برگزینم .براى باز کردن دلیل
این گزینش ،ناچار خواهم بود تا کمى به پیامدها و نتایج منطقى هریک از این دو دیدگاه بپردازم:

الف :اگر جهانى خارج از وجود ما وجود نداشته باشد.

در این حالت ،موضع فکرى ما با آنچه که ذهنىگرایى افراطى خوانده مىشود ،برابر خواهد بود .بر مبناى این
فرض ،همهى جهان توهمى است در ذهن من .اگر بخواهیم از نظر منطقى دقیق باشیم و به کمترین فرضهاى
ممکن بسنده کنیم ،باید بپذیریم که همهى جهان تنها توهمى است که در ذهن یک فرد یکتا -یعنى من  -وجود
دارد .فرض کردن اینکه ذهنهاى دیگرى هم در این جهان خالى از وجود ،وجود دارند ،خود فرضى است اضافه
که نیازمند نقد و بحث است .من در اینجا به پیامدها و نتایج منطقى سادهترین و محکمترین حالت بسنده مىکنم،
و آن هم حالتى است که ناظر فرضى آفرینندهى جهان ،یکتا باشد و عبارت باشد از خود من ،که این حالت را از
میان تقارن یاد شده برگزیدم .اگر تمام جهان عبارت باشد از توهم من ،هیچ اتفاقى نمىافتد ،فقط امکان شناخت
بیشتر دچار مشکل مىشود .اگر همهى تجربیات و شواهد حسى من ،عبارت باشند از تجربههایى ذهنى ،باز هم
من مىتوانم در جهان ذهنى خود به زندگى ادامه دهم و تجربیات موهوم پنداشته شدهى خود را پیگیرى کنم ،ولى
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در این میان تنها امکان درك بهتر جهان را از دست مىدهم .چرا که وجود ،با آنچه که من تجربه مىکنم رابطهاى
نخواهد داشت ،و اصوال وجود هستى مشکوك خواهد بود.
بر این دیدگاه ،یک ایراد منطقى کوچک وارد است ،و آن هم جملهى قصار دکارت است که cogito ergo
 .sumیعنى اگر من بنا را بر این بنهم که شک در وجود ،سرلوحهى اندیشهام باشد ،دچار مشکل نقض خود
مىشوم .من مىتوانم به عنوان یک شکاك در وجود ،در وجود داشتن همهى آنچه که تجربه مىکنم شک کنم ،و
بنابر تقارنى که در پى این شک حاصل مىشود ،مىتوانم راهى را برگزینم که به نفى وجود مستقل آن تجربه منجر
مىشود .این تقارن در مورد همهى شکها و همهى گزینشهاى مربوط به آن وجود دارد ،تنها موردى که تقارن
مى شکند ،مربوط به موقعى است که من در وجود خودم هم شک کنم .وجود خود من هم که این جهان را در
خواب مىبینم ،نوعى تجربه است .من در مورد وجود خود هم بر اساس همان شواهد تجربىاى حکم مىکنم که
به وجود سایر پدیدههاى جهان مىپردازم .به این ترتیب قاعدتا باید در مورد وجود من هم مثل سایر موارد ،تقارنى
در پذیرش وجود یا عدم وجود دیده شود .ولى چنین نیست .اگر من در وجود خود هم شک کنم ،دچار یک
تناقض منطقى مى شوم ،و آن هم این است که با نفى وجود خودم ،به طور ضمنى وجود شک را هم نفى مىکنم
و شک چیزى است که مبناى پیشروى من در این جهان توهمآسا بود .این همان ایراد مشهور دکارت بر شک در
وجود جهان است .برخى از فالسفه این ایراد را بسیار مهم و حیاتى دانستهاند ،و برخى نیز اهمیتش را کمتر
دانستهاند .چیزى که مسلم است ،این که مىتوان به وجود شک در وجود اعتقاد داشت ،و وجود خود را به عنوان
تنها فرد شکاك موجود نفى کرد .این امر هرچند به نظر تناقضآمیز مىرسد ،ولى با چند پشتکواروى منطقى در
تعریف شک قابلرفع است .از سوى دیگر ،معقولتر این است که ذهنىگراى افراطى مورد نظر ما ،در این یک
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مورد شکست تقارن منطقى ایجاد شده را بپذیرد و وجود خود را فرض کند ،ولى وجود جهانى را که این وجود
یکتاى نامشخص و غیرقابل درك تجربه مىکند را نفى کند .در هردو حال ،وجود جهان خارج ،نفى مىشود و به
طور کلى پرسش اولیهى ما در مورد هستى داشتن یا نداشتن جهان ،پاسخ منفى مىگیرد.
ایراد دیگرى که مىتواند در بسط ذهنىگرایى پیش آید ،مربوط به زمانى است که وجود صاحبان ذهنهایى
دیگر هم فرض شود .اگر ذهنىگراى فرضى ما ،که تنها وجود خود را فرض مىگرفت ،از این فرض اولیهى نه
چندان منطبق با عقلسلیم عدول کند و وجود ناظران دیگرى را هم براى این رؤیاى بزرگ فرض بگیرد ،دچار
مشکل منطقى دیگر خواهد شد که به مسألهى ذهن دیگرى مشهور است .این ایراد هم از اینجا ناشى مىشود که
تظاهرات تجربى یک آدم دیگر که داراى وجود فرض مىشود و ارزشى همتاى خود من -به عنوان ناظر رؤیاى
بزرگ -دارد ،با تظاهرات تجربى ناشى از سایر موارد عدم فرض شده برابر است .یعنى اگر من فرض کنم که جز
من ذهنهاى دیگرى هم در جهان وجود دارند ،در حاشیه فرض خواهم کرد که تجربیات من از آدمهاى دیگر،
بر وجود ایشان داللت دارد .با توجه به اینکه تجربیات من از ناظرهاى دیگرى که داراى وجود فرض مىشوند ،با
تجربیات من از سایر چیزهایى که عدم و موهوم دانسته شدهاند ،یکسان است ،دلیل ترجیح ناظرها بر بقیه -در
حکم به وجود -مشخص نیست .یک آدم دیگر هم در ذهن من همان تظاهرات حسى و تجربى را ایجاد مىکند
که یک میز یا کوه ایجاد مىکند .آنچه که من از آدمهاى دیگر درك مىکنم ،از نظر کیفى تفاوت چندانى با آنچه
که از زمین و سنگ و صندلى درك مىکنم ندارد .بنابراین این فرض که آدمها به عنوان ناظر وجود دارند ولى میز
و سنگ وجود ندارند و موهوم هستند ،منطقى جلوه نمىکند .به این ترتیب ،ما در برابر دو مشکل قرار مىگیریم.
اگر بخواهیم شک در وجود را به ناظرها هم بسط دهیم ،در یک مرحله مجبور مىشویم وجود ناظرهاى دیگر جز
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خود را انکار کنیم ،که با عقل سلیم جور در نمىآید ،و از سوى دیگر مجبور خواهیم بود تا در نهایت وجود خود
را هم به عنوان تنها ناظر موجود با دیدهى شک بنگریم .این دو مشکل ،همان مواردى هستند که با عنوان برهان
دکارت و مسأله ذهن دیگرى مورد اشاره قرار گرفت.
ذهنىگرایى ،گذشته از این دو نتیجهى نامطلوب و تناقضآمیز منطقى ،که از شک افراطى در وجود ناشى
مى شود ،دچار چند ایراد عملکردى هم هست .این ایرادات منطقى و فلسفى نیستند .تنها بر این نکته اشاره دارند
که نتایج حاصله ،به الگوهاى رفتارى ناخوشایندى منجر مىشوند .اولین نتیجهى حاصل از ذهنىگرایى ،اعتقاد به
بىفایده بودن تجربه در مسیر شناخت ،و عدم رابطهى آن با وجود واقعى است .این نتیجه ،همارز نفى امکان
شناخت است .یعنى اگر تجربه را فاقد ارتباط با وجود بدانیم ،و همه چیز را نوعى توهم فرض کنیم ،خواه ناخواه
به این نتیجه مىرسیم که شناخت هم غیرممکن است .همهى شناختهایى که براى ما حاصل شده یا قابلحصولند،
به ا ین ترتیب نوعى توهم هستند که اصالتى از نظر تبیین جهان خارج ندارند .این نتیجه به بىمعنا شدن علم،
کنجکاوى ،و مدلهاى فکرى منجر مىشود .یعنى ذهنىگرایى در نهایت خود ،نظریهاى بسته و همانگویانه است.
این نظریه تنها در این حد مىگوید که جهان همه توهم و پندار است ،و دیگر هیچ چیزى را به آن اضافه نمىکند.
برخالف بسیارى از نظریات واقعىگرا که مانند درختانى بالنده ،مرتبا رشد مىکنند ،دیدگاههاى ذهنىگرا مانند
تیلههاى کوچکى مىمانند که بسته و کوچک و فقیرند و تنها چیزى را که بیان مىکنند ،تکرار اصل اولیهشان -
نفى وجود -است .این تیلههاى منطقى فاقد زادآورى و توانایى بالندگىاند .به این تیلهها ،چیز جدیدى نمىچسبد.
به همین دلیل هم پذیرش نظریات ذهنىگرا ،در صورتى که با پاسخ منفى به وجود جهان خارجى همراه باشند،
نقطهى پایانى خواهند بود براى کنجکاوى و زایش فکرى و فلسفى .بنابراین مهمترین صفت ناخوشایندى که در
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نظریات ذهنى گرایانه نهفته است ،این عقیم بودن و فقر است .صفتى که در کل به توقف و درجا زدن دانش و
اندیشه منجر مىشود.
یک ویژگى دیگر نظریات ذهنىگرا ،فقدان قدرت توضیحشان است .یک ذهنىگرا به هیچ عنوان نمىتواند
جهان خارج را توضیح دهد .بیشترین چیزى که مىتواند بگوید این است که همهى این توهم معجزهآسا ،توسط
ذهنى خالق و دقیق آفریده مىشود .ذهنى عجیب که ریزهکارىهاى منطقى عجیبى رإے؛کى در نظر مىگیرد و
ظاهرى قانونمند و منطقى به تصویر این رؤیا مىدهد .اما این پایان کار است .ذهنىگرا هیچ چیز مهمى در مورد
این رؤیا به ما نمىگوید .خود رؤیاى بزرگ از دید او فاقد اهمیت است ،چون چیزى بیش از یک توهم پوچ
نیست ،و این امر که هستى و جهان به راستى به چه چیز شبیه است ،همواره در پردهى ابهام باقى مىماند .گر
بخواهم احساس شخصى خود را در مورد نظریات ذهنىگرا بیان کنم ،باید بگویم که این نظریات ارضاءکننده
نیستند .پرداختن به زیر و بم این دیدگاه ،آن شادمانى و لذتى را که از کشف جهان وجود به انسان دست مىدهد،
فراهم نمىآورد .در این دیدگاه ،عطش کنجکاوى و میل به دانستن برآورده ناشده باقى مىماند و راهى هم براى
نیل به آن پیشنهاد نمىشود.
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ب :اگر جهانى خارج از وجود ما وجود داشته باشد.

این امکان ،تنها چیزى که مىگوید این است که مستقل از ما چیز وجود دارد که داراى وجود است .در مورد
اینکه این وجود چیست و چه خواصى دارد و رابطهاش با ما چیست ،هیچ نمىگوید .به بیان دیگر ،تنها حصرى
که این امکان بر دیدگاه ما مىبندد ،در نظر گرفتن وجودى گستردهتر از ناظر فرضى است .در این حالت ،تصویرى
که از جهان به دست مىآید ،کمابیش با آنچه که دیدگاه علمى خوانده مىشود ،منطبق خواهد بود .این دیدگاه ،که
واقعىگرایى هم خوانده مىشود ،تجربه را نمودى از وجود جهان خارج فرض مىکند ،و به این شکل پرداختن
به آن و تحلیل آن را به عنوان راهى براى شناخت پیشنهاد مىکند .نتایج این دیدگاه ،به تناقضات بزرگى مانند
مشکل ذهن دیگرى و نفى وجود شکاك نمىانجامد ،و با این وجود گهگاه باطلنماهاى علمى کوچکى را در بطن
خود مىپروراند.
دیدگاه واقعگرایانه ،درحال حاضر مقبولیت عام دارد .عقل سلیم و الگوهاى رفتارى و فکرى معمول بر آن
انطباق دارند و روششناسى معمول براى پژوهش و درك جهان خارج همه بر اساس آن استوار شدهاند .با این
وجود ،در میان فرض اولیهى وجود جهانى مستقل از وجود ناظران ،و فلسفهى معمول علمى ،یک بریدگى کوچک
دیگر هم وجود دارد که معموال نادیده گرفته مىشود .این بریدگى با فرضى دیگر پر مىشود که به گمان من
مىتواند به عنوان دومین پیشفرض مورد نیاز ما براى ساختن یک فلسفهى سازگار مورد تاکید قرار گیرد .در بند
بعدى به تفصیل در مورد این پیشفرض دوم بحث خواهم کرد .در اینجا بیشتر الزم مىبینم تا مقایسهاى در میان
واقعىگرایى و ذهنىگرایى انجام شود.
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واقعىگرایى ،نسبت به ذهنىگرایى ،چند برترى دارد .نخست اینکه از مشکالت فلسفى و پیچیدگىهایى مانند
قضیه ذهن دیگرى مبراست .به همین دلیل هم با عقل سلیم بیشتر سازگار است .هرکسى با هر سطحى از دانش،
به طور پیشفرض اصل واقعگرایى را مورد پذیرش قرار مىدهد ،و به این ترتیب عقل عام و خام مشترك در
همهى آدمیان ،آن را تایید مىکند .از سوى دیگر اگر بخواهیم به پیامدهاى شناختى این دو نظریه بردازیم ،مىبینیم
که ساختار واقعىگرایانه ،با وجود محتوایى اطالعاتى بسیار بیشتر خود نسبت به ذهنىگرایى ،و پیچیدگى افزونترى
که در به تصویر کشیدن جهان نشان مىدهد ،از نظر منطقى سازگارتر و معنادارتر است .همچنین از گزارههاى
منطقى واقعگرایانه ،نتایج منطقى بیشترى حاصل مىشود و زایندگى اندیشه در آن محفوظ مىماند .به این ترتیب،
دومین و سومین نکتهى مثبت موجود در واقعگرایى ،عبارت است از سازگارتر بودن ساختار آن ،و زایندهتر بودن
آن است .به عنوان یک ترجمهى دیگر از این دو نکته ،مىتوان خصلت توضیح دهندگى و ارضاءکنندگى واقعگرایى
را نیز در نظر آورد .بر خالف تیلهى خود بسنده و بستهى ذهنىگرایى که هیچ نظریهى جدیدى را پشتیبانى
نمىکرد ،واقعگرایى به چندین نظریهى گاه متضاد چسبندگى دارد ،و از این میان ،توضیحاتى متنوع و متعدد را
براى تجربیات خارجى فراهم مىکند .این همان ویژگىاى است که با عنوان ارضاءکنندگى مورد اشاره قرارش
دادهام.
پنجمین مورد برترى واقعىگرایى بر ذهنىگرایى ،همان است که پوپر با عنوان براهین زبانى مورد اشاره قرارشان
داده ،و آن هم این است که عناصر زبانى و ساختارهاى نمادین موجود در تفکر و اندیشه و ارتباط ،همه بر وجود
چیزهایى خارج از ناظر فرضى داللت مىکنند .البته این برهان چندان محکم نیست و چنان که گفتیم همواره یک
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ذهنىگرا مىتواند با این فرض که دارد خواب استفاده از چنین زبانى را مىبیند ،به نظریهى اولیهاش وفادار باقى
بماند.
آخرین موردى که در اینجا به نظر من مىرسد ،این اصل است که همهى موجودات زنده ،حتى خود فالسفهى
ذهنىگرا هم ،رفتارى از خود نشان مىدهند که با دیدگاه ذهنىگرایى در تضاد است .اصال خود این حقیقت که
فلسفهاى به نام ذهنىگرایى وجود دارد -البته اگر کل این دیدگاهها توهم من نباشد -نشانگر این مطلب است که
فالسفهى ذهنىگرا براى بیان نظر خود کوشیدهاند ،و این بدان معناست که وجود شنوندهاى را در خارج از خود
فرض کردهاند .اینهمه بحثها و نوشتارهایى که در رد واقعىگرایى و اثبات و جانبدارى از ذهنىگرایى نوشته شده،
در خود دیدگاه ذهنىگرایان غیرقابل توجیه جلوه مىکند .فیلسوفى که مىپندارد در خارج از ذهنش هیچ چیزى
وجود ندارد ،و این دیدگاه خود را به اطالع دیگران مىرساند ،پیشاپیش یکى از مهمترین اصول فلسفهى خود را
نقض کرده .یعنى کوشیده تا با جهان خارجى- ،مثال فالسفهى دیگر -ارتباط برقرار کند .تا جایى که من مىدانم،
فالسفهى ذهنىگرا هم مانند سایر مردم کار مىکردهاند و غذا مىخوردهاند و فعالیتهاى بدنى انجام مىدادهاند .این
الگوى رفتارى براى کسى که معتقد است جهان خارجى وجود ندارد کمى عجیب است.
اگر جهانى خارج از من وجود ندارد ،و اگر همه چیز توهم است ،چه نیازى به کار کردن و خوردن و خفتن
وجود دارد؟ کافى است تا توهم این کارها حاصل شود و بنابراین تالش براى دگرگون کردن جهانى که ذهنى و
پوچ پنداشته مىشود غیرقابل توجیه است .فکر مىکنم حاال وقت آن باشد تا دوباره موضع خود را در مورد پرسش
مهم وجود یا عدم وجود جهانى مستقل از ناظر اعالم کنم ،و نظرى جسارتآمیز را هم به آن ضمیمه کنم .به نظر
من ،واقعگرایى معقولترین دیدگاه در میان دو حالت یاد شده و مشتقاتشان است .در واقع فکر مىکنم بتوان
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واقعگرایى را به عنوان تنها دیدگاه قابلبهرهبردارى و کاربردى معرفى کرد .ذهنىگرایى چیزى نیست جز یک بازى
لفظى و زبانى ،و فرضى غیرقابل استفاده که چیزى خارج از پیش فرض خود را بیان نمىکند .باید دقت داشت که
با وجود همهى مواردى که من در اینجا براى نشان دادن برترى واقعىگرایى نسبت به ذهنىگرایى ذکر کردم،
نمىتوانند تقارن منطقى میان این دو پاسخ به سؤال اولیهى ما را بشکنند .اینها همه مىتوانند توجیهى باشند براى
اینکه چرا مردم همه این تقارن را به همین شکل مىشکنند ،ولى اثباتى نهایى و مسلم براى برترى یکى بر دیگرى
نیستند.
همهى فالسفهاى که تا به حال در مورد ذهنىگرایى سخن گفته یا نوشتهاند ،به عنوان یک پیشفرض رفتارى،
واقعىگرایى را در ذهن داشتهاند!
بىمعنى جلوه مىکند که کسى جهان خارج را نفى کند ،و بعد در درون همین جهان به عمل بپردازد .کسى که به
نوشتن و مباحثه و ترویج افکارش روى مىآورد ،و از الگوهاى رفتارى مشابه با همتایان واقعىگراى خود پیروى
مىکند ،لزوما از ایدهى افراطى اولیهاش در مورد موهوم بودن جهان خارج عدول کرده .شاید او چنین بیندیشد که
در درون این رؤیاى بزرگ ،دارد به شکلى که خودش دلش مىخواهد خواب مىبیند،اما این دلیل براى تالش در
دخالت در جهانى که ناموجود پنداشته مىشود کافى نیست .میل به دخالت در این رؤیاى بزرگ ،خود به معنى
پذیرفتن این پیشفرض است که این رؤیاى موهوم و بزرگ ،ارزش دستکارى شدن را دارد ،و بنابراین از اصالتى
بیشتر از پندار و توهم صرف برخوردار است .اما حتى در صورتى که بپذیریم جهان مستقل از وجود ما وجود
دارد ،باز تا رسیدن به یک روششناسى علمى راهى دراز را در پیش داریم .فرض وجود جهانى در خارج از وجود
ما ،لزوما به این حکم که تجربیات ما از این جهان معرف قانونمندى موجود در آن است ،منجر نمىشود .همهى
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ما ،پس از پذیرش اینکه جهانى خارج از وجود ما وجود دارد ،یک گام دیگر هم برمىداریم ،و آن هم پذیرش
دومین پیش فرض مورد نیاز براى ساختن یک دیدگاه واقعبینانه است .این اصل چنین است:

اصل دوم :تجربیات ما با آنچه كه در جهان خارج روى مىدهد رابطه دارد.

این فرض ،دومین حلقهى ارتباط ما را با جهان خارج تشکیل مىدهد .تنها فرض اینکه جهانى در خارج از ما
وجود دارد ،براى ساختن یک فلسفه کافى نیست .ممکن است این جهان خارجى هیچ ارتباطى با ما نداشته باشد
و باز هر آنچه که ما درك و تجربه مىکنیم ،اوهامى در یک رؤیاى بزرگ باشد .براى اینکه این حلقهى دوم
ارتباطى با جهان خارج را نیز برقرار کنیم ،باید همان مسیر منطقىاى را طى کنیم که در مورد پیشفرض واقعگرایى
کردیم .یعنى پرسشى را مطرح کنیم که پاسخهایش به نوعى براى ما فاقد تقارن باشند .در اینجا این پرسش را
اینطور صورتبندى مىکنم:
تجربیات ما با وقایع موجود در جهان خارج چقدر ارتباط داد؟
این پرسش بر خالف پرسش نخستین ما ،فاقد دو پاسخ متضاد است .جواب این سؤال مىتواند طیفى پیوسته از
ارتباط تجربه با وقایع خارجى را نشان دهد ،من در اینجا براى سادهتر شدن بحث ،پرسشم را محدودتر مىکنم و
آن را به این معنا دوبارهنویسى مىکنم :آیا اصال رابطهاى بین تجربه با جهان خارج وجود دارد؟
این سؤال دیگر دو جواب دارد .یا ارتباطى بین تجربه و وقایع خارجى وجود دارد ،یا ندارد .در اینجا دیگر به
این موضوع کارى ندارم که اگر ارتباطى وجود دارد ،درجهى ارتباطش چقدر است .تنها به همین بسنده مىکنم
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که وجود یا عدم وجود ارتباطى میان این دو را بررسى کنم .مانند مورد پیش ،به این پرسش هم دو پاسخ مىتوان
داد:

الف :ارتباطى میان جهان واقعى خارج ،و تجربیات ما وجود ندارد.
در این حالت ،قضیه با آنچه که در پاسخ اول به پرسش پیشین دیدم چندان تفاوت نمىکند .یک جهان واقعى
و مستقل از ما در آن بیرون وجود دارد که هیچ ارتباطى به ما ندارد و آنچه که ما به عنوان تجربه مىشناسیم ،باز
چیزى است در حد یک رؤیاى بزرگ ،و اوهام.
چون نمىخواهم گفتار به درازا بکشد ،خیلى کوتاه مىگویم که از نظر کاربردى به این پاسخ دقیقا همان ایراداتى
وارد است که به پاسخ اولمان به سؤال قبلى وارد بود .در اینجا هم این دیدگاه عقیم است و به تیلهى دیگرى- ،
منتها با قطر بزرگتر -مىماند که هیچ نظریهى ارزشمند شناختى نمىتواند بر آن سوار شود .این دیدگاه هم به
همان ترتیب بىفایده ،نازا ،غیرارضاءکننده ،و نامنطبق بر عقل سلیم است .عالوه براین باز مانند مورد قبل مىتوان
دید که حتى معتقدین به آن به دلیل تالششان براى پیروى از رهنمودهاى تجربى ،رفتارى متضاد با اندیشهشان را
نشان مى دهند .یعنى حتى کسى که در ظاهر طرفدار این موضع است ،به دلیل آنکه در رفتار خود از شاخصهاى
راهنما و اصالحکنندهى تجربى بهره مىبرد ،به ایدهى خودش وفادار نیست.

ب :ارتباطى در میان تجربه و وقایع جهان خارج وجود دارد.
در این حالت ،تنها چیزى که بیان شده ،این است که رابطهاى در میان آن وجود مبهم و ناشناختهى خارجى،
و تجربیات ما وجود دارد .همانطور که احتمال دوم منجر به واقعگرایى ،هیچ چیزى بیشتر از وجود را براى جهان
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در نظر نمىگرفت ،این فرض کنونى هم هیچ چیزى بیشتر از وجود رابطه میان این وجود و تجربهى حسى را
بیان نمىکند .ناگفته پیداست که در تمام این متن منظور از تجربه ،ادراك حسى و -هرآنچه که درك شود -بوده.
این فرض ،درست مثل فرض واقعگرایى ،ایرادات کاربردى نقیض خود را مىپوشاند ،و امکان زایش شناخت را
در زمینهى تجربه فراهم مىآورد .این دیدگاه مفید ،زایا ،ارضاءکننده ،و کاربردى است ،و همه به نوعى در الگوى
رفتارى خود آن را در نظر مىگیرند.
یادآورى این نکته ضرورى است که در هردو مورد- ،چه در فرض واقعگرایى و چه در فرض ارتباط تجربه با
واقعیت -احتماالت متضاد با پیش فرض ما ،از نظر منطقى درست همارز پیشفرض ما بود .اینکه در جواب دو
پرسش مطرح شده ،کدام دو پاسخ داده شود ،از نظر منطقى غیرقابلتعیین است .تنها عاملى که به شکست این
تقارن مىانجامد ،کاربردى بودن یکى از احتماالت ،و شواهد جسته و گریختهى حاشیهاى است .به بیان دیگر باید
در نظر داشت که این دو پاسخ به این دو پرسش ،تنها از آن رو برگزیده شدهاند که پاسخهاى مقابلشان از نظر
عقالنى-عملى غیرقابلاستفاده بود .بنابراین نباید چنین پنداشت که رد دو مورد یاد شده بر مبناى منطق بوده .منطق
در مورد این پرسشها بىطرف است و اگر زمانى هم کمى از یک طرف جانبدارى مىکند ،آنقدر نیست تا رد مسلم
یکى یا اثبات مسلم دیگرى را به دنبال داشته باشد.
با وجود همهى این حرفها ،به گمان من این گزینشها ،تنها راههاى موجود در پیش پاى یک موجود شناسا
هستند .موجودى که دارد تجربه مىکند و مىخواهد جهان اطراف خود را بشناسد ،ناگزیر است تا فرض کند که
جهانى در آن بیرون وجود دارد و تجربههایش هم ارتباطى با آن جهان دارند .هر پاسخ دیگرى ،تنها راه اندیشیدن
و شناختن را سد خواهد کرد و فایدهى دیگر ندارد.
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با توجه به موفقیت دیدگاههاى معمول فلسفى ،که همه بر اساس این دو پیشفرض ساخته شدهاند ،مىتوان حکم
کرد که خطرى در پذیرش این دو اصل وجود ندارد .اگر پیشفرضهاى غیرقابل اثبات ما ،که در همهى دیدگاههاى
رایج و موفق امروزى هم مفروضند ،غلط باشند ،موفقیت این دیدگاهها و کاربردشان در شناخت جهان به صورت
معمایى غریب جلوه مىکند .اگر ما در حال خواب دیدن و تصور کردن جهان هستیم ،این کار را به طرز عجیبى
منطبق بر اصول یاد شده انجام مىدهیم .اگر جهان یک خواب باشد و تجربیات ما ربطى به جهان خارج فرضى
نداشته باشد ،معجزهاى در این میان وجود دارد که ارتباط یک به یکى را بین اجزاى اوهام ما برقرار مىسازد .این
ارتباط همان است که ما آن را قانونمندى مىنامیم.
از آنجا که براى ساختن یک دستگاه فلسفى ،مهمترین اصل پرهیزگارى در استفاده از اصول موضوعه است،
من تنها پیشفرضهاى غیرقابل اثبات خود را بر همین دو مورد منحصر مىکنم .این دو اصل ،که به گمان من در
بیشتر نظریات معمولى موفق مخفیند ،مىتوانند پایههایى محکم براى بنا کردن قلعهى فلسفهاى تجربى بر آن باشند.
فکر مىکنم با در نظر گرفتن این دو اصل ،به کمترین قناعت کردهام ،و تا حد امکان از مبتال شدن به پیشفرضهاى
متعدد و اشتباهآمیز مصون ماندهام.
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گفتار دوم :نتایج منطقى دو پیش فرض

الف :حركت

اگر جهانى در خارج از ما وجود داشته باشد ،و این جهان با تجربیات ما داراى رابطهاى باشد ،آنگاه این جهان
متحرك خواهد بود.
این گزاره ،نخستین و بدیهىترین نتیجهاى است که از دو اصل یاد شده گرفته مىشود .با توجه به اینکه مهمترین
شاخص تجربیات ما حرکت است ،و تصور جهانى ثابت که حرکت را در سیستم تجربى ما -به این شکل عام-
القا کند قابلتصور نیست در نتیجه این حرکت ریشه در جهان خارج دارد.
باید این جمالت را کمى بیشتر شرح دهم.
نخستین چیزى که با اصالت دادن به تجربیات براى درك جهان خارج ،الزم جلوه مىکند ،ارزیابى خود
تجربیات است .اگر تجربیات با جهان خارجى رابطهاى داشته باشد ،پس آنگاه این تجربیات تنها کلید رهگشاى
ما براى بررسى و شناخت جهان خواهند بود .چون آشکار است که با در دست داشتن چنین برگهى خوبى ،راه
بهترى براى ارزیابى طبیعت نداریم .اگر بخواهیم بر مبناى تجربیات جهان خارج را بشناسیم ،نخست باید بکوشیم
تا رابطهى تجربه را با جهان خارج درك کنیم .یکى از اهداف اساسى این نوشتار ،روشن کردن همین رابطه است.
اگر بخواهیم به چگونگى رابطهى تجربه با جهان پى ببریم ،نخست باید تصویرى از ماهیت تجربه ،و ماهیت
فرضى جهان خارجى داشته باشیم .تنها ماهیت مسلم جهان خارجى -بنابر تعریفى که خود به عنوان اصل موضوعه
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پذیرفتیم -،وجود است .یعنى فعال تنها چیزى که در مورد جهان خارج مىتوان گفت ،این است که وجود دارد،
و نه بیشتر.
اما در مورد تجربه دستمان بازتر است .تجربه چیزى است که در هر مقطع زمانى از عمرمان با آن سروکار
داریم ،و بهتر از جهان نادیده و ناشناختهى خارجى برایمان قابل تحلیل است .براى تحلیل تجربه مىتوان خیلى
علمى عمل کرد ،یعنى تجربیات دیگران را نیز دستهبندى کرد و ویژگیهاى مشترك در همهى تجارب را از این
داده ها استخراج کرد .اما با توجه به اینکه خود زبان ،و روشهاى آزمایش تجارب دیگران ،خود نوعى تجربهى
اولیه براى ما محسوب مىشوند ،از اول این کار را نمىکنم ،و ابتدا تنها تجارب اول شخص را که بىواسطه در
اختیارم است مورد بررسى قرار مىدهم .اگر تجربهى شخصى را به عنوان ابتدایىترین و سادهترین نوع تجربه در
نظر بگیریم ،و صفات و رفتارهاى معمول آن را عمیقتر مورد دقت قرار دهیم ،مىبینیم که برخى از صفات همیشگى
و پ ایا در آن وجود دارد .مثال تجربه چیزى است که اطالعات را مورد استفاده قرار مىدهد .مىتوان براى آغاز
بحث در مورد رابطهى تجربه و جهان از گزارههایى به این پیچیدگى بهره برد .ولى از آنجا که من در اینجا
مىکوشم تا با کمترین دادهها و بیشترین دقت پیش بروم ،باز چنین کارى نمىکنم ،و تنها عامترین خصلت تجربه،
یعنى حرکت را در نظر مىگیرم.
اگر تجربه ى شخصى را مالك قرار دهیم ،مهمترین چیزى که در تجارب گوناگون جلب نظر مىکند ،حس
حرکت در آنهاست .تجارب ،حاالتى ذهنى هستند که مهمترین ویژگیشان ،پویایى و دگرگون شوندگى است .هیچ
دو مقطع زمانى نیستند که تجارب شخصى ما در آنان درست یکسان باشد .هر لحظه ،تجربهى خاص خود را به
همراه دارد که با تجارب سایر لحظات تفاوت مىکند .بنابراین مهمترین چیزى که در تجربه وجود دارد ،حرکت
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و پویایى است .تعریف حرکت بسیار دشوار است .اما در این حدى که تا به حال پیش آمدهایم دگرگون شدن
الگوهاى ترکیبى عناصر سازندهى یک سیستم در طول زمان را مىتوان به عنوان تعریف حرکت در نظر گرفت.
بر اساس این تعریف ،مىبینیم که تجربه بدون این حرکت ،یعنى بدون دگرگون شدن عناصرذهنى سازندهى من
ناممکن است .اگر همه این عناصر دگرگون نشوند و نسبت به هم ثابت بمانند -چیزى که تا به حال رخ نداده-
دیگر تجربه معنا نخواهد داشت .حاال که در مورد اول شخص به نتایجى عام رسیدیم ،مىتوانیم حرف خود را
تعمیم دهیم و تجربیات دیگران را نیز به عنوان بخشى از این تجربهى شخصى مورد تحلیل قرار دهیم .به این
ترتیب شاید بتوانم در مورد تجربیات دیگران و ویژگیهاى عام موجود در آنها از راهى -مثال از راه زمینهى زبان-
قضاوت کنم .اگر چنین کنم ،خواهم دید که حرکت در تجربیات همهى موجودات زندهاى که من مىتوانم تا
حدودى از الگوهاى ذهنیشان باخبر شوم ،به عنوان یک شاخص پایدار و همیشگى وجود دارد ،پس با توجه به
همهى این شواهد ،این نتیجه را مىتوان گرفت :عامترین ویژگى تجربه ،عبارت است از حرکت.
با توجه به این که ویژگى بنیادى تجربه حرکت است ،و با توجه به اینکه فرض کردیم تجربه ارتباطى با جهان
خارج دارد ،دو حالت پیش مىآید :نخست اینکه این حرکت را چیزى آفریده شده در سیستم ذهنى و مربوط به
ذات خود تجربه بدانیم ،و جهان خارج را ثابت و ایستا فرض کنیم ،و دیگر اینکه جهان خارج را متحرك فرض
کنیم و حرکت موجود در تجربیات را به عنوان بازتاب این جنبش عام عالم خارج در نظر بگیریم .از دوران
فالسفه ى یونان و پیش از آن بر له و علیه هردو این نظریات شواهد و مباحث فراوانى مطرح بوده ،که در اینجا
نمىخواهم به آنها بپردازم .فقط همینقدر اشاره مىکنم که اگر بخواهیم تجربه را کلید درك عالم بیرون بشناسیم،
جهان خارج نمىتواند ثابت باشد .تمام شواهدى که تا به حال ثبت شده ،و تمام تجربیاتى که ما کردهایم یا از
29

www.takbook.com

طریق دیگران از انجام آن باخبر شدهایم ،بر این مهم داللت دارد که جهان خارج نیز مانند جهان تجربیات ما،
متحرك و پویا است .عالوه بر این عامل مهم -یعنى تجربیات -عامل دیگرى هم هست که مىتواند وجود حرکت
در جها ن خارج را ثبت کند ،و آن هم منطق است .اگر ما بخشى از جهان باشیم ،و تجربیات ما هم به صرف
موجود بودن به همین جهان متعلق باشند ،آنگاه وجود حرکت موجود در تجربهى ما و حاالت ذهنى ما ،به معناى
وجود حرکت در جهان موجودات -که در بر گیرنده خود ما هم هست -خواهد بود .همهى ما مىتوانیم به همان
ترتیبى که در وجود جهان شک کردیم ،در وجود خود هم شک کنیم ،ولى این کار کمکى به ما نمىکند .مىتوان
با همان استداللى که ترجیح وجود جهان خارج و ارتباط تجربه با جهان را نشان داد ،ترجیح فرض وجود خود
بر فرض عدم وجود خود را هم نمایش داد .ما در وجود خود شک نمىکنیم ،چون سودى برایمان ندارد و کمکى
در درك جهان نمىکند.
قانون طالیى قلمرو شناخت ،گریز از بنبست است .یعنى هرجا که فرضى به بنبستى شناختى انجامید ،باید
تا حد ممکن از آن دورى کرد .به همین دلیل هم معقول است که ما خود را موجود بدانیم ،و جهان را هم موجود
فرض کنیم ،آنگاه الجرم بخشى از جهان خواهیم بود .اگر بپذیریم که خود ما هم بخشى از جهان هستیم ،و ببینیم
که در ما -یا تجربهى ما ،یا ذهن ما ,..حرکت وجود دارد ،در عمل پذیرفتهایم که دست کم در بخشى از جهان که
مربوط به وجود ماست ،حرکت وجود دارد .با پذیرش این امر ،یعنى وجود حرکت در بخشهایى از جهان که
تجربه مىکنند ،پذیرش حرکت به عنوان یک خصلت عام وجود منطقىترین گزینه جلوه مىکند .البته مىتوان
فرض کرد که تنها بخشهاى متحرك در جهان این موجودات زنده و اذهان آنها هستند ،و مىتوان فرض کرد که
با تما م این حرفها جهان خارج ایستاست .اما این ادعاها عالوه بر اشکاالت منطقى درونشان ،بر خالف اصلى
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هستند که ما به عنوان پیش فرض برگزیدیم ،و آن هم اصل وفادارى به تجربیات بود .این اصل نتیجهى کاربردى
پیش فرض دوم ما ،یعنى رابطهى تجربه با جهان خارج است.
به این ترتیب نخستین نتیجهاى که از دو فرض اولیهى خودمان گرفتیم ،این بود :جهان خارج ،متحرك است.
یعنى در طول زمان ترکیبات عناصر سازندهى سیستم آن ،دگرگون مىشود.

ب) ورود به قلمرو علم

اگر این مواردى را که تا اینجا گذشت ،بپذیریم ،ناگهان خود را در حیطهى علم خواهیم یافت .اگر جهان
خارجى وجود داشته باشد ،و ما هم داراى ارتباطى تجربى با آن باشیم ،و این جهان متحرك باشد ،و ماهم تجربهى
حرکت را داشته باشیم ،یکى از سادهترین فرضها ،این خواهد بود که حرکت خارجى موجود در جهان واقعى
سرچشمهى تجربهى حرکت در ذهن ما باشد .به بیان دیگر ،سادهترین فرضى که از این حرفها نتیجه مىشود ،این
است که حرکت موجود در تجربیات ذهنى ما ،بازنمایى یک تجربهى خارجى است .بنابر اصل مهم منطقى که
اصل خّست خوانده مىشود ،این فرض ،به دلیل سادگى و به کمترین فرضهاى فرعى ممکن ،درستترین انتخاب
ما در این مقطع خواهد بود.
تصویر یاد شده در باال ،همان است که زمینهى اصلى پیکرهى غولآساى فلسفهى علم را با تمام جزئیاتش
تشکیل مىدهد .اگر این فرضیات منطقى چندگانه پذیرفته شوند ،بقیهى استدالل را مىتوان بر اساس منطق صرف،
و با تکیه بر شواهد پیش برد.
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ذکر مجموعه استدالالت فالسفهى علم ،که از این مفروضات اولیهى ما ،به گزارههاى بىشمار علمى مىرسند،
از حوصلهى این بحث خارج است .نگارنده خود زیستشناس است و چنین فرض مىکند که خواننده با هر نوع
زمینهى علمىاى که داشته باشد ،با الفباى فلسفهى علم ،و منطق درجه اول تا سوم آشناست .در هر صورت آشنایى
با این مفاهیم ،براى درك ادامهى بحث الزم خواهد بود .از آنجا که در این رساله فرصت پرداختن به کلیات این
ساختار استداللى نیست ،خواننده را به مطالعهى برخى از کتب معرفى شده به عنوان مرجع تشویق مىکنم.
اگر فلسفهى علم را به عنوان پیکرهاى معنایى در نظر بگیریم ،مىبینیم که این ساختار در اصل عبارت است از
مجموعه قواعدى منطقى ،که رسیدن از گزارههایى در مورد جهان خارج را ممکن مىسازند .فلسفهى علم ،در
اصل کارخانهاى است که از یکسو توسط منطق جدید و شواهد تجربى تغذیه مىشود ،و از سوى دیگر محصوالت
خود را بیرون مىدهد .این محصوالت عبارتند از گزارههایى در بارهى جهان خارج ،روششناسىهاى نو براى نیل
به گزارههاى بیشتر ،و نظریاتى که از ترکیب این گزارهها پدید مىآیند.
ما ،تا اینجاى کار یک پایهى منطقى را بر مبناى دو گزاره بدیهى ساختیم ،تا به این کارخانه راه پیدا کنیم .حاال که
وارد این کارخانه و ساختار آن شدهایم ،مىتوانیم از مجموعهاى غنى از گزارهها در مورد جهان خارج سود ببریم.
از این رو ،از این به بعد بحث ما تنها فلسفى نخواهد بود ،و جا به جا از شواهد علمى ،و نظریات به دست آمده
از راه این شواهد تغذیه خواهیم کرد.
مدلهاى موجود در این حیطه ،و اطالعات فراوانى که در مورد جهان خارج از این راه به دست آمده ،ما را در راه
رسیدن به دیدگاهى دقیقتر دربارهى رابطهى تجربه با جهان خارج یارى خواهد کرد.
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فلسفهى علم ،با همین پیشفرضهاى ما شروع مىشود و به زایش چندین تصویر موازى و کمابیش مشابه از
جهان خارج مى انجامد .در این بحث ،با توجه به تالش اولمان که تکیه بر کمترین و بدیهىترین پیشفرضهاى
اولیه بود ،برداشتى خاص را از این دیدگاه و زمینهى فکرى پیشنهاد خواهم کرد .ناگفته پیداست که دیدگاههاى
موازى دیگرى هم وجود دارند که همه بر اساس دو پیشفرض ابتدایى ما ،زمینههایى کمابیش مشابه را طراحى
کردهاند .من در اینجا سر آن ندارم که همهى این دیدگاههاى موازى پذیرفته شده در فلسفههاى کالسیک علم را
نقد کنم .تنها به این اکتفا مىکنم که برداشت خاص خود را از این قلمرو شرح دهم.
پیش از پرداختن به جایگاه و موقعیت دیدگاه خود در رابطه با فلسفهى علم ،الزم مىدانم مرورى کوتاه بر
آنچه که تا اینجا گذشت داشته باشم:
تا اینجاى کار ،ما این گزارهها را درست فرض کردیم :نخست اینکه جهانى خارج از ما وجود دارد .و به دنبال
آن پذیرش اینکه خود ما هم وجود داریم .دوم اینکه چیزى در ما وجود دارد به نام تجربه ،که ارتباطى با جهان
خارج دارد .از این دو گزاره ،این گزارهى تجربى را نتیجه گرفتیم که حرکت را در تجربهى خود درك مىکنیم ،و
به طور منطقى چنین نتیجه گرفتیم که این تجربه ریشه در جهان خارج دارد .از اینجا به بعد ،چیزهایى خواهیم
گفت که در فلسفهى علم هم مورد بحث و پذیرش است .دقت داشته باشید که بر اساس ساختارى که ما تا اینجا
ساختیم ،کمترین چیزهاى ممکن را در مورد جهان خارج و رابطهاش با خودمان مىدانیم .تنها صفاتى که از جهان
مىدانیم ،وجود و حرکت است ،و همهى آنچه که از خود مىدانیم وجود و تجربه و ارتباط با بیرون است .به
گمان من این خست در پذیرش اطالعات پایه و گزارههاى اولیه به ما کمک خواهد کرد تا از پیشداورى بپرهیزیم
و تا حد امکان فلسفهاى دقیق بسازیم.
33

www.takbook.com

اگر تجربه بازتابندهى حرکت موجود در جهان خارج از ما باشد ،آنگاه براى درك جهان متغیرى که در بیرون
وجود دارد و ما هیچ چیز در موردش نمىدانیم ،تنها وسیله ،تجربه است .تجربه به تنهایى نمىتواند در این راه به
ما کمک کند ،چون نتیجهگیرىهایى که باید از تجربه انجام شود ،بدون به کارگیرى منطق ناممکن است .پس در
همین جا به عنوان ابزارهاى پایهى خود براى شناخت جهان ،تجربه و منطق را معرفى مىکنم .تجربه که تا اینجا
زیاد مورد بحث قرار گرفت ،در مورد منطق هم تنها مىتوان این را گفت که همتاى قوانینى است که بر تجربهکردن
ما سوار شده است .یعنى زبانى که ما توسطش تجربیات خود را مىفهمیم و در یک ساختار همساز و هماهنگ
معنى مىکنیم ،منطق است .منطق ،به این ترتیب عبارت خواهد بود از نوعى قانون عام حاکم بر رفتارهاى شناختى
ما ،که چنانکه دیدیم حتى پیش از فرض تجربه از وجود آن استفاده کردیم.
حاال ما موجودى هستیم که داراى این دو وسیله هستیم و مىخواهیم جهان خارج از خود را بشناسیم .ابتدا براى
اینکه بتوانیم تجربیات خود را معنا کنیم ،نیاز به دستگاه مختصات پایهاى داریم تا بتوانیم در چهارچوب آن آنچه
را که منطق حکم مىکند و تجربه درك مىکند منظم کنیم .این چهارچوب اولیه ،همان است که در همهى
دیدگاههاى رایج موازى موجود در فلسفهى علم هم دیده مىشود .بر اساس این چهارچوب ،ما با استناد به تجربه
این گزارههاى پایه را درك مىکنیم:
نخست اینکه موجودى زنده وجود دارد ،که ما هم از آن نوع هستیم ،و این موجود همان است که تجربه مىکند
و منطق به کار مىبرد تا جهان خارج از خود را بشناسد .دوم اینکه این موجود زندهى شناسا در درون زمینهاى از
وجودهاى دیگر قرار گرفته که ما آن را جهان خارج نامیدیم .این جهان خارج به دلیل متحرك بودن و جنبش
ابدى خود ،چیزى را در موجود شناساى ما القا مىکند که همان تجربه باشد .به این شکل سیستم زنده که با
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تعریفى مبهم از جهان پیرامون خود جدا شد ،مرتبا توسط اطالعاتى تغذیه مىشود که از تغییرات محیط اطرافش
تولید مىشوند .من در ادامهى این بحث تعریفى دقیقتر بهتر از اطالعات را خواهم آورد .ولى در این مقطع همینقدر
کافى است تا فرض کنیم که آنچه محیط به سیستم القا مىکند ،اطالعات است.
به این ترتیب ،تجربه ،عبارت خواهد بود از اطالعات پرداخته شده .اینکه تجربه چگونه از اطالعات سر بیرون
مى آورد و ارتباطش با آن چگونه است ،فعال مورد بحث نیست .بعدها بیشتر به این موارد خواهم پرداخت .تنها
چیزى که در اینجا مهم است اینست که ما براى درك جهان خارج ،تنها به همین اطالعات و القائات محیطى
وابسته هستیم ،و این همان است که درك ما را از جهان خارج مىسازد.
این تصویر ،همان است که پایهى تمام دیدگاههاى علمى کنونى را تشکیل مىدهد .در تمام این دیدگاهها ،سیستمى
زنده که با تعریفى خاص از محیط خود جدا مىشود ،در معرض تغییرات محیطى واقع مىشود و این تغییرات در
داخل سیستم زنده بازنمایى مىشوند و از این بازنمایى ،اطالعات زاده مىشود .اگر این زمینه را از علم امروز
حذف کنیم ،چیز دیگرى به جا نمىماند .آزمایشگرى که در پى یافتن پاسخ معمایى دست به آزمایش مىزند ،و
پژوهشگرى که براى ایجاد مدلى از جهان خارج به تجربیات اتکا دارد ،همه و همه پیش فرض اولیهى خود را بر
این اساس استوار کردهاند.
چنانکه دیدیم ،این طرح ابتدایى از جهان ،و موجود شناساى درون آن ،با اتکا بر دو پیشفرض بدیهى گرفته
شده و نتایج منطقى حاصل از آن ،قابل دستیابى است .از این رو مىتوان روشناسى علمى را که بر همین چهارچوب
برافراشته شده ،به عنوان ابزارى کارآمد براى شناخت جهان خارج مورد استفاده قرار داد .از این رو ،از این به بعد
شواهد تجربى در بحث ما نقشى مهم را ایفا خواهند کرد و نتایج پذیرفته شدهى ناشى از متدولوژى علمى ،بسیار
35

www.takbook.com

مورد ارجاع قرار خواهند گرفت .از این به بعد بسیارى از گزارههاى پذیرفته شدهى علمى ،به عنوان گزارههاى
درست مورد اشاره قرار مىگیرد .در اینجا مجالى نیست تا چگونگى ارزیابى ارزش درستى هریک از این گزارهها
ذکر شود .بنابراین بین مباحثى که تا به حال آمد ،و پس از این کمى فاصله دیده خواهد شد .تا اینجا بحث ما فقط
منطقى و فلسفى بود و بنابراین گزارههاى معدود مورد استفادهمان همه از یکدیگر مشتق مىشدند ،اما از اینجا به
بعد ،گزارههاى فراوانى مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،و راه دستیابى به این گزارههاى علمى آورده نخواهد
شد .عالقمندان مىتوانند براى نیل به توضیحى دربارهى چگونگى دستیابى به این گزارهها ،و منطق نتیجه شدنشان،
به مراجع یاد شده در انتهاى بحث مراجعه کنند.
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بخش دوم :ارزیابی دادهاهی زیستشناساهن

بخش دوم ،در برگیرندهى شواهد تجربى و رویکردهاى علمى مفید براى ساختن دستگاه فلسفى مورد نظر من
است .از آنجا که این شواهد بسیار متعددند ،خواه ناخواه حجم این بخش نسبت به بخش پیشین بیشتر خواهد
بود .براى سادهتر شدن بحث ،سرفصلهاى مورد نظر را جداگانه خواهم آورد و تا حد امکان از پرداختن به
پیچیدگیهاى فنى خوددارى خواهم کرد .در هر مورد که گزارهى علمى مهمى ذکر مىشود ،مرجع خود را ذکر
خواهم کرد تا خواننده بتواند در صورت تمایل صحت و سقم آن را بررسى کند .آنچه که در این بخش به دنبالش
خواهم بود ،نشان دادن چگونگى ارتباط تجربیات با جهان خارج است .این امر تنها به کمک شواهد زیستشناسى
به ویژه در حیطهى عصبشناسى و رفتارشناسى -ممکن خواهد بود ،از این رو بیشترین تاکید من بر این دوشاخهاز دانش تجربى خواهد بود .با توجه به اهمیتى که نظریهى سیستمها و مفاهیم اولیهى موجود در آن ،براى بحث
من دارد ،برخى از مفاهیم اولیهى این دانش مانند سیستم و محیط و ...را دانسته فرض مىکنم .اگر بخواهم این
مفاهیم را هم از نو تعریف کنم حجم این نوشتار خیلى زیاد خواهد شد.
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گفتار نخست :اطالعات

اندرکنش موجود زنده با محیط پیرامون خود ،چنانکه گفتیم اطالعات ایجاد مىکند .اطالعات در معناى عام
خود شکل سوم ماده است و به چینش عناصر سازندهى یک سیستم مربوط مىشود ،ولى در اینجا ،بیشتر معناى
جریانى از القائات محیطى دگرگون کنندهى چینش درونى سیستم زنده را از آن اراده خواهم کرد .براى اطالعات
تعاریف فراوانى داده شده و برخى از آنها قابلقبولند .از آنجا که هنوز به گمان من تعریف این مفهوم در سیستمهاى
زنده دقیق نیست ،چندان به ریزهکاریهاى تعریف این مفهوم نخواهم پرداخت .از میان رویکردهاى رایجتر و
راهگشاتر به این مفهوم ،چند مورد را ذکر مىکنم و نقد کوتاهى هم بر آنها خواهم داشت .در نهایت باید به این
نکته توجه کرد که مفهوم پیچیدگى ،نظم و اطالعات هر سه با یکدیگر مربوطند .با توجه به اهمیتى که مفهوم
پیچیدگى در فلسفهى من ایفا مىکند ،مفهوم اطالعات نیز باید به عنوان یک کلیدواژهى مهم در نظر گرفته شود.
من در جاى دیگرى در مورد تعریف دقیقتر اطالعات و رابطهى آن با پیچیدگى خواهم نوشت ،و بنابراین در اینجا
از تکرار مکررات مىپرهیزم .اهداف اساسى این گفتار عبارت خواهند بود از :روشنتر کردن مفهوم اطالعات .نشان
دادن درجهى اثرپذیرى سیستم زنده از محیطش .روشهایى براى کمى کردن این تاثیرات .بررسى دامنهى این
اثرپذیرى .و در نهایت مقایسهى آنچه که سیستم زنده درك مىکند ،با آنچه که واقعا وجود دارد.
پیش از پرداختن به بحث ،الزم مىدانم براى دقیقتر شدن بحث ،دو اصطالح را تعریف کنم .در سیستم واژگانى
که از این پس مورد استفاده قرار خواهم داد ،واقعیت عبارت خواهد بود از آنچه که در جهان خارج از ناظر
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مىگذرد .یعنى آن جهان خارجى ناشناختهاى که تنها وجود و حرکت را در آن فرض گرفتیم ،واقعیت خواهد بود.
حقیقت در مقابل ،برابر خواهد بود با برداشتى که ناظر زنده از واقعیت خارجى دارد .حقیقت بازنمایى حرکت
موجود در جهان خارج -واقعیت -بر سیستم زنده خواهد بود .عدهاى به من در مورد این انتخاب واژگان ایراد
کردهاند و برعکس آن را درستتر دانستهاند .به گمان من بحث بىمورد در مورد واژگان یکى از بیهودهترین
کارهایى است که یک پژوهشگر مىتواند انجام دهد .من با گفتهى آن اندیشمند عصر نوزایى ،موافق نیستم که
مىگفت :فلسفه عبارت است از سوءاستفاده منظم از واژگانى که براى این کار ابداع شدهاند.
با این وجود ،از آنجا که درك نادرست این دو واژه به فهم آنچه که خواهم گفت لطمه مىزند ،در اینجا به اختصار
مىگویم که واقعیت -از ریشهى وقوع -چیزى است که در فلسفه از دیرباز به عنوان امرى مستقل از ناظر و مربوط
به جهان خارج مطرح بوده .وقوع یک اتفاق ،مستقل از ناظرى است که ممکن است آن را مشاهده کند .در برابر،
حقیقت -از ریشهى حق -چیزى است شخصىتر حق بسته به دیدگاه خاص هرکس معنى مىشود و لزوما داراى
مصداق خارجى نیست .از این رو مفهوم حقیقت از واقعیت درونىتر و ذهنىتر است .به همین دلیل هم در کل
این واژگان را به این ترتیب انتخاب کردهام.
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الف :مرورى بر مفهوم اطالعات

مفهوم واژهى اطالعات در نگاه نخست کامال آشکار و واضح به نظر مىرسد ،ولى پاسخ دقیق به این پرسش
که اطالعات به راستى چیست ،مدتهاست که ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است .اطالعات ،یکى از
معدود مفاهیمى است که پیش از تعریف شدن ،به صورت کمّى تحلیل شد ،و این عکس روال معمولى است که
در تاریخ علم شاهد آن هستیم .کمّى کردن مفاهیم و تحلیل ریاضى آنها ،به درك عمیقى از مفهومشان وابسته
است ،و بنابراین معموال تعریف قبل از تحلیل مشخص مىشود .در بعضى موارد ،این اصل نقض مىشود و
مفاهیمى مبهم ،به دلیل اهمیت کاربردیشان ،زودتر از موعد شمارشپذیر مىشوند .اطالعات ،در اواسط قرن بیستم،
توسط یک دانشمند فرانسوى به نام کلود شانون ،در قالب نظریه اطالعات به صورت کمّى درآمد .این کار ،همزمان
با شکلگیرى نخستین شبکههاى مخابراتى و اطالعرسانى انجام گرفت .چنانکه گفتیم ،این امر پاسخى بود پیش
از موعد ،به نیاز مبرم تکنولوژى ،که به تدریج اطالعات را در ابعاد وسیع به کار مىگرفت .با وجود اینکه شانون
در نظریه ى خود تعریفى براى اطالعات ارائه کرده بود ،ولى از آن هنگام تا به حال بین نظریهپردازان در مورد
دقت و صحت این تعریف ،اختالف نظر وجود دارد.
براى اطالعات تعاریف فراوانى وجود دارد ،و همین زیاد بودن تعاریف ،یکى از دالیل نادقیق بودن مفهوم آن
است .من در اینجا بعضى از این تعاریف را فهرستوار ذکر مىکنم تا زمینهى موضوع مشخص شود .خود شانون
اطالعات را به صورت معنایى نزدیک به آنتروپى تعریف مىکند و حتى در محاسبات خود ،از معادالت مربوط به
آنتروپى -برگرفته از قانون دوم ترمودینامیک -بهره مىبرد .بنابراین تعریف ،اطالعات یک گزاره عبارت است از
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پیچیدگى روابط موجود بین اجزاى آن .اگر یک مجموعه از احتماالت گسستهى مکمل یکدیگر را -مانند p1,
 - p2, ...pnداشته باشیم ،و این مجموعه از احتماالت ،حالت یک سیستم را مشخص کنند ،آنگاه اطالعات این
سیستم برابر خواهد بود با بیتهایى که براى تعریف یکى از این حاالت -که سیستم را معرفى مىکند -،الزم
است .یعنى اگر  Pعبارت باشد از کل احتماالت ممکن در مورد یک سیستم ،وP={ p1, p2, ....pn {:
آنگاه اطالعات موجود در سیستم ( H(pبر حسب بیت -برابر خواهد بود با:

H(p)= -pi log pi

چنانکه مى بینید ،این معادله با برابرى مربوط به آنتروپى در ترمودینامیک کالسیک همریخت است .شاید همین
همریختى معادالت ،منشأ اصلى اشتباه شانون در همتا گرفتن این دو مفهوم بوده باشد .در صورتى که چنین همتایى
را بپذیریم ،به این نتیجه مىرسیم که یک سیستم ،در حالتى که احتمال بروز همهى حاالتش با هم برابر باشد،
داراى بیشینهى اطالعات ممکن است .یعنى در صورتى که قاعدهى برابرى امکانات 1برقرار باشد =p1= p2
...=pnآنگاه آنتروپى بیشینه خواهد شد ،چون بىنظمى سیستم در باالترین درجهى خود خواهد بود .در عین حال،
بر اساس معادله شانون خود اطالعات و هم بیشینه خواهد بود و این موردى است که با بیشینه بودن بىنظمى
همخوانى ندارد.
حشو ،مفهوم مهم دیگرى است که همواره در نظریه اطالعات در کنار خود مفهوم اطالعات مطرح مىشود.
حشو به این معناست که یک پیام به طور خالص از نمادهاى معنىدار و حاوى ارزش اطالعاتى تشکیل نشده،
بلکه برخى از اجزاى آن حالت نوفه دارد و در انتقال اطالعات نقشى را ایفا نمىکند .وجود این عناصر اضافى ،از
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یکسو به طول پیام مىافزاید ،بى آنکه ارزش اطالعاتى آن را زیاد کند ،و از سوى دیگر احتمال خطا در فرآیند
رمزگشایى را کاهش مىدهد .مثال مجسم کنید معنایى مثل یک تاریخ ،مثال 1375مىخواهد منتقل شود .مىتوان
این مفهوم را با چهار عالمت عددى بیان کرد .در صورت اختالل در انتقال این پیام کوتاه ،مفهوم در کل آسیب
زیادى مىبیند .مثال اگر یک عالمت  3به  6تبدیل شود ،کل پیام تغییر مىیابد و بهصورت  1675قلب مىشود.
در مقابل مى توان همین پیام را به صورت هزار و سیصد و هفتاد و پنج هم نوشت ،در این حالت ،به جاى چهار
عالمت عددى 21 ،نماد الفبایى مورد استفاده قرار گرفته .یعنى طول پیام بدون تغییر در معنا زیاد شده ،ولى در
مقابل مصونیت پیام در مقابل تغییرات هم باال رفته است ،و دیگر تغییر یک حرف -مثال ن به م -کل پیام را
دگرگون نمىکند .یعنى گیرنده به احتمال زیاد خواهد توانست معناى درست هزارو سیصد و هفتاد و پمج را
دریابد .وجود نوفه چگالى اطالعات بر نماد را در پیام کم مىکندو چون در فن مخابرات فرستادن هر نماد با
صرف انرژى همراه است ،بهترین پیام ،کم حشوترین پیغام محسوب مىشود.
با توجه به اینکه شانون براى شرکتهاى بزرگ مخابراتى کار مىکرده و تمرکز کارش بر پیامهاى کدبندى شدهى
انسانى بوده ،مىتوان دید که تعریف مورد نظر او براى بسیارى از سیستمهاى دیگر قابل تعمیم نیست .مثال
نمىتوان تعاریف مورد نظر او را در مورد سیستمهاى غیرگزارهاى به کار برد .در این سیستمها ،آشکار است که
وجود اطالعات همارز کم شدن بىنظمى و به هم خوردن تعادل بین احتماالت است .ایرادى که ذکر شد ،به
تعریف شانون از حشو هم وارد است .در اینجا هم حشو از همین تعریف نادرست اطالعات ناشى مىشود.
بنابر نظر شانون ،اگر برابرى امکانات در یک سیستم به هم بخورد ،یعنى اگر برابرى بین امکانات مختلف موجود
براى حالت سیستم نقض شود ،حشو زاده مىشود .وجود حشو به زعم شانون باعث کاهش اطالعات مفید در
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سیستم مىشود .بر مبناى همین تعاریف ،آزمایشها و سنجشهاى فراوانى در مورد سیستمهاى مشهور کدگذارى
پیامها انجام شده ،و مثال در این میان ساختارهاى زبانى طبیعى هم زیاد مورد بررسى قرار گرفتهاند.
پس از بنیانگذارى نظریه اطالعات (. (Shanon & Weaver, 1949بسیارى از دانشمندان دیگر کوشیدند
تا این تعاریف و معادالت را اصالح کنند و آن را به صورت ابزارى کارآمد براى تحلیلى سیستمهاى پیچیده
درآورند .شانون در تئورى اولیهى خود ،اطالعات را تنها به دستوربندى جمالت و گزارهها مربوط کردهبود و
همین امر یکى از مهمترین ایرادات کار او را تشکیل مىداد .چرا که در یکى از برداشتهایى که از این صورتبندى
اطالعات انجام مىشد ،دو جمله- ،یکى با معنا و دیگرى بىمعنا -که طول یکسانى داشتند ،داراى محتواى
اطالعاتى یکسانى در نظر گرفته مىشدند .براى رفع این مشکل ،محققان بعدى سطوحى را براى اطالعات تعریف
کردند .سطح ابتدایى را که همان سطح دستورى 2بود ،مربوط به روابط بین اجزاى جمله -مانند واژگان -دانستند،
و سطح بعدى را سطح معنایى 3نامیدندکه به ساختار معنایى ناشى از اجزاى جمله مربوط مىشد .بعدها سطح
دیگرى هم به این دو افزوده شد و آن هم سطح کاربردى بود که تنها به اثر پیام بر گیرنده وابسته بود .هرچه اثر
دگرگونکنندگى پیام بر رفتار گیرنده یا فرستنده بیشتر باشد ،اطالعات این سطح هم بیشتر خواهد بود .وایتساکر

4

که یکى از پیشگامان نظریه اطالعات است ،مفهوم مورد نظر مارا به این ترتیب تعریف مىکند :هرچیزى که فهمیده
شود ،اطالعات است.

2

Syntactic
Semantic
4
Weiszacker
3

43

www.takbook.com

او به این ترتیب اطالعات را در سیستمى متشکل از گیرنده و فرستنده تعریف مىکند ،و مفهوم اطالعات در خأل
را غیرقابلقبول مىداند .همچنین رفتارشناس بزرگى مانند ویلسون هم به همین ترتیب اطالعات را تعریف مىکند.
او اطالعات را با مفهوم ارتباط پیوسته مىداند ،و اطالعات -پیام -را چیزى مىداندکه از فرستندهاى به گیرندهاى
منتقل مىشود و الگوى احتماالتى رفتار آن را به شکلى دگرگون مىکند .البته خود او به ایرادات و موارد نقض
این تعریف اشاره دارد ،ولى براى کاربردهاى خاص مورد نظر خود ،آن را مناسب مىبیند.)Wilson, 1995) .
بریلون 5بر مفهوم شانون اطالعات انتقادات بسیارى وارد کرده و آن را فاقد مصداق فیزیکى و خارجى مىداند.
بنابر نظر او ،تعریف سنتى از اطالعات ،تفاوتى در میان حاالت رفتارى خرد و کالن عناصر سازندهى یک سیستم
قائل نمىشوند .این تمایز ،در تحلیل همافزایى بسیار کاربرد دارد .من در جایى دیگر در این مورد خواهم نوشت
و دیگر در اینجا زیاد در موردش شرح نمىدهم .با توجه به ایراداتى که این پژوهشگر بر شانون وارد کرده ،باید
مفهوم اطالعات شانونى را همتاى معکوس اطالعات فیزیکى دانست .چون با بىنظمى -آنتروپى -رابطهى مستقیم
دارد.
اشخاص دیگرى مانند کولیه 6کوشیدهاند تا اطالعات را بر اساس نظم موجود در ساختار سیستمهاى
فیزیکى تعریف کنند .بر این اساس ،اطالعات برابر خواهد بود با بیتهاى الزم براى تعریف چینش آرایههاى
خاص سازندهى یک سیستم ) .)Collier et al, 1986,1988بر این مبنا ،آنتروپى و اطالعات معانى متضادى
با هم پیدا خواهند کرد .یکى دیگر از افرادى که کوشیدهاند تا اطالعات را بر اساس ساختار درونى و فیزیکى
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سیستمها تعریف کنند ،زیستشناسى به نام بروکس است ،که با همکارى وایلی کتابى زیبا نوشته و اطالعات را
در سیستمهاى پیچیدهى فیزیکى براساس ساختار درونى سیستم و سلسله مراتب کارکردى آن تعریف کرده
( .)Wiley & Brooks, 1988این تعریف اخیر بسیار مورد توجه من است ،اما به دلیل اینکه پرداختن به آن
ما را به حیطهى تحلیل سیستمهاى پیچیده وارد مىکند و از بحث جارى دور مىسازد ،واردش نمىشوم.
در نهایت ،چیزى که مورد نظر بود ،آشنایى مقدماتى با مفهوم اطالعات ،و مباحثى بود که در این مورد جریان
دارد .گمان مىکنم این آشناى حاصل شده باشد .خواننده مىتواند براى ورود به بحثى دقیقتر در مورد اطالعات،
و تعاریف مورد نظر من- ،که با اندکى تفاوت با دیدگاه اخیر یاد شده یکسان است -،به رسالهاى که در مورد
همافزایى نوشتهام ،مراجعه کند.
چنانکه دیدید ،تعریف مشترك مورد قبول همهى دانشمندان براى اطالعات وجود ندارد .با این وجود همه
دیدگاهى مبهم در مورد معنى این واژه دارند .براى روشنتر شدن مفهوم مورد بحث ،مثالى کمى مىتواند کارساز
باشد ،چرا که در این مورد نظرها یکسان است .اطالعات ،از نظر محاسباتى ،عبارتست از تعداد بیتهایى که براى
بیان وضعیت دقیق یک پیام الزم است .اگر یک مفهوم اطالعاتى چندین حالت داشته باشد ،تعداد عناصر
مجموعهاى از صفر و یکها که الزم است تا یکى از این حاالت از بقیه متمایز شود ،اطالعات مربوط به آن حالت
است .مثال الفباى فارسى در کل 84نماد دارد .مشتمل بر حروف بزرگ و کوچک و میانه و عالیم نقطهگذارى.
اگر بخواهیم از میان این مجموعه  84عضوى یکى را انتخاب کنیم ،باید به اندازه  log2 84 = 6/5بیت اطالعات
صرف کنیم .به بیان دیگر در زبان فارسى ،محتواى اطالعاتى هر نماد  6/5بیت است .چون بیت مفهومى دودویى
است ،در محاسبات نمىتوان مقدار اعشارى به آن نسبت داد .بنابراین در محاسبات این مقدار را معموال برابر با
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7بیت مىگیرند .به همین ترتیب در زبان انگلیسى ،مىتوان 64نماد الفبایى را تشخیص داد ،که با = log2 64
 6بیت برابر است .از روى مثالهایى که ذکر شد ،به سادگى مىتوان معادلهاى را پیشبینى کرد که مقدار اطالعات
را بر حسب بیت به دست دهد .این معادله عبارت است از:
H = in Pi log2 Pi
که در آن Piبرابر است با احتمال ظهور هریک از  nنماد موجود در پیام.
به عنوان مثالهایى دیگر در این مورد ،مىتوان به کد ژنتیکى موجودات زنده اشاره کرد .مىدانیم که یک رمز
ژنتیکى از توالى خطى اسیدهاى نوکلئیکى تشکیل یافته که تنها چهار نوع باز آلى را مىتوانند شامل شوند .به این
ترتیب محتواى اطالعاتى هر واحد کد ژنتیکى برابر مىشود با -بیت بر نماد  log2 4 = 2.در اینجا هر نماد
عبارت است از یک اسید نوکلئیک .با توجه به این اندازهگیرى ،مىتوان حجم اطالعاتى نهفته در ژنوم گونههایى
را که مقدار مواد وراثتىشان معلوم است ،اندازه گرفت .مثال ژنوم ویروس کوچک  SV40نوعى ویروس
میمونهاى  Simianتنها از پنج هزار جفت باز آلى تشکیل شده .به بیان دیگر ،حجم اسید نوکلئیک موجود در
این ویروس برابر  kbp 5تقریبا معادل  3*1012دالتون مىباشد (واتسون .)1374. ,با توجه به این که هر
جفت باز آلى داراى 2بیت اطالعات مىباشند ،حجم کلى اطالعات نهفته در ژنوم این ویروس =2*5000
10000بیت خواهد بود .یا مثال بزرگى ژنوم کُلى باسیل  Escherechia coliکه مقیم رودهى بزرگ همهى ما
آدمهاست kbp 4000 ،است واتسون1374. ,یعنى محتواى اطالعاتىاش برابر است با 8*106 =2*106*4
بیت .این باکترى یاد شده ،داراى چهار هزار ژن است و کل DNAاش در حالت کشیده یک میلیمتر طول دارد.
حاال آن را با ژنوم انسان مقایسه کنید که داراى سی هزار ژن است و در حالت کشیده 173سانتىمتر طول دارد
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(گالین .)1372 ,آشکار است که با پیچیدهتر شدن سیستم زنده ،محتواى اطالعاتى نهفته در ژنوم آن نیز افزایش
مىیابد.
مىت وان همین مثال را در یک سطح باالتر و در حد اسیدهاى آمینه و پروتئینها تکرار کرد .مىدانیم که در کل
20نوع اسید آمینهى اصلى داریم که بیش از  %95از ساختار پروتئینها را مىسازند .رفتار یک ماکرومولکول
پروتئینى توسط توالى و تعداد این اسیدهاى آمینه تعیین مىشود .هر پروتئین هم مستقل از شکل فضاى خاص
خود که مربوط به نیروهاى فیزیکوشیمیایى ویژهى اجزایش است ،مىتواند به صورت یک توالى خطى از اسدهاى
آمینه نمایش داده شود .ما ژنوم را جملهاى در نظر گرفتیم با طولهاى متفاوت وابسته به پیچیدگى گونه ،که با
الفبایى چهار حرفى نوشته شده است .به همین ترتیب مىتوانیم پروتئینها را هم جمالتى مشابه بدانیم که با بیست
حرف نوشته شدهاند .با چنین فرضى ،محتواى اطالعاتى هر اسید آمینه تقریبا برابر با  log2 20= 4/2بیت خواهد
بود.
حاال به این مثال دقت کنید:
مولکول هموگلوبین انسان ،از چهار رشتهى پلىپپتیدى تشکیل شده است .این چهار رشته ،عبارتند از دو رشتهى
آلفا و دو رشتهى بتا .هر رشتهى آلفا ،از 141اسید آمینه تشکیل شده .یعنى محتواى اطالعاتى آن عبارت است
از  592/2 =4/2 *141بیت .این رشتهى پلىپپتیدى توسط قطعهاى از ژنوم کد مىشود که 643جفت باز دارد.
هر اسید آمینه توسط سه جفت باز کد مىشود و این ژن خاص داراى دو اینترون به طولهاى 95و 125جفت
باز هم هست (.)Tamarine, 1993
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به این ترتیب مقدار اطالعات نهفته در ژن رشتهى آلفا برابر است با 1286 = 2 * 643بیت .یعنى محتواى
اطالعاتى ژن کنندهى رشتهى آلفا ،چیزى در حدود دو برابر اطالعات نهفته در خود آن رشته است.
این زیاد بودن محتواى اطالعاتى ژنوم نسبت به محصوالت پروتئینى ،دو جنبه دارد .یکى مربوط به خود
اینترونهاست ،که در فرآیند ترجمه و کدبندى کردن پروتئینها شرکت نمىکنند .دیگرى مربوط مىشود به این
حقیقت که هر اسید آمینه توسط سه اسید نوکلئیک کد مىشود .علت مورد نخست معلوم نیست و وجود این همه
بازآلى بىفایده در ژنوم یوکاریوتها هنوز از معماهاى ژنتیک است .اما مورد دوم قابلپاسخگویى است .این زیاد
بودن محتواى ژنومى نسبت به نتایج پروتئینى ،در اصل نوعى حشو است .این نوع از حشو ،به ویژه در جاهایى
که قرار است اطالعات از چند سیستم نمادین مختلف بگذرند و چندبار ترجمه شوند ،نقشى حیاتى را بر عهده
دارد و آن هم جلوگیرى از قلب شدن پیام و ایجاد خطاست .مىبینیم که مکانیسمها تکاملى چنین حشوى را در
ژنوم موجودات به خوبى جاسازى کردهاند .نمود دیگر این حشو ،زیاد بودن تعداد نسخههاى ژنهاى مربوط به
پروتئینهاى حیاتى است .گروهى از ژنها در یاختهها شناسایى شدهاند که در سطح ژنوم مرتبا تکرار مىشوند .این
ژنها که ژنهاى با توالى متوسط 7خوانده مىشوند ،مىتوانند در کل 105تا 103بار تکرار شوند .مثال برخى از
ژنهاى ساختمانى مهم مانند ژن هیستونها rRNA ،و  tRNAاز این گروه محسوب مىشوند .به دلیل همین
فراوانى حشو در سطح ژنوم است که مىبینیم در هر روند همانندسازى ،احتمال بروز خطا تنها 10 – 7-10- 11
است (واتسون.)1374 ,

Moderately repetative genes
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در ژنوم مهرهداران حالتى دیگر از حشو دیده مىشود .در این موجودات ،احتمال اینکه یک باز آلى که به طور
کاتورهاى انتخاب شده ،گوانین یا سیتوزین باشد %44-40 ،است .یعنى احتمال حضور این دو باز در ژنوم برابر
است با  % 42 -+2که نیمى از آن مربوط به گوانین و نیم دیگر مربوط به سیتوزین است .همبستگى بین احتمال
حضور این دو باز نوعى حشو در ژنوم مهرهداران ایجاد مىکند .از آنجا که بیشینه حشو ژنومى موجود در مهرهداران
کمتر از بیشینه مقدار مشابه در میان بىمهرگان است ،مىتوان به زبان نظریه بازىها ،استراتژى مهرهداران را در
طول مسیر تکاملیشان به این شکل بیان کردMinMax= D Max. :
یعنى این جانوران باالترین مقدار حشو ژنومى خود را کمینه کردهاند و به این ترتیب محتواى اطالعاتى ژنوم خود
را زیاد کردهاند .مطالعات کورنبرگ 8نشان داده است که در مورد کمینه مقدار حشو ژنومى وضعیت برعکس است
و کمینه حشو ژنومى در میان مهرهداران از کمیت مشابه در بىمهرگان بیشتر است .در این مورد مىتوان استراتژى
را به صورت (MinMax= D(Minنشان داد .یعنى بیشینه کردن کمینه حشو .نمونههاى متعددى از حشو در
ژنوم موجودات زنده کشف شده است که نمونه بارز آن توالىهاى تکرارى موجود در انتهاى کروموزومها است.
حتى در موجوداتى به سادگى ویروسها هم این توالىها دیده مىشوند .مثال در ویروس موزاییک توتون این
توالى به صورت تکرارى دیده مىشود A-GAA-GAA-GUU-GUU :ناگفته پیداست که توالىهاى حشوى
ژنى نقش عملکردى ندارند و هیچ  mRNAو پروتئین خاصى را کد نمىکنند.

Kornberg
49

8

www.takbook.com

در مورد حشو ،مثالهاى دیگرى هم مىتوان زد .مثال در زمینهى زبانشناسى در این مورد زیاد کار شده .در اینجا
فقط به دو نمونه از این موارد اشاره مىکنم:
الف :در زبان انگلیسى که از 27نماد -به طور ساده -تشکیل یافته ،محتواى اطالعاتى هر نماد باید بر اساس
فورمولى که گفتیم برابر با  4/7بیت بر نماد باشد ،ولى از آنجا که در زبان انگلیسى  %58حشو وجود دارد،
محتواى اطالعاتى واقعى هر نماد تنها 2بیت است .معناى این که گفتیم  %58زبان انگلیسى حشو است ،این
است که این نسبت از سؤاالت با پاسخهاى دودویى را مىتوان براى درك یک پیام حذف کرد .به بیان دیگر ،اگر
در یک نامه به زبان انگلیسى  % 58حروف حذف شوند ،هنوز هم مىتوان به مضمون نامه پى برد.
ب :در بررسىهایى که برروى کتابهاى درسى در مدارس آمریکا انجام گرفته ،این نتیجهى جالب حاصل
شده که با باال رفتن کالس ،مقدار حشو در متن درسى کمتر مىشود .یعنى به نظر مىرسد که کودك با افزایش
سن و مهارتهاى مطالعاتى ،مىتواند پیامهایى را با چگالش محتواى اطالعاتى بیشتر جذب و درك کند .در کتاب
کالس اول ،حشو برابر  %41بود که با  1/9بیت به ازاى هرنماد برابر است .در کالس آخر این مقدار به %30
مىرسید،

که

برابر

است

1/4

با

(.)Gatlin et al,1972
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ب :اطالعات در سیستمهاى زنده

مفهوم جدیدى که علم به اطالعات بخشیده ،در بیشتر شاخههاى دانش اثربخش بوده است .این تاثیر به حدى
بوده که امروز دیگر اطالعات را شکل سوم ماده مىدانند .امروزه ،در نظریه عمومى سیستمها ،اجزاى همه سیستمها
را به سه دسته تقسیم مىکنند :ماده ،انرژى و اطالعات .ماده ،سازنده پیکره ملموس و پایاى سیستم است و انرژى
و اطالعات به مثابه جریانهایى هستند که مسیر و اندازهشان رفتار سیستم را تعیین مىکند .موجود زنده نیز،
سیستمى پویا است که در محیطى متغیر مىکوشد تا پایدارى خود را حفظ کند .این سیستم هم مانند سایر نظامهاى
پیچیده مادى از تأثیر سه عنصر نامبرده بر هم تشکیل یافته است و رفتارش توسط دینامیک این اجزا تعیین مىشود.
موجود زنده ،که به عنوان یک سیستم باز با ورود و خروج همیشگى ماده ،انرژى و اطالعات روبروست ،از
مکانیسمهایى پیچیده بهره مىبرد تا دروندادها و بروندادهاى خود را تنظیم کند .بهطور کلى مىتوان اندرکنش
جاندار با محیطش را به سه گروه تقسیم کرد :اندرکنش انرژیایى که مىتواند تاثیر نیروى مکانیکى -مثل باد-
گرانشى ،گرمایى ،و الکترومغناطیسى را در بر گیرد .اندرکنش متابولیک یا تغذیهاى که با خوردن غذا و آب و
تنفس و اثر سموم بر موجود مشخص مىشود .و باالخره اندرکنش اطالعاتى که دو مقولهى ژنتیکى و حسى را
شامل مىشود .این موضوع اخیر ،یعنى اندرکنش اطالعاتى ،محور بحث این بخش را تشکیل مىدهد.
همه پیامهایى که به عنوان اطالعات حسى به موجود زنده مىرسند ،قبال از یک فرستنده گسیل شدهاند .این
فرستنده مى تواند موجود زنده دیگرى باشد ،و یا تنها از عوامل بیجان محیطى تشکیل یافته باشد .در صورت
نخست ،پیام را با همین عنوان رایج ،پیام مىنامیم ،و در حالت دوم آن را برگه مىخوانیم ( . (Seeley et al,
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1989در هردو حالت ،اطالعات باید از فرستنده به گیرنده منتقل شوند .این فرآیند انتقال همیشه از میان زمینهاى
انجام مىگیرد که بسته به محیط زیست موجود ،مىتواند هوا ،آب ،و یا خاك باشد .در هرسه حالت ،وجود عوامل
فیزیکى در زمینه مىتواند بر روند انتقال اطالعات اثر گذارد و نوفه ایجاد کند .مثال نوفه ،از عواملى است که باعث
تغییر پیام و کاهش دقت آن مىشود.
انتقال اطالعات بین دو موجود زنده را ارتباط هم مىنامند .گروهى از پژوهشگران این اصطالح را تنها براى
مواردى به کار مىبرند که فرستنده به عمد پیام را ارسال کند .من در این نوشتار از این تعریف پیروى خواهم
کرد .ارتباطات را براساس اینکه از نظر توانایى سازش با محیط براى گیرنده سودمند باشند یا نباشد ،و فرستندهى
آن در گسیل آن عمد داشته باشد یا نداشته باشد ،به چهار دسته تقسیم مىکنند .در حالتى که پیام براى گیرنده
ارزش سازشى داشته باشد ،و فرستنده هم آن را عمدا ایجاد کرده باشد ،ارتباط وجود دارد .در حالتى که پیام براى
گیرنده نقش ضدسازشى داشته باشد- ،یعنى سازگاریش را با محیط کمتر کند ،و فرستنده آن را عمدا بفرستد ،آن
پیام را فریب مىنامند مثل دروغ در آدمیان ،و پدیده تقلید در جانوران  .اگر فرستنده به طور غیرعمد پیام را
بفرستد ،و پیام ارزش سازشى داشته باشد ،آن را انتقال تصادفى مىگویند ،مثل دیده شدن شکار توسط شکارچى.
اگر فرستنده غیرعمد پیام دهد و ارزش سازشى پیام هم براى گیرنده منفى باشد ،آن را خطاى درك مىخوانند -
مثل خطاهاى حسى معمولى.
در نظریهى عمومى سیستمها ،و سیبرنتیک ،مفهومى راهگشا وجود دارد که فضاى فاز نامیده مىشود .اگر ما
سیستمى پیچیده را در نظر بگیریم ،و تمام عواملى را که تغییرشان به تغییر رفتار سیستم منجر مىشود شناسایى
کنیم ،مىتوانیم فضایى چند بعدى را فرض کنیم ،که تعداد ابعاد آن با تعداد متغیرهاى مؤثر در دینامیسم سیستم
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برابر باشد .در این فضا ،مىتوان تغییرات هر متغیر را با یک نقطه بر محور مختصات مربوطه نشان داد ،و از آنجا
که شاخصهاى تعیین کنندهى رفتار سیستم از این محورها خارج نیستند ،مىتوان در هر مقطع زمانى ،حالت سیستم
را با یک نقطهى منفرد در این فضاى چند بعدى نمایش داد .این فضا را در سیبرنتیک فضاى فاز مىنامند .ارزش
اصلى آن در بحث ما ،این است که مىتوان به کمک آن برخى از مفاهیمى را که مورد نظر است شرح داد.
مىتوان به ازاى هر موجود ،و دستگاههاى حسىاى که دارد ،یک فضاى فاز تعریف کرد ،که تعداد ابعادش
برابر باشد با تعداد انواع حواس .یعنى مىتوان براى هر موجود زندهاى ،دستگاه مختصاتى را در نظر گرفت که
داراى Nمحور باشد .اگر هریک از این محورها ،نمایانگر یکى از کیفیتهاى حسى 9باشد ،مىتوان به صورت
نمادین درك موجود را در آن زمینه -در هر مقطع زمانى -،به صورت مجموعه نقاطى بر آن محور نمایش داد .به
این ترتیب ما فضایى  Nبعدى خواهیم داشت که مىتواند همه دریافتههاى اطالعاتى موجود از محیط را بازنمایى
کند .این فضا را در اینجا فضاى فاز حسى خواهم نامید .این کار ،یعنى فرض محور مختصات براى حواس را
مىتوان در مورد یک حس خاص هم انجام داد ،و مثال در دستگاه بینایى انسان فعالیت هریک از چهار نوع گیرنده
نور شبکیه -سه نوع مخروط و یک استوانه را بر یک محور تصویر کرد و از متصل کردن این محورها به هم ،یک
فضاى فاز بینایى ایجاد کرد .به این ترتیب اگر براى حس خاصى  Nrنوع گیرنده وجود داشته باشد ،و هر گیرنده
هم بتواند در پاسخ به محرك خود Niحالت به خود بگیرد ،در نهایت فضاى فاز ما داراى  N = Ni *Nrحالت
خواهد بود .یعنى اگر تعداد حاالت یک نوع گیرنده به صورت خطى تغییر کند ،اطالعات دریافت شده توسط

Sensory modality
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موجود به شکل لگاریتمى تغییر خواهد کرد .به بیان دیگر ،رابطه بین حجم اطالعات قابلدریافت و تنوع گیرندهها
و

حاالتشان،

با

هم

رابطه

لگاریتمى

دارند،

نه

خطى

(.(Snyder,Laughgin,Stavevga, 1977
روشى که در اینجا براى مدلسازى دینامیک اطالعات در سیستمهاى زنده ارائه شده ،راهى است شناخته شده
در نظریه سیستمها و سیبرنتیک ،و مىتواند در بسیارى از جاها مفید باشد .با این روش مىتوان به سادگى ریخت
اطالعات را در هر مقطع زمان در هر موجودى ،مجسم کرد .یک آدم که دارد با دست در تاریکى دنبال چیزى
مىگردد ،بر فضاى فاز حسى خود دریافتههایى فراوان را در اطراف محور پساوایى نشان مىدهد ،که مکان و
دینامیکش در طول زمان به فعالیتى که دارد انجام مىگیرد بستگى دارد .در عین حال همین آدم در شرایطى که
دارد در میان جمعیتى دنبال کسى مىگردد ،بر محور بینایى بیشترین دریافت را نشان مىدهد .در این مدل مىتوان
آسیبهاى حسى گوناگون را به خوبى نمایش داد ،مثال یک آدم نابینا را مىتوان فاقد محور بینایى در نظر گرفت.
مقایسه بین موجودات مختلف با دستگاههاى حسى گوناگون هم با این مدل به خوبى ممکن است .مثال مىتوان
به سادگى دید که در مسیر تکامل ،تعداد ابعاد و گسترهى محورهاى مربوط به فضاى فاز حس بینایى در مهرهداران
از ماهیان تا پرندگان افزایش یافته و از فضاى تکبعدى -تک محورى و کمدامنه پارامسى به فضایى با شش بعد
-پنج نوع مخروط و یک نوع استوانه در الكپشتان دریایى 10رسیده.

Chelonia
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براى تخمین حجمى از اطالعات که توسط هر حس ،و در نهایت توسط موجود زنده دریافت مىشود،
روشهاى گوناگونى وجود دارد .من در اینجا بر رویکردهایى که در عصبشناسى مرسوم است بیشتر تاکید
خواهم کرد .بنابراین روش ،مقدار اطالعات دریافتى رابطه مستقیمى دارد با توانایى شلیک نورونهاى مربوط به
حس مورد نظر .بنابر نظریه اطالعات کالسیک ،بیشینه اطالعات موجود در یک پیام ،در حالتى به دست مىآید که
احتمال ظهور همه نمادهاى بیانگر اطالعات یکسان باشد .به بیان دیگر ،اگر  Hmaxرا به عنوان بیشینه اطالعات
در نظر بگیریم؛  Hmax=log2Nخواهد بود .حاال اگر بیشترین بسامد شلیک یک نورون را با Fmaxنمایش دهیم،
به این معادله مىرسیم)Gatlin et al, 1977( Hmax=log2(tFmax+1( :
بنابر این رویکرد ،براى حواس مختلف انسان محتواهاى اطالعاتى متفاوتى به دست مىآید که هر یک با رابطهاى
خطى ،توان اطالعاتى آن سیستم حسى یعنى توان جذب و انتقال اطالعات را تعیین مىکنند .توانهاى اطالعاتى
مورد نظر ،مطابق جدول صفحهی بعد به دست خواهد آمد.
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حس

شمار گیرندهها ()Nr

شمار آکسونها ()Ni

توان اطالعاتی ()bit/s

بینایی

2*10 8

2 *10 6

10 7

شنوایی

3*10 4

2*10 4

10 5

پساوایی

10 7

10 6

10 5

بویایی

7 *10 7

10 5

10 5

چشایی

3*10 7

10 3

10 3

توان اطالعاتى حواس گوناگون در انسان

سرعت انتقال اطالعات ،عالوه بر سرعت تولیدش ،به پهناى باند انتقال پیام هم بستگى دارد .پهناى باند،
عبارتست از وازهاى که بسامد پیام مىتواند تغییر کند .در مورد آدم ،تکلم عادى نیاز به پهناى باندى در حدود
7کیلوهرتز

دارد

(  )Meyer & Neumann. 1972پهناى باند وسایل ارتباطى معمولى مثل رادیو و تلفن از این مقدار کمتر
است .علت اینکه پیامهاى فرستاده شده از راه تلفن و رادیو هم درك مىشود ،این است که در زبان هم به موازات
نظام الفبایى حشو وجود دارد.
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رسانه

پهنای باند ()KHz

توان اطالعاتی ()bit/s

تلفن

3/1

3 *10 4

رادیو ()AM

4/5

5*10 4

تلویزیون

5

5 *107

توان اطالعاتى در رسانههاى عمومى
در جداول باال ،توان اطالعاتى ،که همان سرعت انتقال اطالعات است ،از این معادله به دست مىآیدRm = ( :
Blog2 (1+S/N
که در آن  Rmبیشینه اطالعات منتقل شده -برحسب بیت بر ثانیه  B ،ثابت وابسته به زمینه S ،مقدار نماد
معنى دار ،و  Nمقدار نوفه است ()Young et al, 1971,1981,1987
حاال پایه تئوریک الزم براى تخمین کل اطالعات موجود در یک موجود زنده را در اختیار داریم .شکستن هر
مولکول  ATPانرژىاى آزاد مىکند که براى گرفتن 20بیت اطالعات از محیط کافیست .اگر فرض کنیم این
فرآیند شکست دست باال یک ثانیه طول بکشد ،و اگر تنها یک صدم انرژى تولید شده در بدن یک آدم معمولى
براى پردازش اطالعات صرف شود ،توان پردازش یک انسان برابر با 1020بیت بر ثانیه مىشود .عالوه بر این
ظرفیت عملکردى اطالعاتى ،یک ظرفیت ساختارى اطالعاتى هم وجود دارد .این امر از پیچیدگى ساختار
موجودات زنده ناشى مىشود ،و همارز مفهوم مبهمى است که مدتها با عنوان نظم مورد بحث بوده .اگر بدن یک
موجود زنده را یک محلول آبى کلوئیدى در نظر بگیریم- ،که در یک معنا چنین هم هست آنگاه مىبینیم که در
57

www.takbook.com

هر مقطع زمان براى تعریف مکان دقیق هر اتم در این محلول،به 1028بیت اطالعات نیاز داریم .مکان دقیق هریک
از مولکولهاى بدن یک انسان را مىتوان با یک صدم این اطالعات ،یعنى با 1026بیت بیان کرد ( Carlow et
.)al, 1976, Volkenstein et al, 1982
مىتوان به روش مشابهى ،محتواى اطالعاتى ژنوم انسان را هم محاسبه کرد .دربارهى تخمینهاى به دست آمده
در این مورد بین پژوهشگران اتفاق نظر وجود دارد .مقدار اطالعات موجود در ژنوم انسان -که داراى صدهزار
ژن است -،حدود 109بیت تخمین زده مىشود .در مورد باکترىها این مقدار به یک صدم ،یعنى 107بیت
مىرسد (.)Carlowetal,1976
موجود زنده ،از یک دیدگاه ،یک سیستم پردازندهى اطالعات است ،و براى بهینه کردن عملکردش باید از میان
انبوه دادههاى موجود در محیط ،مهمترین پیامها را برگزیند .این امر به ایجاد وازههاى حسى گوناگونى منجر
مىشود .یعنى در هر دستگاه حسى ،اطالعات موجود در محیط تنها در دامنهى خاصى مىتواند بر گیرندههاى
حسى موجود اثر کند .به همین دلیل است که در همهى جانداران شناخته شده ،فضاى فاز هر حس ویژه تنها
محدودهى مشخصى را در برمىگیرد .تخمین اینکه در هر دستگاه حسى حجم دادههاى اطالعاتى چقدر است و
این دادهها با چه سرعتى پردازش مىشوند ،دشوار است ،چون این مقادیر به چندین عامل ناشناخته بستگى دارند.
این مقادیر در گونهها ،دستگاهها ،و نقاط گوناگون پردازنده در دستگاه عصبى مرکزى مقادیر مختلفى به خود
مىگیرند .در جدول زیر تخمینى از سرعت پردازش اطالعات را در انسان مىبینید.

توان اطالعاتی ()bit/s

منبع پیام
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خواندن (نیمه دقیق)

40

گفتار عادی

30

بازی شترنج

0/2

میانگین کل شبکه عصبی در انسان

0/001

جهت یابی در حشرات

0/01-0/02

59

www.takbook.com

پ) نوفه و استراتژىهاى درك

نوفه مىتواند سه منشأ داشته باشد:
الف نوفههاى وابسته به گیرنده :این نوفه در اثر تغییرات فیزیکى کاتورهاى اجزاى گیرندهها ایجاد مىشود .مثال
تغییرات دما و حرکات موجود در گیرنده -حتى در سطح مولکولى -،باعث ایجاد نوفه مىشود.
ب نوفههاى وابسته به کانال :این نوفهها در اثر تغییرات خود پیام ایجاد مىشود .این تغییرات معموال در اثر
ناهمگونى کانال انتقال پیام به وجود مىآید .مثال در دستگاه بینایى ،نوفهى اصلى که در محیط نیمهتاریک وجود
دارد ،ناشى از نوسانات کاتورهاى خود فوتونها در محیط است.
پ نوفههاى وابسته به محیط :این نوفهها ،که مهمترین در نوع خود هستند ،در اثر رقابت پیامهاى گوناگون
موجود در محیط ایجاد مىشوند .نوفههاى وابسته به محیط بر خالف سایر موارد حالت کاتورهاى ندارد و تنها از
اندرکنش پیامهایى ناشى مىشود که در وازه حسى سیستم گیرنده مىگنجند.
وجود این دستههاى گوناگون از نوفههاى مختل کنندهى روند انتقال اطالعات ،موجودات زنده را به ابداع روشى
وادار کرده است تا بتوانند تا حد امکان پیامها را از نوفهها تشخیص دهند .چنین روشى به تازگى توسط انسان
هم دوباره کشف شده .تکنیک یاد شده ،ابتدا به عنوان یک پاسخ براى نیازهاى جانبى وابسته به اختراع رسانهها
و رادارها مطرح شد ( )Selin et al,1965,Poor et al, 1988و بعدها قالب نظریه ردیابى 11شهرت یافت.

Detection theory
60
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مسئله اى که باید این نظریه حل شود ،چگونگى تشخیص نوفه از نماد است ،در شرایط خاص .براى نیل به
این مقصود ،باید ابتدا مفهوم شرایط خاص دقیقتر تعریف شود .بنابراین الزم است معنى چند اصطالح را روشن
شود .جریان ،12عبارت است از کل محرکى که توسط فرستنده تولید مىشود .شدت محرك ،13عبارت است از
مقدار جریان محرك در واحد سطح مثال براى نور و صوت  ،یا در واحد حجم براى مواد شیمیایى  .این چگالى
جریان اطالعات ،براى سنجشهاى آمارى مربوط به اطالعات حسى کمیتى مهم و کلیدى است .احتمال ظهور
نوفه در پیامى با شدت مشخص ،از توزیع نرمال گاوسى تبعیت مىکند ،یعنى خصلتى تصادفى دارد .براى جدا
کردن نسبى نوفه از پیام ،باید حد آستانهاى براى شدت پیام تعریف کنیم که در باالى آن آستانه نوفه نداشته باشیم،
ولى پیام داشته باشیم .اگر چنین آستانهاى وجود داشته باشد- ،که معموال وجود ندارد -تشخیص پیام از نوفه
آسان است و تنها به یک سیستم سنجش شدت نیاز است .اگر منحنى توزیع شدت نوفه با پیام تداخل نشان دهد،
بهترین استراتژى این است که مرز میان این دو منحنى ،آستانهى شدت فرض شود.
آنچه که در اینجا گفته شد ،تنها یک مرور کلى و ناقص بود از مسائلى که در نظریه ردیابى مطرح است .ناگفته
پیداست که واقعیات با مدل سادهاى که در اینجا براى استراتژىهاى ردیابى ارائه شد ،تفاوت دارد .مهمترین
تفاوت بین مدل ما با جهان طبیعى این است که در حالت اخیر معموال وجود یا عدم وجود نوفه و پراکندگیش
مشخص نیست .بنابراین پردازش دادهها بر اساس شدت آستانه پیام ممکن نیست .این امر در مورد بیشتر
محركهاى حسى آشنا در جهان انسانى هم صدق مىکند ،به ندرت مىتوان با شنیدن یک صداى طبیعى در

Flux
Intensity
61
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محیطى ساکت ،وجود و یا عدم وجود نوفه را در آن تشخیص داد .مشکل دوم این است که معموال در سیستمهاى
زنده خطر ناشى از نادیده گرفتن پیام ،بیشتر از بهایى است که جاندار براى پیام فرض کردن نوفه مىپردازد .یک
آهو اگر فریاد هشدار همنوعانش را نادیده انگارد ممکن است جانش را از دست بدهد .ولى بهایى که با هشدار
فرض کردن یک صداى طبیعى مشابه و بىربط مىپردازد ،تنها مقدارى انرژى مثال براى فرار بىمورد خواهد بود.
یعنى در جهان جاندار ،استراتژى مهم کمینه کردن خطر و بیشینه کردن شانس بقاست ،نه کمینه کردن خطا و
بیشینه کردن دقت.
با وجود اینکه نمىخواهم در این نوشتار زیاد در نکات فنى نظریاتى که به آنها اشاره مىکنم ،وارد شوم ،ولى
ذکر فرمولى براى یافتن آستانه شدت را الزم مىدانم .آستانهى شدت ،در حالتى که پراکنش نوفه و پیام باهم
تداخل داشته باشند ،از این معادله محاسبه مىشود:
]It = [(I0 + Is/2) + Isd/ (Is - I0)] Ln [ 1-Ps C0Ps Cs
که در آن It :نشانگر آستانه شدت مورد نظرI0 ،نماد شدت فاقد پیامIs ،بیانگر شدت داراى پیام Isd ،عالمت
انحراف استاندارد نوفهPs ،معرف احتمال حضور اولیه پیام ،و  C0و Csبه ترتیب نشاندهندهى بهایى هستند که
موجود در قبال اشتباه فرض کردن یک نوفه به جاى پیام ،و تشخیص پیام باید بپردازد.
در معادله باال ،در صورتىکه بهاى اشتباه در درك نوفه با خطر نادیده انگاشتن پیام برابر باشد  C0 = Csو
احتمال حضور اولیه پیام برابر  % 50باشد ،شدت آستانه بر وسط منطقه تداخل منحنى شدت نوفه و پیام منطبق
خواهد بود.
در نظریه ردیابى یک کمیت قراردادى اهمیت زیادى دارد ،و آن عبارتست از نسبت پیام موجود در یک محرك،
به نوفه آن .اگر این کمیت برابر صفر باشد ،بدان معناست که محرك اطالعاتى را در بر ندارد و بنابر این موجود
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جاندار نمىتواند از آن سودى ببرد .اگر این مقدار نزدیک به یک باشد ،درك اطالعات از محرك ممکن است،
ولى همواره با خطا همراه است و دقت آن وابسته به احتمال حضور اولیه پیام است .اگر نسبت پیام به نوفه خیلى
بیشتر از یک شود ،در آن حالت اطالعات نهفته در محرك باال خواهد بود و درك دقیق آن هم ممکن است.
براى پرهیز از طوالنى شدن گفتار ،اینجا از پرداختن به سایر معادالت مربوط به ردیابى صرفنظر مىکنم و به
عالقمندان مطالعهى کتاب زیباى "بومشناسى حواس" ( (Dusenbery, 1992را توصیه مىکنم.
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گفتار دوم :بررسى مختصر برخى از حواس اصلى

تا اینجاى کار با برخى از مفاهیم اساسى نظریه اطالعات ،و کاربردهاى عملى آن در بررسى سیستمهاى زنده
آشنا شدیم .هدف من از طرح این بخش ،ارائهى دیدگاهى -هرچند ناقص -از چگونگى ورود اطالعات به سیستم
زنده است .به بیان دیگر ،براى محکم کردن اساس فلسفهى خود ،به شواهدى نیازمندم تا ارتباط میان تجربیات یا
همان الگوهاى دینامیسم فضاى فاز حسى و جهان خارج را مشخص نماید .در همین راستا ،الزم مىبینم تا اشارهاى
به برخى از مهمترین کانالهاى ورود اطالعات به سیستم زنده داشته باشم .خواهم کوشید تا حد امکان این بحثها
را کوتاه کنم و زودتر به اصل مطلب که نتیجهگیرىهاى فلسفى است برگردم .به دلیل همین شتابى که براى
پرداختن به اصل مطلب دارم ،همهى حواس را به یک اندازه نخواهم شکافت ،و به همهى موارد هم نخواهم
پرداخت .برخى از حواس را که در جهان جانداران اهمیت بیشترى دارند و عامترند ،بیشتر هدف خواهم گرفت،
و به برخى از حواس -مانند شنوایى و حس مکانیکى -به دلیل مشابهت با موارد ذکر شده تنها اشارهاى کوتاه
خواهم کرد.

حس بویایى
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این حس بىتردید ابتدایىترین سیستمهاى تکامل یافته در جانداران براى درك اطالعات از محیط است.
توانایى کسب اطالعات از مواد شیمیایى موجود در محیط ،در همه جانداران ،حتى باکترىها و ویروسها هم
دیده مى شود .از آنجا که جذب مواد خارجى از سوى موجود زنده معموال براى دستیابى به ماده و انرژى است،
نقش این عمل در اطالعاتگیرى مورد بىتوجهى قرار گرفته است .از نظر عملى هم جدا کردن این دو نتیجهى
یک عمل یکسان یعنى جذب مواد دشوارىهاى آزمایشگاهى فراوانى را به همراه دارد .به همین دالیل است که
عملکرد تغذیهاى و بویایى در بسیارى از موجودات ساده درهم تنیده شده است ،یا دستکم اینکه ما تفاوتشان را
تشخیص نمىدهیم .مثال یک باکترى را در نظر بگیرید که در محیط خود شنا مىکند و مولکولها و ذرات قند را
از آن مىگیرد و جذب مىکند .بىشک در این موجود ساده نوعى حس بویایى وجود دارد ،چون مىبینیم که این
جاندار رد شیبهاى غلظت افزایشیابندهى قند را در محیط خود دنبال مىکند .اما از آنجا که این کار را هم به
منظور تغذیه و هم به منظور درك محیط خود انجام مىدهد ،نمىتوانیم بین این دو هدف تمایز قایل شویم .عمال
در مسیر تکامل خیلى طول مىکشد تا این دو روند -یعنى تغذیه و بویایى -به طور کامل از هم جداشوند.
بهطور کلى همه موجودات زنده را مىتوان به صورت یک سیستم باز مادى در نظر گرفت .این سیستم ،در
تبادل همیشگى ماده و انرژى با محیط خارج است ،و به همین دلیل هم همواره موادى را در محیط رها مىکند
که مىتواند براى موجودات دیگر ارزش اطالعاتى داشته باشد .پس به این ترتیب مىبینیم که نقش حس بویایى
تنها به پیامهاى ارادى فرستنده مربوط نیست .بلکه برعکس ،معموال به پیامهایى غیرارادى وابسته است که در
جریان سوختوساز جاندار فرستنده حاصل مىشود .من در اینجا بیشتر بر پیامهایى تاکید خواهم کرد که فرستنده
آن را به عمد و براى اطالعرسانى ایجاد مىکند .این پیامها چون از بقیه پیچیدهترند و داراى محتواى اطالعاتى
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بیشترى هستند ،بهتر در بحث مىگنجند .ولى این تاکید نباید منجر به نادیده انگاشتن نقش عام اطالعاتى پیامهاى
غیرعمد شود.
پیش از شروع بحث ،باید منظور خود را از واژهى پیامدهى عمدى روشن کنم .به تعریف من ،اگر موجودى
پیامى را ایجاد کند ،و نقش اطالعرسانى آن پیام از نقش زیستىاش خیلى بیشتر باشد ،آنگاه آن پیام عمدى است.
یعنى مثال بوى عرق آهو -که براى پلنگ یک پیام محسوب مىشود -،عمدى نیست ،چون بیشتر ارزش
فیزیولوژیک دارد تا اطالعاتى .در حالى که بوى فرومون ملکهى مورچه ارادى است ،چون نقش غیر اطالعاتى
مهمى ندارد .جانداران مىتوانند دو نوع پیام را به طور عمدى ایجاد کنند ( Whittaker & Feeny, 1971,
.)Nordlund, 1981
الف :گاه موجود ،پیامى را تولید کند که در نهایت به نفع خودش است ،این دسته پیامها معموال نقش
تغذیهاى دارند .این پیامها بیشتر مواقع در قالب حجم زیادى از مواد بودار ایجاد مىشوند ،که دورکنندههاى

14

بدبوى حشرات و جانوران از آن جملهاند .مثال بوى بدى که راسو موقع دفاع از خود از غدد مخرجىاش تولید
مىکند،یکنوع از این پیامهاست .به عنوان مثالهاى دیگر مىتوان از ترشحات غدد شکمى سنهاى گیاهى
زیرراسته  Heteropteraاز راسته  Hemipteraو ترشحات بدبوى سوسکهاى جنس  Carabeusنام برد.

Repellant
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ب :گاه موجودى پیامى را تولید مىکند که در نهایت گیرنده از آن سود مىبرد ،در این حالت پیام نقش
خالص اطالعاتى دارد و معموال به صورت ترشحات کمحجم مواد بودار قابل مشاهده است .فرومونهاى حشرات
نمونههایى از این مواد هستند.
در جانورشناسى موادى را که صرفا نقش اطالعاتى داشته و فاقد نقش تغذیهاى هستند ،با پسوند -مونmone
 نامگذارى مىکنند که کوتاه شدهى هورمون است .اگر پیام بویایى اطالعاتى بین دو همگونه رد و بدل شود ،آنرا فرومون ،15و اگر بین دو موجود غیرهمگونه تبادل شود ،و به نفع گیرنده باشد آن را کیرومون 16مىنامند .تعاریف
دقیقتر مربوط به این واژهها را به زودى خواهید دید .در جدول زیر دستهبندى خالصه مواد بودار را مىبینید.

رابطهی گیرنده -دهنده

مثال (نقش تغذیهای)

مثال (نقش اطالعاتی)

موجود زنده با میحط

آب ،اکسیژن ،نمک

محرك شیمیایی

موجود زنده با موجود زنده

غذا ،شیر ،سم

Semiochemical

درونگونهای

شیر ،هدیهی عروسی بندپایان

Pheromone

بین گونهای

Allochemical

Allochemical

سودمند برای گیرنده

غذا

Kairomone

سودمند برای فرستنده

سم ،پادتن

Allomone

Pheromone
Keiromone
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سودمند برای هردو

شهد گلها ،عسلک شتهها

بین اندامها

قند خون

Synomone
هورمونها

دستهبندى مواد شیمیایى داراى نقش اطالعاتى و تغذیه اى در جانوران
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بو و مواد بوزا

مواد بوزا ،گروهى از ویژگىهاى مشترك دارند که براى درك بهتر مفهوم بو ،الزم است در موردشان بیشتر
بدانیم .به طور کلى مواد بوزاى موجود در آب نسبت به مواد محلول در هوا قطبىترند چون باید در آب قطبى
حل شده و توسط آن منتقل شوند  .بوهایى که در آبزیان نقش تغذیهاى دارند ،معموال از مشتقات اسیدهاى آمینه
و اسیدهاى نوکلئیک هستند .این مواد معموال در شکار یا ماده مطلوب غذایى غلظتى باال دارند و از راه انتشار یا
ترشح

از

آن

محیط

به

مىشوند

منتقل

( .(Carr et al,1988به این ترتیب همواره یک شیب غلظتى 17از ماده بودار در اطراف جاندار خوراکى وجود
خواهد داشت که شکارچى مىتواند با ردگیرى آن به غذا برسد .معموال مواد بودار موجود در آب داراى 20
کربن هستند و حدود  300دالتون وزن دارند.
یکى از بهترین بوهاى راهنما براى جانوران خشکىزى ،گاز کربنیک است .دىاکسیدکربن توسط همهى
جانداران هوازى دفع مىشود و بنابراین بویى مناسب براى ردگیرى آنها محسوب مىشود .گونههایى فراوان از
شکارچیان و انگلها ،شکار و میزبان خود را از راه بوییدن گاز کربنیک دفع شده از آنها پیدا مىکنند .پشهها و
مگسهاى خونخوار از این راه میزبان خود را در محیط تشخیص مىدهند ( .)Gillies et al, 1980
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نشان داده شده که کرمهاى لولهاى  Nematodaنیز مىتوانند ریشه گیاهان میزبان را در خاك از همین
راه پیدا کنند )  .)Klingeretal et al,1987(,(Dusenbery -1963,1965الرو گوشتخوار حشرات هم در
خاك از  CO2شکارهاى خود براى تعیین مکانشان بهره مىبرند ( .(Doane et al, 1975به نظر من
سازش هایى براى گریز از ردیابى شدن به این روش که برخى از حشرات تکامل یافته که بارزترین آن انباشتن و
عدم دفع گاز کربنیک براى مدتى ،و بعد دفع انفجارى آن است .این روش مىتواند با ایجاد یک شیب ناپیوسته و
ناگهانى از بوى قابلردیابى ،توانایى شکارچیان را براى یافتن محل شکار مختل کند .استفاده از بوى گاز کربنیک،
با وجود رواج فراوانش ،ایراداتى را هم در بر دارد.مهمترین ایراد این که منابع تولید این بو بسیار متنوعند و احتمال
تداخل و ایجاد نوفه باالست .از سوى دیگر این برگه چندان اختصاصى نیست و همه جانداران هوازى ،از گیاه تا
حشره را در بر مىگیرد .یک ایراد دیگر این روش ،سرعت انتشار زیاد  CO2در هواست .بنابر محاسبات انجام
شده ،به طور متوسط در هر ساعت یک گرم گاز کربنیک از هر متر مربع خاك آزاد مىشود (
 .)Wesselingetal.1962که تولیدات بازدمى پرندگان و پستانداران تنها 5 %این مقدار را تشکیل مىدهد (
.(Altmanetal,1958,1985پس این بو بیشتر به عنوان یک منبع اطالعاتى کمکى کاربرد دارد ،نه اصلى.
مواد ترشح شده توسط موجودات زنده ،به طور کلى حاوى اطالعات باارزشى هستند .گاز کربنیک هرچند
مهم ترین ماده از این گروه است ،ولى منحصر به فرد نیست .آمونیاك ماده مهم دیگرى است که به ویژه در
موجودات دریازى اهمیت دارد .غلظت این ماده در آب دریا حدود 10-8مول است که همهىآن توسط جانوران
ترشح مىشود ( . (Atema et al, 1987اسید اولئیک به عنوان یکى از نتایج فساد بدن مورچهها در کلنى این
موجودات نقش مهمى را بازى مىکند .نشان داده شده که مورچگان اجساد افراد همالنه خود را از روى بوى این
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اسید تشخیص مىدهند .این حشرات همه اشیاى آغشته به این بو را از النهشان بیرون مىاندازند
( .)Wilson & Holdobler, 1990موجودات ابتدایى باکترىخوار ،18مثل کپک مخاطى

19

مىتوانند رد

باکترىها را از روى اسید فولیکى که ترشح مىکنند C19H19N7O6 ،تشخیص دهند (.)Gerisch et al, 1982
کرمهاى لولهاى باکترىخوار هم از مواد مشابهى براى ردگیرى شکار خود استفاده مىکنند .از میان این مواد مىتوان
به آدنوزینمنوفسفات ( (Wardetal,1973مولکول حلقوى پیریدین ( (Dusenbery et al, 1976و همچنین
آمیلاستات ) (Balanetal,1985اشاره کرد .در میان گیاهان ،بوهایى که اهمیت بیشترى دارند معموال به الکلها
مربوط مىشوند .بررسى 58گونه از گیاهان مختلف -شامل بته ،علف ،و درخت -نشان داده که  % 68از آنها در
هر ساعت مادهى ایزوپرن 20را با غلظتى بیشتر از  0/01میکروگرم بر هر گرم از برگ خشک ،ترشح مىکنند
( .)Lamb et al, 1987از میان دیگر تولیدات مهم بوزاى گیاهان مىتوان به آلفا-پینن 21اشاره کرد که  %16از
ترشحات درختان مخروطى را تشکیل مىدهد (.)Finch et al, 1980
آدم هم ،مثل بقیه جانداران بوهاى مربوط به خود را دارد ،این بوهاى متنوع به دلیل توانایى بویایى اندك انسان،
معموال نادیده گرفته مىشوند .در بازدم یک آدم معمولى ،حدود صد مادهى مختلف وجود دارد که تراکمى در
حدود 120- 33نانوگرم بر لیتر دارند .از میان این مواد ،مهمترینشان پروپانون 22است که  120نانوگرم برمول
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غلظت دارد .در سوى دیگر این طیف ،استونیتریل 23و ایزوپرن با –به ترتیب با تراکمهاى 24و  33نانوگرم بر
لیتر -قرار دارند  -Androst-6-en-3a-olیکى از این مواد است که به میزان یک میلىگرم در روز دفع
مىشود ( .(Goweretal,1972بوى این ماده به قدرى مشخص است که اگر این مقدار در پنج هزار لیتر آب
هم رقیق شود ،باز بویش توسط یک آدم عادى قابلشناسایى است .مگسهاى تسهتسه 24توسط بوى همین مواد
محلول در ادرار و البته  CO2میزبانان انسانى خود را مىیابند (.)Vale & Hall, 1985
شاید بتوان مهمترین مواد بوزا در جهان جانوران را -از نظر تنوع و کارکرد -فرومون حشرات دانست.
فورمونها براى آنکه بتوانند نقش اطالعرسانى خود را درست ایفا کنند ،باید چند ویژگى داشته باشند .آنها باید
مختص به گونهاى باشند که تولیدشان مىکند .این ویژگى از آن رو مهم است که از اشتباه گرفتن پیامهاى گونههاى
دیگر با گونهى خودى جلوگیرى مىکند و بنابراین احتمال ایجاد نوفه را کم مىکند .عالوه بر این فرومون باید
نسبت به پیامى هم که منتقل مىکند ویژه باشد ،و بتواند در سیستم حسى گیرنده ،پاسخ فیزیولوژیک الزم را ایجاد
کند .براى دقیقتر کردن پیچیدگىهاى موجود در مطالعه فرومونهاى حشرات واژگانى ابداع شدهاند که برخى از
آنها را در اینجا تعریف مىکنم .هر ماده شیمیایى که از موجودى آزاد شود و بر موجودى دیگر اثر کند،
Allomoneنامیده مىشود .برخى از نویسندگان این مواد را با نام  Allochemicalمورد اشاره قرار دادهاند.
این ماده را ،اگر مادهى مزبور براى گیرنده مفید باشد Kairomone ،اگر براى فرستنده مفید باشدAllomone ،
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و اگر براى هردو مفید باشد Synomone ،مىنامند .در ضمن موادى را هم که از مواد بىجان آزاد مىشوند
ولى براى جانداران ارزش اطالعاتى دارندApneumone ،خوانده مىشوند.
تنوع زیاد فرومونها در حشرات و پیچیدگى رفتارهاى ناشى از آنها ،بخشى از جالبترین نمونههاى
استراتژىهاى تکاملى براى انتقال اطالعات را فراهم آورده است .برخى از گونههاى حشرات  -معموال به دلیل
خویشاوندى نیاکانى -داراى فرومونهایى یکسان هستند .در این موجودات براى پرهیز از تداخل اثر فرومونهاى
تولید شده از سوى فرستندهى یک گونه در گیرنده گونه دیگر ،روشهاى جالبى تکامل یافته است .مثال در بسیارى
از حشرات ،یک فرومون در دو گونه پیامهاى متفاوتى را منتقل مىکند .این جدایى معنایى ،و جدایى رفتارىاى
که پیامد آن است ،امکان تداخل و نوفهسازى را کم مىکند .در برخى دیگر یک نوع فرومون در دو گونهى متفاوت
در دو مقدار مختلف تولید مىشود و آستانههاى درك متفاوتى هم دارد .مثال قاببال

Dendroctonus

pseudotsugaeباید حتما بیشتر از 90دقیقه در معرض یک نوع فرومون عام قرار گیرد تا واکنش نشان دهد.
گاه این یکسان بودن فرومونها خود یک استراتژى تکاملى است .مثال آلفا-پینن که گفتیم از مخروطیان ترشح
مىشود ،فرومون تجمع قاببال  Dendroctonus frontalisهم هست ،که از آفات مهم درختان کاج است.
این ماده ،در ضمن بیشتر از شش گونه از شکارچیان و انگلهاى این قاببال را هم به خود جلب مىکند .مىبینید
که در اینجا زنجیرهاى از رفتارهاى گوناگون در گونههایى متفاوت ،توسط یک فرومون ایجاد مىشود.
یکسان بودن فرومونها پیچیدهترین حالت خود را در حشرات اجتماعى آشکار مىکند .در این حشرات ،و به
ویژه در مورچگان ،نمونههاى فراوانى از جاسوسى و سوءاستفاده بیوشیمیایى دیده مىشود .مثال مورچههاى انگل
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Camponotus lateransمىتوانند فرومون غذایابى

25

مورچگان میزبان خود،

Chrematogaster

 scutellataرا درك کنند و از آن به محل غذا پى ببرند .تقریبا همهى گونههاى مورچهدوست 26به فرومونهاى
راهیابى میزبانان خود حساسند و از آن راه مکان النه مورچه مورد نظر را پیدا مىکنند .جاسوسى محل غذا در
زنبوران هم دیده مىشود ،چون زنبوران هم مثل مورچگان به فواصل منظم 15-10مترى از ترشحات غدد
آروارهاى خود ردى به جا مىگذارند .زنبور انگل  xanthotricha Trigonaبا استفاده از پیگیرى همین ردها
مىتواند به محل غذاى میزبان خود  T.posticaدست یابد.
گاه این مبارزه بیوشیمیایى در جهان حشرات حالت تهاجمى بیشترى پیدا مىکند .در میان پروانگان ،دو
خانواده  Lycaenidaeو  Riodinidaeبه دلیل داشتن الروهایى با ترشحات جذب کنندهى مورچگان،
مىتوانند به شکل انگل در النهى آنها زندگى کنند .خانوادهى اولى از مهمترین عناصر راسته پولکباالن
 Lepidopteraاست و حدود  % 40درصد کل گونههایش را شامل مىشود Lycaeena arion .یکى از این
پروانگان است .این حشره در دورهى الروى و در آخر سن سوم به دنبال مورچهاى از جنس Myrmica
مىگردد و پس از یافتنش آن را با موادى که از غدد بند هشتم شکمش ترشح مىشود ،مست مىکند .مورچه که
زیر اثر مخدر این ترشحات رفتارش غیرعادى مىشود ،الرو را به داخل النه مىبرد و در آنجا الرو پروانه از الرو
مورچگان تغذیه مىکند .چنین حالتى در قابباالن خانواده  Staphylinidaeهم دیده مىشود .این موجودات
هم ترشحات شکمىاى ویژهاى دارند که براى مورچگان مخدر و جذاب است .یک نمونه از این حشرات،
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Myrmecophil
74

25
26

www.takbook.com

Atemeles pubiculisاست که به کمک همین مواد مخدر ،به راحتى در النه مورچگان زندگى مىکند و از
الروهایشان تغذیه مىکند و از آسیبشان هم در امان است .خود مورچهها هم براى حمله به النهى قربانیانشان از
این راهها استفاده مىکنند.
ملکه مورچهى  Epimyrma stumperiکه در النه  Tetramurium caespiumتخم مىگذارد ،براى
گول زدن نگهبانان النه ،یک کارگر میزبان را پیدا کرده و پس از کشتنش ،عصاره بدن قربانى را به تنش مىمالد و
به این ترتیب بوى او را به خود مىگیرد .بسیارى از گونههاى مورچهى انگل بدون نیاز به این کارها ،مىتوانند
فرومونهاى مربوط به مورچه میزبان را تولید کنند .به این ترتیب میزبان قادر نخواهد بود آنها را از ساکنان رسمى
النه تشخیص دهد .پدیده برده گیرى هم در مورچگان بر مبناى حس بویایى استوار شده است .مورچگان برده
گیر- ،مثل جنسهاى  Polyergus ,Formica Harpagoxenus-پس از حمله به النههاى میزبان و دزدیدن
شفیرههاى النهى فتح شده ،آنها را به النه خود مىبرند .مورچگان برده پس از بیرون آمدن از پیله بدون اینکه
بفهمند در النه خود نیستند ،بوى فرومون بردهگیران را به جاى بوى کلنى خود مىپذیرند و به این ترتیب نوعى
تثبیت 27در حافظه اکتسابىشان شکل مىگیرد .ملکههاى برخى از بردهگیران که در النه میزبان ساکن مىشوند ،تا
زمان بیرون آمدن کارگران خود ،به صورت پنهانى در النه میزبان زندگى مىکنند .این جانوران هم براى فریب
دادن میزبانها فرومونهایى شبیه به آنها را ایجاد مىکنند و همگى غدهى دوفور 28بزرگى دارند.
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گاه پیامهاى منتقل شده توسط فرومون بسیار اختصاصىاند .مثال زنبور انگل

Cardiochiles

 nigricepsپس از تخمگذارى بر بدن الرو میزبان ،ردپایى فرومونى از خود به جا مىگذارد که به بقیه همنوعانش
مىفهماند که این الرو آلوده است ،و بنابراین از تخمگذارى آنها بر همان الرو و ایجاد رقابت بین تخمها جلوگیرى
مىکند .مگس سیب  Rhagoletis pomonellaو مگس گیالس  R.cerasiهم از روش مشابهى براى بیمه
کردن تخمهاى خود در برابر حضور تخمهاى رقیب ،بهره مىبرند .فرومون ترشح شده توسط این حشرات پایدار
و قطبى و محلول در آب بوده و تا مدتها دوام دارد .در میان زنبوران یک نمونه جالب دیگر هم دیده مىشود و
آن  Trigona fulviventrisاست .این زنبور فرومون هشدار تولید نمىکند ،ولى با شنیدن بوى سیترات ،یا
فرومون شناسایى زنبور مهاجم ویژه النهاش Lestrimellita imago ،رفتار دفاعى از خود نشان مىدهد ،یعنى
در این حشره بوى مهاجم مستقیما به جاى فرومون هشدار عمل مىکند.
بنابر شواهد بیوشمیایى ،فرومونها براى آن که تنوع کافى براى انتقال پیامهاى گوناگون را داشته باشند ،به
دست کم پنج کربن نیاز دارند .فرومونهاى معمولى حشرات خشکىزى بسته به نقش خود ،اندازههاى گوناگونى
دارند .فرومونهاى اخطارى داراى زنجیرهاى متشکل از  25-15کربن هستند ،و 300-200دالتون وزن دارند.
در مقابل فرومونهاى اخطارى  15-6کربن دارند و وزنشان بین 200-100دالتون است ( .(Wilson et al,
1970این مواد اخیر با وجود وزن کمترشان ،متنوعترین مواد بوزاى جهان حشرات را شامل مىشوند و اغلب
ساختمان ترپنى دارند (  .)Blumetal,1985به عنوان چند نمونهى استثنایى ،مىتوان به این موارد اشاره کرد:
ممکن است فرومون هاى جنسى در بیدها21 -10 ،کربن ،و در مگسها40 -7 ،کربن داشته باشد ( Tamaki
 .)et al, 1985به طور کلى ،مىتوان ساختار شیمیایى فرومونهاى جانوران خشکىزى را هیدروکربنهایى
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دانست که از زنجیرههاى کربنى ساده مشتق مىشوند .فرومون هاى جانوران آبزى با خشکىزىها تفاوت زیادى
دارد.این مواد بودار همگى قطبىاند و وزن مولکولى باالیى دارند .ساختار این مواد بیشتر به پروتئینها نزدیک
است .این فرومونها در زنجیره خود دستکم شش کربن دارند.
نشان داده شده که فرومونها حالت خالص ندارند و معموال هر حشره مخلوطى از چند نوع ماده بودار را رها
مىسازد
( .) Tamaki et al, 1985,Linn et al, 1987این ترکیبى بودن پیام بویایى براى جانور چندین مزیت دارد.
نخست این که به این ترتیب مراحل ساخت فرومون سادهتر مىشود .همواره ساختن و ترشح کردن یک مادهى
خالص براى سیستم زنده دشوارتر است تا تولید مخلوطى از چند ماده شبیه به هم .دوم این که با ترکیب شدن
چند ماده ،تنوع ممکن براى پیامهایى که قرار است فرستاده شوند ،افزایش مىیابد و به این ترتیب توانایى انتقال
اطالعات زیاد مىشود .سومین سود ترکیبى بودن فرومونها ،این است که آستانههاى درك بویایى در گیرنده براى
هر جزء مخلوط متفاوت است ،و به این ترتیب با توجه به فواصل متفاوت گیرنده از فرستنده ،دقت پیام منتقل
شده توسط چند جزء افزایش مىیابد .سومین سود ترکیبى بودن فرومونها این است که سرعت تبخیر و انتشار
اجزاى مختلف یک پیام با هم تفاوت مىکنند و بنابراین در روند پراکنده شدن فرومون در محیط ،اطالعات بیشترى
را منتقل مىکنند .گیرنده با توجه به نسبت اجزاى موجود در بویى آشنا ،مىتواند فاصله فرستنده با خود را تخمین
بزند.

راه عصبى و مراكز مغزى بويايى در مغز
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در انسان مراکز گیرنده مواد شیمیایى در دو بخش از سیستم حسى متمرکز شدهاند .یکى از این دو بخش ،به
درك مواد محلول در هوا مىپردازد ،و دیگرى مواد محلول در آب را حس مىکند .این دو بخش به ترتیب در
مخاط بینى و سطح زبان قرار گرفتهاند ،و بویایى و چشایى را ایجاد مىکنند .مخاط بویایى ،داراى 20-10میلیون
یاختههاى گیرنده است ،که هریک در اصل نورونى مجزا محسوب مىشوند .این گیرندهها دندریتهاى کوتاه و
ضخیمى دارند که بر رویشان ده تا بیست زایدهى بدون میلین نازك وجود دارد ،این زواید را مژك مىنامند.
گیرندهها آکسون خود را از میان استخوان پرویزنى به پیاز بویایى مىفرستند .این آکسونها در آنجا با یاختههاى
میترال اتصال برقرار مىکنند .این اتصاالت پیچیده کالفهاى بویایى را ایجاد مىکند .آکسونهاى یاختههاى میترال،
از دو راه به سوى مغز پیش مىروند .این راهها را بر اساس موقعیتشان با نامهاى راه کنارى بویایى 29و راه میانى
بویایى 30مىنامند .این راهها قشر بویایى ختم مىشوند ،که شامل هستههایى مثل هسته بویایى پیشین ،هسته
گالبىشکل ،31تکمه بویایى ،32بخش انتقالى درونبینى بادامه ،33و بخش قشرى میانى بادامه است .عالوه بر این
مسیر اصلى ،دو راه دیگر هم وجود دارند که از پیاز بویایى منشأ مىگیرند (گانونگ.)1991 ,

محتواى اطالعاتى سیستم بویایى

29

Lateral Olfactory Tract =LOT
Intermediate Olfactory Tract
31
Pyriform nucleus
32
Olfactory tubercle
33
Transitional Entorhinal amygdala
30
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آستانه درك براى حس بویایى را مىتوان بر حسب کمینه تغییر غلظت ماده بودار در محیط تعریف کرد ،که
منجر به ایجاد احساس یک بو شود .یعنى اگر در محیطى استاندارد مادهى بودارى با غلظت خاصى وجود داشته
باشد و گیرندههاى بویایى هم نسبت به آن سازگار شده باشند ،غلظت مادهى بودار باید چقدر افزایش یابد تا
موجود آن بو را درك کند .این آستانه راباتوجه به تعریف یاد شده مىتوان به این صورت فرموله کرد:

C/C

= (tDcR) 0/5
که در آن  Cمعرف غلظت ماده بودار در محیط بر حسب تعداد مولکول بر واحد حجم  t ،نماد زمان بر حسب
ثانیه  Dc ،نشانگر ضریب انتشار ماده بوزا در محیطش ،و  Rبیانگر شعاع فعالیت گیرنده بویایى است .این
معادله براى جانداران آبزى ،در محلولهاى یک موالرى آبى غلظت آستانهاى برابر 0 6 *102مولکول بر سانتىمتر
مکعب را به دست مىدهد .در مورد خشکىزىها در فشار استاندارد این مقدار به  2/5 *1019مولکول بر
سانتىمتر مکعب مىرسد (.)Berge & Purcell, 1977
در جانداران آستانههاى بویایى بسیار پایینى ثبت شده است .در برخى از باکترىها ،فرومون جنسى در غلظتى
برابر با

-12

 10مول اثر مىکند ( .)Suzuki et al, 1984پاسخهاى مربوط به بوگرایى 34هم ،که در اثر

تحریکهایى در زمانهاى درازتر انجام مىگیرند ،در آستانه  10-7مول دیده مىشوند ((Mesibov al, 1969
et

Alder

al,1973

etدر

برخى

از

میگوهاى

دریایى

آستانه

Chemotaxy
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-13

 10مول مىرسد )  .)Derby &. 1988 Atemaدر میان جانوران ،انسان موجودى با بویایى ضعیف

محسوب مىشود .مخاط بویایى یک سگ شکارى معمولى حدودا 25برابر آدم وسعت دارد ( & Albone
 .)Shirley, 1984اگر توانایى سگ شکارى و آدم را براى درك دو بوى متفاوت مقایسه کنیم ،به این نتیجه
مىرسیم

که

بویایى

سگ

ژرمنشپرد

35

هزار

تا

دههزاربار

از

انسان

قوىتر

است

( .)Moulton&Marshal,1976,1981باید در اینجا به این نکته توجه کرد که همیشه آستانهى پیشبینى شده
به صورت تئورى ،از آستانه واقعى موجود کمتر است .یکى از علل این امر ،وجود نوفه در محیط طبیعى است،
که معموال در معادالت تئورى در نظر گرفته نمىشود .براى آن که به شدت تفاوت نظریه و عمل پى ببرید ،به
نمونهاى اشاره مىکنم .با توجه به معادالتى که بیان شد ،یک پروانه ابریشم Bombix moriنر که بر شاخکهایش
25000گیرنده بویایى دارد ،باید بتواند وجود یک مولکول از فرومون جنسى ماده را در هوا احساس کند ،ولى
در عمل ،این آستانه به جاى یک مولکول104 -103 ،مولکول بر سانتىمتر مکعب است.
براى بیشتر کردن احتمال برخورد مواد بودار به گیرندههاى بویایى ،روشهاى فراوانى وجود دارد .آشناترین
راه ،بو کشیدن است ،یعنى زیادتر کردن سرعت هوایى که از مجراى بویایى عبور مىکند ،و بنابر این بیشتر کردن
حجم کلى هوایى که با گیرندهها برخورد مىکند .نشان داده شده که حتى سختپوستان آبزى سادهاى مانند
پاروپایان 36با ایجاد جریانهاى گردابى ویژهاى در اطراف گیرندههاى بویایى خود ،به عبارتى بو مىکشند (
.(Andrew et al, 1983استراتژى مشابهى در قالب رفتار شاخکزنى ،در حشرات دیده مىشود .این جانوران

German Shepherd
Copepoda
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با حرکت دادن شاخکهاى خود ،در هواى اطراف به دنبال مولکولهاى حاوى ارزش اطالعاتى مىگردند .چنین
رفتارى در سوسکهاى خانگى آلمانى  Blatea germanicaو سوسرى آمریکایى

Peripelaneta

americanaبه خوبى دیده مىشود .در مورد توانایى بویایى حشرات پرنده اختالف نظر وجود دارد .گروهى از
دانشمندان معتقدند که حشرات در حال پرواز به دلیل جریان هواى سریع اطراف شاخکشان ،توانایى بویایى بهترى
نسبت به حالت عادى دارند ( .)Kaissling et al, 1971گروهى دیگر مدعىاند که دقیقا به همین دلیل ،یعنى
براى شدت جریان هوا در اطراف شاخکها ،قدرت بویایى حشرات پرنده کم مىشود ( Meyer & Mankin,
 .)1985شواهدى از سوى هر دو گروه براى تایید حرفشان ارائه شده است ،و به این ترتیب هنوز براى پاسخگویى
قاطع به این پرسش زود است.
هر نورون و هر گیرنده تنها مىتواند دو نوع پاسخ تولید کند ،یعنى شلیک بکند ،یا نکند .یعنى مىتوان براى
تخمین محتواى اطالعاتى یکى سیستم حسى ،هر نورون را یک سیستم پردازنده با پاسخ دودویى در نظر گرفت
( .)Atemaetal,1985با توجه به تعداد گیرندههاى بویایى در انسان ،حدود دویست هزار پاسخ مختلف در برابر
بوهاى

گوناگون

مىتواند

ایجاد

شود

( .(Wilson & Bossert, 1963با وجود این تنوع باالى پاسخهاى ممکن ،در انسان تشخیص بین دو بو تنها
هنگامى امکانپذیر است که الگوى پاسخ مورد نظر براى یکى ،بیشتر از  %50با دیگرى تفاوت داشته باشد .مقدار
مشابه براى دستگاه بویایى ماهیان بین  % 30-10است ( .)Blaxter et al, 1988
مىتوان چنین فرض کرد که همه بوهاى قابلدرك براى یک موجود ،ترکیبى از چند بوى اصلى باشد .همانطور
که همه رنگهاى موجود ترکیبى از فعالیت سه نوع گیرنده هستند .براى تخمین تعداد بوهاى اصلى راههاى
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فراوانى پیشنهاد شده است که یکى از آنها ،آزمایش بر بیماران مبتال به نابویایى 37است .این بیمارى از نقص در
دستگاه گیرنده و پردازنده بویایى ناشى مىشود و به اندازه کور رنگى شیوع دارد .تنها 15 %از جمعیت انسانها
هستند که به هیچ یک از انواع نابویایى مبتال نیستند .مبتالیان به این بیمارى گاه یک یا چند بوى خاص را
نمىتوانند تشخیص دهند .بر مبناى حاالت گوناگون این بیمارى ،حدس زده مىشود که حدود هشت نوع گیرنده
اصلى بو وجود داشته باشد ) .(Amoore et al ,1967,1969,1971به این ترتیب مىتوان فرض کرد که
چیزى حدود سى نوع بوى اولیه باید از ترکیب عمل این گیرندهها حاصل شود .اگر هریک از این بوها در ده گام
از غلظت قابلتشخیص باشند ،آنوقت تعداد کل بوهاى موجود قابلتشخیص از هم به  1030 =2100مىرسد که
براى کد کردن هرکدامشان حدود صد بیت اطالعات الزم است (.)Dusenbery. 1992
نورونهاى آوران پیامهاى ارسالى از پیاز بویایى در راه خود به مغز در گرههاى عصبى کوچکى به نام کالف
مجتمع مىشوند و تا حدى پردازش مىشوند .عدهاى از محققان هریک از این کالفها 38را با یک بوى اصلى
گرفتهاند

همارز

( .)Macleod et al. 1971,Hilhbrand & Montague, 1986با این فرض ،در بید ابولهول

39

(

 )Manduca sextaکه داراى  60کالف است ،باید 60نوع بوى اصلى وجود داشته باشد .اگر هریک از بوها
در دو حد از غلظت درك شود260 ،یا 1018نوع بو توسط این بید درك خواهد شد .در مهرهداران که تعداد این

Anosmia37
38
Glomeruli
39
Sphinx moth
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کالفها دستکم دو هزارتاست ( .)Alison & Warwick. 1949تعداد ابعاد فضاى فاز بوهاى قابلدرك ،به
دوهزارتا مىرسد .یک راه دیگر براى تخمین محتواى اطالعاتى حس بویایى عبارت از رویکرد ژنتیکى .بر این
اساس ،مىتوان دید که ژنهاى کد کنندهى اطالعات مربوط به گیرندههاى بویایى دستکم صدتا هستند .با در
نظر گرفتن محتواى اطالعاتى متوسط یک ژن ،مىتوان مقدار اطالعات الزم براى کد کردن همه گیرندههاى بویایى
را به دست آورد (. (Buck & Axel. 1991این رویکرد به گمان من یک ایراد اساسى دارد و آن هم این است
که به جاى سنجش حجم اطالعات پردازش شده در دستگاه بویایى ،تنها تخمینى از اطالعات الزم براى ساختن
یک دستگاه بویایى را به دست مىدهد ،و یکى از ویژگىهاى مهم ساختارهاى زنده هم این است که در طول
زمان مىکوشند تا اطالعات موجود در سیستم خود را افزایش دهند .به این ترتیب همارز گرفتن مفهوم اطالعات
ساختارى و عملکردى در اینجا کار چندان درستى نیست .راه دیگرى که براى تخمین حجم دادههاى بویایى وجود
دارد ،استفاده از شواهد رفتارى است .با توجه به این که بسامد درك بوى جدید در انسان بین 10تا 100ثانیه
است ،مىتوان حجم دادههاى ورودى به سیستم بویایى را 104بیت بر ثانیه تخمین زد.
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حس بینایى

ویژگىهاى نور و رنگیزهها

نور یکى از مهمترین محركهاى موجود در محیط است .توانایى درك نور در بعضى از جانوران ابتدایى و
گونههاى غارزى ،وجود ندارد ،ولى با این وجود این حس همچنان به عنوان یکى از مهمترین حواس جانوران،
و شاید مهمترین حس انسان ،مطرح است .محرك اصلى این مقوله ،فوتونهاى نورى است که مىتواند از
سرچشمههاى گوناگونى تولید شود ،ولى مهمترین منشأ آن خورشید است .طول موج فوتونها ،تعیین کننده
رنگشان است و چگالى آنها در محیط ،درخشش نور را مىسازد .امواج الکترومغناطیس موجود در سیارهى ما،
دامنهاى دارند که از امواج کوتاه رادیویى 10 -14نانومتر گرفته تا تشعشعات کیهانى  104نانومتر را در بر مىگیرد.
طول موجهاى خیلى پایین- ،مثال کمتر از  200نانومتر -،به سرعت توسط هوا جذب مىشوند و بنابراین کاربرد
اطالعاتى ندارند .این نورها به دلیل انرژى زیاد خود ،براى سیستمهاى زنده خطرناك هم هستند ،چون مىتوانند
در برخورد با مولکولهاى سیستم زنده- ،و به ویژه آب -آنها را تجزیه کنند .مولکولهاى پروتئینى مىتوانند امواج
الکترومغناطیسى بیشتر از 300نانومتر را به خوبى جذب کنند .طول موجهاى بلندتر از هزار نانومتر ،به دلیل
انرژى اندکشان نمىتوانند بر مولکولهاى زنده اثر گذارند و به این دلیل نقش بیولوژیک ندارند .به این ترتیب
آشکار است که نور مورد نظر در زیستشناسى حواس1000-330 ،نانومتر طول موج دارد .بیشینه طول موجى
که توسط جانوران گوناگون جذب مىشود ،بسته به رنگیزههاى نورىشان ،تفاوت مىکند .مثال حشرات
84

www.takbook.com

343نانومتر را بهتر از همه جذب مىکنند ،در حالى که ماهیان در 625نانومتر بیشینه جذب را از خود نشان
مىدهند.
توانایى درك و پردازش اطالعات نهفته در امواج نورانى در همه شاخهها و ردههاى جانوران دیده مىشود .بیشتر
گونه هایى که به نور حساس نیستند ،این ناتوانى را در اثر پسروى تکاملى و زندگى در محیط فاقد نور کسب
کردهاند.
چنانکه گفته شد ،سرچشمه همهى نورهایى که در زمین دیده مىشود ،انرژى خورشید است .تنها استثنا در
این مورد ،نورهاى کمیاب ناشى از آتشفشانها و رعد و برقها هستند .به تعبیرى ،نور ناشى از سوختهاى فسیلى
هم منشأ خورشیدى دارند ،چون انرژى شیمیایى موجود در آنها از خورشید تامین شده .حتى نورهاى مصنوعى
الکتریکى هم از جنبهاى مربوط به خورشیدند ،چون در اثر نور آفتاب جابجایىهاى بخار آب بر زمین انجام
مىگیرد و انرژى پتانسیل ذخیره شده براى تولید برق را فراهم مىآورد .به این ترتیب مىتوان با پرداختن به کیفیت
نور خورشید ،به بسیارى از پرسشها درباره سایر نورها هم پاسخ داد.
نور خورشید ،از نظر فیزیکى با نورى که از یک جسم سیاه با دماى شش هزار درجه سانتىگراد تابش مىشود،
همارز است .این نور در برخورد با جو زمین تغییراتى را تحمل مىکند که براى موجودات زنده اهمیت زیادى
دارد .پرتوهاى فرابنفش و کوتاهموج دیگر ،در برخورد با الیه خارجى هواسپهر جذب مىشوند و تنها بخشى از
تشعشعات از سد جو زمین عبور مىکنند .همین انتشار طول موجهاى باالست که رنگ آبى آسمان را موجب
مىشود .تقریبا همه پرتوهایى که به زمین مىرسند ،براى موجودات زنده اهمیت اطالعاتى دارند .این نورها ،گاه
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در برخورد با جو تغییراتى کردهاند که ارزش اطالعاتىشان را بیشتر مىکند .مثال نور قطبیده 40که از برخورد آفتاب
به هواسپهر ایجاد مىشود ،مىتواند جهت تابش خورشید را نشان دهد ،و در جهتیابى مورد استفاده قرار گیرد.
اجسام موجود بر سطح زمین ،هریک توانایى جذب ویژهاى دارند .نورى که به آنها مىتابد ،تقریبا نور سفید
محسوب مىشود ،یعنى همه طول موجها را در خود دارد .بسته به این که مواد چه بسامدى از نور را بیشتر جذب
کنند ،رنگهاى گوناگون ایجاد مىشوند .مثال آب که طول موجهاى پایین را بهتر جذب مىکند ،تنها به امواج آبى
با طول موج 450نانومتر -اجازه عبور مىدهد ،و به همین دلیل هم آبى رنگ به نظر مىرسد ( Hojerslev .)et al, 1986اگر همین آب داراى منابع زیستى فیتوپالنکتونى باشد ،به دلیل وجود رنگیزههاى آنها ،طیف
جذبیش تغییر مىکند و به رنگ سبز دیده مىشود .از سوى دیگر ،تجزیه مواد آلى موجود در آب ،رنگ آن را به
زرد برمىگرداند ( .)Lythgoe et al, 1988محیط پیرامون ما ،به این شکل رنگین مىنماید و اطالعاتى را درباره
جنس و حالت اشیا به گیرندههاى حسى موجودات زنده منتقل مىکند .هرچه بسامد موج مربوط به فوتون کمتر
باشد یعنى رنگش به فروسرخ نزدیکتر باشد ،توسط محیط بیشتر جذب مىشود .به همین دلیل هم معموال
گیرندههایى براى این محدوده از نورها وجود ندارد .تنها استثناى مهم در این مورد مارها هستند .در جدول زیر
آستانه درك گیرندههاى نورى گروهى از جانداران را مىبینید.

Polarized
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جنس

بیشینه -آستانه -زمان

مرجع

ی طول ی درك تجمع
موج

(فوتون (ثانیه)

قابل

بر متر

درك

مربع بر

()nm

ثانیه)

565

10 18

3

870 Rhodospirillium

10 16

؟

Hildbrand et al, 1978

480

10 15

1

Song et al,1983

503 Chlamydomonas

10 15

1

10 9

10 3

Holobacterium

Schmitt et al ,1979
al,

et

Hildbrand

.1982

Euglena

Smith,

&

Foster

1980
Phycomyces

450

Galland&ipson,1987

آستانه حساسیت جانداران پست به نور

چنان که گفته شد ،نور در برخورد با سطوح پراکنده مىشود .پراکنده شدن نورهاى داراى طول موج پایین
کمتر از نورهایى است که طول موج باالیى هستند .هنگامى که نور کمى به هواسپهر برخورد کند ،تنها نورهاى
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داراى بسامد کم به سطح زمین مىرسند .به همین دلیل هم در زمان طلوع و غروب خورشید ،افق -یعنى محل
انتشار نور خورشید -سرخ و زرد به نظر مىرسد .یک نمونه دیگر از این پدیده پراکندگى و شکست نور را
مىتوان در رنگین کمان دید .منتها در اینجا نورى که از درون جسمى شفاف  -قطرات باران -مىگذرد ،مىشکند.
نور بر روى اشیاى مادى معمولى هم مىتواند بشکند .اگر سطح مقابل نور داراى سطوح میکروسکپى موازى و
فراوان باشد ،این پراکندگى نور به جذب برخى از طولموجها و بازتابش برخى دیگر مىانجامد ،و نتیجه یک
سطح با منظرهى رنگینکمانى خواهد بود .از این پدیده در جهان جانوران استفادهى بسیار شده است .تولید رنگیزه
به شکل شیمیایى و انبار کردنش در اعضاى خاص نمایش دهنده ،راهى پرخرج براى انتقال اطالعات است .یک
راه سادهتر و کمهزینهتر براى جاندار ،این است که نوعى تغییر شکل ساختارى در سطح خارجى خود بدهد ،و با
استفاده از پدیدهى پراکندگى نور ،یک مجموعه از رنگها را تولید کند .چنین تکنیکى توسط بسیارى از جانوران
شاخههاى گوناگون مورد استفاده قرار مىگیرد .نمونههاى آشنایى که در اینباره وجود دارند ،عبارتند از :پر زیباى
طاووس  Pavo Cristatusنر ،پرهاى تزیینى مرغ بهشتى ،و قرقاول .برخى از حشرات هم که جالى فلزى
دارند- ،مثل قاب بال  Cetonia aureatusمگسهاى  Luciliaو برخى پروانگان -از همین راه بهره مىبرند.
فیتوکروم مهمترین رنگیزه حساس به نور در جهان گیاهان است .این ماده دو نوع دارد :یکنوع به 670نانومتر
قرمز و دیگرى به 730نانومتر فروسرخ بیشترین پاسخ را مىدهد .نسبت بین تحریکشدگى این دو نوع رنگیزه،
براى گیاه معرف تراکم گیاهان دیگر در همسایگیش است ،یعنى هرچه نور فروسرخ نسبت به نور سرخ بیشتر
باشد ،تعداد گیاهان رقیب در محیط هم بیشتر است .این درك نورى اساس رفتارهاى رقابتى بین گیاهان را تشکیل
مىدهد ( .(Ballare et al, 1990, Bradburne et al, 1989دانهها هم با توجه به شدت نورى که به
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پوستهشان مىرسد ،تصمیم مىگیرند که جوانه بزنند ،یا نزنند .شدت نور مورد نظر معرف فاصله دانه تا سطح
خاك است ( .)Pratt & Cordonier,1989گویا این توانایى به رنگیزه فالوین مربوط باشد که در قارچها و
جلبکها هم وجود دارد ( .)Hader et al, 1988رنگیزه رودوپسین که در مهرهداران مهمترین گیرنده نور است،
در جلبکها هم یافت مىشود  .(Martin et al, 1986 , Foster et al,1984)-مولکولهایى شبیه به این ماده
در

کهنباکترىها

41

هم

یافت

شدهاست

) .(Schmitz et al, 1982
رودوپسین ،که رایجترین رنگیزهی نورى 42در جانوران است ،از نوعى پروتئین به نام اوپسین 43مشتق مىشود.
این ماده ،با یکى از مشتقات ویتامین  Aکه الکلى است به نام رتینال ترکیب مىشود .این مولکول اخیر تقریبا
برابر است با نیمى از یک مولکول بتا-کاروتن ،44که پیشسازش مىباشد .این رنگیزهى نارنجى -قرمزى است که
در میوههاى سرخ و نارنجى وجود دارد .چنان که از نامش پیداست ،در هویج  Carota dacousaeفراوان یافت
مىشود .مولکول دو شکل ایزومرى دارد cis-Retinal-11 ،که حالت عادى و پایهى مولکول است ،و all-
 trans-Retinalکه حالت برانگیخته آن است و در مکان کربن  11داراى پیوند دوگانه است .برخورد نور به
این مولکول ،موجب تبدیل حالت پایه به برانگیخته مىشود .هر اوپسین ،پروتئینى است با هفت مارپیج آلفا ،که
به طور عمودى در غشاء پالسمایى یاختههاى گیرنده نور قرار مىگیرد .مولکول رتینال تقریبا در وسط این پروتئین

41

Archaebacterium
Photopigment
43
Opsin
44
b-Carotene
42
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جاى مىگیرد و نسبت به محور طولى آن عمودى باقى مىماند .یک مکانیسم آنزیمى درونسلولى براى کنترل
عمل رودوپسین وجود دارد ،که در عین حال باعث بازگشت رتینال به حالت پایه نیز مىشود
.(Rawn,1989انرژى الزم براى تحریک مولکول رودوپسین ،حدود

(

 1/4 *105ژول بر مول است

( .(Ben-Yosef&Rose,1978یعنى حتى برخورد یک فوتون تنها هم مىتواند باعث برانگیخته شدن یک
مولکول رتینال شود )  .)Waldetal,1968مولکول رودوپسین به نور فرابنفش هم حساس است ،ولى به دلیل
جذب شدن این نور توسط عدسى چشم پستانداران ،این پرتو در آنها کار مهمى را انجام نمىدهد .در آدم و سایر
پستانداران  ،توانایى جذب عدسى با افزایش سن زیاد مىشود .ولى حتى در یک انسان جوان هم ،تنها % 15
نورهاى با طول موج  405نانومتر به شبکیه مىرسند ،و این مقدار براى طول موج 365نانومتر فقط به % 0/1
مىرسد .نشان داده شده که مبتالیان به بیمارى آب مروارید ،که به این علت عدسیشان برداشته شده ،قادر به دیدن
در زیر نور فرابنفش هستند (.)Wald et al,1945
مولکولهاى رودوپسین ،با وجود داشتن گیرندههاى نورى یکسان از جنس رتینال ،تفاوتهایى با هم دارند.
پروتئین اوپسین مىتواند بسته به برنامه ژنتیکى ،تفاوتهایى را از خود نشان دهد .نوع اوپسین ،اثر مستقیمى بر
فعالیت رتینال مىگذارد .یعنى بیشینه جذب نور در رودوپسینهاى داراى اوپسینهاى مختلف ،به بسامدهاى
متفاوتى مربوط مىشود .این امر علت اصلى تنوع گیرندههاى نورى در مهرهداران است .وجه تمایز اصلى یاختههاى
مخروطى و میلهاى ،از یکسو ،و انواع گوناگون یاختههاى مخروطى از سوى دیگر ،به همین دلیل است
(  .)Carlson, 1986تنوع اوپسینها ،اساس رنگبینى را در مهرهداران تشکیل مىدهد .همگرایى تکاملى در
اینجا هم مثل سایر قلمروهاى زیستشناسى دیده مىشود .مثال ماهیان استخوانی ،سختپوستان و آببازان-مثل
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نهنگ و دلفین -همگى بیشترین حساسیت را نسبت به نور آبى نشان مىدهند ،که در اقیانوسها محیط را روشن
مىکند .جالب اینکه ماهیان ساکن آبهاى سبز ،یا زرد ،بیشترین حساسیت را به نورهاى مربوط به رنگ محیطشان
مىدهند

نشان

( .)Lythgoe et al, 1987,1989در انسان ،و سایر نخستىهاى روزخیز ،رودوپسین چهار شکل دارد :یک نوع
آن به نور کم حساس است و در میلهها متمرکز است ،و سه نوع دیگر در مخروطها جاى دارند و نسبت به نور
شدید پاسخ مىدهند .این گروه اخیر به ترتیب در طول موجهاى 420، 536و 564نانومتر بیشینه جذب خود را
نشان

مىدهند

و

به

رنگهاى

ترتیب

سرخ

و

سبز

و

آبى

را

جذب

مىکنند

(  .)Lythgoe et al, 1979در انسان بیشترین حساسیت رنگى در طولموجهاى 600-500نانومتر دیده
مىشود .اما در طول موجهاى کمتر از  440و بیشتر از 660حساسیت به رنگ کم مىشود ( Levi al, 1980
.)et
سادهترین شکلى که رودوپسین مىتواند به خود بگیرد را مىتوان در برخى از باکترىها و موجودات
تکیاختهاى دید .در این حالت رودوپسین در عرض غشاى پالسمایى یاخته جاسازى شده و هیچ ساختار
پیچیدهاى

ایجاد

را

نکرده

( .)Burr et al, 1984چگالى این مولکول در این موجودات نسبتا کم ،و در حدود 20هزار بر میکرومتر مربع
است ( .)Krebs & Kuhn, 1977در تاژكداران -به ویژه  -Euglenidaساختارهایى پیشرفتهتر وجود دارد.
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در این موجودات لکهى رنگى 45سرخى در کنار تاژكها قرار دارد که نسبت به نور حساس است ( Barns,
 .)1987حتى برخى از محققان وجود ساختارى شبیه به عدسى را بر روى این لکه رنگى توصیف کردهاند .این
لکه از چیزى حدود  50-40کیسه محتوى رودوپسین که همگى در ارتباط با هم هستند ،تشکیل یافته است .در
موجودات پیچیدهتر ،که اطالعات بینایى اهمیتى بیشتر پیدا کردهاند ،روشهایى جدید براى جذب بیشتر نور ابداع
شده است .مهمترین مشکلى که بر سر راه سلولهاى گیرنده نور در این موجودات وجود دارد ،این است که مقدار
رودوپسین موجود بر سر راه نور ،براى جذب همه ،آن کافى نیست .براى حل این مشکل ،رنگیزهها در طبقاتى
موازى با هم متمرکز شدهاند .این طبقات صفحاتى پوشیده از رنگیزه را تشکیل مىدهند که عمود بر محور تابش
نور قرار مىگیرد و شانس برخورد فوتونها با مولکولهاى حساس را بیشینه مىکند .به این ترتیب فوتونهایى که
از یک الیه نشت مىکنند ،توسط الیه بعدى جذب مىشوند .این الیههاى موازى در مهرهداران از تغییر شکل
مژكها ،و در حشرات از دگرگونى ریزمژكها 46حاصل مىشود .بهطور متوسط ،هر هزار چین در طیف جذبى
ویژه خود %25 ،نور در یافتى را جذب مىکنند ( .)Schmidt et al, 1978براى مقایسه ،بد نیست بدانید که
در دوزیست دمدار جنس

 Necturusیاختههاى میلهاى داراى

2200الیه هستند

( .)Wald et al, 1963
مشکل دیگرى که در برابر روند زیاد شدن وضوح دید چشمان جانوران پیچیده قرار دارد ،این است که
یاختههاى حاوى رنگیزه نورى بیش از حد خاصى نمىتوانند در شبکیه متراکم شوند .به این سبب هم تعداد

Stigma
Microcillia
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یاختههایى که مىتوانند در برابر مسیر نور قرار گیرند ،محدودند .در ماهیان براى حل این مشکل استراتژى جالبى
دیده مىشود و آن قرار گرفتن میله ها در چند الیه موازى با هم است .در اینجا ،عملى که یکبار با الیه الیه شدن
براى رنگیزهها انجام گرفته بود ،بار دیگر براى خود یاختهها صورت مىگیرد ( .(Locket et al, 1975این هم
یکى از مواردى است که مشاهدهگر را به یاد اصل خودهمانندى در سیستمهاى برخالى مىاندازد .یک راه دیگر،
این است که عرض یاختههاى میلهاى موجود در چشم کم شوند ،تا تعداد کل یاختهها افزایش یابد .چنین راهحلى
در پرندگان شکارى راسته - Falconiformesمثل عقاب -به کار گرفته شده (.)Snyder et al, 1990
نیمهعمر مولکول رودوپسین در حالت پایه هزار سال است ،یعنى در هر هزار سال % 50 ،احتمال دارد که یک
مولکول رودوپسین خود به خود برانگیخته شود .با توجه به این که در هر یاخته میلهاى  200میلیون مولکول
رودوپسین وجود دارد ،مىتوان چنین نتیجه گرفت که در هر دقیقه در هر یاختهىمیلهاى ،یک مولکول رودوپسین
خود به خود فعال مىشود ( .)Yau et al, 1979به دلیل پردازش دقیق و پیچیده اطالعات بینایى ،این نوفههاى
تصادفى اختاللى در دید ایجاد نمىکنند .دیدن لکههایى روشن در تاریکى مطلق ،مهمترین پدیدهاى است که از
این نوفهها نتیجه مىشود.
در موجودات سادهاى مثل  Halobacteriumتنها یک نوع مولکول براى درك نور وجود دارد .رنگیزهى
یکتاى مزبور در طولموجهاى مختلف فعالیتهاى متفاوتى از خود آشکار مىکند .این موجودات رنگهاى
گوناگون را با توجه به شدت فعالیت این مولکولها درك مىکنند ( .(Armitage et al ,1988در سوى دیگر
درخت تکاملى جانوران ،حشرات داراى بهترین رنگبینى هستند .توانایى بعضى از آنها در درك نورهاى مختلف،
در جهان جانوران منحصر به فرد است .گیرندههاى نورانى حشرات بیشینه حساسیت خود را نسبت به
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طولموجهاى  350نانومتر فرابنفش و  450نانومتر سبز نشان مىدهند .پس چنین به نظر مىرسد که در حشرات
معمولى رنگهایى که درك مىشوند ،ترکیبى از این دو رنگند .زنبور عسل در منحنى حساسیتش به نورهاى
مختلف ،سه قله دارد ،یعنى این حشره هم ترکیبى از سه رنگ را مىبیند .این سه رنگ عبارتند از :فرابنفش 340
نانومتر  ،سبز  440نانومتر  ،و زرد 550نانومتر ( .(Lythgoe et al, 1979توانایى رنگبینى حشرات ،به ویژه
اعضاى راسته نازكباالن  Hymenopteraتکامل موازى جالبى را در میان گیاهان و حشرات باعث شده است.
مىدانیم که رنگهاى گوناگون و جذاب گلها ،و همچنین شکلشان ،تمهیدى تکاملىاند براى جذب حشرات
به گلهایى که نیازمند گردهافشانىاند .نکته جالب اینکه بیشتر گلهایى که به نظر ما سفید و معمولى مىآیند ،در
چشمانى که نور فرابنفش را مىبیند ،رنگین و زیبا جلوه مىکنند ( .(Eisner et al, 1969پروانگان برعکس
زنبوران به نور قرمز بیشتر حساسند ،و بنابراین گلهایى که توسط این حشرات گردهافشانى مىکنند ،رنگ سرخ
دارند ( .)Hintonetal,1973اطالعاتى که به این ترتیب از گلها به گیاهان منتقل مىشود قاعدتا پیامهایى هستند
که وجود شهدهایى شیرین را در گل نوید مىدهند .و پاسخى که حشره به این پیام مىدهد ،نه تنها سیر شدن
خودش است ،که منتقل کردن گردههاى گل هم هست .این یک نمونه زیبا از انتقال اطالعات در جهان زنده است.
گلها با ترشح شهدهاى شیرین خوشایند حشرات و فرستادن پیامهایى که وجودشان را خبر مىدهند،دست به
یک سرمایه گذارى سودمند مىزنند .آنان در نقابل مقابل این صرف انرژى -براى تولید شهد و رنگیزههاى زیبا-
سودى بزرگ مىبرند ،و آن هم استفاده از حشرات براى گردهافشانى است .به سادگى مىتوان دید که در اینجا
یک پیام نرمافزارى -رنگ جذاب  -فرستاده مىشود ،تا فرستادن یک پیام سختافزارى -کدهاى ژنتیکىگیاه نر-
انجام گیرد .موفقیت این استراتژى تکاملى نیازى به اثبات ندارد ،به سادگى مىتوان دید که در حال حاضر
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موفقترین گیاهان ،گیاهان گلدار هستند .موفقترین حشرات هم به ترتیب عبارتند از :قابباالن Coleoptera
پروانگان  Lepidopteraو نازكباالن  Hymenipteraکه همگى در گردهافشانى نقش دارند و بنابراین
مىتوانند از شهد گلها استفاده کنند .
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تواناییها و محدودیتهاى حس بینایى

وضوح دید ،47بنابر تعریف فیزیکى آن ،عبارت است از آستانه توانایى یک سیستم نورى براى تمیز دادن دو
نقطه نزدیک به هم .یا به عبارت دیگر ،تفاوت مکانى آستانه الزم بین دو نقطه است تا یک سیستم گیرنده بتواند
بین آن دو تفاوت قایل شود .وضوح دید یک چشم مرکب ،بستگى به طول موج نور تابیده شده بر آن دارد .خود
طول موج هم کمیتى است وابسته به قطر اوماتیدىها و زاویه قرارگیرى آنها نسبت به هم .یعنى d :
که در آن lنماد طول موج نور مرئىd ،نشانگر قطر هر اوماتیدى و jبیانگر زاویه دو اوماتیدى همسایه است.
مىتوان این برابرى را از معادلهى باال نتیجه گرفت:
/2 = rsin = r2
که در آن rنشانگر قطر کل چشم است (  .)Land et al, 1981به این ترتیب مشخص است که در حشرات
وضوح دید به مربع اندازه چشم بستگى دارد ( .)Kirschfeld et al, 1976آشکار است که این عامل ،یعنى
قطر چشم ،تنها عامل موثر در وضوح دید نیست .در این معادله ،براى پرهیز از پیچیدگى سایر شرایط محیطى
همه استاندارد فرض شدهاند در حالى که در جهان خارج همواره چنین نیست .مثال در محیط آبى ،پراکنش و
جذب نور بیشتر است ،و در نتیجه وضوح دید کاهش مىیابد .در نتیجه دید در هوا بسیار دقیقتر از دید در آب
است .این امر حتى براى ماهیان هم راست است .شاهد ما بر این مدعا ،رفتار آشناى ماهیان است که از آب بیرون
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مىپرند تا شکارچیان احتمالى را بهتر ببینند .وضوح با بسامد نور دریافتى هم رابطه دارد .هرچه بسامد نور دریافتى
بیشتر باشد ،وضوح هم بیشتر مىشود .به همین دلیل هم چشم بیشتر جانوران به عنوان یک صافى براى نورهاى
کم بسامد عمل مىکند .لکه زرد هم ،در نخستىها ،چنان که از نامش پیداست ،رنگ زرد را جذب مىکند .ناگفته
پیداست که باال بودن بسامد نور ،تا حدى براى چشم مفید است و بسامدهاى خیلى باال- ،در حد فرابنفش -براى
شبکیه خطرناکند.
تباین 48بنابر تعریف فیزیولوژیکش ،عبارت است از تفاوت آستانه بین دو نور ،که الزم است تا گیرندهاى بین
آن دو تفاوت قایل شود .این تفاوت مىتواند در درخشش ،یا طول موج باشد .در انسان ،بسته به نورى که محیط
را روشن مىکند ،تباین الزم براى درك اشیا مىتواند تا هزار برابر افزایش یابد (. (Jeske et al, 1988چشم
براى تنظیم شدت نورى که واردش مىشود ،به دستگاه مردمک مجهز است .این سیستم تنظیم کننده نور ،مىتواند
تا ده برابر شدت نور را کم و زیاد کند .البته این مقدار براى حفاظت چشم کافى نیست .چرا که نوسانات شدت
نور در محیط زیست انسان خیلى شدیدند .مثال در یک روز آفتابى معمولى ،شدت نور حدود صد میلیونبار بیشتر
از یک شب بدون ماه است ( .(Dusenbery, 1992در انسان اگر تباین شدت نور تابیده از جایى نسبت به
محیطش از  %30بیشتر شود ،آن نقطه به عنوان منبع نور درك مىشود ( .(Marr et al, 1982,1986در جدول
زیر شدت تابشهاى گوناگون را در شرایط معمولى مىبینید.
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نور ،عالوه بر مفاهیم مربوط به کیفیت مادهى فرستندهاش ،مىتواند اطالعات دیگرى را هم منتقل کند .یکى
از مهمترین این اطالعات ،مسایل مربوط به جهت تابش نور است .در باکترىها ،به دلیل کوچکى اندازهى موجود
و گیرندههایش ،تعیین جهت تابش نور -در دامنهى طول موج مرئى -ممکن نیست ( Foster & Smith,
 .)1980در آغازیان تکیاختهاى داراى رنگیزه نورى مثل مژكداران و تاژكداران  ،اندازه بدن آنقدر بزرگ است
که نور گذر کرده از بدن تغییر شدت و بسامد محسوسى را تولید مىکند .در این موجودات درك جهت نور با
توجه به پدیده Tropotaxisممکن است ( .(Hader et al, 1987پدیده مشابهى در آمیبها هم دیده مىشود
( .)Nultsch & Hader, 1988در جانوران پرسلولى ،گذشته از چند نمونه که پسرفت تکاملى داشتهاند،درك
جهت نور ممکن است .هرچه چشم بزرگتر باشد ،جهتیابى به کمک نور بهتر انجام مىگیرد .در عین حال اگر
فاصله بین دو گیرنده از دو برابر طول موج رسیده به آن -حدود یک میکرومتر -بیشتر شود ،فوتونها گیرندهاى
به گیرنده همسایه نشت خواهند کرد ،و وضوح دید کم مىشود .بنابراین در این میان مقدار بهینهاى وجود دارد
که چشم بیشتر جانوران بر آن اساس کار مىکند.
از بین اطالعات دیگرى که از یک دسته پرتو قابلاستخراج هستند ،بىتردید درك فاصله اهمیت زیادى دارد.
دریافتن این مطلب که منبع بازتاباننده -یاتاباننده -نور تا گیرنده چه فاصلهاى دارد ،براى موجود ارزش فراوانى
دارد .براى انجام این کار ،در طبیعت سه راه وجود دارد:
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الف :سادهترین کار این است که تفاوتهاى تصاویر ارسال شده به یک گیرنده در وضعیتهاى مکانى
متفاوت آن گیرنده مورد تحلیل قرار گیرد .این رویکرد به مشکل با عنوان اختالف دیدگاه 49شهرت یافت است.
این روش در واقع مقایسه تصاویرى است که از یک جسم به گیرندهى تنهاى متحرکى مىرسد .به این ترتیب با
این مقایسه هرچه جسم مورد نظر به گیرنده نزدیکتر باشد ،اختالف فاصلهاش نسبت به عناصر زمینه ،بیشتر
خواهد بود .در جانوران بزرگجثهى پیچیده ،که درك فاصله برایشان ممکن و مهم است ،حرکات چشم همیشه
وجود دارد .این حرکات از یکسو از سازگار شدن گیرندههاى نورى نسبت به محركها جلوگیرى مىکند و تداوم
تصاویر را حفظ مىکند ،و از سوى دیگر توانایى درك فواصل را فراهم مىآورد .جنبش عضالنى خفیف سه عضله
حرکت دهنده چشم در مهرهداران و حرکت مداوم 50سر جانوران فاقد این جنبش مثل مار و سوسمار و جغد
سازشى براى نیل به این مقصود مىباشند .در حشرات هم استفاده از چنین روشى رواج دارد .مثال آشنایى که
مىتوان ذکر کرد ،پریدن ملخ است .ملخ پیش از پریدن بدنش را کمى حرکت مىدهد و بعد مىپرد .این عمل در
واقع راهى است براى تخمین درستتر فاصلهاى که باید پریده شود (.)Wehner et al, 1981
ب :راه دیگر این است که نور رسیده به دو یا چند گیرنده -که با هم فاصله دارند -با هم مقایسه شود.
این رویکرد بانام دید دوچشمى 51مشهور است .در چشمان انسان ،تفاوت زاویه دید دو چشم مىتواند تا اختالف
چند ثانیه درك شود ،و این کامال براى درك فاصله کافىاست .پردازش مغزى دادههاى مربوط به دو چشم ،که به
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درك فاصله مىانجامد ،با وجود پیچیده بودن با موفقیت مدلسازى شده و در صنایع روباتیک از آن استفاده مىشود
( .)McCoffey,1990کمیت مهمى که در این مدلسازى مورد استفاده قرار مىگیرد ،نسبت بین کل زاویه
قابلمشاهده توسط گیرندهها ،و زاویهاى است که تصاویر دریافت شده در آن دو برهمافتادگى 52دارند .در جهان
زنده هم چنین کمیتى براى پژوهشگران کاربرد تحلیلى دارد .چشمان آدم با 180درجه میدان دید ،در 130درجه
برهمافتادگى دارند.در گربه ،زاویه میدان دید 187درجه است که 99درجه از آن برهم مىافتند .در عین حال،
در خرگوش که دیدى 360درجهاى دارد- ،یعنى مىتواند پشت سرش را هم ببیند -،برهمافتادگى تنها 24درجه
است .در حشرات ،به دلیل کوچک بودن اندازه کلى چشم ،درك فاصله فقط در حد چند میلىمترى گیرنده ممکن
است (.)Wehneretal,1981
پ :راه سومى که براى تشخیص فاصله وجود دارد ،عبارت است از تطابق 53این عمل در اصل همان
حرکات غیرارادى عدسى چشم مهرهداران است .این بازتاب عصبى براى متمرکز کردن تصویر اشیاى دور و
نزدیک بر شبکیه سازگار شده است .اگر جانور بتواند درجه خمیدگى عدسى چشم خود را تخمین بزند ،مىتواند
فاصله جسمى را هم که عدسى بر آن متمرکز شده ،تخمین بزند .شواهد در مورد به کارگیرى این روش در
جانوران اندك است و گویا تنها مهرهداران خشکىزى از آن بهره مىبرند .بهترین نمونه از این رویکرد ،در
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آفتابپرست 54دیده مىشود .این جانور از این راه براى تخمین فاصله حشرات با خودش استفاده مىکند و بعد با
حرکت زبان آنها را شکار مىکند (.)Lythgoe et al, 1979
ت :راه هاى دیگرى هم براى تخمین فاصله وجود دارد ،که من در اینجا به مجموع همه نام رویکرد
پردازشى را مىدهم .این رویکرد بیشتر به کارهایى مربوط مىشود که مغز جانور براى تحلیل دادههاى بینایى ،بر
آنها اعمال مىکند .این کارها دیگر به دستگاه گیرنده ربطى ندارند و بیشتر به سیستم پردازنده وابستهاند .در اینجا
فهرستى از روشهاى گوناگون این رویکرد را مىآورم:
یک راه ،عبارت است از استفاده از برگههاى دیگر موجود در محیط .یعنى جایى که جسم مورد نظر در زمینهاى
آشنا دارد ،مىتواند به عنوان نشانهاى براى تخمین اندازهاش و فاصلهاش به کار رود.
راه دیگر ،بهرهگیرى از اندازه نسبى اشیاى آشناست .اگر جسمى که اندازهاى مشخص دارد ،بر شبکیه به اندازهاى
مشخص دیده شود ،مىتوان با یک تناسب ساده به فاصله آن تا شبکیه پى برد .این روش به ویژه در رفتار جفتگیرى
مگسهاى نر اهمیت دارد ( .)Wehner et al, 1981برهمافتادگى عناصر موجود در میدان دید هم مىتواند
به عنوان یک برگه براى تخمین فاصلهها به کار رود .استفاده از تصویر اشیاى آشناى موازى هم مىتواند چارهساز
باشد ،چون خطوط موازى در فواصل دورتر به هم نزدیکتر مىشوند .از روى بافت اشیاى آشنا هم مىتوان به
فاصله پى برد .هرچه فاصله بیشتر باشد ،بافتهاى خشن و پر چین و شکن صافتر جلوه مىکنند.
محتواى اطالعاتى دستگاه بینایى
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در نور یک روز عادى ،چشمان یک انسان  1012فوتون را در هرثانیه جذب مىکنند .اگر محتواى اطالعاتى
این درونده را 10فوتون براى هر بیت فرض کنیم ،به این نتیجه مىرسیم که چشمان یک انسان در هر ثانیه
1011بیت اطالعات دریافت مىکند .در چشمان انسان ،به طور متوسط 108گیرنده نورى وجود دارد .اگر هر
گیرنده تنها دو حالت رفتارى داشته باشد ،یعنى شلیک بکند ،یا نکند .و بسامد تولید پتانسیل فعالیت هم 100هرتز
باشد ،آنوقت کل اطالعاتى که مىتواند توسط گیرندهها کد شوند109 ،بیت بر ثانیه خواهد بود .با محاسبهى
مشابهى مىتوان به این نتیجه رسید که عصب بینایى که تعداد نورونهایش از گیرندهها کمتر است توان اطالعاتىاى
در حدود 108بیت بر ثانیه دارد .که تباین قابل درك براى چشم انسان ،در حدود 40-30پله در نظر گرفته
مىشود .یعنى مىتوان  40-30درجه از درخشش را در یک نور تکفام تشخیص داد .بر این اساس (چون 25
=  5 ،)32بیت براى بیان تباین رنگها کافى مىباشد ( .)Grusser&Grusser-Corne,1978تعداد کل
رنگهاى قابل درك توسط چشم انسان ،هفدههزار تا تخمین زده مىشود ،به این ترتیب براى انتقال کل رنگهاى
موجود )16384 = 214( ،تنها به 14بیت اطالعات نیاز هست (.)LeGrand et al, 1968
چشمهایى که داراى یک عدسى هستند ،کل از وضوح دید بیشترى برخوردارند .ولى در مواردى که اندازه
کلى چشم اندك است- ،مثل چشم حشرات -وجود یک مانع شکننده در سرراه نور کافى نیست ،و به این دلیل
هر دسته گیرنده به عدسى خاص خود نیاز دارند .حشرات عالوه بر چشم مرکب به چشم ساده هم مجهزند که
توانایى تشکیل تصویر را ندارد ،ولى با سرعت بیشترى اطالعات را منتقل مىکند .این وسیله به ویژه در جهتیابى
افقى
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).)Wehner et al, 1987,Mohl et al ,1989
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در جانوران پیچیدهترى مثل مهرهداران و حشرات ،دستگاه بینایى پیچیدگى و تکامل زیادى پیدا مىکند و درکى
دقیق و گسترده را از جهان خارج به دست مىدهد .صاحبان بهترین قدرت بینایى در وابستگان به این دو شاخه،
یعنى پرندگان و حشرات -تنها جانورانى هستند که حجم چشمانشان از حجم مغزشان بیشتر است(.)Landetal,1981
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راه عصبى بینایى و مراکز مغزى مربوط به آن

آکسونهاى سازندهى عصب بینایى در انسان ،از نورونهایى سرچشمه مىگیرند که اطالعات خود را مستقیما
از گیرندههاى نورى شبکیه دریافت مىکنند .این یاختههاىگرهاى 55سه نوعند .گروهى که قطر زیادى داشته و به
نام  Yمشهورند ،اطالعات حاصل از مخروطها با هم جمع مىکنند .این یاختهها با دید دقیق ارتباط دارند.
یاختههاى دیگرى که اندازه کوچکى دارند- ،و به نام  Xمشهورند -،اطالعات مخروطها را از هم کم مىکنند.
این یاختهها با رنگبینى مربوطند .یک دسته کوچک از یاختههاى گرهاى هم وجود دارد که به نام  Wخوانده
مىشود و مسیرش با دیگران فرق مىکند .سرعت انتقال پیام در آکسونهایى که از این یاختهها سرچشمه مىگیرند
با یکدیگر فرق مىکنند .راه عصبى ناشى از گرههاى  Yقطورترین آکسونها -و بنابراین سریعترین انتقال ،-و راه
مربوط به  Wنازكترین آکسونها را دارند (.)Carlson, 1986
آکسونهاى این سه راه با هم متحد شده و در قالب یک عصب با ساختار چهار الیهاى ،مسیر بینایى را تشکیل
مىدهند .این مسیر از هر چشم تا اجسام زانویى کنارى ( )56LGBهستههایى با ساختار شش الیهاى در تاالموس
ادامه مىیابد .اعصاب بینایى مربوط به چشم راست و چپ ،پیش از رسیدن به هستههاى زانویى ،در محل
صلیببینایى 57با یکدیگر تقاطع حاصل مىکنند و در این محل برخى از آکسونها از مسیر قبلى خود منحرف

55

Ganglion cell
Lateral geniculate body
57
Optic chiasma
56
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مىشوند .به این معنى که آکسونهاى مربوط به بخش میانى 58شبکیه به نیمکرهى مقابل مغزى مىروند ،اما
آکسونهاى بخش کنارى 59راه خود را به سوى نیمکرهى همسوى چشم ادامه مىدهند .این تقاطع اعصاب بینایى
در جانوران گوناگون اشکال مختلف به خود مىگیرد .در خزندگان ،پرندگان و بسیارى از پستانداران دیگر ،این
تقاطع کامل است و هر چشم اطالعات خود را منحصرا به نیمکره مقابل مىفرستد .تقاطع ناقص موجود در انسان
و دیگر نخستىها را معلول دید دوچشمى در آنها مىدانند .در این موجودات دو چشم کمابیش در یک صفحه
قرار دارند و چنان که گفتیم بر هم افتادگى در دو میدان دید قابلمالحظه است .به این علت اطالعات دریافتى از
یک چشم براى هردو نیکره ارزشمند است .در نتیجه این تقاطع ناقص ،آکسونهایى که به جسم زانویى مىرسند،
به هردو چشم مربوطند.
جسم زانویى در اصل هستهایست در تاالموس ،که داراى ساختار شش الیهاى مشهور موجود در قشر نوى

60

آدمیان است .چهار الیه خارجى این هسته داراى یاختههایى کوچکند و به همین دلیل هم  Parvocelularنامیده
مىشوند .الیههاى اول و دوم برعکس داراى نورونهاى درشتى هستند و با نام  Magnocelularخوانده
مىشوند .در هر جسم زانویى ،الیههاى 1، 4و  6آکسونهاى مربوط به چشم مقابل را دریافت مىکنند و الیههاى
2، 3و  5براى چشم همان طرف اختصاص یافتهاند .یاختههاى کوچک این هسته با راه بینایى  Xو سلولهاى
بزرگ آن با راه  Yارتباط حاصل مىکنند.

58

Nasal
Temporal
60
Neocortex
59

106

www.takbook.com

دو عصب بینایى پس از تقاطع و گذشتن از جسم زانویى راه خود را در قالب راه زانویى 61به سوى قشر مخ ادامه
مىدهند .آکسونهاى راه زانویى در بخش پسین نیمکرهها واگرایى پیدا مىکنند و راه بادبزن مانندى را ایجاد
مىکنند که تشعشع بینایى 62نامیده مىشود .این تشعشع در نهایت به قشر پسسرى منتهى مىشود که محل انجام
پردازشهاى عالى بینایى در مغز است.
محل ختم اعصاب بینایى ،با منطقه 17 -براساس نامگذارى بافت شناختى برودمن -منطبق است .این ناحیه
اطراف شیار  Calcarinرا شامل مىشود .قشر پس سرى براى پردازش کامل دادههاى بینایى ،با دیگر بخشهاى
قشر مخ همکارى مىکند .نشان داده شده که بخش زیرین لوب گیجگاهى - 63جایى که به نام سیستم زیرین

64

خوانده مىشود -در تشخیص اشیاى آشنا و درك تصاویر جزیى و بازشناسى عناصر تصویرى نقش مهمى را ایفا
مىکند .همچنین بخش پشتى لوب آهیانهاى - 65جایى که به نام سیستم زبرین 66مشهور است -،چنین نقشى را
براى درك روابط بین اجزا و درك فضایى و تحلیل کلگرایانه ایفا مىکند .باید به یاد داشت که پردازش اطالعات
در دستگاه عصبى ،تنها به بخش خاصى منحصر نیست و کل سیستم در این کار را انجام مىدهد .در دستگاه بینایى
هم در خود شبکیه پردازش دادهها شروع مىشود ،و به کمک پدیدههایى مثل مهار جانبى ،67مفاهیمى مثل خط،

61

Geniculate tract
Optic radiation
63
Inferior Temporal
64
Ventral system
65
Posterior Parietal
66
Dorsal system
62

 :Lateral inhibition 67پدیدهاى است که در گیرندههاى نورى شبکیه مشاهده مىشود .به طور خالصه یعنى مهار شدن فعالیت
یک گیرنده ،در اثر فعالیت گیرنده همسایهاش .این پدیده به ایجاد خط و مرز بین اشکال مىانجامد.
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نقطه و مرز بین اشکال معنى مىیابند .این توانایى پردازش در سایر بخشهاى سیستم عصبى هم کمابیش وجود
دارد .ولى پردازش خودآگاه دادههاى بینایى همیشه در قشر مخ انجام مىگیرد.
تصویرى که بر شبکیه مى افتد ،پس از انتقال به مناطق دیگر مغزى ،شکل فضایى خود را حفظ مىکند .یعنى
نقاطى که در شبکیه در کنار هم قرار دارند ،در مراکز عالیتر هم در کنار هم قرار مىگیرند .به این ترتیب نقشه
جغرافیایى شبکیه در برخى از مراکز دیگر مغزى بازنمایى مىشود .جسم زانویى اولین مرکز بازنمایى این
دادههاست .بر این هسته نقشه شبکیه به خوبى دیده مىشود .نقشه مورد بحث در لوب پسسرى قشر مخ نیز دیده
مى شود .عالوه بر مسیرهایى که تا اینجا به آن اشاره شد ،دو راه عصبى کوچک دیگر هم وجود دارد .نخست،
راهیست که از عصب بینایى تا ناحیه پیشبامى 68واقع در مغز میانى کشیده مىشود .این راه در برجستگىهاى
زبرین 69ختم مىشود ،و بازتابهاى مربوط به عضالت چشم و عدسى را ایجاد مىکند .حتى بر این هسته نیز
نقشهاى از شبکیه وجود دارد .راه دیگر از صلیب بینایى به هستهى باالى صلیبى 70در هیپوتاالموس کشیده مىشود
و دادههاى مورد نیاز براى تنظیم ساعت درونى را در اختیار این هسته قرار مىدهد.

68

Pretectal area
Superior colliculus
70
Suprachiasmic nucleus
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حس شنوایى

ویژگىهاى صوت

صوت ،عبارت است از ارتعاش مولکولهاى یک سیال .این ارتعاش ،ایجاد امواجى عرضى را مىکند که از
نواحى پرفشار و کم فشار متوالىاى تشکیل شده است .اختالف فشار ایجاد شده در اثر موج صوت را مىتوان از
معادله زیر به دست آورد:
Vs Vp Ps= 
که در آن Psنشانگر اختالف فشار ناشى از صوتVs ،نماد سرعت پراکندگى صوتVp ،بیانگر سرعت ذرات
سیال ،و  rمعرف چگالى سیال است .از آنجا که چگالى آب هزار برابر بیشتر از هواست ،فشار صوت درون آب
هم هزار برابر فشار صوت درون هوا مىشود.
شدت صوت ،عبارت است از انرژى ناشى از موج صوت ،که در هر واحد سطح عمود بر امتداد گذر صوت
وجود دارد .این کمیت را مىتوان از این معادله محاسبه کردI=PsVp(Ps2/Vs  :
که در آن  Iنشانگر شدت صوت است (.)Michelsen et al, 1983
سطح فشار صوت ،کمیتى است که از برابرىهاى باال مشتق مىشود و نسبت فشار صوت است ،به فشار سیال.
این مقدار را از این برابرى مىتوان حساب کردSPL=20 log (Ps/P0) :
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که در آن  SPLنشانگر سطح فشار صوت 71برحسب دسىبل  ،و  P0نماد فشار استاندارد سیال است .این فشار
براى
5

-

هوا
2* 10نیوتون بر متر مربع ،و براى آب برابر

برابر
-6

 10نیوتون بر متر مربع است

( .)Urick et al, 1983
کمیتى مشابه را مىتوان براى شدت صوت هم تعریف کرد.
آستانه شنوایى در انسان- ،که برابر  3کیلوهرتز است -،تقریبا برابر است با فشار صوتى معادل 10 -5نیوتون بر
متر مربع،یا  20میکروپاسکال .شدت این صوت،

-12

 10وات بر متر مربع است .حرکات عادى هواى گرم

معمولى ،امواجى را ایجاد مىکند که تا  120این آستانه فشار و شدت مىرسند (& Newmann, 1972
.)Meyer

راه عصبى شنوایى و مراکز مغزى مربوط به آن

در هر گوش انسان ،حدود 1900نورون ارتباط بین مغز و گیرندههاى شنوایى و تعادلى را برقرار مىکنند.
جسم سلولى این نورونها در هستهى دهلیزى قرار دارد .این هسته پیامهاى تعادلى خود را به لوب
 Floculonodularدر مخچه ،مىفرستد .این ناحیه پیامهاى دیگرى را هم از راه fasciculus Medial

Sound Pressure Level
110
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 longitudinalبه مغز مىفرستد و از آن راه بر مراکز کنترل کننده حرکات چشم اثر مىکند .یک مسیر فرعى
دیگر این هسته را با تاالموس و بعد هم قشر مغز مربوط مىکند (گانونگ.)1991 . ,
مراکز اصلى پردازش دادههاى شنوایى در مغز انسان ،در قشر مخ و در لوب گیجگاهى 72قرار گرفتهاند .بخشهایى
از این لوب ،براى تشخیص و درك ترکیبات صداها تخصص یافتهاند ،و به ویژه در نیمکرهى غالب مغز ،مراکز
بسیار تخصصى شدهاى وجود دارد که کارکرد ویژهاش درك زبان است .این مراکز در بیش از  % 90از آدمیان در
ناحیهى موسوم به ورنیکه ،در نیمکرهى چپ قرار دارد .ناحیهى مشابهى در میمونها و سایر پستانداران تحلیل
پیامهاى صوتى را بر عهده دارد .ساختارهایى موازى با این بخشها ،در مغز پرندگان آوازهخوانى مانند قنارى هم
شناسایى شده است .در جانوران دیگر جز انسان نیز ،این غلبهى نیمکرهى چپ بر راست مصداق دارد و عدم
تقارن مورد بحث در سایر گونهها هم دیده مىشود.
در مورد حس شنوایى مىتوان بسیار گفت و بسیار نوشت .از آنجا که بحثهاى مربوط به عصبشناسى زبان را
در جاهایى دیگر به تفصیل آوردهام ،در اینجا نیازى به تکرار آن نمىبینم .پس از این مبحث مىگذرم و عالقمندان
به آشناى بیشتر با ساختار و عملکرد دستگاه شنوایى را به خواندن مراجع یاد شده در انتهاى این نوشتار تشویق
مىکنم.
حس گرما

Lobus Temporalis
111
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دما ،در مفهوم فیزیکىاش عبارت است از جنبش مولکولهاى یک جسم مادى .این کیفیت ،با توجه به نقش
مهمى که در فرآیندهاى فیزیولوژیک بدن موجودات زنده بازى مىکند ،یک سرچشمه اطالعاتى ارزشمند است.
توانایى درك گرما ،در همه موجودات زنده جانورى وجود دارد.
سرچشمه اصلى گرما بر زمین هم ،مثل نور ،خورشید است .تنها استثنا در این مورد برخى از منابع
گرمایى نادرى هستند که از درون خود زمین منشأ مىگیرند .انرژى مرکز گداختهى زمین ،پس از آنکه توسط
پدیده انتشار به سطح خاك مىرسد ،تنها گرماى نامحسوسى را ایجاد مىکند .مقدار این گرما عبارتست از 10 -6
*  4/1کالرى بر سانتىمتر مربع در ثانیه ( .)Garland et al, 1971انرژى گرمایى خورشیدى ،توسط امواج
الکترومغناطیسى به زمین منتقل مىشود .خورشید که از نظر فیزیکى همتاى یک جسم سیاه با نشر 73بین -0/05
 0/95است ،امواجى را آزاد مىکند انرژىشان با توان چهارم دمایش نسبت مستقیم دارد .باتوجه به دماى خورشید،
طولموج این امواج الکترومغناطیس ،بین 17تا  700نانومتر مىشود .این امواج همان آفتاب و نور خورشید را
تشکیل مىدهند (.)Davidson et al, 1972
حتى باکترىها هم براى درك گرما سازش یافتهاند و حرکاتشان به شکلى است که همواره پیگیرى شیب
گرمایى

خاصى

برایشان

را

ممکن

مىسازد

( .)Maea et al, 1976مثال مشهور دیگرى که در مورد این حس در جانوران پست وجود دارد ،توانایى
انگلهاى جانوران خونگرم است ،براى درك دماى بدن میزبانشان ( .(Cohen et al, 1980این امر حتى در

Emissivity
112
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مورد زنبوران انگل هم مصداق دارد .این موجودات هم با توجه به گرماى تولید شده توسط الروهاى قابباالن -
که در زیر پوسته درختان زندگى مىکنند -،مکانشان را تشخیص داده و بدون در دست داشتن برگهى دیگرى،
تنها به این وسیله آنها را مورد حمله قرار داده و در بدنشان تخم مىگذارند (
 .)Richardson&Bordebn,1972موجودى به سادگى کپک مخاطى هم مىتواند دما را حس کند .این
موجود در اصل از تودهاى هسته تشکیل یافته که در یک زمینه سیتوپالسمى شناورند .با این وجود ،حرکات کند
آن هدفمند است و مىتواند از محیط با دماى نامطلوب -با اختالف دمایى در حد چند درجه سانتىگراد -به
محیط مطلوب گرماییش برود ( .)Withacker & Poff, 1980کپک مخاطى در ابعاد میکروسکوپى به اختالفات
دمایى

در

حد

05/0درجه

بر

سانتىگراد

سانتىمتر

هم

واکنش

نشان

مىدهد

( .(Bonneretal,1850 ,Poff & Withacker,1877شواهد جدیدتر نشان مىدهند که این موجود در
مرحلهاى از چرخهى رشد خود -موسوم به - Pseudoplasmodiumکه در کل تنها صد میکرومتر قطر دارد،
مىتواند به شیبهاى گرمایى در حد  5*10-4درجه سانتىگراد پاسخ دهد ( .(Dusenberyetal,1988نشان
داده شده که برخى از کرمهاى لولهاى خاکزى با توجه به حساسیت گرماییشان- ،که چیزى در حد دقت کپک
مخاطى است -،مىتوانند فاصله خود را تا سطح خاك تعیین کنند ( .)Dusenberyetal,1989درك این فاصله
براى این کرمها اهمیتى حیاتى دارد .این جانوران درك گرمایى خود را نه تنها نسبت به تغییرات دماى موجود بر
سطح ،بلکه بر تغییرات فضایى دما هم آشکار مىکنند (.)Dusenbery&Gould,1985
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در میان مهرهداران ،حساسترین گیرنده گرمایى شناخته شده به مارهاى افعى دارد .در اطراف بینى این مارها
حفراتى وجود دارد که به نام حفرات چهره 74یا اندامهاى حفرهاى مشهورند .هریک از این حفرهها ،به یک گیرنده
گرمایى حساس مجهزند .این گیرنده ورقهاى است با ضخامت 15-10میکرومتر و سطح 4-3میلىمتر مربع ،که
به صورت آزاد در این حفره آویزان است .این ورقه داراى ظرفیت گرمایى ویژه اندکى است و با موجهاى
کوتاهموج به راحتى گرم مىشود .از انتهاى این گیرنده ،حدود 3500نورون به آن وارد مىشوند و در آن پراکنده
مىشوند .نور فروسرخ در برخورد با این گیرنده ،آن را گرم مىکند و در نهایت موجب تحریک نورونها مىشود
(.)Newmann&Hartline,1982
توانایى نظرى این گیرنده براى گرفتن دما ،حدود  7*10-8درجه سانتىگراد است ،ولى از آنجا که نوسانات
گرمایى خود ورقهى گیرنده نوفههاى زیادى تولید مىکند ،این مقدار در عمل  0/003درجه سانتىگراد است
( .)Dusenberyetal,1988باید توجه داشت که انرژى تولید شده توسط نور فروسرخ بسیار اندك است .براى
طول موجهاى  10-1میکرومتر  10000-1000نانومتر این انرژى تنها  10 -4وات بر سانتىمتر مربع است
( .)Hartlineetal,1974افعىها مىتوانند به کمک همین اندامها ،در تاریکى شب حرکات سر یک آدم را از
فاصله دو مترى به خوبى ردگیر کنند .همچنین به طور نظرى براى آنها ردیابى یک موش از فاصله 30سانتىمترى
ممکن است ( .(Buning et al, 1983نشان داده شده که حرکات تهاجمى مارهاى افعى توسط اطالعات
دریافتى از این گیرندهها تنظیم مىشود .اطالعات مورد بحث در نقاطى از مغز پردازش مىشوند که اشتراك زیادى
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با نواحى پردازنده دادههاى بینایى دارند .به این دلیل است که پژوهشگران معتقدند درك مارها از این اطالعات،
شبیه به حس بینایى بازنمایى 75مىشوند.
براى مدتها ،اندامهاى گیرنده گرما در افعیها به عنوان تنها گیرندههاى فروسرخ تکامل یافته در جهان جانوران
مورد اشاره قرار مىگرفت .اما به تازگى شواهدى به دست آمده که این انحصار را از مارهاى افعى برمىدارد.
یک نوع حشرهى قاببال به نام

 Melanophyla acuminataراستهى

 Coleopteraخانواده

 Buprestidaeپیدا شده که الروش بر روى چوبهاى خشک و تازه سوخته شده زندگى مىکند .این الرو براى
تغذیه به چوبهاى سوخته نیازمند است و بنابراین مادهى بارور آن با مشکل یافتن چوبهاى تازه سوخته شده
روبروست .در حفرههاى کنار بند میانى سینهى این حشره ،حرفات زوجى کشف شده که هریک داراى -50
100یاختهى کروى شکل گیرندهى نور فروسرخ است .این گیرندهها به هنگام پواز حشره از زیر بالپوشها خارج
مىشوند و محیط را براى یافتن ردپایى از نور مربوط به آتش مىاوند .این نور مطلوب ،همان فروسرخ است و
 250-400نانومتر طول موج دارد .یاختههاى کروى مزبور با جذب این نور منبسط شده ،پیام عصبى ویژهاى را
پدید مىآورند که به حشره مکان آتش را نشان مىدهد .بهاین ترتیب حشرهى ماده مىتواند جنگل در حال آتش
گرفتن را ردیابى کند در کناره هاى آن تخمریزى کند (.)Schmitz .et al, 1997
در میان بىمهرگان نیز ،به تازگى چنین توانایىاى مشاهده شده است .سوسک گونهى
 Melanophilaacuminataحشرهاى است از راستهى قابباالن

 Coleopteraو خانوادهى

Representation
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Buprestidaاین حشره در چوبهاى خشک و سوخته تخمریزى مىکند و الروش در این نوع چوبها رشد
مىکنند و از مواد چوبى نیم سوخته تغذیه مىکنند .حفرههایى زوج در زیر بند دوم سینهاى این موجود دیده
مىشود که هریک حاوى 50تا 100گیرندهى حسى نورى-گرمایى باریک گنبدمانند است .این گیرندهها از
کوتیکول داخلى  Endocuticleپوست حشره سرچشمه مىگیرند و بیشترین حساسیت را به طول موج 250تا
 400نانومتر نشان مىدهند .این نورى است که در تابش ناشى از آتش گرفتن چوب به فراوانى دیده مىشود .این
حشره به هنگام پرواز بالهایش را از روى اندامهاى حفرهاى سینهایش کنار مىزند و به این ترتیب مىتواند مراکز
وجود این نور خاص را ردیابى کند .این ردیابى موفقیت حشره را در تخمگذارى در جاهاى مناسب تضمین
مىکند .این سوسک اولین نمونه از جانوران بىمهره است که توانایى درك نور فروسرخ در آن نشان داده شده
(.(Schmitz et al, 1997
توانایى درك دما در پستانداران و مهره داران دیگر بسیار کمتر از مقادیرى است که تا اینجا ذکر شد .با توجه
به سرعت انتشار دما در سطح پوست و نوسانات گرمایى خود پوست ،دماى محیط فقط مىتواند تا حدود
200میکرومتر در زیر پوست نفوذ کند .با توجه به این که گیرندههاى گرمایى انسان در عمق حدود
100میکرومترى

پوست

قرار

گرفتهاند،

علت

این

نادقیق

بودن

آشکار

مىشود

( .(Henesen et al, 1982آستانه درك براى گیرندههاى گرمایى انسان چیزى در حدود  0/1درجه سانتىگراد
است( .(Hensen et al, 1981با توجه به پردازش مغزى دادههاى حاصل از این گیرندهها ،دقت حس گرما
مىتواند عمال تا  0/05 – 0/08درجه سانتىگراد هم افزایش یابد ( .)Ivanova et al,1981
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اگر یک موجود زنده با سرعت  Vو در زمان tدر محیطى با شیب گرمایى Gحرکت کند ،دمایش به اندازه
 T=VtGدرجه کلوین افزایش مىیابد .این امر نوفهگرمایى را ایجاد مىکند که از این برابرى هم به دست
مىآید:
T= T[Kb/Cv]0/5 [Cv4Kt]0/75
که در آن  Ktنماد رسانایى گرمایى محیط -مثال براى آب (=  )2/6*3-10ژول بر ثانیه بر سانتىمتر بر
درجهکلوین Cv ،-نشانگر ظرفیت گرمایى ویژه محیط  -مثال براى آب (= 2 /4ژول بر سانتىمتر مکعب بر
درجه کلوین) Kb ،بیانگر رسانایى گرمایى بدن موجود ،و Tنشانه مقدار نوفه گرمایى بر حسب درجه کلوین
است .گیرندههاى گرمایى ،با توجه به حرکت عادى مولکولهاى خود ،نوفهاى در حدود 10-6درجه سانتىگراد
را ایجاد مىکنند ((.Dusenberyetal,1988
بر اساس همین معادله مىتوان آستانه شیب گرما را هم براى گیرندههاى گرمایى معمولى به دست آورد .یعنى
مىتوان مقدار اختالف دمایى را که الزم است تا گیرنده گرمایى به اختالفش پى ببرد مشخص نمود .از همین
معادلهى ذکر شده نتیجه مىشود که در دماى استانده و محیط آبى ،آستانه شیب دما برابر است با 2/4*10-8درجه
سانتى گراد .در اینجا هم مطابق معمول محاسبات با واقعیات اختالف دارند .بنابر مشاهدات یک باکترى مىتواند
اختالف دماهایى در حد  3*10-4درجه سانتىگراد بر سانتىمتر را درك کند (.(Dusenbert et al, 1988
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نتیجه

از آنچه که گذشت ،نتیجهاى کلى مىتوان گرفت .من این نتایج را به صورت گزارههایى مختصر مرتب مىکنم
و فهرستوار ذکرشان مىکنم ،بعد کمى بیشتر در مورد تصویرى که تا اینجاى کار به دست آوردیم خواهم نوشت.
آنچه تا به حال نتیجه شد ،این بود:
 )1هر موجود زنده ،سیستمى پیچیده است که مرتبا در معرض دگرگونىهاى محیط قرار مىگیرد .این
دگرگونىها مىتواند هرنوع تغییر در ماده ،انرژى ،و یا اطالعات موجود در محیط پیرامون موجود زنده را
معنى دهد.
 )2هر موجود زنده ،براى بقا و حفظ حالت شبهمتعادل ترمودینامیکى خود ،نیازمند تغذیه از مواد و انرژى
موجود در محیط خود است .همچنین باید بتواند براى حفظ تعادل خود ،ماده و انرژى دفعى خود را نیز
به محیط پس دهد.
 )3این ورود و خروج ماده و انرژى ،باز بودن سیستم زنده را نتیجه مىدهند.
 )4سیستم زنده ،که همواره با جریانى گذرا از ماده و انرژى روبروست .ناچار است براى کنترل رفتار خود و
غلبه بر هرجومرج ناشى از تعادل ترمودینامیک محیط خارجى ،از اطالعات براى نظارت بر سیستم خود
بهره ببرد.
 )5به این ترتیب هر سیستم زنده در اصل عبارت است از یک پردازندهى اطالعات .موفقیت هر موجود زنده
براى بقا ،به دو اصل بستگى دارد .نخست کمیت و کیفیت جریان اطالعاتى که وارد سیستم مىشود ،و دوم
توانایى سیستم براى پردازش و بهرهورى از این دادهها.
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 )6همهى سیستمهاى زنده ،مراکزى هستند که اطالعات را از محیط خارج خود مىمکند و آن را پردازش
مىکنند .از آنجا که نیازهاى هر گونه و محیط زندگیش محدود است ،اطالعاتى که براى سیستم کاربرد
دارند ،در مسیر تکامل تخصص پیدا کردهاند .یعنى هر سیستم زنده ،بر مبناى سختافزار وراثتى از پیش
تعیین شدهاش ،فقط با وازهى مشخصى از اطالعات ،سرو کار دارد.
 )7پس نوع و دامنهى اطالعات مورد استفادهى هر سیستم زنده ،محدود و مشخص است.
 )8مرزهاى این محدودیت را در ابتدا برنامهى ژنومى موجود ،و در درجهى بعد ،محیط زیست موجود تعیین
مىکند.
شواهد بیشمارى صحت این نتایج را تضمین مىکنند .این بخش تنها به عنوان نمونه ،به برخى از آنها پرداخته
است.
تصویرى که تا اینجا از موجود زنده به دست آوردیم ،جالب است .این تصویر به موجودى تعلق دارد که
ساختارى پیچیده ،و رفتارى با تنوع فراوان دارد .مهمترین هم و غم این سیستم ،بقاست .اما نه صرفا بقاى فردى،
بلکه بقاى ژنومى .تنها هدفى که انتخاب طبیعى برگزیده ،تکثیر ژنوم گونه است .به این ترتیب هر سیستم زندهاى،
عبارت است از ماشینى که تکامل در مسیر پرفراز و نشیب خود ،با هدفمندى کور و تصادفى مخصوصش ،برنامهاى
را در آن نهاده است .و هدف نهایى همهى این برنامهها یکیست :ژنوم خودت را تکثیر کن .رفتار همهى سیستمهاى
زنده ،بر این مبنا استوار است .همگى از سلسله مراتب على پیچیده و بغرنجى پیروى مىکنند که خودسازماندهى
شگفتانگیز و توانایى همانندسازى را بدیشان مىبخشد.
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سیستم زنده ،در این بین باید موفق باشد .او باید بتواند وظیفهى خطیر حفظ تعادل سیستم خود را درست انجام
دهد .اگر بخواهم دقیقتر باشم باید به قول هاکن استناد کنم و بگویم حالت نزدیک به تعادل آنچه که امکان انجام
این وظیفه را براى موجود زنده فراهم مىکند اطالعات است.
اطالعات ،موتورى است که ماشین درون سیستم زنده را به کار مىاندازد .موجود زندهاى که از اطالعات جهان
خارج خود محروم شود مدت چندانى دوام نخواهد آورد .نوسانات برخالى و دینامیسم آشوبناك موجود در
ساختار پیچیدهى زندگى آنقدر برجسته هست که در غیاب اطالعات تصحیح کنندهى خارجى ،ساختار منظم آن
را متالشى کند .اطالعات ،و پردازش درست آن ،تنها راه حفظ کارکرد پایدار و پویایى است که زندگى نامیده
مىشود .اطالعات ،در واقع بازتاب حرکت و پویایى جاویدان جهان خارج است ،بر آیینهى پیچیده و کوتاه عمر
سیستم زنده .اطالعات ،همان بازنمایى دگرگونى جهان خارج است .اما هر آیینهاى به نوعى چره هرا مىنمایاند و
هر ساختارى چیزهاى خاصى را بازنمایى مىکند.
این سیستم زنده که در برخورد با جهانى غیرقابلپیشبینى و آشفته مجبور به عمل کردن است ،نمىتواند
از همهى اطالعاتى که به دست مىآورد بهرهبردارى کند .جذب تمام تغییرات محیط ناممکن است .ساختار او
اجازهى برداشت کردن تمام اطالعات تولید شده توسط محیط را به او نمىدهد .به همین دلیل هم موجود زنده،
خواه ناخواه دست به انتخاب مىزند .او ناچار مىشود تا به جبر ساختار خاص خود ،و برنامهریزى ژنومى
مشخصى که بالیدن و تشکیل این ساختار را رقم مىزنند ،بخشى از این تغییرات خارجى را نادیده انگارد ،و تنهابه
برخى از آنها توجه کند .به این ترتیب در طول میلیاردها سالى که بر تاریخ زندگى گذشته ،برنامهریزىهاى ویژهاى
در ژنوم پدید آمده ،که جذب و پردازش بهینهى این اطالعات محدود را ممکن سازد.
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موجود زنده ،همواره در حال رقابت با همگنان خود است .هر موجودى مىکوشد تا باقى بماند و ژنوم خود
را تکثیر کند .از این رو مسابقهى سرعتى در مسیر تکامل وجود دارد ،که همه مىکوشند تا در آن برنده شوند.
برندگان این مسابقه ،توسط الههى نابیناى عدالت برگزیده مىشوند .گزینش آنها کامال تصادفى است .تغییراتى
تصادفى برخى از آنها را دگرگون مىکند و تصادفا برخى از این تغییرات به بقاى موجود کمک مىکند .از این رو
در مسیر این مسابقه ،که همهى گونهها در کنار هم صف آرایى کردهاند ،خدایى بىتفاوت و تقارنپرست را مىبینیم
که از شاخ فراونى خود چیزهایى مطلوب یا نامطلوب بیرون مىکشد و به تصادف آن را به مسابقه دهندگان
مىبخشد .در این میان از این بذل و بخششى که جهش نام دارد ،هرکس به چیزى مىرسد .یکى چشم بهترى
براى دیدن ،و دیگرى مغزى بهتر براى فهمیدن به دست مىآورد .ولى آنچه که در نهایت بىتغییر باقى مىماند.
مسابقه است ،و تالش مسابقه دهندگان.
سیارهى ما ،صحنهى این مسابقه است ،و موجودات متنوعى که در گوشه و کنار مىبینیم ،هرکدام نمایندگانى
از میلیاردها مسابقه دهندهى کهنسال .در این میان .به خوبى مىتوان دید که یکى از مهمترین معیارهاى برترى در
این مسابقه ،اطالعات است .اینکه هر موجودى چه چیزهایى را درك کند ،و آنچه را که درك کرده تا چه حد
مورد استفاده قرار دهد ،براى هر موجودى تعیین کننده است.
ما هم همگى نمونههایى از این مسابقه دهندگان هستیم ،ما نیز ساختارى داریم که توسط ژنوممان به ما دیکته
شده ،و گیرندههایى براى جذب اطالعات ،و مغزى براى پردازش آن در اختیار داریم .ما هم مانند بسیارى از
موجودات دیگر ،نور و صدا و بو مزه و لمس را مبناى جهان اطرافمان مىدانیم ،و ما نیز چون آنان ،جهان خارج
را منحصر به همینها مىدانیم.
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چنان که خواهیم دید ،هدف این نوشتار بازبینى این نگاه حسى- ،و تاحدى بدوى -به جهان خارج است.
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گفتار سوم :مفهوم شکست پدیده

در این گفتار ،بار دیگر به روند منطقىتر خود بر خواهم گشت و کمتر بر شواهد تجربى تکیه خواهم کرد.
خوب است که این گفتار را بازپرسى سوالى که در گفتار اول مورد نظرمان بود آغاز کنم :رابطهى تجربه با جهان
خارج چیست؟
براى پاسخگویى به این پرسش ،چنین عمل خواهم کرد .نخست چند گزارهى پایهاى را با اشارهاى -و نه ذکرى-
از شواهد مربوطه همراه مىکنم .بعد از آنها نتیجهى مهم خود را خواهم گرفت و مفهومى را که با نام شکست
پدیده مورد اشاره قرار مىدهم ،تعریف خواهم کرد.

الف :گزارههاى منطقى-تجربى

گزارهى نخست :همهى موجودات زنده ،تنها قادر به درك بخشى از حرکت جهان اطراف خود هستند.
با توجه به آنچه که براى روشن کردن مفهوم اطالعات آمد ،این حرف نباید چندان عجیب جلوه کند .حرکت،
همان است که سرچشمهى تمام محرکهاى خارجى است .براى ما ،تنها آن حرکاتى وجود دارد که قادر به درکشان
هستیم .یعنى تنها در وازهاى که اطالعات مربوط به تغییرات جهان خارج را درك مىکنیم ،بر وجود آن تغییرات
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آگاهیم .با توجه به اینکه ما به عنوان یک جانور پستاندار خشکىزى ،الگوى خاصى از تکامل را تجربه کردهایم،
طبیعى است که در درك تغییرات محیطى دچار چندین محدودیت باشیم .این محدودیتها ،به ترتیب -از نظرى به
تجربى -عبارتند از:
1ما نمىتوانیم محركهاى خارجى را فراتر از محدودهى فضا-زمانى خاصى درك کنیم.
همهى ما موجوداتى هستیم میرا و کوتاه عمر ،که بیشینه بهرهمان از عمر در حدود صد سال است .ما همگى
سیستمهاى بازى هستیم که مدتى کوتاه در برابر فشار محیط براى رسیدن به تعادل ترمودینامیکى با آن مقاومت
مىکند .همهى ما مىدانیم که این مقاومت موقت است و مدتى کوتاه بیشتر نمىپاید .جالب اینست که درست
همان چیزى که امکان تجربه را به ما مىبخشد -یعنى پیچیدگى و خودسازماندهى -ساختار ما را هم میرا و
شکننده مىسازد و از سوى دیگر مهلت ما را براى تجربه کم مىکند .از این رو محدودیت زمان تجربه ،به توانایى
تجربه پیوسته است .در جهانى که دست کم تا به حال پانزده میلیارد سال عمر کرده ،ما فقط توانایى برخورد با
مقطع کوتاهى از کل عمر آن را داریم .در واقع تمام زمان ممکن براى تجربیات ما در برابر کل عمر گیتى ،مانند
مقطعى لحظه اى از یک روند دراز مدت است .این محدودیت ذاتى که به دلیل زنده بودند بر سیستم ما تحمیل
شده ،خواه ناخواه ما را مجبور خواهد کرد تا بخش مهمى -عمال تمام -تغییرات قابل درك در جهان خارج را از
دست بدهیم ،و تنها جزئى اندك از آن را درك کنیم .من این را محدودیت زمانى تجربه مىنامم.
اما این تمام ماجرا نیست .ما باز به دلیل برخوردارى از ساختار خاص پیجچیده و خودسازمانده خود ،محکومیم
تا در فضایى محدود و مورد یورش عوامل خارجى زندگى کنیم .به بیان دیگر ،همهى ما به دلیل اینکه زندهایم،
در اصل عبارت هستیم از نوعى محلول پروتئینى در آب نمک .این محلول که مدتى کوتاه خصلت زندگى را در
124

www.takbook.com

خود ظاهر مىکند ،فضایى اندك و محدودرا اشغال مىکند،و بنابراین تنها این شانس را دارد که با تغییرات همسایه
با فضاى خاص خود روبرو شود .این محلول آب نمک ،که ما را مىسازد ،مرتبا در معرض هجوم عوامل برهم
زنندهى تعادلش قرار دارد .و همین عواملند که تجربهى او را تشکیل مىدهند .مشکل اینجاست که این محلول،
و محرکهاى موثر بر آن ،همگى در فضایى اندك گنجانده شدهاند .در میان جهانى به این بزرگى ،که چندین
کهکشان به بزرگى کهکشان راه شیرى در گوشهاى از آن گنجیدهاند ،ما جایگاهى واقعا ناچیز داریم .مقدار کل
محرکهایى که ممکن است با ما برخورد کند و ما را متأثر کند ،نسبت به کل آنچه که در جهان وجود دارد ،چیزى
معادل هیچ است .آنچه که ما به عنوان محرك درك مىکنیم ،تنها برشى است ناچیز ،از جهانى بسیار فراخ.
محرکهاى موجود در این برش ،خاص و ثابتند .چرا که این ثبوت و ویژه بودن الزمهى بقاى زندگى و حفظ
سیستمهاى خودسازمانده موجود در آن است .از این رو آنچه که ما به عنوان تغییرات محیطى درك مىکنیم،
چیزى بسیار رقیق شده و تلطیف شده است،که از صافى شرایط خاص زمین گذشته ،و بعد به ما رسیده و ما را
متأثر کرده .این مرز فضایى حجم تجربه را از این پس با اصطالح محدودیت مکانى تجربه مورد اشاره قرار خواهم
داد.
از همه این حرفها مىخواهم این نتیجه را بگیرم :در جهانى که 1016سال نورى قطر دارد ،ما تنها مالک هفتاد
دسىمتر مکعب هستیم .در جهانى که پانزده میلیارد سال عمر دارد ،ما تنها با هفتاد سال از آن برخورد مىکنیم .ما
به هیچ عنوان حق نداریم ادعا کنیم که با تغییرات موجود در جهان خارج برخورد کردهایم .اگر بىطرف باشیم،
مىبینیم که به راستى هم چنین ادعایى بىمعناست .دامنهى تغییرات موجود در جهان خارج -در همین حد اندکى
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که ما درك کردهایم -آنقدر زیاد است ،و دامنهى امکان تجربهى ما -به لحاظ زمانى/مکانى -آنقدر اندك است ،که
چنین ادعایى جز پوچى مفهومى ندارد.
2همهى ما تنها توانایى جذب اندکى از اطالعات موجود در محیط خود را داریم.
هرکسى مىتواند ادعا کند که خارج از وازههاى قابل درك براى ما ،محرکهاى بیشمارى وجود دارد که براى
ما قابلدرك نیست .رفتارشناسى و عصبشناسى نوین نشان مىدهد که چنین ادعایى ،چندان هم یاوه نیست .به
راستى هم محرکهاى فراوانى یافت شدهاند که براى بشر کامال غیرقابلدرکند .سیستم سونار خفاشان ،نمونهاى از
آن است .اما در این ادعا مشکل بزرگى وجود دارد .آن هم این است که با فرض نامحسوس بودن این محرکها ،ما
از اول دست و پاى خودمان را براى تجربه کردن این تغییرات خاص بستهایم .وقتى ما از اول ادعا مىکنیم که
فالن محرکهاى خاص وجود دارند ،ولى به هیچ شکلى توسط ما درك نمىشوند ،عمال ادعایمان مانند ادعاى
کسى است که مدعى بود در اطراف ما هزاران جن کوچک وجود دارند که با افتادن نگاه ما بر آنها غیب مىشوند.
این ادعایى است که به لحاظ تجربى غیرقابلرد ،یا اثبات است.
با این وجود ،شواهدى فراوان از علوم گوناگون به دست آمده که درستى همین ادعاى رد ناکردنى را نشان
مىدهد .به خوبى مىتوان تصور کرد که جهان اطراف ما ،عالوه بر تغییراتى که ما بهشان حساسیم ،تغییرات دیگرى
هم دارد که از قلمرو حس ما خارج است .این امرى معقول است ولى ادعایى علمى محسوب نمیشود .چون
مستقیما تجربهپذیر نیست .آنچه که من در اینجا بیشتر مورد تایید قرار مىدهم ،ادعایى است که مىکوشم بیشتر
معقول و منطقى باشد .آن هم این است که ما در زمینههایى هم که دستگاههاى حسى گیرنده داریم ،از درك بخش
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مهمى از تغییرات موجود در محیطمان ناتوانیم .این ادعا ،به سادگى با بازنگرى به جداول و اعدادى که در گفتار
قبل ذکر شد ،اثبات مىشود.
ما جانورانى هستیم که به امواج الکترومغناطیس شناور در محیط خود ،در وازهاى باریک حساسیم بینایى  .ما
پستاندارانى هستیم که براى درك محرکهاى مکانیکى موجود در فشار و دماى خاصى تخصص یافتهایم ،و به این
ترتیب قادریم تا در وازه ى مشخص و کمى این محرکها را حس کنیم پساوایى  .ما جانورانى خشکىزى هستیم
که به ارتعاشات هوا در دامنهاى نه چندان زیاد حساسیم ،شنوایى ما مولکولهاى محلول در هوا بو یا در بزاق خود
مزه را تنها در غلظتى معین درك مىکنیم .ما از بسیارى از جنبههاى فیزیولوژى حواس ،جانورانى کماستعداد و
غیرحساس هستیم .بویایى ما نسبت به سگسانان و پروانگان مانند کاریکاتورى از این توانایى حسى است .بینایى
ما در برابر خزندگان و پرندگان ضعیف و کمسو است ،و قدرت شنواییمان در برابر خفاش و دلفین اصال به
حساب نمىآید .با این اوصاف ،ما از نظر حسى هیچ چیزى نیستیم ،جز نمونهاى از پستانداران داراى حس معمولى
و متوسط .این موارد ،چزهایى هستند که دانش زیستشناسى مىتواند در مورد بُرد حواس ما با ما بگوید.
نتیجهاى که مى خواهم از این حرفها بگیرم است است که انسان به عنوان یک جاندار با دستگاههاى حسى
خاص خود ،از نظر وازه محرکهاى قابل درکش ،هیچ برترىاى بر سایر جانداران ندارد .هرآنچه که در سایر گونهها
دیده مىشود ،در انسان نیز وجود دارد .تواناییهاى حسى ما ،نتیجهاى طبیعى از عملکرد دراز مدت نیروهاى
گزینشگر تکاملى هستند .آنچه که فضاى حسى یک انسان را تشکیل مىدهد ،چهارچوبى است محدود و کوچک
که در مسیر فرگشت دستگاه عصبى در راستهى نخستیها تکوین یافته .به بیان دیگر ،هرآنچه که ما درك مىکنیم،
از محدودیت ذاتى موجود در سیستمهاى زیستى پیچیده ،و برنامههاى ژنومى تخصص یافتهى آنها پیروى مىکند.
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گزارهى دوم :همهى موجودات زنده تنها بخشى از اطالعات دریافتى خود را مورد استفادهى درست قرار
مىدهند.
تا اینج اى کار دیدیم که سیستم زنده تنها قادر به تغذیه از بخشهایى مشخص و محدود از محرکهاى موجود در
جهان اطراف خود است .اما این همهى ماجرا نیست .محدودیت ذاتى دستگاههاى عصبى- ،و کال ساختارهاى
گیرنده -،توسط محدودیت دیگرى در پردازش دادهها تشدید نمىشود .این محدودیت دوم ،چیز است که در
اینجا به آن خواهم پرداخت.
1توان پردازش اطالعات همهى ما ،کمتر از توان دریافت اطالعات ماست.
این بدان معناست که همهى ما بیشتر از آنچه که بتوانیم بفهمیم ،اطالعات دریافت مىکنیم .این حقیقت ،مدتها
است که در فیزیولوژى حواس و عصبشناسى شناخته شده است .سیستم پردازندهى اطالعات همهى ما عبارت
است از شبکهاى با پیچیدگى عظیم ،از واحدهاى پردازندهى خُرد ،که هریک نورون نامیده مىشوند .این واحدها،
در آن هنگام که به صورت یک کل هماهنگ عمل کنند ،مىتوانند زمینهاى شوند براى فرآیندى شگفتانگیز به
نا م پردازش اطالعات .پردازش اطالعات ،همان است که جهان خارج را براى ما مىسازد .رمز بازآفرینى حرکت
کلى و واقعى موجود در جهان خارج ،بر ساختار درونى و حسى سیستم زنده ،در همین توانش پردازشى نهفته
است .هر سیستمى که بتواند اطالعات وارد شده به سیستم خود را بپردزد و از آن براى کنترل راههاى عملردى
خود استفاده کند ،خواهد توانست تا تصویرى از جهان خارج را در درون خود بازنمایى کند .این دقیقا همان
چیزى است که موجودات زنده ،ملیاردها سال است انجام مىدهند .هر موجود زنده ،مانند ماشین دادهخوار و
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دادهگوار شگفتانگیزى است ،که مرتبا با بهرهگیرى از اطالعات محیطى ،مىکوشد تا ساختار خود را سازماندهى
کند ،یا به بیان دیگر زنده بماند.
موجود زنده ،سیستمى است پیچیده که در درون خود یک فضاى فاز حسى را مىآفریند .اما این خلق تصویرى
از جهان خارج ،همهى کارى نیست که او انجام مىدهد .موجود زنده ،عالوه بر جمع آورى دادهها ،از آنها براى
راهبرى نظام خویش استفاده مىکند .مکانیسم این راهبرى و بهرهبردارى از دادهها ،همان است که پردازش
اطالعات خوانده شده است.
سازمان اطالعاتى هر سیستم زنده را مىتوان بر اساس عملکرد به دو بخش تقسیم کرد:
نخست بخش گیرندهى اطالعات ،که عبارت است از همان دستگاههاى حسى خاص ،که تا اینجا مورد بحث
بود .این بخش از سیستم ،تنها وظیفهى جمعآورى ،دسته بندى ،و کدگذارى اطالعات را بر عهده دارد .همهى
آنچه که در مورد توانش اطالعاتى سیستمهاى زنده و دستگاههاى حسى گوناگون گفته شد ،در این قالب مىگنجد.
بخش دوم ،به ساختار پردازندهى اطالعات مربوط مىشود .بخشى که وظیفهى منظم کردن و نتیجهگیرى از
دادههاى حاصل از بخش نخست را بر عهده دارد .این بخش ،همان است که در کل دستاه عصبى مرکزى CNS
را در جانداران عالیتر مىسازد.
باید در حاشیهى این مفاهیم به دو نکته اشاره کرد:
نخست اینکه این دو بخش ،لزوما در همهى جانداران از هم تفکیک نشدهاند .در عمل تنها جانوران عالى هستند
که تمایز مشخصى را در بین سختافزار سازندهى این دو بخش از خود نشان مىدهند .در واقع در چهار فرمانرو
از جانداران -یعنى آغازیان ،تکزیان ،قارچها و گیاهان -،این تمایز دیده نمىشود .در این چهار فرمانرو ،که بخش
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مهمى از تنوع زیستى موجود بر سطح سیارهى ما را تشکیل مىدهند ،سیستمهایى وجود دارند که با یک ساختار
یگانه ،و غیرقابلتفکیک ،هردو کار مورد نظر ما را انجام مىدهند .یک فاژ که با پروتئین گیرندهى خاص خود به
سطح باکترى میزبانش مىچسبد ،دارد از اطالعات بهره مىبرد .ساختار فضایى سوم و چهارم پروتئین مورد نظر،
حاوى اطالعاتى است که بر مبناى برنامهریزى ژنومى کد مىشود و به فاژ امکان شناسایى سطح باکترى میزبان را
مىدهد .اما این دستگاه گیرندهى مولکولى اطالعات ،عالوه بر انجام این کار ،به پردازش این دادهها- ،مثال ورود
و تزریق ماده وراثتى ویروس به داخل باکترى -هم کمک مىکند .در اینجا به سادگى مىبینیم که سازمان گیرنده
و پردازندهى اطالعات از هم تفکیک نشدهاند و با یکدیگر پیوستگى تنگاتنگى را نشان مىدهند .یک باکترى یا
پارامسى که گیرندههاى شیمیایى خاصى براى درك حضور یک مادهى غذایى -مانند قند -در محیط خود دارد
هم چنین حالتى را از خود نشان مىدهد .در اینجا نیز ساز و کارى که حرکت و شناى موجود را به سوى مننبع
غذا هدایت مىکند ،نوعى ماشین مولکولى دقیق است که خود گیرندهى مزبور از چرخ دندههاى مهم آن است.
در اینجا نیز مولکول گیرندهى قند ،عالوه بر واکنش نشان دادن نسبت به حضور لیگاند خاص خود -قند -یک
روند زنجیرهاى على را نیز به کار مىاندازد که به حرکت باکترى منجر مىشود.
در گیاهان و قارچها هم چنین سناریویى تکرار مىشود .مولکولهاى کلروفیل موجود در برگ یک گیاه که در
وازهى خاصى نور خورشید را مىگیرند و آن را به مواد انرژىزا تبدیل مىکنند ،نمونههایى دیگر از این مورد
هستند .کارکرد گرفتن اطالعات در این مولکولها- ،که عبارت است از تغییر شکل مولکول کلروفیل در برابر نور-
نسبت به کارکرد دادهآمایى آن -تولید قند -تمایز خاصى را از خود نشان نمىدهد .همان چیزى که دگرگونى
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مولکول مورد نظر را موجب مىشود ،تولید قند را هم هدایت مىکند .در واقع در اینجا نیز هنوز سیستم به قدرى
پیچیده نشده تا وجود دو دستگاه موازى سختافزارى را ایجاب کند.
اما در مورد جانوران وضعیت فرق مىکند .مهمترین ویژگى جانوران ،از زاویهى دید اطالعات ،حرکت است.
جانور ،موجودى است که در محیطى ناشناخته حرکت مىکند ،و براى دستیابى به ماده و انرژى مورد نیاز خود،
به جانداران دیگر محیط خود وابسته است .جانور با گیاهى که از نور تغذیه مىکند ،و قارچى که بقایاى آلى را
مىگوارد ،و باکترىاى که از مواد شیمیایى انرژى مىگیرد تفاوت دارد .بیشتر جانوران ،براى فراهم کردن
درون دادهاى مناسب براى ساختارشان ،به تغذیه از جانداران دیگر ،یا تولیداتشان مىپردازند .این شیوهى خاص
زندگى ،نیازمند پیچیدگى و پویایىاى بیش از سایر فرمانروهاست .به همین دلیل هم جانوران پیچیدهترین جانداران
سطح زمینند .در این گروه از جانوران- ،که بزرگترین بخش از تنوع زیستى زمین را هم تشکیل مىدهند -،داده
آمایى به صورت نوعى هدف تکاملى در آمده .جانورى موفق است که بتواند جانداران دیگر مورد نیاز خود را در
محیط شناسایى کند ،از تکنیکهاى دفاعى ویژهى آن موجودات بپرهیزد ،و نسبت به کنشهاى او واکنشهایى درست
نشان دهد .این بازى تکاملى و این بازخورد مثبت ،در نهایت به پیچیدهشدن روزافزون سیستمهاى زندهى جانورى
در مسیر تکامل انجامیده است .آنچه که در تکامل با عنوان قانون کوپ ،و نیوِل 76شهرت دارد ،در جانوران با
شتابى بسیار فراتر از سایر جانداران عمل مىکند .شدیدتر بودن این مسابقهى تکاملى در جانوران ،به افزایش توان

قانونى در تکامل و دیرینشناسى که مىگوید در طول زمان ابعاد  -و در نتیجه پیچیدگىCope's & Newell's laws : : -
سیستمهاى زندهى جانورى افزایش مىیابد.
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اطالعات گیرى و دادهآمایى در سیستمهاى زنده منجر شده .افزایشى که خواه ناخواه تخصص بیشتر در سیستم
اطالعاتى موجود زنده ،و تفکیک دو بخش مورد بحث را نتیجه داده است.
در جانوران ،دو بخش مورد نظر از هم تفکیک شدهاند .بخشهایى وجود دارند که به طور خاص براى گرفتن
اطالعات ویژگى یافتهاند ،و بخشهایى دیگر هم هستند که وظیفهى پردازش و نتیجهگیرى از این دادهها را بر عهده
دارند .این دو بخش ،به ترتیب اندامهاى حسى و اعصاب محیطى  PNSو دستگاه عصبى مرکزى -مشتمل بر
مغز و نخاع -را ایجاد کردهاند .هرچه پیچیدگى سیستم مورد نظر ما بیشتر باشد ،تفکیک این دو بخش هم از
یکدیگر بهتر انجام شده ،و تخصص بخشهاى گوناگون آن بهتر به چشم مىخورد .تا جایى که امروز مىدانیم،
انسان صاحب پیچیدهترین ساختار در میان جانوران است .شاید به همین دلیل باشد که رشد و تمایز این دو بخش
از دستگاه عصبى در انسان از جانداران دیگر چشمگیرتر است.
دومین نکتهاى که باید مورد تذکر قرار گیرد ،این است که تفکیک مورد بحث ،با وجود کارگشا بودن و فایدهى
عملیش ،در نهایت بر اسا یک تقسیمبندى ذهنى استوار است .با وجود اینکه مىتوان بخشهایى از دستگاه عصبى
را به عنوان گیرندهى تخصص یافته ،و بخشهایى دیگر را به عنوان پردازندهى تخصص یافته مورد بحث قرار داد،
اما منحصر دانستن کارکرد یک بخش به یک مورد چندان درست نیست .شاید بتوان کارکرد گیرندگى را در
بخشهایى از دستگاه عصبى متمرکز دانست ،ولى در مورد پردازش چنین کارى مجاز نیست .من در اینجا براى
ساده شدن بحث و راحتتر شدن درك مطلب ،بر این تمایز پافشارى کردهام ،و این تمایز و تخصص را با سیر
تکاملى و پیچیدگى موجود مربوط کردهام .این کار درست است ،ولى فقط در چهارچوبى خاص مجاز است.
گرفتن اطالعات،کارى است که آشکارا در بخشهاى خاصى ا دستگاه عصبى کد مىشود .یاختههاى شبکیه تنها
132

www.takbook.com

جاهاى هستند که براى درك نور تخصص یافتهاند ،و و هیچ نورونى در مغز نمىتواند مستقیما نور را حس کند.
همچنین آشکار است که بو بر پوست و صدا بر بینى بى اثر است .بنابراین جدا کردن مفهوم گیرندگى را -به
معناى تخصص یافتن به محرك خاص -مىتوان درست فرض کرد.
اما این گرفتن دادهها همواره با پردازش مقدماتى اطالعات هم همراه است .شبکیهى چشم ،در همان مرحلهى
گرفتن نور ،بر اساس چند قاعدهى ساده پردازش اولیهى محرکهاى نورى را انجام مىدهد .همه مىدانند که خط
و زاویه و حرکت ،چیزهایى هستند که در خود شبکیه ،و در درون ساختارهاى گیرندههاى تخصصى نور معنا
مىیابند .دستگاله چشایى و بویایى ،بر اساس ساختار گیرندههاى شیمیایى خود ،نوعى از پردازش اولیه را به
هنگام برخورد با مواد محرك خود انجام مىدهند ،و این امر در مورد سایر حواس هم مصداق دارد.
نتیجه آنکه ،تفکیک شدن حس و پردازسش را ،به مفهومى که گفتم ،باید همارز با تمایز یافتن گیرندهها دانست.
من در ادامه ى بحث ،باز هم به بخش گیرنده  ،و بخش پردازنده اشاره خواهم کرد ،اما این کار را با توجه به این
تبصره مىکنم ،که پردازش کارکردى منتشر در همه بخشهاى سیستم اعصاب -حتى در خود گیرندهها -،است .و
این گیرندههاى خاص هستند که از سایر بخشها تفکیک مىشوند و تخصص مىیابند.
در این چهارچوب ،مىتوان دستاوردهاى پژوهشى موجود در عصبشناسى را بهتر فهمید .ستگاه پردازندهى
همهى جانداران ،محدودیتى بیش از دستگاههاى گیرنده دارد .ساختار پردازنده ،به دلیل پیچیدگى کارى که باید
انجام دهد ،و محدودیتهاى ذاتى سختافزارىاى که با آن روبروست ،از گیرندهها ناتوانتر است .گیرنده ها با
وجود تمام ضعفهایشان ،قادر به درك و کدبندى حجم زیادى از اطالعات هستند .این اطالعات آنقدر زیاد است
که مغزهاى پردازندهى همهى ما همیشه در معرض بمباران این دادهها قرار دارد .این در فیزیولوژى مغز به خوبى
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شناخته شده که یکى از مهمترین کارکردهاى پردازندههاى جانداران ،تصفیهى اطالعات ورودى ،و حذف دادههاى
نامربوط و غیرالزم است .در صورتى که این حذف و تصفیهى ورودىها انجام نگیرد ،مغز با چنان تراکمى از
دادهها روبرو خواهد شد که از پردازش درست آنها باز مىماند .این کارکرد مشهور مغز ،چیز جالبى را براى ما
فاش مىکند .این امر نشانگر این است که توان پردازش اطالعات در مغز ،از توان جذب اطالعات توسط بخش
گیرنده کمتر است .این تفاوت توان انقدر معنىدار است که در طول تکامل اختصاص بخش مهمى از مغز را براى
کاستن از حجم دادههاى ورودى توجیه کرده است .نتیجهاى که از همهى این بحثها مىگیرم ،این است :مغزها و
پردازندههاى موجودات زنده ،تنها بخشى از دادههاى ورودى را مورد تجزیه و تحلیل قرار مىدهند .یعنى همهى
ما تنها از بخشى از اطالعات قابل جذب خود استفاده مىکنیم.
2پردازش دادهها به دگرگون کردن ساختار اولیهى محرکها منجر مىشود.
در اینجا مجال پرداختن به چگونگى پردازش اطالعات در مغز نیست .این خود مبحثى است جداگانه ،و بسیار
جالب ،که نمىخواهم در اینجا با گریز زدن به آن خرابش کنم .به طور گذرا به چند نمونه از این پردازش اشاره
خواهم کرد ،ولى براى پرهیز از خراب شدن یک بحث جذاب دیگر ،که شاید بعدها به آن بپردازم -از ورود به
جزئیات خوددارى مىکنم.
مغزها ،یا سایر ساختارهاى سادهتر پردازندهى اطالعات ،با توجه به دادههایى که از گیرندهها دریافت مىکنند،
تصویرى از جهان خارج مىسازند .این تصویر ،وابستگى مستقیم به گسترش و نوع فضاى فاز حسى موجود دارد.
هر جاندارى ،جهان خود را بر اساس دادههاى ویژهاى که درك مىکند ،و در زمینهى مشخصى مىسازد .هرچه

134

www.takbook.com

دامنهى حسى موجود بزرگتر باشد ،و فضاى فاز حسى جاندار گستردهتر باشد ،و پردازش دادهها توسط بخشهاى
پردازنده دقیقتر باشد ،تصویر حاصل شده نمایندهى بهترى از جهان خارج خواهد بود.
اما هیچ مغزى ،این بازآفرینى جهان را خیلى دقیق انجام نمىدهد .شواهد فراوانى در دست است که نشان
مىدهد این بازنمایى جهان خارجى ،به شکلى منحرف و جهتگیرى شده انجام مىشود .هیچ مغزى در درك جهان،
بىطرف نیست .هر پردازندهاى ،مسئول بقاى ساختارى است که خود بخشى از آن است ،از این رو هم همواره به
دادههایى که بقایش را تضمین کنند ،بیشتر توجه نشان مىدهد .چشم قورباغه که باید مگس را شکار کند ،تنها به
حرکت و شکل کلى حساس است ،اما چشم زنبور یا میمونى که از گل و میوه تغذیه مىکند ،به رنگ بیشتر
حساس تا شکل کلى .جیرجیرك ماده ،تنها در وازهاى که صداى آواز نرها تعیین مىکند به صداها توجه مىکند،
و پروانگان به بوهایى حساسند که از سوى جنس مخالفشان رها مىشود و به جفتگیریشان کمک مىکند .باید این
حقیقت را همیشه در نظر داشت که کارکرد دستگاه عصبى ،و کال سیستم زنده ،در وحلهى اول براى هدف بقا
طراحى شده است .درك محیط اطراف به بقا کمک مىکند ،ولى این تنها عامل بقا نیست .این خیلى مهم است که
همواره به یاد داشته باشیم که هدفدستگاه عصبى ،درك واقعیت خارجى نیست .وظیفهى آن ،کمک به بقاى گونه
است.
چشم انسان ،ساختارى است تخصص یافته براى درك نور و شکل .این دستگاه پیچیده و شگفتانگیز حس
بینایى را در انسان و سایر جانوران ایجاد مىکند .چشم ،از محیط خارج مجموعهاى از محرکهاى نورى را مىگیرد.
آنچه که بر گیرندههاى شبکیهى چشم مىتابد ،تصویرى واقعگرایانه از جهان خارج نیست .بلکه تنها آش
شلهقلمکارى است که از ملیونها فوتون با طول موجهاى گوناگون تشکیل یافته .این مجموعهى درهم و برهم ،در
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اصل عبارت است از مجموعه فوتونها ى معدودى که از میان عدسى نه چندان شفاف ما ،گذشتهاند و توانسته
اند به اطاقک تاریک شبکیه راه یابند .این حقیقت که مغز ما ،چطور از این دریاچهى آشوبناك فوتونى جهانى
تروتمیز با درازا و پهنا و بلندا را استخراج مىکند ،یکى از جالبترین مباحث عصبشناسى است .آنچه که ما به
عنوان تصویر جهان خارج مىبینیم ،به هیچ عنوان چیزى نیست که در آن بیرون وجود دارد .این جهان دیدنى،
چیزى است که مغز خالق ما آن را مىآفریند .شواهد بیشمارى وجود دارد که به ما در درك چگونگى این عمل
کمک مىکند .بیماریهاى فراوانى شناخته شده که در اثر نقصهاى کوچکى در این سیستم پردازنده ایجاد مىشود،
و جهان دیدنى را براى بیمار دگرگون مىکند .این دگرگونى ممکن است از تغییرات گیرندههاى مخروطى رنگبین
شروع شود ،و تا عوارض سکتهى مغزى و مرگ نورونهاى قشر پسسرى که مسئول این آفرینشاند ،ادامه یابد.
ممکن است فرد جهانى معمولى را با آمیزههایى از رنگها و سایههاى آبى و زرد ببیند .و ممکن هم هست محیط
اطراف خود را بببنید و نتواند اجزاى آن راتشخیص دهد .ممکن است بتواند تنها یک نقطهى هدف دیدش را
درك کند ،ولى از درك جزئیات اشیا ناتوان باشد ،و ممکن هم هست همه چیز را تشخیص دهد،به جز چهرهها
را.
این شواهد ،و شواهد بیشمار دیگرى که از مطالعات رفتارشناسى نتیجه شدهاند ،نشان مىدهند که:
الف :جهانى که ما درك مىکنیم ،بیش از آنکه نمایندهى جهان خارج و محرکهاى موجود در آن باشد ،حاصل
کارکرد ویژهى سیستم پردازندهى اطالعات مغزمان است .ممکن است یک مار و یک کرم خاکى و یک آدم افتادن
برگى را از درخت درك کنند ،ولى مار آن را بشنود و کرم آن را لمس کند و آدم آن را ببیند .یک تجربهى مشترك،
یعنى یک مجموعهى یگانه از محرکهاى خارجى ،توسط گونههاى گوناگون به اشکال متفاوت تعبیر مىشود.
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ب :آنچه که ما به عنوان تصویر جهان خارج درك مىکنیم ،بیش از آنکه حاصل افزودن اطالعاتى بر اطالعات
گرفته شده توسط حواس باشد ،حاصل تصفیه و حذف اطالعات نامربوط و غیرمهم است .اینکه چه اطالعاتى
مربوط و مهم هستند و چه دادههایى بىارزشند ،مطالبى هستند که توسط برنامهریزى ژنومى موجود ،فضاى فاز
حسىاش ،و بوم خاص تکاملیش تعیین مىشود.
پ :بخش مهمى از عناصر موجود در تصویر جهان خارج ،توسط مغز ما آفریده مىشود .آزمایشات فراوانى هست
که نشان مىدهد مغز آنچه را که مایل بوده ببیند ،یا الزم مىدانسته ببیند ،از جهان خارج بیرون مىآورد .حتى اگر
از آغاز چنین چیزى واقعیت نداشته باشد.
مارى که براى دیدن تصویر ثابت یک موش ،موتب سر خود را تکان مىدهد ،در اصل شمغول بازآفرینى حرکت
در یک شىء ثابت خارجى است .مار براى درك تصویر باید آن را متحرك ببیند ،و اگر موجود مورد نظرش
متحرك نباشد ،خود مار آن را متحرك مىکند .مارى که هنگام دیدن مشى سر خودرا تکان مىدهد و به این وسیله
او را شکار مىکند ،احتماال موش مورد نظر را متحرك مىبیند ،چون رفتارش با زمانى که موشى در حال فرار را
شکار مىکند یکسان است .نکتهى مهم اینکه در اینجا مار به دلیل نیازى که به حرکت دارد ،حرکت را در موضوع
مورد عالقهاش مىآفریند .براى او اهمیتى ندارد که موش راه برود یا بر جاى خود بایستد ،او براى شکار موش به
حرکت نیاز دارد و اگر آن را در جهان خارج نبیند خودش آن را مىآفریند.

گزارهى سوم :بازنمایى جهان خارج در همهى موجودات زنده بر اساس نیازهاى آنها انجام مىگیرد.
مفهومى که در ادامه این بحث با عنوان شکستن پدیده مورد اشاره قرار خواهد گرفت- ،و نقشى کلیدى خواهد
داشت -پیش از هرچیز بر مبناى شواهد زیستى استوار شده است .شواهد تجربى ،چنانکه اشاره شد ،به شدت
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گزارههاى مورد نیاز براى تعریف مفهوم مورد نظر مرا پشتیبانى مىکند .با این وجود ،نقدپذیرى این عبارت
همچنان در جاى خود باقى است .پیش از پرداختن به تعریف مفهوم کلیدى یاد شده ،الزم است تا مدلى کلى از
موجود زنده بر اساس گزارههاى حاصل شده تا اینجا ساخته شود .مدل مورد نظر من ،کمابیش با آنچه که در
نظریه عمومى سیستمها و سیبرنتیک رایج است ،همخوانى دارد .در مورد صورتبندى ریاضى این مفاهیم و انتقادها
و اصالحاتى که مىتوان در مورد این مدلها مطرح کرد ،در اینجا چیزى نمىگویم .در جاهاى دیگر این مفاهیم را
خیلى روشن و مفصل نگاشتهام .تالش من در این قسمت این خواهد بود تا از بسط مدلى که خواهم ساخت،
رابطهى تجربه با جهان خارج را نتیجه بگیرم .روشن شدن این رابطه ،براى بازسازى فلسفهى شناخت بسیار مفید
خواهد بود .پیشاپیش تذکر دهم که براى جمعبندى آنچه که تا اینجا گفته شد و براى تصویر کردن مدلى ساده و
کلى از سیستم زنده ،ناچارم بخشى از آنچه را که تا اینجاى کار به طور مفصل گفتم ،بار دیگر تکرار کنم .این
مرور شاید خسته کننده به نظر برسد ،ولى براى همسطح کردن درك خوانندگان از آنچه که تا اینجا گذشت الزم
است .تمرکز اصلى این قسمت ،بررسى چگونگى تخصص یافتن -و در نتیجه محدود شدن -تجربه ،بر اساس
نیازهاست.
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بخش سوم :نتایج فلسفی

گفتار نخست :مدلسازى سیستم زندهى شناسا

چنانکه دیدیم ،همهى مفاهیم مورد نظر این مباحث ،پیش از هرچیز بر موجودات زنده سوار شدهاند .شناخت،
که از اندرکنش تجربه با جهان خارج تولید مىشود ،پدیدهاى است که پیش از هرچیز ،در زندگى ریشه دارد .به
گمان من ،پاسخگویى به پرسشهاى مهمى مانند چگونگى مکانیسم شناخت- ،که در نهایت مورد نظر ما است-
تنها با تکیه بر پایگاهى از دانش زیستشناسى ممکن است .در ادامهى بحث ،خواهم کوشید تا تنها بر گزارههاى
پایه و بدیهى به دست آمده تا اینجاى کار حساب کنم و با نتیجهگیرى از آنها پیش بروم .به این ترتیب براى ورود
به بحث ،باید مفهوم زندگى را کمى بیشتر بشکافیم .زندگى را شاید بتوان به این شکل ساده مدلسازى کرد:
موجود زنده ،سیستمى است که از سه جزء تشکیل یافته است :ماده ،انرژى ،و اطالعات .این سه عنصر،
پایههاى اصلى تمام ساختارهاى مادى را شامل مىشوند .از میان این سه ،ماده و انرژى دو صورت از یک جوهرند
که در سطح حسى ما متفاوت به نظر مىرسند .شواهدى که از فیزیک ذرات بنیادى ناشى مىشود ،نشان مىدهند
که در سطوح میکروسکپى ،این تمایز میان ماده و انرژى چندان معنا ندارد .اطالعات هم مفهوم مادى انتزاعىاى
است که به روى ساختار هر سیستم متشکل از ماده و انرژى سوار مىشود .تعاریف پایهى این مفهوم در اینجا
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دانسته فرض مىشود .موجود زنده ،سیستمى باز است ،یعنى مىتواند ماده ،انرژى و اطالعات را با جهان خارج
رد و بدل کند .موجود زنده ،سیستمى پیچیده هم هست ،یعنى از تعداد زیادى اجزاء تشکیل یافته ،رفتارش به
متغیرهاى فراوانى بستگى دارد ،و تنوع رفتارش زیاد است .هر سیستم پیچیدهى زنده ،یک ویژگى مهم دارد ،که
شاید بتواند به عنوان یکى از تعاریف کلیدى براى مفهوم زندگى هم محسوب شود ،و آن خودسازمانده بودن
است .سیستم زنده ،و برخى از سیستمهاى پیچیدهى خاص دیگر ،داراى ویژگى مهمى هستند که به آنها اجازه
مىدهد اطالعات و نظم موجود در داخل اجزاى خود را در طول زمان بیشتر کنند .این توانایى ،همان خودسازمانده
بودن است و تعاریف دقیقترى هم دارد که در اینجا به آن نمىپردازم .هر سیستم خودسازمانده ،براى حفظ ساختار
خودبسنده و ابرتعادلى 77خود ،نیازمند یک سازمان کنترلى دقیق است ،تا سیر ماده و انرژى را در داخل مجموعهى
عناصرش هدایت کند .این سازمان کنترلى ،بیشتر بر مبناى اطالعات کار مىکند،ولى مانند سایر بخشها ،پیکرهاى
مادى دارد .ایجاد ارتباط بین بخشهاى گوناگون اجزاى داخل سیستم ،و ارتباط سیستم با محیط خارجى خود بر
عهده این بخش است.
موجود زنده ،براى سازگار شدن با محیط خارجى خود ،به جریان اطالعاتى وابسته است که به طور پیوسته از
بیرون به درون سیستم وارد مىشوند .کارى که بر این اطالعات در داخل سیستم انجام مىشود ،پردازش نام دارد.
سیستم پردازنده بسیارى از موجودات زندهى پیچیدهتر ،تخصص یافته ،و پیکرهى کنترلى ویژهاى را به وجود
آورده است .دستگاه عصبى ،نام زیستشناختى این سیستم پردازندهى مرکزى است .باید به این نکته توجه کرد
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که دستگاه عصبى ،تنها پردازندهى موجود نیست .هر یاخته به نوعى به پردازش اطالعات مشغول است .بنابراین
بازده و تخصص یاختههاى عصبى براى دادهآمایى را نباید به معناى در انحصار نورون بودن کارکرد مزبور پنداشت.
همچنین در بسیارى از موجودات ،که ساختارى سادهتر دارند ،این وظیفهى اطالعاتى بر عهدهى یاختههاى
تمایزیافتهى مشخصى نهاده نشده ،به این ترتیب عمل پردازش داده در این موجودات توسط همهى یاختهها و به
شکلى همتوان 78انجام مىگیرد .موجودات تکیاختهاى ،و مرجانها و اسفنجها نمونههایى از این موجوداتند .با
تمام این حرفها ،چون مقصود از این بحث ،پرداختن به مفاهیم عالىتر شناخت است ،حرف خود را کمى محدود
مىکنم و تنها در مورد موجوداتى صحبت مىکنم که داراى دستگاه عصبى پیچیده هستند .به تدریج با دقیقتر شدن
بحث ،ناگزیر خواهم بود این روند محدود کردن نمونههاى مورد توجه خود را ادامه دهم ،تا در نهایت به
موجوداتى برسم که داراى سیستم پردازندهى خودآگاه هستند.
موجود زنده ،در محیطى پویا و متغیر زندگى مىکند ،و خود نیز ساختارى نامتعادل و متحرك دارد .به بیان
دیگر ،مادهى زنده عبارتست از سیستمى باز و متغیر ،که در زمینهاى متغیر و دگرگون شونده قرار دارد .هریک از
این دو سیستم -موجود زنده و محیط -داراى دینامیسم خاص خود هستند که توسط متغیرهاى گوناگونى تعیین
مىشود .دینامیسم مورد بحث ،و متغیرهاى مورد نظر ،در موجودات زندهى گوناگون ،و محیطهاى مختلف تغییر
مىکند .متغیرهاى موجود زنده ،پیش از هرچیز توسط مجموعه اطالعات ساختارى شگفتانگیزى تعریف مىشود
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که ژنوم موجود نام دارد .این مجموعه اطالعات که در سایر جاها نام اطالعات ساختارى 79را براى خواندنش به
کار مىبرم ،در طول زمان دگرگون مىشوند و تغییرات تصادفى و گزینش شدهى آنها ،تکامل و فرگشت موجود
زنده را باعث مىشود .موجود زندهى مورد نظر ما ،در اصل مقطعى است از عمر این ژنوم .موجود زنده ،برخالى
است که بر مبناى قوانین پایهى نهفته در ژنوم خود متبلور مىشود ،و دینامیسم پیچیدهى خودسازماندهى را ایجاد
مىکند ،که ما موجود زنده مىنامیمش.
پس موجودات زنده همیشه در این تالشند تا دینامیسم پیچیدهى خود را با پویایى جهان خارج از خود سازگار
کنند .همهى موجودات زنده براى مدتى کوتاه موفق به انجام این کار مىشوند ،ولى در نهایت شکست مىخورند
و از سازگار کردن دگرگونیهاى درونى خود با آنچه که در خارج مىگذرد باز مىمانند .این باز ماندن سیستم زنده
از سازگارى با جهان خارج ،همان چیزى است که بار دیگر قانون دوم ترمودینامیک را جارى مىسازد ،و نظم
سیستم را در خود حل مىکند .پایان یافتن این کشاکش دینامیک موجود زنده با محیطش را مرگ مىنامیم .همهى
موجودات زنده مىکوشند تا زمان این شکست را به عقب اندازند ،و براى توفیق نسبى در این تالش ،نیازمند
اطالعات هستند .آنها گیرندههایى دارند که از راه آنها تغییرات محیط خارجى خود را درك مىکنند .و سازماندهى
درونى خاصى دارند که به آنها امکان پاسخ مناسب دادن به این دگرگونیها را مىدهد .گیرندهها بر اساس محیط
زیست موجود زنده ،تخصص یافتهاند و هردسته از آنها براى درك تغییرات خاصى در وازهى خاصى به کار گرفته
مىشوند.
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موجودات داراى دستگاه عصبى مرکزى ،با مشکل بزرگى روبرو هستند .آنها به دلیل پیچیده بودن ساختار خود،
نیازمند حجم زیادى از اطالعات هستند ،تا هماهنگىهاى مورد نیاز را انجام دهند .اما صرف زیادى اطالعات براى
هیچ دستگاه پردازندهاى مفید نیست .دستگاه عصبى موجودات زنده ،باید مشکل مهمى را حل کند ،و آن هم
سازماندهى به این انبوه دادههاى مربوط به جهان خارج است .همهى دادهها ،توسط روشى یکسان کد مىشوند و
به صورت کوانتومهایى همارز مورد پردازش قرار مىگیرند .واحد داده در این سیستم ،عبارت است از تکانهى
عصبى ،80و هر دادهاى ،از اطالعات مربوط به تحریک گیرندههاى شبکیه گرفته تا مفاهیم فلسفى ذخیره شده در
حافظه ،با همین شکل کد مىشوند .بنابراین موجود نیازمند روشى براى تمیز دادن این کدهاى همشکل از یکدیگر
است.
دستگاه عصبى موجود زنده ،براى حل این مشکل دو راه را در پیش مىگیرد.

راه نخست :تخصصى شدن سخت افزارى

منظور از تخصص یافتن در سخت افزار ،دگرگونى ریخت شناختى و فیزیولوژیک گیرندهها ،و ویژه شدن
مسیرهاى اطالعاتى و پردازشى ابتدایى وابسته به آنها در مغز است .هرنوع تغییرى که در دستگاه عصبى موجود
زنده ایجاد شود و به آن کمک کند تا در روند دریافت و انتقال اطالعات تخصص یافتهتر عمل کند ،آن تغییر
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سخت افزارى است .نام سخت افزارى شاید در اینجا چندان مصداق نداشته باشد ،ولى چون این تمایز یافتن
دستگاه گیرنده و ناقل پیام ،معموال با دگرگونىهاى ریختى مشخص همراه است ،این نام را برایش برگزیدهام .به
این ترتیب همهى رفتارهاى دستگاه گیرنده و ناقل اطالعات که به تمایز در نوع و شکل پیام بینجامد ،نوعى رفتار
سختافزارى است .تخصصى شدن سخت افزارى در دستگاه عصبى جانوران ،در چند سطح انجام مىشود:
نخست آن که گیرندهها بیشتر و بیشتر تخصصى مىشوند .گیرندههایى که قبال در موجودات شبیه به اسفنج
براى درك نور و ارتعاش و لمس به طور همزمان کاربرد داشتند ،در اینجا ویژه مىشوند و هریک کار خاصى را
انجام مىدهد .این تخصص یافتن ،تمایز گیرندهها را نتیجه مىدهد ،که به نوبهى خود پدیدهاى ژنومى است و در
طول تکامل حاصل مىشود .پس گیرندههاى شبکیه با گوش داخلى تفاوت مىکنند و وضعیت خاص جایگیرى
فضایى-زمانى گیرندهها در ساختار موجود زنده تعیین مىشود .یاختههاى گیرنده ،بر مبناى الگوى ژنتیکى-محیطى
خود ،توانمندیهاى خاص بیوشیمیایى-مولکولىاى را به دست مىآورند که به آنها امکان پاسخ دادن به محرکهاى
محیطى را مىبخشد .این یاختهها ،عالوهبر این جایگیرى خاصى هم پیدا مىکنند ،به شکلى که همواره در زمان
مناسب از دورهى رشد و نمو موجود در مکان مناسبى از نظر تراکم دادهها باشند .به همین دلیل هم مىبینیم که
گیرندههاى بینایى در جلوى سر ،و گیرندههاى مکانیکى و لمسى در تمام پوست پراکنده شدهاند .به این ترتیب
موجود تا حدى به حل مشکل نزدیک مىشود.
دومین کارى که در این مورد انجام مىشود ،این است که خود گیرندهها هم در میان خود تخصص یابند .یعنى
گیرندهاى که تا به حال به شکلى تخصص نیافته امواج نورانى را در وازهى طول موج  780 -360نانومترى
مىگرفت ،تغییراتى بیوشیمیایى پیدا کند و به وازهى مشخصى ،مثال
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گیرندهى خاص آن نور را مثال مخروط سبز را ایجاد کند .این روندى است که در طول تکامل در بسیارى از جاها
شاهدش بودهایم .همواره گیرندهها به تدریج تخصص مىیابند ،و هریک گروهى از محرکهاى خاص را در وازهاى
باریک درك مىکنند .به این ترتیب کار دستگاه عصبى سادهتر مىشود .حاال دیگر معلوم است که فالن گیرندهى
خاص به فالن نوع تغییرات محیطى پاسخ مىدهد ،و هردسته از گیرندههایش هم به وازهاى ویژه اختصاص دارند.
سومین سطح تخصص ،به راههاى عصبى برمىگردد .تغییراتى موازى با آنچه را که تا اینجا ذکر شد ،در تکامل
راههاى عصبى هم مىتوان دید .به این معنى که با افزایش حجم اطالعات مورد نیاز موجود زنده ،راههاى عصبى
متفاوتى براى کد کردن دادههاى متفاوت به کار گرفته مىشود .عصب اول مغزى اطالعات بویایى و عصب دوم
اطالعات بینایى را کد مىکنند ،و مغز با توجه به راههایى که دادهها را به دست مىآورد ،در هر زمان دقیقا مىداند
که با چه نوع متغیرهایى روبروست .اگر اطالعات از راه بویایى مىرسند ،مربوط به مواد محلول در هوا هستند ،و
اگر از راه عصب حلقى زبانى مىآیند ،به مواد محلول در آب ارتباط دارند.
سطح بعدى تخصص ،در دستگاه عصبى مرکزى خالصه مىشود .در این سطح ،بخشهاى پردازندهى انواع
مختلف اطالعات در جاهاى گوناگونى متمرکز شدهاند .چنانکه مثال در پستانداران قشر مخ در لوب پس سرى به
پردازش دادههاى بینایى و در قشر گیجگاهى به دادههاى شنوایى اختصاص یافتهاست.

راه دوم :تخصص يافتن نرمافزارى

منظور از تخصص نرمافزارى دستگاه عصبى ،شگردهایى است که در کارکرد سیستم پردازشى مغز تکوین یافته،
و دستهبندى دادهها را ممکن مىسازد .این شگردها تنها به کارکرد خاص شبکهى عصبى بستگى دارند و بیش از
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آنکه توسط ساختار ریختى تعریف شوند ،توسط نحوهى عملکرد سیستم تعیین مىشوند .پس این راه در دستگاه
عصبى مرکزى و تکاملیافتهترین سطوح سیستم عصبى تعریف مىشود .در سطح پردازش عالى مغزى ،براى
سازمان دادن به اطالعات ورودى ،چندین راه وجود دارد:
نخستین راه این است که بر اساس دادههاى دریافتى ،چهارچوب زمانى-مکانى مشخصى تولید شود .این
چهارچوب ،دستگاه مختصاتى را ایجاد مىکنند که موجود در آن قالب جهان و اجزاى آن را درك خواهد کرد.
مثال در انسان ،بر اساس اطالعات ارسالى از شبکیهى چشم و هستهى باالى چلیپایى 81هیپوتاالموس ،دستگاه
مختصات چهار بعدىاى تولید مىشود که زمان ،بلندا ،درازا و پهنا ابعاد آن هستند .همهى آدمیان ،در چهارچوب
مورد بحث جهان را درك مىکنند و به هریک از اجزاى جهان خارج ،مختصاتى از چهاچوب مورد بحث را نسبت
مىدهند .به این ترتیب نخستین ترفند دستگاه عصبى مرکزى براى دستهبندى دادهها به شکل نرمافزارى عبارت
است از جا دادنشان در دستگاه مختصاتى قراردادى .از این پس ،من در این نوشتار ،چهارچوب ادراکى مزبور را
دستگاه مختصات موجود زنده مىنامم .تعداد و نوع ابعاد این دستگاه مختصات مىتواند بر اساس گونهى موجود
زنده ،خزانهى ژنىاش ،و گیرندههاى خاصش ،تفاوت کند.
روش دوم ،در سطح معنایى معنا مىیابد ،و آن هم این است که دستگاه عصبى بار معنایى متفاوتى به وازههاى
گوناگون دریافتى نسبت دهد .مثال پیامهاى دریافتى از گیرندههاى نور با بیشینه تحریک  420نانومتر را با مفهومى
مانند قرمزى کدگذارى کند .این کدگذارى شاخصهاى موجود در هر وازهى دریافتى ،به موجود این امکان را

Suprachiasmatic nucleus
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مىدهد که انبوه دادههاى گرفته شده را که وازههایى پیوسته را مىسازند ،به دستههایى معدود با کدى معنایى که
مانند برچسب آن است بشکند .تحلیل و پردازش این کدهاى معدود طبعا آسانتر خواهد بود .عملکرد دستگاه
عصبى در این سطح ،صفت را ایجاد مىکند .هر شاخص هر وازه از هر حسى ،یک صفت محسوس خوانده
مىشوند.
سومین سطح این تخصص نرمافزارى عبارت است از انتزاع کردن مفاهیم مشترك موجود در پدیدههاى متفاوت
جهان خارج .این کارکرد که نیازمند سختافزار تکامل یافته و پیچیدهاى است ،در همهى موجودات دیده نمىشود
و تنها جانوران پیچیدهى معدودى داراى این توانمندى مىباشند .مثال انسانى که مفهومى مانند قرمز را از دیدن
سیب و گوجهفرنگى و خون استخراج مىکند ،در این سطح به انتزاع مشغول است .پدیدهها ،نتایج مستقیم کارکرد
مغز در این سطح هستند.
نتیجه

این توصیفات ،تصویرى ذهنى از مفهوم زندگى به دست مىدهد ،که براى مقصود ما بسنده است .درك تجربه و
رابطهى آن با واقعیت را مىتوان در این چهارچوب بهتر فهمید .پیش از ورود به بخش تعاریف ،الزم مىدانم یکى
دیگر از نتایج به دست آمده از این مدل را نیز عنوان کنم.
اگر به الگوهاى کلى تکامل دستگاههاى حسى و پرازندهى اطالعات در جانداران نگاه کنیم ،چند قاعدهى کلى را
مىبینیم:
نخست اینکه با پیچیدهتر شدن موجود ،حجم کلى اطالعات دریافتى از جهان خارج افزایش مىیابد.
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دوم اینکه همگام با این فرگشته شدن موجود ،حجم دادههاى تصفیه شده حذف شده در روند پردازش نیز بیشتر
مىشود.
سوم اینکه همراه با این باال رفتن حجم دادههاى ورودى و اطالعات بىربط حذف شده ،تخصص دستگاههاى
گیرندهى اطالعات نیز بیشتر مىشود .با زیاد شدن تخصص ،از یکسو تقارن اولیهى موجود در دامنهى درك
حسهاى گوناگون مىشکند ،از سوى دیگر تمرکز و تاکید سیستم پردازنده بر وازههاى گوناگون حسى مربوط به
یک دستگاه تمایز مىیابد .از همه این حرفها ،تخصصى شدن اطالعات ورودى به سیستم زنده ،و پردازش دقیقتر
این دادهها نتیجه مىشود.
شاید زدن مثالى در اینجا راهگشا باشد .یک موجود کرم مانند ابتدایى چند صد میلیون سال قبل را در نظر
بگیرید که از اجداد مازهداران و از Deuterostomataهاى اولیه باشد .این موجود در کل توانایى جذب تعداد
بیتهاى مشخصى ازاطالعاتت را ازجهان خارج دارا بوده است .نسبت به یک انسان ،که نوادهى مستقیم اوست ،این
دادهها حجم کمترى داشتهاند .این موجود ،بر محورهاى حسى خاص خود -مثال بینایى -دامنهى مشخصى از
محرکها را دریافت مىکرده .در انسان عالوه بر اینکه این دامنه گسترش یافته ،یکدستى و همارز بودن اهمیت
محرکهاى گوناگون موجود در بخشهاى مختلف این محور مختصات حسى هم از بین رفته .مجسم کنید که محور
مختصات مشخصى نمایانگر حس بینایى مازهدار اولیهى ما باشد .این محور مختصات محرکهاى قابلدرك براى
جد بزرگ ما را بر حسب بسامد نور با واحد نانومتر بازنمایى مىکند .در مازهدار اولیه ،توجه جاندار به بخشهاى
مختلف این محور خیلى یکسان بوده .براى او نورى که در ناحیهى قرمز درك مىشده ،اختالف کمى با نور ناحیه
نارنجى داشته .این را مىتوان در جانوران سادهتر با آزمایش نشان داد .اما در انسان ،عالوه بر اینکه محور مزبور
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بسیار گستردهتر و طویلتر شده ،تقارن موجود بر محور آن هم به هم خورده .بر اساس موقعیت ،انسان نسبت به
نورهاى خاص بیشتر حساسبیت از خود نشان مىدهد .یکى دریانورد بر قایق خود بیشتر به نورهاى طیف سرخ
حساس است ،و یک بیاباننشین به طیف سبز .از این رو مىتوان گفت که در مسیر تکامل ،عالوه بر کسترش
تعداد و ابعاد فضاى فاز حسى جانداران ،تخصصى هم بر محورهاى گوناگون این حس ایجاد شده ،و تقارن
اولیهى موجود در ان به سمت شکسته شدن پیش رفته است.
شکست تقارن ،اطالعات است .به این ترتیب در طول تکامل ،اطالعات نهفته در ساختار گیرنده و پردازندهى
اطالعات سیستم زنده ،به سمت انباشت اطالعات بیشتر در درون خود پیشرفت کرده.
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گفتار دوم :تعریف مفهوم شکست پدیده

در فلسفه به طور اعم و در شناختشناسى به طور خاص ،بعضى کلیدواژههاى بنیادى وجود دارند که به نظرم
بد تعریف شدهاند .با توجه به آنچه که گذشت ،مىتوان مکانیسمى را براى چگونگى رابطهى جهان خارج با
تجربه را پیشنهاد کرد ،که از بروز این خطاها پیشگیرى کند .براى روشن کردن این رابطه ،ناگزیر از تعریف
مفهومى خواهم بود به نام شکست پدیده .با توجه به این تعریف ،مىتوان برخى از عبارات کلیدى پذیرفته شده
در فلسفه را بهتر و دقیقتر معنا کرد .با این بازنگرى بسیارى از تعارضات مهم ناشى از مبهم بودن این کلیدواژهها،
که در سطوح باالتر تحلیل فلسفى آشکار مىشود نیز محو مىشود .براى روشن شدن مفهوم شکست پدیده ،آن
را به چند شکل تعریف خواهم کرد .باید توجه داشت که همهى این گزارههاى تعریفى به امرى یکسان اشاره
دارند ،و برشهایى متفاوت از واقعیتى یکتا محسوب مىشوند.
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تعریف پدیده

مفهوم پديده
در اینجا با توجه به گزارههایى که به دست آوردیم ،قالبى بسیار کلى در مورد موجود زنده ساختیم .این قالب،
چنانکه دیدیم با اصول پذیرفته شده در فلسفهى علم و واقعىگرایى معمول جارى در دیدگاههاى علمى سازگار
بود .در این قسمت ،به تدریج وارد بخشهایى از دیدگاه مورد پیشنهاد من خواهیم شد ،که با نگرش شهودى و
معمول ما در مورد جهان خارج تعارض دارد .چنانکه خواهیم دید ،این دیدگاه با وجود ظاهر ذهنىگرایانهاش،
توسط شواهد تجربى فراوانى پشتیبانى مىشود ،و اصوال به گمان من تنها دیدگاه منطقى سازگار با همهى شواهد
تجربى است .نخستین چیزى که باید مورد تعریف و تحلیل قرار گیرد ،واحد پایهى تجربه است .این کوانتاى
تجربه را ،در این متن پدیده خواهم نامید .در این بند خواهم کوشید تا بر اساس واژگان بنا شده ،این معنا را
تعریف کنم.
موجود زنده ،درهر مقطع زمانى یک تجربهى کلى خاص را از سر مىگذراند ،و این همان نقطهى یکتاى ماست
که در فضاى فاز حسى او تعریف مىشود .در هر فضاى فاز حسى ،به ازاى هر مقطع زمان دلخواه ،مجموعهاى از
محرکهاى گوناگون توسط موجود زنده درك مىشود .مثال یک آدم در هر مقطع زمانى مجموعهاى از بسامدهاى
صوتى و فوتونهاى نورى و ارتعاشات و نوسانات دمایى و ...را درك مىکند .چنانکه گذشت ،همهى این ادراکات
را مىتوان در فضاى چند بعدىاى که ساختیم ،با یک نقطه نمایش دهیم .این یک نقطه ،عبارت است از تجربهى
سیستم زندهى مورد نظر ما ،در آن مقطع خاص زمان .اما این نقطه ،به تنهایى معرف رفتارى که سیستم نشان
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خواهد داد ،نیست .موجود زنده ،محرکهاى اطراف خود را به صورت یک کل درهم پیوسته و تجزیهناپذیر درك
نمىکند .او این نقطهى یگانه را به تصاویر مشخصى بر محورهاى مختصات حسىاش تجزیه مىکند ،و هر تصویر
را جداگانه مورد توجه قرار مىدهد .سیستم پردازندهى موجود زنده ،پیکرهى کلى اطالعاتى را که موجود از جهان
خارج مىگیرد ،به بخشهاى فراوانى مىشکند ،و از ترکیب آنها ،پدیدهها را خلق مىکند .موجود زنده ،با توجه به
معیارهاى ژنتیکى-فراگیرىاى که رفتار دستگاه عصبیش را هدایت مىکند ،وازههاى مشخصى از متغیرهاى
گوناگون را با هم مورد توجه قرار مىدهد .او بر مجموعهى این تحریکات پراکنده ،که هریک از مجراى خاص
خود وارد شده و در جاى خاص خود پرداخته شدهاند ،نام پدیده را مىگذارد .پدیده ،عبارت است از مجموعهاى
از تحریکات حسى ،که به دلیل همراه بودن  -معموال زمانى/مکانى -با یکدیگر ،به یک واقعیت خارجى نسبت
داده مىشوند .پدیده ،برداشت موجود زنده از یک وجود خارجى است ،که زیرمجموعهاى از جهان پیرامونش
باشد .پدیده ،مفهومى است که موجود زنده مىآفریند ،تا اطالعات دستهبندى شدهى در دسترسش را به تعداد
محدودى از واقعیات خارجى تحویل کند.
فکر مىکنم یک مثال مفهوم پدیده را از دید من روشنتر کند .آدمى را در نظر بگیرید که یک سیب را مىبیند.
او در برخورد با مجموعهاى از محرکهاى خارجى ،اینطور رفتار مىکند .او بر اساس تجربیات گذشتهاش ،و
پردازش خاصى که مغزش مىتواند انجام دهد ،و وازهى مشخصى که گیرندههاى شبکیهاش نور را مىگیرند،
دستهبندىاى در دادههاى ورودى خود انجام مىدهد .مثال چشمان او و لوب پسسرىاش به او مىگویند که رنگ
سرخ مربوط به سیب را باید جدا از سبزى برگهاى درخت سیب در نظر بگیرد .او طول موج خاصى از نور را،
در وازهى خاصى در نظر مىگیرد و اطالعات مربوط به این بخش را -از قبیل اندازه ،انحنا ،فاصله ،عمق میدان
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و ,..به شکل جداگانه مورد تحلیل قرار مىدهد .بعد از این مراحل ،او خواهد گفت که سیبى را در میان شاخ و
برگ درختى دیده است .در مثالهاى پیچیدهتر ،سیستم زنده مىتواند نتایج دستهبندى شدهى ناشى از گیرندهها و
پردازندههاى مربوط به متغیرهاى گوناگونى را با هم در نظر بگیرد و همه را به یک پدیدهى خارجى نسبت دهد.
آهویى که غرش ،بو و شکل یک شیر را از راه گیرندههاى مختلف درك مىکند و در مناطق مختلف آنها را
پردازش مىکند و با این وجود هر سه را مربوط به یک واقعیت خارجى مىداند هم در اصل چنین کارى را انجام
مى دهد .همینطور رفتار آمیبى هم که یک میکروب کوچک شناگر را با توجه به بو و طعم و صداى شنایش
شناسایى کرده و تعقیبش مىکند هم از چنین چهارچوبى پیروى مىکند.
به این ترتیب ،مىبینیم که در هر مقطع زمانى ،حجمى مشخص از دادههاى حسى به سیستم پردازندهى موجود
جاندار وارد مىشود .این مجموعه از دادهها ،به تنهایى و در حالت خام کاربردى ندارند .مغز که کار تصفیه و
تجزیه و تحلیل این دادهها را انجام مىدهد ،ناچار است براى درك دقیقتر آنچه که در جهان خارج مىگذرد ،این
دادهها را دستهبندى کند .الگوهاى این دسته بندى ،تا حدودى توسط برنامههاى ژنومى نهفته در سختافزار سیستم
تعیین مىشوند .مثال چشمى که حرکت را درك مىکند از چنین برنامهاى پیروى مىکند .از سوى دیگر ،تجربه نیز
در شکلگیرى نهایى این الگوى تجزیهى دادهها نقش مهمى را ایفا مىکند .در نهایت ،سیستم پردازنده ،تجربه را
یعنى پیکرهى کلى دادههاى ورودى را -به پدیدهها -یعنى مجموعههایى پیوسته از محرکهاى مربوط به هم-مىشکند .تجربهى یک آدم در هنگام دیدن یک سیب ،عبارت است از مجموعهاى متنوع از دادههاى حسى .رنگ
سرخ سیب و سبز برگها و آبى آسمان و چندین رنگ دیگر که ممکن است در محیط وجود داشته باشد ،بر شبکیه
مىافتد .صداهاى گوناگونى که شاید در محیط باشد ،توسط گوش درك مىشوند ،محركهاى بویایى و چشایى
154

www.takbook.com

و پساوایى گوناگونى که احتمال دارد در آن مقطع زمانى حضور داشته باشند ،توسط گیرندههاى خاص خود درك
مىشوند،و مجموعهى همهى این اطالعات ،تجربهى آن آدم مورد نظر را تشکیل مىدهد .اما هیچ آدمى نیست که
همهى این دادههاى را به صورت خام و به هم پیوسته درك کند .او ناگزیر است تا این اطالعات را پردازش کند
و برخى از اطالعات را از میان آنها استخراج کند .این دادهها ،چیزهایى هستند که بر وجود عناصرى در جهان
خارج داللت مىکنند مانند سیب و درخت و آسمان  .آدم مورد بحث ما ،به هریک از این عناصر که از دل پیکرهى
اطالعات اولیه بیرون آمدهاند ،نامى مىدهد ،این همان است که ما با نام پدیده مورد بررسى قرارش دادیم.
نکتهى مهم ،که محور بحث مرا هم تشکیل مىدهد ،این است که هیچکدام از پدیدههاى یاد شده لزوما در
جهان خارج وجود ندارند .چیزى که سیستم زنده با آن روبروست ،یک سیب ،شیر ،یا میکروب نیست .موجود
زنده با آش شلهقلمکارى از دادههاى پیوسته و درهم روبروست که سیلآسا گیرندههاى حسىاش را بمباران
مىکنند .پدیدهاى که در نهایت از میان این تودهى درهم بیرون مىآید ،نتیجهى سرراست و مستقیم آن دادهها
نیست ،بلکه حاصل هنر سیستم پردازندهى موجودى است که مىکوشد با دستهبندى این دادهها و شکستن طیفهاى
پیوسته ى حسى از مناطق خاصى ،معنایى برایشان بیابد .پدیده ،که مبناى شناخت جهان خارج است ،زادهى این
شکستهاى بىشمار تحریکات ورودى است .موجود زنده براى این که با جهانى نظاممند و قابلتحلیل روبرو شود،
مجبور است تا تجربیات خود را به اتمهایى آشنا بشکند ،و به این ترتیب از میان روابط بین این اتمها ،دستورهاى
رفتارى مناسب را براى بقا استخراج کند .اگر موجود زنده ،زمینهى گنگ و درهم جهان اطراف خود را نشکند و
آن را در قالب پدیدهها تراش ندهد ،هر لحظه با مجموعهاى نوین و ناآشنا از دادههاى حسى روبرو خواهد شد.
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نقطهى منحصر به فردى که در فضاى فاز حسى موجود زندهى فرضى ما وجود داشت ،در اصل مجموعهاى
است از پدیدهها ،که سیستم در آن برش زمانى با آن روبروست .مىتوان با درجهى باالیى از قطعیت حدس زد
که هیچ دو نقطهاى در دستگاه مختصات حسى یک سیستم زنده دقیقا بر هم منطبق نخواهد بود .موجود خود
سیستمى پویا است و در جهانى به شدت دگرگونشونده زندگى مىکند .مجموعهى دادههایى که در هر مقطع
زمان به این سیستم مىرسد ،با مقاطع دیگر متفاوت است .اگر سیستم زنده نتواند عناصرى آشنا را در این پیکرهى
ناآشناى اطالعاتى باز شناسد ،در میان آشفتگى ناشى از تنوع دادهها ،محکوم به سردرگمى خواهد بود.
ولى در جهان واقع چنین اتفاقى نمىافتد .موجودات زنده ،و حتى سیستمهاى شناساگر غیرزنده هم با روشى
کارآمد- ،ولى نه لزوما منطبق با واقعیت -جهان را در قالب پدیدهها مىشکنند ،و با تحلیل روابط جارى در میان
این پدیدهها به خوبى عمل مىکنند .با همهى این حرفها ،یک نکته برجاى خود باقیست :سیستمهاى زنده ،پدیدهها
را مىآفرینند .پدیدهها وجود خارجى ندارند.

تعريف شكست پديده

تعریف  :1دستهبندى اطالعات ورودى ،شکست پدیدهها است.
شاخههاى گوناگونى از علم ( ،مانند نظریه عمومى سیستمها ،سیبرنتیک ،زیستشناسى نظرى ،عصبشناسى،
و  ) ...مىکوشند تا سیستمهاى شناسا و هوشمند را تحلیل کنند و بشناسند .براى برخورد با پدیدهى شناخت -
که گاه با واژهى نه چندان دقیق هوشمندى هم مورد اشاره قرار مىگیرد -،رویکردهاى گوناگونى وجود دارد.
مهمترین این رویکردها در حال حاضر ،برخورد سیستمى است .من خود در اینجا از واژگان خاص عالقمندان به
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رویکرد سیستمى بهره مىبرم ،ولى بر این نکته پافشارى مىکنم که گزارههاى اولیهى مورد اعتمادم در رویکردهاى
ذرهانگار و جزءگرا نیز گزارههاى پذیرفته شده و معتبرى هستند .مدلى که در اینجا براى موجود زنده ساختم ،و
راهى را که براى دستهبندى دادههاى ورودى ذکر کردم ،سادهانگارانه است ،و به همین دلیل هم مىتوان آن را
بیشتر از سایر گزارههاى پیچیدهتر ،بدیهى فرض کرد .همهى شاخههاى علمى که به بررسى تحلیلى شناخت
مىپردازند ،در اینکه مدل یاد شده براى موجود زنده و مکانیسم دادهآمایى آن مصداق دارد ،همرأى هستند .با
توجه به این که گزارههاى یاد شده بسیار ابتدایى و کلى هستند ،مثال نقضى برایشان وجود ندارد ،توسط شواهد
بیشمارى پشتیبانى مىشوند ،و پیشگوییهاى آزمایشپذیرى را ایجاب مىکنند ،به خود این اجازه را مىدهم که
مدل ساخته شده را به عنوان یک توصیف کلى و بدیهى از موجود زنده و سیستم شناساى وابسته به آن فرض
کنم ،و تعاریف دیگر خود را بر این مبنا استوار سازم.
اگر بخواهم یکبار دیگر اصول موضوعهى خود را با اختصار بیشتر بنگارم ،چنین خواهم نوشت:
 )1موجود زنده ،سیستمى خودسازمانده ،است که اطالعات را پردازش مىکند.
 )2پردازش اطالعات توسط موجود زنده ،همواره با دستهبندى دادهها همراه است.
 )3این دسته بندى مىتواند دو شکل به خود بگیرد :نخست تمایز یافتن گیرندهها و ناقلهاى اطالعات که با
دادههاى متفاوتى سروکار دارند ،و دیگرى تمایز عملکردهایى که بر این دادههاى متنوع اعمال مىشود.
بىشک در اینجا مىتوان این ایراد را به من گرفت که خود دارم از اصولى که مورد توجه خودم بوده تخطى
مىکنم .هدف اولیهى من از نوشتن این سطور ،به نقد کشیدن پیشفرضها و واژگان کلیدى پذیرفته شده در
فلسفهى شناخت بود .حاال به نظر مىرسد که خودم در ابتداى کار مدلى را بدیهى فرض کرده و مىخواهم بر
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مبناى آن پیش بروم .بىتردید این ایراد وارد است ،و شکاکیتى که من در پذیرش پیشفرضهاى کالسیک شناخت
شناسى دارم ،باید در مورد بدیهیات مورد نظر خودم هم در نظر گرفته شود .با اینهمه ،باید به این نکته تاکید کنم
که هر دیدگاهى ،خواه ناخواه باید بر اساس گروهى از اصول موضوعهى تعریف شده بنا شود .دیدگاهى هم که
من در اینجا در پى بیانش هستم از این قاعده خارج نیست .تفاوت در اینجاست که من مىکوشم تا دیدگاه خود
را بر پایهى تعاریفى استوار کنم که توسط تجربه پشتیبانى شود .ادعاى من این است که این مدل اولیهى مفروض
که براى موجود شناسا ارائه کردم ،منطبق بر شواهد ،بنیادى ،و از همه مهمتر ،نقدپذیر است.
حاال باید بتوانم مفهوم شکستن پدیده را تعریف کنم .به تعریف من ،موجود پردازندهاى که در حال دسته بندى
دادهها ،و نامگذارى گروهههاى مختلف تحریکات است ،در اصل دارد پدیدههاى اطراف خود را مىشکند .براى
روشنتر شدن مقصود ،این مفهوم را در اینجا به این شکل تعریف مىکنم.
سیستم پردازنده ،و گیرندهها و ناقلهاى عصبى مرتبط با آن ،براى اینکه بتوانند دادههاى انبوه دریافتى را نظام
بخشند ،نیاز دارند تا طیف پیوستهى تحریکات جهان خارج را به بخشهایى بشکنند .مثال دستگاه بینایى آدم ،براى
این که از طیف پیوستهى طول موجهاى الکترومغناطیسى موجود در محیط اطالعاتى در خور کسب کند ،مجبور
است این طیف را به بخشهایى تقسیم کند .راه سادهاى که سیستم بینایى در پیش مىگیرد ،این است که ابتدا همهى
دادههاى فاقد اثر زیستى مهم را حذف کند .به این ترتیب تنها دادههاى مربوط به وازهى مهم مشخصى توسط
سیستم درك مىشوند .این وازه مثال در انسان 780-360نانومتر است .کار دیگرى که سیستم شناسا و پردازنده
باید انجام دهد ،شکستن همین طیف محدود در بین دو حد باال و پایین است ،به طورى که هر قطعه از طیف
پیوستهى مورد نظر ،با کدى مشخص شناخته شده و تحلیلپذیر گردد .به این ترتیب در دستگاه بینایى انسان چهار
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نوع گیرنده استوانه ،و مخطروطهاى سبز و سرخ و آبى وجود دارد که هریک به طول موج مشخصى بیشینه پاسخ
را مىدهند .ما براى هر اطالعات مخابره شده توسط هر گیرنده ،کدى هم مىشناسیم .نام رنگهایى که در مورد
مخروطها یاد شد نمونهاى از این کدهاست .عمل یاد شده ،یعنى شکستن طیف پیوستهى امواج نورانى موجود در
عالم خارج ،به قطعههایى تعریف شه و کدبندى شده ،همان است که با نام شکستن پدیده مورد اشاره قرار گرفت.
هر سییستم گیرنده و پردازنده در دستگاه عصبى موجودات زندهى پیچیده داراى چنین مکانیسمى براى پاالیش و
دستهبندى دادهها هست .در موجودات زنده ابتدایىتر هم مشابه چنین مکانیسمى را در ابعاد مولکولى مىتوان
بازیافت .یک تکیاختهى  Euglena viridisکه به سوى نور شنا مىکند و از راه نورگوارى فتوسنتز انرژى به
دست مىآورد ،در اصل به شکستن پدیدههاى محیط خود مشغول است .همچنین باکترىاى که گیرنده بیوشیمیایى
خاصى براى گلوکز دارد و به سوى شکر شنا مىکند ،نیز دارد عمکردى مشابه را به نمایش مىگذارد .موجودات
زنده ،در همهى سطوح خود ،در حال شکستن پدیدهها هستند.
سیستم زنده ،در هر مقطع زمانى با انبوهى از دادههاى ورودى روبروست که از کانالهاى حسى گوناگون به
سیستم پردازنده وارد مىشوند .این دادههاى ورودى ،بر هر محور مختصات حسى که باشند ،طیفى پیوسته و
درهم تنیده را تشکیل مىدهند که به طور عینى قابلتجزیه نیست .این بدان معناست که آنچه که سیستم گیرنده
از جهان خارج مىگیرد ،در نفس خود قابلشکست و تقسیمشدن نیست .اما مغز پردازندهى موجود زنده ،بر اساس
الگوهاى ژنومى/تجربى خود ،این طیف پیوسته را به بخشهایى مىشکند .هر قطاع از این طیف ،نامى و نشانى به
خود مىگیرند ،و در مغز با کد خاصى نمایش داده مىشوند .آنچه که قبال طیفى پیوسته از طول موجهاى نورى
بود ،پس از این فرآیند به مجموعهاى از هفت رنگ با کدها و نامهاى مشخص تبدیل مىشود .مواد شیمیایى
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متفاوتى که به گیرندههاى شیمیایى زبان و بینى موجود مىرسند ،طیفى پیوسته و یکپارچه از مواد گوناگون را
تشکیل مىدهند ،ولى گیرندههاى خاص و پردازندههاى ویژهى دستگاه چشایى و بویایى ،چهار مزه و هفت بو را
ایجاد مىکنند .این شکسته شدن طیف یکسرهى اولیه ،به قطاعهایى کدپذیر و گسسته ،یکى از استراتژىهاى مهم
تکاملى براى باال بردن صرفهجویى در سیستم پردازنده است .اقتصاد اطالعاتى دستگاه پردازنده -و حتى گیرنده-
چنین شکستى را در دریافتههاى پیوستهى حسى ایجاب مىکند ،و از این شکست پدیدهها ،امرى عام در میان
همهى جانداران است.
به این ترتیب ،شکست پدیده در یک معنى ،برابر است با دستهبندى ویژهى ژنومى/تجربىاى که در سیستم
پردازنده ،براى کدگذارى اقتصادىتر اطالعات پیوستهى ورودى انجام مىشود.
شواهد بیشمارى براى تایید این فرض وجود دارد که در جانوران غیرانسان نیز عمل دستهبندى اطالعات
ورودى در سطوح بسیار پیچیدهاى انجام مىشود .تقسیم کردن دادههاى حسى خام به بخشهاى قابل درك و کالسه
کردن این بخشها به شکلى که واکنش مناسب و درجهبندى شدهاى را بتوان نشان داد ،در موجودات سادهاى مانند
باکترىها هم دیده مىشود .سطوح پیچیدهتر پردازش اطالعات ،که به دستهبندى و سازماندهى به نمادهاى
نمایندهى این قطعات حسى مربوط مىشود نیز ،در بسیارى از جانوران غیرانسان به خوبى انجام مىگیرد .این
توانایى در میمونهایى مانند شامپانزه ،دلفینها ( )Gouod & Gould, 1994و کبوترها
( )Wasserman et al,1995به خوبى نشان داده شده .مثال در مورد کبوترها -به عنوان نمایندگانى از راستهاى
متفاوت با ما -دیده شده که توانایى درك شباهتها و تفاوتها در میان عکسهاى خودروها و آدمها وجود دارد.
اگر کبوترى نسبت به تفاوتهاى موجود در میان مجموعهاى از تصاویر آدم یا خودرو شرطى شود ،مىتواند
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تفاوتهاى مورد نظر را در مجموعههاى بىسابقه و جدیدى از همین نوع تصاویر هم تشخیص دهد
(.)Wasserman et al,1995
همچنین شواهدى وجود دارد که دست کم در انسان نشان مىدهد که دستهبندى دادههاى گذشتهى  ،و
چگونگى حفظشان در حافظهى بلندمدت  82LTMبر آنچه که به حافظهى کوتاه مدت  STMوارد مىشود
تاثیر مىکند .به بیان دیگر ،ما بر اساس آنچه که قبال درك کردهایم ،جهان خارج را به شکلى خاص مىشکنیم.
آنچه که در حافظه و ذخیرهى معنایى ما وجود دارد ،در مورد این که محرکهاى جدید را چگونه تعبیر- ،و حتى
حس -کنیم ،اثر مىگذارد .در مورد چگونگى این تاثیر مدلهاى فراوانى وجود دارد .یکى از این مدلها که بیشتر با
مباحث مورد عالقهى ما همخوانى دارد ،نظریهى تشدید سازگار  -یا به اختصار  -83ART -خوانده مىشود .بر
اساس این دیدگاه ،بازنمایى اطالعات ورودى به حافظهى کوتاه مدت ،در هر مقطع زمان با توجه به حافظهى بلند
مدت انجام مىگردد .این بازنمایى ،مىتواند با کمرنگ کردن برخى از دادهها و تشدید اهمیت برخى دیگر همراه
باشد
( .)Grassberg, 1995

تعریف : 2شکست تقارن ،شکست پدیدههاست.
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دومین راه براى بیان شکست پدیدهها ،به مفهوم تقارن برمىگردد .من در مورد تقارن و شکست آن بسیار
نوشتهام و دیگر مایل به تکرار آن نیستم .تنها به این تعریف ابتدایى اکتفا مىکنم که تقارن عبارت است از ناوردایى
و بىتفاوتى نسبت به تغییر .
در سیستمهاى غیر زنده- ،یا به بیانى غیرهوشمند -نوعى تقارن خاص دیده مىشود .84این سیستمها ،نسبت به
سیر ماده و انرژى و اطالعات در داخل سیستم خود متقارن عمل مىکنند .یعنى مرزهاى محصور کنندهى این
سیستمها از جهان خارج ،محدودیت مشخصى را در برابر جریان یافتن ماده و انرژى و اطالعات -از خارج به
داخل و بالعکس -نشان نمىدهد .مرزهاى سیستمهاى غیرزنده و ساده ،در برابر سه جریان یاد شده ،متقارنند.
چون جریانات نامبرده در برخورد با این مرزها تفاوتى را از خود نشان نمىدهند .در اینجا مفید مىدانم مفهوم
بازنمایى را باردیگر بر اساس این جریانات تعریف کنم .این تعریف با آنچه که از معناى معمول این واژه برمىآید
و بیشتر در عصبشناسى مورد نظر است ،کمى تفاوت مىکند .ولى به گمان من این تعریف مربوط به دینامیسم
درونى سیستمها بسیار عامتر و مفیدتر است .اگر سیر ماده و مشتقات آن ،یعنى انرژى و اطالعات در درون سیستم
را به عنوان نمایندهاى از جریانات ماده و مشتقات آن در خارج از سیستم در نظر بگیریم ،آنگاه خواهیم توانست
این جریانات درون سیستمى را به عنوان بازنمایى از جریانات جهان خارج فرض کنیم .بنابر تعریف من ،شکل
جریان یافتن ماده و مشتقات آن در درون سیستم ،دینامیسمى را ایجاد مىکند ،که آن را بازنمایى مىنامم .سیستمهاى

در صورتى که فرض امکان بروز هوشمندى در سیستمهاى غیرزنده را
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غیرزنده ،داراى بازنمایى متقارنى نسبت به جهان خارج هستند .یعنى دینامیسم مورد بحث در جهان خارج و درون
سیستم تفاوت چندانى نمىکند.
یک تکه چوب یا تکه اى سنگ را در نظر بگیرید ،سیر ماده و انرژى و اطالعات در داخل این سیستمها ،با
جهان در بر گیرندهشان تفاوت خاصى ندارد .به این ترتیب بازنمایى این سیستمها همرنگ محیط است و تقارنى
در ساختار دینامیک آن دیده مىشود .در سیستمهاى زنده ،این تقارن مىشکند .سیستم جاندار ،نوعى دینامیک
خاص را بر جریانات ماده ،انرژى و اطالعات تحمیل مىکند ،و بر اساس این قوانین تحمیل شده از سوى موجود
زنده ،تقارن بین جریانات درونى و برونى سیستم زنده درهم مىشکند .به این ترتیب بازنمایى با جهان خارج
تفاوت مى کند .مقدار تفاوت بازنمایى جهان خارج با خود جهان پیرامونى ،به گمان من مىتواند نمایندهى مقدار
نظم نهفته در سیستم باشد .هرچه نظم سیستمى بیشتر شود ،تقارن آن به این معنا بیشتر مىشکند ،و تفاوت
جریانات مادى در درون سیستم با محیطش بیشتر مىشود .هر سیستمى مانند آیینهاى است که جریانات ماده و
انرژى در آن ،تصویرى از جریانات مشابه در جهان خارج را بازمىتابانند .در سیستم غیرزنده ،این تصویر بسیار
واقعبینانه است و با آنچه که در بیرون مىگذرد تناظر زیادى دارد .در این حالت این دو جریان ،یعنى دینامیسم
خارجى و درونى یا بازنمایانده شده با هم تقارن دارند .شبیه همان نقارنى که جسمى با تصویرش در آیینهى تخت
دارد .در موجود زنده ،این تقارن درهم شکسته است .در اینجا آیینهى درونى سیستم -به دلیل پیچیده شدن آن و
خودسازمانده بودنش -مانند آیینههاى تفریحى لوناپارکها تصویرى دگرگون شده را از جهان خارج به دست
مى دهند .در این حالت تقارن شکسته است .همانطور که تقارن یک جسم نسبت به تصویر درهمش در آیینهاى
مواج در هم مىشکند.
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با این دو تعریف ،مفهوم شکست پدیدهها روشنتر مىشود .شکست پدیده ،همان شکست تقارن است ،در
درون سیستم زنده ،ولى شکست تقارنى که به اطالعات مربوط شود .در جهان خارج هیچ تفاوتى بین دو طول
موج 340و 360نانومتر وجود ندارد .هیچکدام از این دو طول موج داراى بار معنایى خاصى نیستند .جهان
خارج نسبت به این دو طول موج متقارن عمل مىکند .اما سیستم زنده است که این تقارن را مىشکند .مثال در
چشم انسان ،اولى را به تاریکى و دومى را به روشنایى تعبیر مىکند .در جهان خارج یکى مولکول منتول ،85با
سولفید هیدروژن تفاوت معنایى خاصى ندارد ،ولى سیستم عصبى موجود زندهاى مانند انسان است که از اولى
بوى نعنا و از دومى بوى تعفن را درك مىکند .معانى ،کدهایى هستند که موجود زنده -به طور خودآگاه یا
ناخودآگاه -به قطاعهاى مناسبى از طیف دادههاى حسى محیطى نسبت مىدهد .معانى ،به شکل شکسته شدن این
طیف و نوع طیف بستگى دارند .یک موجود نور را مىگیرد ،و موجود دیگرى ارتعاش هوا را .یکى مانند موریانه
به بو بیشترین حساسیت را دارد و نسبت به نور پاسخ نمىدهد ،و دیگرى مانند سنجاقک بیشتر از نور اطالعات
جذب مىکند و چندان به بو اهمیت نمىدهد .یکى مانند زنبور امواج فرابنفش را درك مىکند ولى به نور قرمز
حساس نیست ،و یکى هم مانند آدم نور قرمز را مىبیند ولى نسبت به نور فرابنفش کور است .هر موجود زنده،
بر اساس ساختار تعریف شده وراثتىاش ،و بوم و آشیانى که اشغال مىکند ،براى درك گروه خاصى از دادهها
تخصص یافته است.

 :الکلى با بوى تند که در نعنا زیاد یافت مىشودMentol.
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یک نمونهى شناخته شده از این شکست تقارن در سیستمهاى گیرنده/پردازندهى موجودات زنده ،به چیزى
مربوط مىشود که در فیزیولوژى بینایى با نام نوارهاى ماخ 86مورد اشاره قرار مىگیرد .این نوار ،همان مرز مشخص
و خط مانندى است که در اطراف اشیاى قابلدیدن کشیده مىشود و آنها را از زمینهشان جدا مىکند .اگر من دستم
را به سوى آسمان بلند کنم و در زمینهى آبى آن به انگشتانم نگاه کنم ،در اطرافشان خطى سیاه و مشخص را
خواهم دید که مرز میان آسمان و انگشتانم را نشان مىدهد .در مورد چگونگى تشکیل این نوارهاى ماخ دو نظریه
وجود دارد .هر دوى این نظریات ،گذشته از جزئیاتى که مطرح مىکنند ،این توانایى دستگاه عصبى را -براى ایجاد
تمایز در میان اشیا -به وجود گیرندههاى خاص تقارنیابى نسبت مىدهند که در شبکیه وجود دارند و به تقارن
یا عدمتقارن نقاط نورانى افتاده بر گیرندههاى مخروطى و استوانهاى پاسخ مىدهند .این درك تقارن در میان نقاط
نورى ،به ایجاد مرزى میان نقاط فاقد تقارن منجر مىشود ،که همان نوار ماخ را ایجاد مىکند .در این شاهد
فیزیولوژیک ،ما با کارکرد خام و شناختهاى روبرو هستیم که مستقیما با شکست تقارن و درك تقارن در ارتباط
است (.)Syrkin et al, 1994
از این شاهد ،یک نتیجهى کوچک دیگر هم مىتوان گرفت :مرز بین اشیاى خارجى ،به آن برجستگى که ما
مىبینیم ،در جهان خارج وجود ندارد .دستگاه حسى بینایى ماست که با پردازش اولیهاش بر دادههاى ورودى این
مرزها را بر اساس شکست تقارن مىآفریند.
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هر موجود زنده ،به دلیل شکستن تقارن یاد شده میان درون و برون خود ،صاحب دستگاه مختصات حسى
خاصى مىشود .تعداد و نوع ابعاد این دستگاه مختصات ،به متغیرهایى بستگى دارد که موجود زنده در سیر تکامل
با آنها سازش یافته و از تغییرات آنها براى درك جهان خارج استفاده مىکند .این متغیرها ،رابطهى بین جریان ماده
و انرژى در درون سیستم زنده را ،با جریانات مشابه موجود در محیط بیرون آن برقرار مىکنند .هرچه سیستمى
پیچیدهتر باشد ،این قوانین و روابط داراى محتواى اطالعاتى بیشتر است ،و تفاوت بیشترى را بین درون و بیرون
سیستم موجب مىشود .این تفاوت ،همان مفهوم تمایل به تعادل در سازوارههاى زیستى را نیز در بر مىگیرد .به
این ترتیب این مطلب که سیستم زنده به چه نوع اطالعاتى نیاز و دسترسى دارد ،تعیینکنندهى نوع و تعداد ابعاد
دستگاه مختصات حسى اوست .این دستگاه مختصات ،بعدها براى تعریف مفهوم فضاى فاز معنایى در موجود
زنده به کار خواهد رفت .در اینجا در همین حد کافیست بدانیم که هر سیستم زندهاى ،جهان خارج را به نحوى
خاص از خود جدا مىکند.
هر موجود زنده ،آیینهى کج منحصر به فردى است که جهان را به شکل ویژهى خود مىشکند.
این اهمیت شکست تقارن در سطوح باالتر شناختى نیز مورد بحث قرار گرفته و اهمیت آن در بسیارى از
فرآیندهاى ادراکى مشخص شده است .یکى از دیدگاههاى مشهور در این مورد ،نظریهى Leytonاست که اصوال
هر نوع درك روابط على را به نوعى درك تقارن و شکست تقارن مربوط مىکند .بنابر نظر او ،تقارن یکى از
نخستین چیزهایى است که سیستم زنده در برخورد با محیط خارج ،قادر به کد کردنش مىباشد .این ادعا تاحدود
زیادى درست است و شواهد فراوانى در قلمرو فیزیولوژى اعصاب براى تاییدش وجود دارد .گام بعدى مورد
پذیرش در این نظریه ،این است که هر نوع انحراف از تقارن- ،یا همان شکست تقارن -که توسط سیستم حسى
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درك مىشود ،به هنگام پردازش به عنوان یک تاریخچهى درونى شىء مورد مشاهده در نظر گرفته مىشود .در
نهایت هم پردازندهى موجود مىکوشد تا هر تاریخچه را با مجموعهاى از روابط على و معلولى توجیه کند .به
گمان این دانشمند ،اصل اولیهى شناخت ،همین تالش در راستاى توجیه تاریخچهى اشیاى قابل مشاهده است .و
هر موجودى بر حسب توان پردازشى و پیچیدگى سیستمش این کار را تا سطحى انجام مىدهد .نظریهى جالب
توجه مورد بحث ،به ویژه به دلیل اهمیت بنیادینى که براى درك و تحلیل تقارن در سازوارههاى داراى توان
شناختى قائل است ،بسیار مورد توجه من است و با دیدگاه مطرح شده در اینجا هم همخوانى چشمگیرى دارد.
چون شرح کامل این نظریه زمان زیادى مىطلبد ،به همین اندك بسنده مىکنم و خوانندهى عالقمند را به مطالعهى
کتاب زیباى تقارن ،علیت ،ذهن تشویق مىکنم (.)Leyton, 1992
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تعريف فضاى حالت معنايى

با آنچه که در مورد شکست پدیده گفته شد ،مىتوان فلسفهى مورد نظر مرا ساخت .اما پیش از ورود به
توصیف رخسارهى این دیدگاه ،الزم مىدانم مفهوم دیگرى را هم تعریف کنم ،که در نهایت به درك بهتر این
قسمت از بحث کمک شایانى خواهد کرد .این مفهوم ،عبارت است از مفهوم فضاى فاز معنایى .این تعریف را
مىتوان به سادگى بر تعریف فضاى فاز حسى سوار کرد.
چنانکه دیدیدم ،مىتوان زمینهى درك هر موجود زنده را با فضاى فاز حسى محدود و مشخصى توصیف کرد
که داراى تعداد معدودى محورهاى مختصات حسى باشد .هریک از این محورها هم به نوبهى خود محدود
خواهند بود و وازههاى حسى تعریف شده در سختافزار حسى جاندار ،دامنهى گسترش آنها را تعریف خواهد
کرد.
موجود زنده ،ناگزیر است تا اطالعات وارد شده به فضاى فاز حسى خود را پردازش کند .پردازش دادهها ،در
همهى سیستمهاى پردازندهى شناخته شدهى کنونى ،بر اساس کدگذارى دادهها انجام مىشود .دادهها،مىتوانند در
سطوح گوناگون در مغز و اعصاب کدگذارى شوند .خود شلیک نورونهاى ناقل پیام ،در برابر تحریکات حسى،
نمونهاى از این کدبندى دادههاست.
آنچه که از این کدبندى دادها نتیجه مىشود ،به تعریف من ،معنا خوانده مىشود .معنا عبارت است از الگوى
کدبندى اطالعات ،در سیستم پردازنده .این سیستم پردازنده نباید لزوما زنده باشد .چون مىدانیم که در سیستمهاى
پردازندهى مصنوعى -مانند رایانه و شبکه عصبى مصنوعى -هم این کدگذارى انجام مىشود و به نوعى معنا در
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این سیستمها دیده مىشود .پس معنا ،نتیجهاى نرمافزارى ،از عملکرد سیستم پردازنده بر اطالعات ورودى خواهد
بود.
چنانکه محورهاى مختصاتى براى هر حس و گیرندهى خاص قایل شدیم ،مىتوانیم محورهایى مشابه را براى
کدهاى ناشى از پردازش این دادههاى حسى هم قائل شویم .مىتوان موازى با هر محور مختصات حسى ،یک
محور مختصات معنایى فرض کرد .محورى که از نمادین شدن اطالعات ورودى به سیستم پردازنده ،در زمینهى
آن حس ویژه ناشى مىشوند .به این ترتیب ،مىتوان فضایى به موازات فضاى فاز حسى فرض کرد ،و آن را
فضاى فاز معناى نامید.
فضاى فاز معنایى ،فضاى فرضى چند بعدىاى است که تعداد ابعادش دست کم به تعداد ابعاد فضاى فاز حسى
مى باشد .این فضا ،از برخورد محورهایى تشکیل یافته ،که هریک از نمادهاى مربوط به یک حس خاص ناشى
شدهاند .این فضا ،مىتواند ساده ،یا مرکب باشد .یعنى ساختار آن بسته به این که موجود جاندار تا چه حد پیچیده
باشد و تا چه حدى پدیدهها را بشکند ،تغییر مىکند .موجود سادهاى مانند یک باکترى که بیشترین نمادهاى مورد
استفادهاش از پیامهاى بیوشیمیایى ساده تجاوز نمىکند ،فضاى فاز معنایى ساده و همگنى را نسبت به فضاى فاز
حسیش خواه د داشتت .اما انسان یا زنبورى که براى برخى از پیامها واژه ابداع کرده ،و از این واژهها براى
کدگذارى نمادهاى منتج از محسوسات خود استفاده مىکند ،طبعا داراى شبکهاى پیچیده و داراى سلسله مراتب
در فضاى فاز معناییش مىشود .فضاى فاز معنایى ،بازتابندهى درجهى پرداخته شدن دادهها در سیستم زنده است.
این فضا ،حاصل رشد فضاى فاز حسى است .رشدى که در اثر کارکرد بخش پردازندهى سیستم زنده حاصل
مىشود .یکى از ویژگیهاى سیستمهاى خودسازمانده ،این است که با پردازش اطالعات حجم اطالعات درون
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خود را افزایش مىدهند.به این ترتیب ،این فضا تنها نمودى خواهد بود ،از مقدار افزایش اطالعات درونى سیستم،
که خود ناشى از دادهآمایى در ساختار موجود است.

سطوح شكست پديده

سیستمهاى زنده ،بر اساس درجهى پیچیدگى خود و نیازى که به دستهبندى اطالعات دارند ،سطوح گوناگونى
از شکست پدیده را در خود به نمایش مىگذارند .بىتردید آنچه که آمیب از جهان اطراف خود درك مىکند،
نسبت به آنچه که ما مىفهمیم ،بسیار متفاوت است .تفاوت اصلى در این دو شیوهى نگرش به جهان ،در اختالف
در سطوح شکست پدیده در این دو نوع سازواره نهفته است.
آنچه که به گمان من سطوح گوناگون شکست پدیده را ایجاد مىکند ،چیزى است که با اصطالح بحران انباشت
مورد اشاره قرارش خواهم داد .بحران انباشت ،عبارت است از بیشتر شدن حجم اطالعات ورودى به سیستم
پردازنده -در هر سطحى از پردازش -نسبت به توان پردازندگى آن سیستم خاص .اگر به مغز یک مگس ،اطالعاتى
بیشتر از آن که بتواند پردازشش کند وارد شود ،مگس با بحران انباشت در سادهترین سطح خود روبروست .اگر
به رایانهاى آنقدر نماد و کد معرفى شود که از عهدهى پردازش اطالعات مربوط به آن بر نیاید ،آنگاه بحران نباشد
در سطح نماد جلوهگر خواهد شد .اگر یک چینى قرن نوزدهمى آنقدر نماد زبانى دارد که تا قبل از سىسالگى
نمىتواند خواندن و نوشتن زبان خود را بیاموزد ،با بحران انباشت در سطح زبانى روبروست .بحرانهاى انباشت
در سطوح گوناگون ،درجات مختلف از شکست پدیده را ایجاب مىکنند .این نیاز سیستم به اقتصادى کردن
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کارکرد خود ،و بر آمدن از عهدهى پردازش اطالعات ورودى در سطوح گوناگون پردازش ،همان است که سطوح
گوناگون شکست پدیده را نتیجه داده است.
براى اینکه بتوانم تحلیلى مختصر از این سطوح داشته باشم ،بحث را به چند بخش تقسیم مىکنم و هر سطح را
با گزارهاى تعریفى مورد اشاره قرار مىدهم .سپس در مورد هریک از این سطوح ،چند بند کوتاه خواهم آورد.

نخست :شکست پدیده در سیستمهاى ساده
آشکار است که آنچه در اینجا با واژهى ساده توصیف شده ،تنها اشاره به یک سلسله مراتب نسبى از پیچیدگى
است .سیستم زندهى ساده وجود ندارد .زندگى تنها در سیستمهایى که از حدى بیشتر پیچیده باشند ظهور مىیابد.
از این رو صفت ساده که در اینجا به کار رفته ،تنها ارزشى نسبى دارد و به معناى عام کلمه مصداق ندارد.
سیستمهاى زنده ،مىتوانند دارا ،یا فاقد ساختار سلولى باشند .دقت کنید که در اینجا مفهوم سلول به معناى وسیع
کلمه به کار رفته و تنها موجودات Eukaryotرا در بر نمىگیرد .باکترى و آمیب و پارامسى نمونههایى از
موجودات صاحب ساختار سلولى هستند .در مقابل ویروسها هم مثالهایى از موجودات فاقد این ساختار هستند.
موجودات داراى ساختار سلولى ممکن است در درون مادهى زندهى خود دارا ،یا فاقد هستهى حقیقى باشند .از
این رو آنها را به ترتیب در دو گروه Eukaryotو Prokaryotمىگنجانند .جانداران داراى هستهى حقیقى
ممکن است تک یاختهاى باشند ،یا موجوداتى پرسلولى را تشکیل دهند.
در اینجا تنها براى آسان شدن بحث ،و به صورتى کامال قراردادى ،نمونههاى تکیاختهاى را ساده ،و پریاختهاىها
را پیچیده نامیدهام .این تقسیمبندى هیچ معنایى فراتر از بحث کاربردى کنونى ندارد ،و نباید به عنوان یک مرزبندى
طبیعى در نظر گرفته شود.
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در جانداران ساده ،ابتدایىترین شیوهى کدگذارى دادههاى ورودى دیده مىشود .در این موجودات ،تنها رابط
میان اطالعات گوناگون گرفته شده از محیط ،عبارت است از ناقلها و رابطهاى بیوشیمیایى و فیزیکو-شیمیایى.
آشکار است که در اینجا هم پدیدهها مىشکتنند و مفاهیمى توسط ساختار زنده تولید مىشوند .این مفاهیم البته
بسیار ساده و معدودند ،ولى در هر صورت وجود دارند .در این سطح از شکست پدیده ،رابطهى بین محرکهایى
که به یک پدیدهى خارجى منسوب مىشوند ،عمدتا از راه ارتباطات آنزیمى صورت مىگیرد .این ارتباطات تنها
در مقیاس خرد معنا مىیابد و در مقیاس کالن نمىتوان نمودى مشخص از این روابط را نشان داد .در این
موجودات ،شکست تقارن در داخل سازمان زنده ،بر اساس دگرگونىهاى مولکولى و آنزیمى نمود مىیابد ،و
آنچه که سیستم براى نیل به تعادل مىخواهد نیز از راه همین روند حاصل مىشود.
کدهایى که در این مرحله مورد استفادهى سیستم پردازنده قرار مىگرند ،تفاوت زیادى با خود پیامهاى حسى
ندارند .چنانکه پیشاپیش اشاره شد ،در این موجودات هنوز ساختار گیرنده و پردازنده از هم متمایز نشدهاند ،و
در نتیجه تفکیک مشخصى میان کدها و اطالعات اولیه دیده نمىشود .زنجیره روابط على مربوط کنندهى محرکهاى
محیطى با پیامهاى حسى ،و پیامهاى حسى با پاسخهاى مطلوب ،در اینجا به قدرى ساده است که وجود فضاى
فاز معنایى پیچیدهاى را توجیه نمىکند .در اینجا عمال فضاى فاز حسى و معنایى بر هم منطبقند ،و اندرکنشهاى
منسوب به هردو در یک سطح از کارکرد قرار دارند .سختافزار زمینهى ظهور معنا کد و حس اطالعات در این
موجودات مشابه است ،و تمایزى بین این دو کارکرد دیده نمىشود .ناگفته پیداست که در این موجودات که
همگى با عنوان ساده مورد خطاب قرار گرفتهاند ،درجات گوناگونى از پیچیدگى وجود دارد .و باز آشکار است
که بر اساس درجهى پیچیدگى موجود در داخل سیستم مورد مطالعه ،واگرایى بیشترى در میان بخشهاى
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گیرنده/پردازنده و فضاى فاز حسى/معنایى مىتوان دید .در واقع تفاوت پیچیدگى در موجودات مربوط به این
گروه ،از تفاوت موجود در جانداران مورد بحث در بند بعدى بیشتر است .بعنى در میان موجودات تکیاختهاى
دامنهى تغییرات پیچیدگى بسیار از پریاختهها باالتر است .پس نیازى به گوشزد کردن این حقیقت باقى نمىماند
که تخصص یافتن زوج کارکردهاى مورد بحث ،در یک ویروس خیلى با آمیب تفاوت مىکند .آنچه که در همهى
این موجودات مشترك است ،این است که هنوز بحران انباشت به صورت یک امر واکنشزا در نیامده.

دوم :شکست پدیده در سیستمهاى پیچیده
بر مبناى همان تقسیمبندى دلبخواه و نه چندان اصولى بند گذشته ،از اینجا به بعد همهى جانداران پریاخته را
با نام کلى پیچیده مورد اشاره قرار خواهم داد ،و سطوح شکست پدیده را در آنها بررسى خواهم کرد .با توجه به
باال بودن درجهى پیچیدگى پریاختهها نسبت به غیرپریاختهها ،در اینجا هم با درجات متنوعتر و مشخصترى از
شکست پدیده روبرو خواهیم بود .بنابراین الزم مىبینم تا این بند را به چند پارهى جدا از هم تجزیه کنم و هریک
را جداگانه مورد بحث قرار دهم.

شکست پدیده در سطح حسى
در ابتدایىترین گونههاى جانداران پرسلولى ،هنوز دستگاه گیرنده و پردازنده از یکدیگر تفکیک نشدهاند ،و
به این ترتیب پردازش اطالعات ورودى تفاوت چندانى با آنچه که در تکیاختهاى ها دیدیم ،ندارد .از نظر
ردهبندى ،تمام جانوران فاقد بافت عصبى -شاخهى اسفنجها  Phylum Porifera -و همهى گیاهان پست و
همهى قارچها از این گروهند .یک اسفنج ،یا یک قارچ ،یا یک جلبک ،همگى پریاختهاى هستند ،اما تنها تفاوتشان
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با موجودات تکیاختهاى ،در همکارى بیوشیمیایى سادهى میان اجزایشان است .در این موجودات جریانى طبیعى
از ماده و انرژى در میان یاختههاى مربوط به یک کلنى وجود دارد ،ولى جریان اطالعات در این میان اندك است.
اطالعاتى که در میان سلولهاى بدن یک قارچ یا جلبک ى اسفنج ردوبدل مىشود ،در همان حد روابط
ساختارى/تغذیهاى میان یاختههاست .جریانى مجزا و متمایز از اطالعات ،که صرفا براى انتقال مفاهیم مربوط به
جهان خارج تخصص یافته باشد ،در این جانداران وجود ندارد .البته در میان هر دسته سلولى که در یک کلنى در
کنار هم زندگى مىکنند ،مجموعهاى از روابط ایجاد مىشود .سیر ماده و انرژى از کانال این روابط امرى است
بنیادى و همان خشت اول بناى ساختمان موجود پریاختهاى است .نکته مهم این است که جریان اطالعات در
میان این یاختهها ،وابسته به سیر ماده و انرژى خام است .یعنى برخالف جانداران پیچیدهتر که عالوه بر سیر ماده
و انرژى عادى ،جریانى از اطالعات را هم در میان اجزاى خود جارى مىکنند ،در این موجودات جریان جداگانهاى
از انرژى وجود ندارد .ناگفته پیداست که اطالعات تنها مىتواند در بسترى از ماده/انرژى منتقل شود .اطالعات به
صورت مستقل و جدا از ماده و انرژى وجود ندارد ،بلکه تنها عبارت است از چینش این ساختارهاى مادى نسبت
به هم .در سیستمهاى زیستى ،همگام با زیادتر شدن روابط بین اجزا و افزایش پیچیدگى ،مسیر انتقال اطالعات
هم تخصص مىیابد .دیگر اطالعات از راه مولکولهایى که نقش تغذیهاى یا ساختمانى دارند ،منتقل نمىشود ،بلکه
مولکولهاى ویژهاى -مانند هورمونها و ناقلهاى عصبى -براى جابهجا کردن اطالعات تکامل مىیابند .به این ترتیب
کم کم نظام مادى-انرژیایى سادهى سیستم که تنها به تعادل لحظهاى موجود توجه دارد ،ساختارى موازى و
پیچیدهتر را نیز در کنار خود مىآفریند که وظیفهى کنترل بر این نظام پایه را بر عهده دارد .این سازوارهى اطالعاتى
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موازى ،به ضرورت تخصص خود ،نیاز دارد تا از سختافزارى ویژهتر و کارآمدتر براى ایجاد شبکهى ارتباطى
درون سیستم استفاده کند.
این گرایش به تمایز دو ساختار پایهاى و کنترلى را در سیر تکامل جانداران مىتوان به خوبى مشاهده کرد .در
سیستمهاى سادهاى مانند قارچها و جلبکها و اسفنجها ،این تمایز هنوز حاصل نشده ،و بنابراین سازوارهى اطالعاتى
موجود در سیستم ،نسبت به آنچه که در تکیاختهاىها دیده مىشد ،تفاوت چشمگیرى نکردهاست .البته با توجه
به جهش از موجود داراى یک سلول ،به موجود داراى گروهى از یاختهها ،پیچیدگى کلى شبکهى اطالعاتى مورد
نیاز موجود بسیار افزایش مىیابد ،اما این افزایش ببیشتر کمى است نه کیفى ،و کماکان بر اساس همان سختافزار
فیزیکو-شیمیایىاى استوار است که در نمونههاى سادهتر هم دیده مىشود.
در این جانداران ،فضاى فاز حسى هنوز نزدیک به فضاى فاز معنایى است .کدگذارى پیامهاى رسیده از جهان
خارج ،بسیار ساده و بىواسطه انجام مىشود ،و در بسیارى از موارد خود پیام -مثال مولکول غذا -وظیفهى کد
کردن خود را بر عهده دارد .یعنى به جاى اینکه نمادى جداگانه -مانند مولکولى ناقل یا دگرگونى اى ساختارى-
نشانگر حضور پیام باشد و زنجیرهى على واکنش مناسب را راهاندازى کند ،خود مولکول پیام این واکنشهاى
خاص را آغاز مىکند.
شکست پدیدهها در این موجودات ،به سادهترین شکل ممکن انجام مىشود .شبکهى نه چندان پیچیدهاى از
روابط بیوشمیایى در میان بخشهاى گوناگون بدن این جانداران وجود دارد که محرکهاى خارجى مستقیما بر آن
اثر کرده ،و ایجاد واکنشهایى مناسب را نتیجه مىدهند .در نتیجه ،شکستن پدیده در این شبکه منحصر خواهد بود
به شکست تقارن مستقیمى که زیر اثر محرکها در شبکهى روابط على مورد بحث ایجاد مىشود .این شکست
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تقارن به دلیل سادگى خود ،بازنمایى دقیق و بسیار واقعگرایانهاى از جهان خارج را بر سیستم زنده تصویر مىکند.
به بیان دیگر ،در میان پریاختهاىها ،این موجودات داراى تختترین آیینهى شناخته شده براى بازنمایى جهان
خارج هستند .تصویر جهان خارج بر این آیینه مىشکند و کج و معوج مىشود ،ولى درجهى دگرگون شدن آن
نسبت به سایر جانداران پیچیدهتر خیلى کم است .در اینجا هم هنوز بحران انباشت به حدى نرسیده که موجود
را مجبور به نشان دادن واکنشى ویژه و مشخص نماید.

شکست پدیده در سطح نمادین
سطح دوم شکست پدیده در ساختارهاى پیچیده ،سطح نمادى است .چنین سطحى در جاندارانى دیده مىشود
که داراى دستگاه عصبى باشند .یعنى همهى جانوران پیچیدهتر از مرجانها در این بحث مىگنجند .این سطح در
صورتى ایجاد مىشود که موجود زنده در مسیر تکامل پیچیدگى بیشترى به دست آورده باشد و داراى شبکهاى
بغرنجتر از روابط على کنترل کنندهى خود باشد .در این حالت ،جاندار با مجموعهاى غنى از محرکها و پیامهاى
ناشى از جهان خارج روبروست ،که باید از آن میان برخى را برگزیند و به آنها پاسخ دهد .این نخستین جایى
است که در ساختارهاى زنده بحران انباشت را به روشنى مىتوان دید .ناتوانى سیستم پردازنده از واکنش درست
نشان دادن در برابر انبوه دادههاى ورودى ،همان است که سطح دوم شکست پدیده را ایجاد مىکند .سطح نوین
مورد بحث ،فقط در سیستمهایى پدیدار مىشود که پیچیدگیشان از حد آستانهاى فراتر رفته باشد .شبکهى روابط
على ذکر شده در بند گذشته براى کنترل چنین سیستم پیچیدهاى کافى نیست ،پس موجود ناگزیر است براى
واکنش نشان دادن درست به پیامهاى فراوانى که ساختارش را بمباران مىکنند ،گامى در راستاى اقتصادى کردن
پردازشگر اطالعاتى خود بردارد .این گام اولیه ،به نمادین شدن پیامها منجر مىشود .موجود براى نیل به اطالعاتى
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منظمتر و قابلاستفادهتر ،دادههاى ورودى خود را بیشتر از پیش مىشکند و براى هر وازه از محرکهایى که دریافت
مىکند ،نمادى را برمىگزیند .این نماد معموال عبارت است از یک راه.
راهى که نماد یک قطعه از محرکهاى خارجى مىشود از دو بخش تشکیل یافته است :نخست از یک بخش
سختافزارى- ،مانند یک مسیر عصبى خاص و یا آکسونهایى ویژه -و دیگرى بخشى نرمافزارى -مانند الگوى
خاص شلیک نورونها در آن مسیر عصبى خاص .سختافزار ،بیشتر ریشهى ژنومى دارد و توسط برنامهریزىهاى
نهفته در مادهى وراثتى کدبندى مىشود .اما بخش نرمافزارى بیشتر حالت اکتسابى دارد و بخش مهمى از آن
مىتواند در اثر تجربیات سیستم زنده دگرگون شود.
این ویژه شدن کدها در راهها ،در نهایت به فاصله گرفتن فضاى فاز معنایى از فضاى فاز حسى منجر مىشود.
فاصلهاى که همان سطح نمادین شکست پدیده را براى نامیدنش به کار گرفتیم.
نماد ،عبارتى است که براى اشاره به این راه خاص به کار مىرود .ممکن است براى پیامهایى که به یک حس
خاص وابستهاند ،سختافزار یک راه یکسان باشد ،و فقط الگوى شلیک نورونى در آن تفاوت کند .در عمل چنین
تکنیکى به اقتصادى شدن هرچه بیشتر پردازش اطالعات موجود مىانجامد و چیزى است که در مسیر تکامل
بارها شاهد پیدایشش بودهایم .نمونهى بارز در این مورد اینکه مثال حس درد و گرما مىتوانند هر دو بر اثر تفاوت
در الگوى شلیک نورونهاى بخش پشتى نخاعى به وجود آیند ،و یا مثال تفاوت الگو و بسامد شلیک نورونهاى
راه شنوایى مىتواند شدت صوت و زیر و بمى صدا را کدگذارى کند.
پس از رسیدن به این درجه از پیچیدگى ،کارکرد دستگاه عصبى موجود بسیار تخصصىتر مىشود .از این مرحله
به بعد پردازندهى موجود با خود پیامها و محرکها سرو کار ندارد ،بلکه تنها با نمادهایى که نشانهى حضور آنها در
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راههاى عصبى هستند ،برخورد مىکند .به این شکل ،ارتباط بىواسطهى موجود در جانداران فاقد دستگاه عصبى
از بین مىرود و اطالعات کالسه شده و دستهبندى شده از میان زمینهى مترجمى تکاملى مىگذرند .در نهایت این
رفتار اقتصادى شبکهى اطالعاتى سیستم زنده به انتزاعىتر شدن مفهوم پدیده مىانجامد .آنچه که در جانداران
سادهتر به عنوان پدیده درك مىشد ،تا حدود زیادى مبتنى بر خود پیامها و محرکهاى خامى بود که از محیط به
سیستم وارد مىشد .اما در اینجا دیگر این ارتباط بىواسطه از بین رفتهاست .در این سطح از شکست پدیده،
نمادهایى که خود تصویر قلب شدهاى از پیامهاى اولیه هستند ،جایگزین محرکهاى پیوستهى ابتدایى مىشوند.
جانوران معموال در این سطح از پدیدهشکنى درجا مىزنند .بخش مهمى از تنوع زیستى شناخته شه بر سیارهى
زمین ،تنها در حدى پیچیدگى دارد که پدیدهها را در این سطح بشکند .آیینهى بازنمایندهى جهان خارج در این
موجودات ،اندکى بیشتر از مرحلهى قبلى تاب برداشته و بنابراین رخسارهاى دگرگون شده از جهان خارج را به
موجود نشان مىدهد .تمام جاندارانى که داراى دستگاه عصبى ساده هستند و رفتارشان بر اساس بازتابهاى شرطى
و چرخههاى محرك-پاسخ از پیش تعیین شده مبتنى است،در همین سطح پدیدهها را مىشکنند .یک زالو که بوى
آدم را در آب درك مىکند و خود را به پوست برهنهى آدم مىرساند ،در اصل در همین حد پدیدهها را مىشکند.
او محرکى از محیط خارج خود دریافت مىکند -مواد شیمیایى مترشحه از پوست انسان -و این محرك را در
راههاى عصبى سادهى خود با ناقلهاى عصبى ویژهى خود و الگوى شلیک خاص خود به نمادى تعبیر مىکند .و
بعد هم در پى رشته اى پیچیده از روابط على ،رفتارى مانند شنا کردن را در برابر درك این پدیده از خود نشان
مىدهد .یک پشه که از روى بوى گاز  CO2میزبان خود را پیدا مىکند ،و ستارهى دریایىاى که از روى بوى
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خاصى -مثال مواد دفعى گوارشى -وجود شکار خود را -مثال صدفهاى خانواده  Mytilidaeدنبال مىکند ،هر
دو در حال شکستن پدیدهها در سطح نمادى هستند.
در کل مىتوان این این گزاره را از همهى این مثالها نتیجه گرفت ،که :هرچه رفتار موجود داراى سیستم عصبى،
بر مبناى برنامهریزىهاى ژنومى مشخصتر و تعیینشدهتر باشد ،فاصلهى او از این سطح از شکست پدیده کمتر
خواهد بود.

شکست پدیده در سطح معنایى
اما سطوح دیگرى هم از شکست پدیده وجود دارند ،رفتار همهى موجودات بر مبناى اطالعات نهفته در ژنها
از پیش برنامهریزى شده نیست .درجات آزادى رفتار سیستم زنده ،با افزایش پیچیدگى او ،بیشتر مىشود .هرچه
سیستم عصبى جانورى پیچیدهتر باشد ،شانس او براى نشان دادن رفتارهاى جدید و ابتکارى در برابر محرکهاى
تعریف نشده بیشتر خواهد بود .اصوال یکى از تعاریف پیچیدگى ،همین باال بودن تنوع رفتارى سیستم است.
سطح بعدى شکست پدیده را در اینجا سطح معنایى نامیدهام .مقصود از سطح معنایى این است که یک بار
دیگر ،نمادهاى سادهى اولیهى تولید شده در سیستم زنده ،نمادین شود .سیستم زنده ،پس از آن که مشکل انباشت
اطالعات ورودى خام را با نمادى کردن آنها حل کرد ،به روند پیشرفت و پیچیدهتر شدن خود ادامه مىدهد .در
یک حد آستانهى دیگر از پیچیدگى ،مىبینیم که خود این نمادها آنقدر زیاد مىشوند که نوعى بحران انباشت دوم
را ایجاد مىکنند .این بحران به نوبهى خود ،سطح دیگرى از اقتصادى شدن نمادها و کدگذارى جدید را نتیجه
مىدهد ،که سطح معنایى خوانده شده است .در این سطح ،خود نمادها هستند که نمادین مىشوند ،و به بیان دیگر،
راههایى براى نشانه گذارى راههاى متعدد قبلى ایجاد مىشوند .این سطح از شکست پدیده بیشتر در جاندارانى
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که داراى سازماندهى اجتماعى پیچیده هستند دیده مىشود ،و یکى از نتایج پیچیدهتر شدن نیازهاى اطالعاتى
موجود زنده -مثال در اینجا انتقال اطالعات -است.
چنین سطحى از شکست پدیده ،جهش دیگرى را در فاصلهى بین فضاى فاز حسى و معنایى نتیجه مىدهد،
و در نتیجه تنوع و الگوى کلى رفتار موجود را به شدت دگرگون مىکند .چنین سطحى از شکست پدیده را در
بسیارى از جانوران پیچیدهتر مىتوان دید .فکر مىکنم با چند مثال قضیه روشنتر شود.
یک مورچه را مجسم کنید که در گردش روزانهى خود براى غذایابى ،تکه اى قند پیدا مىکند .قند براى او عبارت
است از مجموعه اى از محرکهاى نورى ،بویایى ،و چشایى ،که بر اساس شکست پدیده در سطح حسى ،همگى
به یک عنصر خارجى یکتا -یعنى قند -منسوب مىشوند .اما تعداد کل محرکهایى که یک مورچه دریافت مىکند
آنقدر زیاد است که نمىتواند به این محرك قند ،واکنشى بىواسطه و آمیبوار انجام دهد .پس در راههاى عصبى
خاصش ،نمادى شکل مىگیرد .مجموعه نورونهاى خاصى -مثال در بخش شاخکى 87از مغز او -شلیک مىکنند،
و این براى مورچه به منزلهى نماد وجود قند خواهد بود .اما این مورچه مورد نظر ما در جامعهاى پیچیده زندگى
مىکند که بنیانش بر اساس انتقال مفاهیمى این چنینى استوار است .پس او به سوى النهى خودش راه مىافتد ،و
در راه از غدد زیر شکمش مواد بودار خاصى را ترشح مىکند .این بوها ،بازنمایى مستقیم راه عصبى نمایندهى
قند نیستند ،اما نمادى براى آن به شمار مىروند .به شکلى که مورچگان دیگر ،با رسیدن به این فرومونها و
بوییدنشان ،مىفهمند که این بوها نماد راه عصبىاى است که خودش نماد وجود قند است .به این ترتیب سلسله
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مراتبى در میان سطوح مختلف شکست پدیده ،و نمادگذارىهاى مورد نیاز به وجود مىآید ،که خود از نمودهاى
پیچیدهتر شدن سیستم زنده است.
به عنوان مثالى دیگر ،یک شامپانزه ( (Pan troglotydesرا در نظر بگیرید .این جانور در قالب گروههایى
در میان درختان زندگى مىکند .حاال اگر یکى از اعضاى این گروه محرکهاى حسى خاصى  -مثل تصویر شیر،
بوى شیر و ,..را بگیرد ،با توجه به راهى که در مغزش براى این نوع محرك نمادین شده ،وجود جانورى شکارچى
را درك خواهد کرد .شامپانزهى باوجدان ما ،بعد از دیدن این محرك ،براى آگاه کردن دیگران ،شروع مىکند به
فریاد زدن .فریاد او باید بسامد ،ریتم و آهنگ خاصى داشته باشد تا دیگران چیزهایى دیگر -مانند میل به جفتگیرى
و خوشحالى و ,..را از آن نتیجه نگیرند .بنابراین الگوى خاصى از صدا توسط این جانور تولید مىشود که براى
خودش و دیگر همقبیلهاىهایش ،نماد وجود نماد خطر در مغز هشداردهنده است.
مىتوان مثالهایى از این دست را ادامه داد ،ولى فکر مىکنم همین مختصر براى روشن کردن مفهوم کافى بوده
باشد .مىتوان مثالهاى فراوان دیگرى را در کتابهاى رفتار شناسى جانوران دید.

شکست پدیده در سطح زبانى
پیچیدهترین و عالىترین سطح شکست پدیده -تا جایى که شناخته شده -عبارت است از زبان .زبان ،عبارت
است از نمادین شدن نمادهایى که نشانگر وجود راههایى عصبى هستند که خود آنها نمادهایى از وجود پدیدهاى
در جهان خارجند .یعنى زبان فقط هنگامى پدیدار مىشود که موجود زنده یکبار پدیدهها را به هنگام درك و در
سطح حسى شکسته باشد .بعد این پدیدهها را در قالب راههاى عصبى خاصى سازماندهى کرده و نمادین ساخته
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باشد ،و بعد این نمادهاى عصبى را در قالب رفتارهایى اجتماعى بار دیگر کدگذارى کرده باشد ،و بعد از طى
همهى این مراحل ،کدهایى استاندارد و مشترك را براى اشاره به عناصر سازندهى این پدیدهها آفریده باشد.
این تجزیه کردن تجربیات عام و پیوستهى نخستین ،در قالب واژگان و نمادهاى قابلبیان و مشخص با معانى
محدود ،مهمترین ویژگى زبان را تشکیل مىدهد .و به گمان کسانى مانند چامسکى ،رمز اصلى نامحدود بودن
معانى ممکن قابلانتقال در زبان حقیقى است.
حاال به موجودى که بىشک مىدانیم داراى زبان است برگردیم .مىتوان از نظر فلسفى در همه چیز شک کرد،
اما از نظر کاربردى شکى وجود ندارد که انسان داراى زبان است! بیایید ببینیم این زبان چگونه در دیدگاه ما
مىگنجد؟ براى این کار باید تنها به پدیدار شناسى آنچه که زبان خوانده مىشود توجه کرد و فعال برخى از
مباحث مربوط به تکامل و تکوین آن را نادیده انگاشت.
انسان جانورى است که ظاهرا دستگاه عصبیش پیچیدهترین نمونهى تکامل یافت بر سطح زمین است .این جانور،
مراحلى مانند شامپانزه را به هنگام دیدن یک شیر طى مىکند .او هم محرکهاى حسى خاصى را مىبیند و آنها را
به شکلى خاص مىشکند و دستهاى ویژه از آن را به عنصرى واقعى و موجود در جهان خارج -مانند شیر-
منسوب مىکند .بعد هم این دسته از محرکها را در قالب راهى عصبى -مثال در لوب پس سرى مغز Lobus
 Occipitalisکه مرکز دیدن است -کد مىکند .اما این برایش کافى نیست ،پس این نماد را باز در قالب رفتارى
نمادین -مانند حالت چهرهى ترسیده ،سروصداى اخطارى ،و  ,..بازنمایى مىکند .در نهایت هم وقتى از او پرسیده
شود چه دیدهاى؟  ،بار دیگر همهى این مطالب را با ترکیبى صوتى -مثل واژهى شیر -کدبندى مىکند.
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زبان از چند جنبه مهم است .نخست اینکه دست کم در انسان ،پیدایشش همراه بوده با تشدید -و به گروه
عدهاى تکوین -خودآگاهى .دوم اینکه ،عینىترین مورد قابل بحث منطقى دربارهى شکست پدیده ،همین زبان
است ،چون خود زبان نوعى شکست پدیده است و بنابراین پرداختن به آن براى درك خصلتها و قوانین حاکم بر
این روند مناسب است .سوم اینکه ،عدهاى معتقدند زبان تنها در انسان تکامل یافته ،و بنابراین این الگوى ویژهى
شکست پدیده را به عنوان وجه تمایزى میان انسان و حیوان مطرح مىکنند .این امر در اینجا زیاد حساس نیست.
اما در بحثى که بعدها در مورد اخالق خواهد آمد ،مورد توجه خواهد بود .همینقدر به طور ساده بگویم که شواهد
تجربى نشان مىدهند زبان و خودآگاهى ،هیچ یک منحصر به انسان نیست .در این مورد در آینده بیشتر توضیح
خواهم داد.
در نهایت ،زبان وسیلهاى مناسب است براى بررسى بخش مهمى از مشکالت فلسفى .نقد زبان از دیدگاهى که
تا اینجا پیدا کردیم  ،ابزارى است مفید براى نقد نظریات فلسفى .چرا که در نهایت همهچیز فرهنگ ما ،به نوعى
با زبان بیان مىشود .فعال به این کار نداریم که گویا الفبا و قوانین زبان هنر با زبان کالسیک تفاوت دارد.

توضیحات

به آنچه که تا اینجا آمد ،باید چند نکتهى دیگر را هم افزود:
نخست اینکه ،در میان سطوح یاد شده براى شکست پدیده ،مرزى عینى وجود ندارد .برخى از موجودات را
مىتوان یافت که در حد واسط سیستمهاى داراى سطح حسى و سطح نمادى پردازش اطالعات قرار گرفته باشند.
مثال گیاهان عالى و شاخهى مرجانها  - -Phylum Coelenterata-نمونههایى از این گروهند .این موجودات
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با وجود داشتن ساختارى پیچیدهتر از پرسلولىهاى ابتدایى ،فاقد سیستمهاى پردازش دادهى تخصص یافته مانند
سایر جانوران عالى هستند .از سوى دیگر وجود بافت عصبى در مرجانها و ارتباطات هورمونى در گیاهان ،آنها را
از جاندارانى مانند کپک و جلبک متمایز مىکند .به همین دلیل هم در میان این دو گروه قرار مىگیرند .پس باید
در نظر داشت که تقسیم بندى ارائه شده در اینجا ،خود نوعى شکستن پدیده است .یعنى در جهان خارج ،لزوما
مرزى تعریفپذیر در بین سطوح مختلف روند پدیدهتراشى وجود ندارد .اما ما براى ساده کردن کار خود ،و بر
اساس توانش پردازشى خاص خود ،چنین مرزهایى را در نظر گرفتهایم.
دوم اینکه با وجود نامشخص بودن این مرزها ،باید تمایزى در بین کارکردهاى موجود در سطوح گوناگون
قائل شد .نباید فرض کرد که به دلیل ذهنى بودن مرزهاى بین سطوح گوناگون شکست پدیده ،چنین سطوحى
وجود ندارند .بىتردید موجودى که دارد تنها در سطح حسى پدیدهها را مىشکند ،داراى رفتار و درجهى آزادىاى
کمتر از جاندارى با سطح زبانى خواهد بود .باید دقت کرد که این مبهم بودن حد و مرزهاى ذهنى ،به معناى عدم
وجود تمایز در جهان خارج نیست .باید بر این نکته پافشارى کنم که به گمان من این سطوح یاد شده در جهان
خارج داراى واقعیت عینى هستند ،ولى لزوما از تعاریف و مرزبندىهایى که من در اینجا پیشنهاد کردهام پیروى
نمىکنند .این حد و مرزها را براى ساده کردن کار خود و به شکلى قراردادى تعریف کردهام ،اما باالخره در جهان
خارج چیزى وجود دارد که مصداق این قرارداد باشد.
اگر بخواهم کمى تخصصىتر حد و مرز مورد بحث را تعریف کنم ،باید از واژگان خاص نظریهى سیستمهاى
پیچیده کم بگیرم .این موضوع آشکار است که در اثر افزایش پیچیدگى یک سیستم ،رفتارهاى جدیدى به صورت
خودجوش و ناگهانى در سیستم آشکار مىشوند .همانطور که یک قالب یخ ،در صورت گذشتن از دماى آستانه
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خاصى -مثال صفر درجه سانتىگراد -ناگهان تغییر فاز داده و به مایعى با رفتار و ویژگیهایى متفاوت تبدیل مىشود،
سیستمهاى پیچیده هم پس از گذر از آستانهىخاصى از پیچیدگى ،تغییر فاز پیدا مىکنند و رفتارهایى نوظهور در
آنها دیده مىشود .این سطوح شکست پدیده هم چنین رفتارهایى هستند .سیستم زنده و ماشین پردازندهى عصبى
در یک سطح از پیچیدگى به نوعى خاص پدیدهها را مىشکند و در سطح دیگرى از پیچیدگى با روشى دیگر این
کار را انجام مىدهد .نتیجهى این تغییر فازها و جهشهاى رفتارى در سیستم زنده ،افزایش فاصلهى فضاى فاز
حسى با فضاى فاز معنایى خواهد بود ،به طورى که در نهایت این فاصله به پیدایش فضایى جدید به نام فضاى
فاز زبانى منجر شود .من در اینجا این مفهوم نور را تعریف نمىکنم چون در زبانشناسى در مورد تعریفش بحث
و درگیرى فراوانى وجود دارد .همینقدر کافى است که تصورى مشابه با فضاى فاز معنایى از آن در ذهن داشته
باشید .نتیجه اینکه این تفاوت در رفتار سیستمها و این جهش از یک سطح از شکست پدیده به سطحى دیگر ،به
راستى در جهان خارج وقوع مىیابد .اما لزوما آستانهى پیدایش آن با آنچه که ما مىپنداریم یکسان نیست.
سوم اینکه سطوح شکست پدیده بر روى یکدیگر سوار مىشوند .یعنى چنین نیست که موجودى پیچیده مانند
مورچه با دستیابى به سطحى از شکست پدیده مانند سطح معنایى ،سطح قبلى -سطح حسى -را از دست بدهد.
هر موجودى ،سطح باالتر شکست پدیده را بر سطوح زیرین بنا مىکند .آنچه که به سطوح باالیى مىرسد لزوما
از سطوح زیرین عبور کرده و به این ترتیب بالیدن و رشد این سطوح امرى است شبیه به پدیدهى شاخهزایى
تکاملى که در نظریه سیستمهاى پیچیده مطرح است.
پ :نتایج منطقى-فلسفى
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از آنچه که تا بدینجا گذشت ،دیدگاهى کلى در مورد مفهوم شکست پدیده حاصل شد .حال باید ببینیم این
مفهوم و این تصویرى که از رابطه ى تجربه با جهان ساختیم ،چه نتایجى در بر خواهد داشت .تا اینجا تالش من
در راستاى استفاده از کمترین اصول موضوعهى ممکن ،و تکیه بر بدیهىترین اصول ناشى از تجربه بوده .نتایج
به دست آمده از این اصول موضوعه و شواهد تجربى ،تصویرى را که تا اینجا از موجود زندهى واقع در محیطش
ساختیم ،تایید مىکند .در واقع این تصویرى است که مستقیما از این شواهد و اصول نتیجه مىشود .خود تصویر
یاد شده ،به عنوان یک زمینه براى تفکر در مورد مفاهیم فلسفى ،پیامدهایى را در پى دارد ،که در این قسمت به
آن خواهم پرداخت .این پیامدها را به صورت گزارههایى مطرح خواهم کرد و شرحى کوتاه بر هریک خواهم
نگاشت.
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گزارهى نخست :پدیدهها فاقد ارزش هستىشناختى بدیهى هستند.
آنچه که از ابتداى این بحث مورد توجه بود ،درك بهتر و دقیقتر رابطهى تجربهى موجود زنده ،با واقعیت
خارجى موجود در محیطش بود .اینکه موجود زنده چگونه تجربه مىکند ،و با توجه به این تجربیات چطور دنیاى
خارج خود را بازسازى مىکند ،موضوعى است که جزئیاتش در بحث ما نمىگنجد ،ولى از نظر شواهد آن را
تغذیه مىکند .چگونگى رابطهى مزبور ،امرى است که در شاخههاى فراوانى از دانش تجربى مورد اشاره قرار
مىگیرد ،و به ویژه در زیستشناسى و عصبشناسى به طور مفصل در موردش بحث مىشود .تالشش این نوشتار
هم در این جهت بوده که از این شواهد و نتایج تجربى شناخته شده ،براى رسیدن به تصویرى واقعبینانه در مورد
جهان خارج بهره جوید .نکتهاى که در نظر اول باطلنما جلوه مىکند ،این است که ما اگر بر این شواهد تجربى
تکیه کنیم ،در نهایت باید بر ارزش هستىشناختى تجربه شک کنیم .این همان باطلنمایى است که توسط انشتین
و راسل هم مطرح شده است .من مىکوشم تا ارزش واقعى تجربه را در اینجا نشان دهم ،و باطلنماى مزبور را به
نوعى رفع کنم.
شکستن پدیده ،کارى است که سیستم زنده انجام مىدهد ،و در این روند بیش از اینکه بر میل به شناخت
جهان اطرافش تکیه کند ،بر گرایش به بقا تاکید مىکند .پس به سادگى مىتوان دید که نسبیتى شدید بر ارزش
هستىشناختى پدیدهها حاکم است .آنچه را که ما قرمز مىدانیم ،زنبور سیاهى محض مىداند .رنگ سبز یکتایى
را که ما در برگهاى گیاهان مىبینیم و همه را یکسان مىپنداریم ،پرندگان متمایز و متفاوت مىدانند و به چندین
نوع سبزى در آن درك مىکنند و به هریک تجربهاى نو را نسبت مىدهند .فضاهاى فاز حسى در هر گونه نسبت
به گونهى دیگر کامال تفاوت مىکند .نه تنها وازههاى محورهاى حسى خاص رد این مورد از جانورى به جانور
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دیگر دگرگون مىشود ،که حتى نوع و تعداد این محورها هم در فضاى مورد بحث یکسان نیست .این فضاهاى
حسى هستند که پدیدههاى ما را تشخیص مىدهند ،و به سادگى مىتوان دید که پدیدههایى که ما مىبینیم ،در
دید سایر جانداران،اصال چیزى دیگر است .ممکن است چیزى که ما به عنوان دو پدیدهى مجزا مىبینیم ،در نظر
جاندار دیگرى یکى باشد ،و آنچه که ما یکى مىپنداریم ،در نگاه برخى چند پدیدهى متمایز باشد .نسبیتى که بر
این قلمرو حکفرماست ،امکان هرگونه قطعىنگرى را از ما مىگیرد .ما به هیچ یک از پدیدههایى که مىآفرینیم
نمىتوانیم اعتماد کنیم .چون کامال احتمال دارد -و تقریبا بدیهى است -که آنچه که در جهان خارج وجود دارد
با آنچه که ما براى خود ساختهایم تفاوت کند .به این ترتیب ،هیچ یک از چیزهایى که ما به عنوان پدیده مىشناسیم،
اصالت وجودى ندارند .این مفهوم ،چیزى را نتیجه مىدهد که من در اینجا ذهنىگرایى نسبى مىخوانمش.
منظور از این عبارت این است که در نهایت ،همهى آنچه که ما به عنوان جهان خارج مىبینیم ،آفریدهى ذهن
خود ماست .این قضیه با ذهنىگرایى مطلق که وجود جهان خارج یا وجود همتاهاى تجربهى ما را در جهان
خارج نفى مىکرد ،تفاوت دارد .در اینجا وجود جهانى در برون از خود ما مفروض است ،و ارتباطى هم با آن در
نظر گرفته شده .اگر به یاد داشته باشید اینها تنها اصول موضوعهى ما بودند .اما دانش مطلق ما در مورد جهان
خارج به همین دو اصل منحصر است .تازه این دو صفت جهان خارج هم به این دلیل مطلق هستند که ما خودمان
اینطور فرض کردهایم .ما هیچ چیز مطلق دیگرى در مورد جهان خارج مىدانیم .هرآنچه که درك مىکنیم ،برداشت
ماست .ممکن است در آن بیرون واقعا اینطور باشد ،ممکن هم هست نباشد .با دانستن مکانیسم شکست پدیده
در سیستم زنده ،دیگر انطباق جهان ذهنى حقیقت و جهان عینى واقعیت از هم مىپاشد .تنها چیزى که بین این
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دو وجود دارد ،نوعى رابطه است ،که در مردش چیزهایى مىدانیم ،ولى آنقدر نمىدانیم که بتوانیم آن جهان
ناشناختهى خارجى را کامال براى خود بازسازى کنیم.
به این ترتیب تجربه خود را زیر سوال مىبرد .اگر شواهد تجربى را مورد اتکا قرار دهیم ،به شکست پدیده
راهنماییمان مىکند ،و از آنجا ناچار مىشویم ذهنىگرایى نسبى را بپذیریم .اما این پیامد ،یعنى حذف مطلقانگارى
از دامنهى شناخت ،به گمان من چندان هم مشکلساز نیست .آنچه که تجربه به شدت نفى مىکند ،امکان درك
مطلق جهان خارج است .این نفى اصل امکان درك نسبى جهان خارجى را شامل نمىشود .اینکه چطور مىتوان
با وجود پذیرفتن ذهنىگرایى نسبى ،باز هم معقول و تجربهگرا باقى ماند ،چیزى است که در بند بعدى بیشتر
مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گزارهى دوم :تنها راه شناخت جهان خارج براى ما ،بهرهگیرى از تجربه است.
شکستن پدیده توسط سیستمهاى زنده ،مسلما ربطى با روابط واقعى موجود در جهان خارج دارد .در غیر این
صورت موفقیت سیستمهاى یاد شده در جهان فقط با چیزى شبیه به معجزه قابلتوضیح مىبود .ما خود در اصل
موضوعهى دوم خود رابطه اى در میان تجربه و جهان خارج را قید کردیم ،و از این قید ،متحرك بودن جهان
خارج و رابطه ى میان محرك خارجى و تاثیر حسى درونى را نتیجه گرفتیم .گفتیم که این نتایج براى ما تنها یک
راه را براى شناخت جهان خارج باقى مىگذارد ،و آن هم تکیه بر تجربه است .شواهد تجربى بیشمارى در این
مورد وجود دارد ،که همهى جانداران به کمک تجربهى خود در جهان زندگى مىکنند و موفق هم هستند .اگر
رابطهاى میان آنچه که ما درك مىکنیم و آنچه در آن بیرون هست باشد ،همین رابطه تنها راه شناخت است .فرض
اینکه چنین رابطهاى وجود ندارد ،چنانکه گفتیم تنها یک بنبست فلسفى ایجاد مىکند و کاربردى برایمان ندارد.
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هرآنچه که موجود زنده در مورد جهان خارج از خود مىداند و مىفهمد ،بر مبناى اطالعاتى استوار شده که
از راههاى حسى گوناگون از محیط به دست آمده .این دانستهها ،و این دادهها ،چنانکه گفتیم ،بسیار محدود و
نسبى هستند .سیستم زنده تنها در وازهى خاصى ،متغیرهاى خاصى را درك مىکند .و تازه در این درك و
اطالعگیریش هم خطا و نوفه فراوان وجود دارد .مختصر اینکه تصویر نقش شده بر سیستم زنده از جهان خارج،
تصویرى سخت دگرگون شده است .جهانى که موجود زنده مىشناسد .همین نقش کاریکاتور مانند است .هیچ
موجود زندهاى نمىتواند مستقیما با جهان اطرافش ارتباط داشته باشد .سیستمى که همهى متغیرهاى محیطى را
بدون حک و اصالح و تصفیه ،به داخل خود راه دهد ،سیستم زنده نیست .بلکه در بهترین حالتش سیستمى
غیرزنده و نامتمایز از محیط است .حتى سیستمهاى غیرزندهى معمول در اطراف ما هم این متغیرها را به این
دست و دلبازى در خود وارد نمىکنند .پس هرآنچه که هر موجود زندهاى از جهان خارج درك مىکند ،بیشتر
زاییدهى سیستم خودش است تا جهان خارج .این امر بدان معناست که پدیدههاى درك شده توسط موجود زنده،
در هیچ زمانى و در هیچ مکانى ،وجود خارجى ندارند .هرآنچه که موجود به عنوان پدیده درك مىکند ،برداشت
شخصى اوست .اگر آدم و آهو و آمیب نبودند ،هیچ سیب و شیر و میکروبى هم وجود نمىداشت .گفتهى بارکلىِ
ذهنىگرا را مىتوان در اینجا به این شکل اصالح کرد :درخت درون باغ  -به آن شکلى که در ذهن من وجود
دارد -،تنها تا زمانى که من آن را مىبینم هست.
تصویرى که به این ترتیب به دست آمد ،چنین است .جهانى واقعى وجود دارد که در موردش تنها همین را
مىتوان گفت :که هست.
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در این جهان ،موجودات زندهاى وجود دارند که مىکوشند تا با جذب و پردازش بهینهى اطالعات اطراف خود،
بقاى خود را تداوم بخشند .این موجودات ،هریک بر مبناى ساختار و عملکرد خود ،دستگاه مختصاتى حسى را
پدید مىآورند که همارز جهان آن موجود زندهى خاص است .این جهان تنها برداشتى ناقص و خام از چیزى
است که واقعا وجود دارد .هر تجربهى این موجود در هر برش از زمان ،تعدادى از عناصر معنایى را در بر مىگیرد،
که هریک را پدیده خواندیم .این پدیدهها ،در اصل کدهایى هستند که موجود زنده آنها را به مجموعههایى از
دادههاى حسى نسبت مىدهد .برخى از این پدیدهها ،با تقسیمبندى رفتارى واقعى موجود در جهان خارج بیشتر
تطبیق دارند .این پدیدهها در میان سیستمهاى زندهى متنوع عامترند و عملکردهاى وابسته به آنها هم موفقیت
بیشترى را براى بقا تضمین مىکند .یک نمونه از چنین پدیدههایى ،مفهوم زندگى است .همهى موجودات زنده،
نسبت به محیط خود طورى رفتار مىکنند که با فرض شکستن جهان به دو بخش زنده و غیر زنده سازگار است.
همچنین پدیدهى غذا چیزى است که ظاهرا همه موجودات زنده آن را به عنوان پدیده مىشناسند .یعنى الگوى
رفتارى تمام سیستمهاى زنده طورى است که انگار پدیدهى غذا را به رسمیت مىشناسند .همه جانداران جهان
را طورى مىشکنند که مفهوم غذا از دل آن بیرون بیاید .همچنین موجودات داراى دو جنس ،مفهوم جفت را هم
در این ذخیرهى واژگانى پدیدههاى خود دارند .این شکستهاى جهان ،با وجود عام بودن ،لزوما با آنچه که در
خارج وجود دارد ،منطبق نیست .ولى نشانگر این اصل است که سیستمهاى زنده و براى شکستن پدیدهها ،از
الگوهایى کم و بیش قابلدرك و مشابه استفاده مىکنند.

گزارهى سوم :شکست پدیده ،براى شناخت مفید است ،اما مانند هر روش دیگر پردازش اطالعات ،در بعضى
جاها ایرادات خاص خود را هم دارد.
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شکست پدیدهها کارکردى است که در مسیر تکامل ایجاد شده،و درجات مختلف و سطوح گوناگون آن در
جاندارانى با پیچیدگىهاى مختلف پراکنده شده است .با توجه به شیوع این کارکرد ،و عام بودن سطوح باالترش
در میان گونههاى پیچیدهتر ،مىتوان چنین فرض کرد که از نظر تکاملى ،شکست پدیده و سطوح باالتر انجام آن،
عملى مفید براى موجود زنده محسوب مىشود .چنانکه دیدیم ،این فرآیند از پیامدهاى ذاتى وجود شکست تقارن
در سیستم زنده است ،و بنابراین باالتر رفتن دقت و پیچیدگى این کارکرد نیز به سازگارتر شدن موجود زنده
نسبت به محیطش کمک مىکند .پس شکست پدیده ،از دید تکاملى کارى مفید و صفتى سازگارکننده محسوب
مىشود.
ما مىخواهیم به عنوان یک موجود شناسا که مىکوشد جهان خارج را درك کند ،این پدیدهى بنیانى و پایه را که
در همهى انواع درك وجود دارد بیشتر بشکافیم ،و آن را از زاویهى کمکى که به ما در راستاى شناخت مىکند،
ارزیابى کنیم .براى نیل به این هدف ،در دو بند ویژگیهاى خوب و بد شکست پدیده را براى دسترسى به شناختى
دقیقتر و منطبقتر بر جهان خارج مىنگارم.

الف :ویژگیهاى مثبت
چنانکه دیدیم ،شکست پدیده خود عبارت است از همان شکست تقارن ذاتى موجود در سیستمهاى زنده ،و
پیچیدهتر شدن آن در قالب سطوح باالتر این روند نیز همتاى پیچیدهتر شدن این شکست تقارن است .خود این
بىتقارنى عالىتر ،بازتابى است از بغرنجتر شدن روابط سیستم زنده با محیطش .و این همان است که در طول
زمان و زیر فشارهاى تکاملى ،در بسیارى از گونهها رخ مىدهد.
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از دید تکاملى ،باقى ماندن این روند در سیستمهاى زنده و بالیده شدن و گسترش یافتنش در چهارچوب سطوح
باالترى از شکست پدیده ،براى تایید این حکم که شکست پدیده در راستاى بقا عمل مىکند .کافى است.
از سوى دیگر ،این روند پدیدهتراشى به موجود زنده امکان پردازش اطالعاتى در حجم بسیار بیشتر را داده.
چنانکه گفتیم ،سطوح باالتر این روند همه بر اثر بحرانهاى انباشتى ایجاد مىشوند که خود در افزایش حجم
داده هاى ورودى ریشه دارند .به بیان دیگر ،پیدایش و فرگشت این روشهاى شکست پدیده ،همه به نیازهاى
موجود براى اقتصادىتر کردن پردازش کردن پدیدهها مربوط مىشوند .به کمک این سطوح باالیى روند
پدیدهتراشى است که ما قادر به درك پیچیدگىهاى موجود در جهان اطراف خود مىشویم ،و انبوهى از اطالعات
را بدون دچار شدن به سردرگمى تعبیر مىکنیم.
سود دیگر شکست پدیدهها ،در ارتباطات است .چنان که دیدیم ،برترین سطح شکست پدیده ،زبان است که
نظامى است سازمان یافته و دقیق از شکست پدیدهى خودآگاه .زبان ،عالوه بر این که امکان خودآگاهى را براى
ما فراهم مىآورد ،امکان انتقال تجربههایمان را به افراد دیگر همگونهى خودمان نیز فراهم مىآورد .تمام دادههایى
که ما از جریانهاى فرهنگى به دست مىآوریم و همهى آنچه که آدمیان از راه آموزش و پرورش اکتسابى در بطن
جامعه یاد مى گیرند ،ریشه در زبان دارد ،که خود نمودى از شکست پدیده است .اگر ما اکنون توانستهایم کاخ
دانش و علمى به این عظمت را پى افکنیم ،به دلیل وجود شکست پدیده بوده .آجرهاى این کاخ شناخت ،از
پدیدهها تشکیل یافتهاند ،و بنابراین مىتوان روند شکست پدیده را به مثابه تیشهاى دانست که این آجرهاى اولیه
را از صخرههاى پیوسته و بىشکل تجربیات حسى استخراج مىکند .به این مفهوم ،شکست پدیده رمز اصلى
شناخت در همهى ماست .هرآنچه که به زبان مىآوریم و به آن مىاندیشیم ،به نوعى از شکست پدیده سرچشمه
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مىگیرد ،و بنابراین نظام فکرى همهى ما ،و همهى شناختى که از جهان خارج در ذهن خود داریم ،به نوعى
مدیون روند شکستن پدیدههاست.
اما این فواید به همینها منحصر نیست .شاید یکى از مهمترین پیامدهاى دیگر روند مزبور ،پیدایش منطق
باشد .منطق ،عبارت است از قوانینى که بر ترکیب پدیدهها و روابط میان آنها حاکمند .درك انتزاعى این قوانین و
روابط ،بدون شناخت اولیهى خود پدیدهها ناممکن است .همهى ما نخست باید پدیدهها را درك کنیم و بعد
روابط میان آنها را در نظر گیریم و در نهایت از درك این روابط و نظمهاى تکرارى موجود در آنها ،منطق خاص
خود را بسازیم .منطقى که در مسیر تکامل مىتواند تا حدود زیادى ریخت ذاتى و ژنومى به خود بگیرد و در
برنامههاى ژنتیکى سازماندهى شده ،و ذخیره گردد.
نتیجه این که هرآنچه ما از شناخت در دست داریم ،به نوعى از شکست پدیدهها برخاسته است .تجربیات ما،
پدیدههایى که درك مىکنیم ،انتقال این پدیدهها به دیگران ،منطق حاکم بر روابط این پدیدهها ،و  ...همه و همه
در روند اصلى پدیدهتراشى نهفته هستند.

ب :ویژگیهاى منفى
در کنار این ویژگىهاى مثبت ،چند کارکرد منفى هم براى پدیدهتراشى مىتوان در نظر گرفت .مهمترین این
موارد عبارت است از خطاهایى که در اثر زیاد جدى گرفتن پدیدهها رخ مىدهد .چنانکه گذشت ،پدیدهها را ما
مىآفرینیم ،و هر پدیدهاى لزوما در جهان خارج مصداق ندارد .هرچند مکان دارد که داشته باشد .اگر سیستم زنده
به برخى از این پدیدهها بیش از حد الزم بها دهد ،و آنها را داراى مصداقى بیش از آنچه که در واقع دارند فرض
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کند ،در آن صورت اشکاالتى در روند شناخت ایجاد خواهد شد .بروز این ایرادات ،در درجه اول به دلیل وارد
کردن متغیرها و عناصرى به معادلهى درك جهان خارج است ،که واقعا مابهازاى خارجى ندارند .یک بودایى
متعصب را در نظر بگیرید که براى رهیدن از کارما مىکوشد تا به نیروانا برسد .ممکن است این تالش او،
قابلتحسین باشد ،و ممکن هم هست که کارما و نیروانا داراى مصادیق خارجى باشند ،اما تا زمانى که امکان
عکس آن مورد توجه قرار نگرفته ،و به شکل منطقى نقد نشده ،پرداختن به این کوشش بىمعناست .اگر این راهب
موضوع را با دید ما بشکافد ،و اگر در نهایت به این نتیجه برسد که مفاهیمى مانند کارما و نیروانا مصداق خارجى
ندارند و تنها در ذهن خودش وجود دارند ،کل رفتار گذشته و تصویرى که از جهان داشته برایش نامعقول و
نادرست جلوه مىکند .در تاریخ بشر فراوان نمونههایى را داشتهایم که واقعیت پنداشتن یک پدیدهى ذهنى تولید
شده در دستگاه پردازندهى خود فرد ،به ایجاد خطاهایى فاحش و رفتارهایى بسیار نادرست منجر شده باشد .یک
لحظه به تالشهاى کیمیاگرانى فکر کنید که قرنها به دنبال سنگ فالسفه مىگشتند ،و این مفهوم ذهنى نه چندان
مشخص را امرى واقعى و داراى حضور خارجى فرض مىکردند .ناگفته پیداست که این پیشروان دانش شیمى
در اشتباه بودند .سنگ فالسفه جز در ذهن خود کیمیاگران وجود نداشته ،و بنابراین دستگاه عظیم نمادینى که
براى رسیدن به آن ابداع شده بود ،چیزى جز یک بازى منطقى نبود ،که بر مبناى پیشفرضى نادرست بنیان نهاده
شده باشد.
یا براى لحظهاى به دعواهاى درازمدتى که بین فرقههاى آرنیوسى و آتاناسیوسى در مورد خصلت مسیح
درگرفته بود بنگرید .اگر کمى دقیقتر به این دعوا و مرافعه نگاه کنیم ،مىبینیم که همهى مفاهیم مورد بحث و
مورد اختالف ،از شکستن نادرست پدیدهها در ذهن راهبان و پیشوایان مذهبى آن دوران ایجادش شده بوده .اگر
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هر دو طرف به جاى چسبیدن به پیشفرضهایى نقدناشده ،و پدیدههاى واقعى پنداشتهى ناواقعى ،از ابتدا بار دیگر
روند شکست پدیده را در ذهن خود مرور مىکردند ،این دعواها و نتایج ناخوشایند آن هرگز به وجود نمىآمد.
مثال در این مورد زیاد است و مىتوانم این حرف را با اشاره به مکتبهاى فکرى متعصبانه دیگر هم ادامه دهم.
چون این کار را در ادامهى این بحث در جایى دیگر انجام خواهم داد ،اینجا از دراز کردن گفتار خوددارى مىکنم.
تنها نتیجه اى که اینجا مورد نظر من است ،این است که چسبیدن به برخى از نمودهاى شکست پدیده ،بدون
اندیشیدن در این مورد که اصال این پدیدهها وجود خارجى دارند یا نه ،مهمترین سبب ایجاد خطاست .این خطاها
به قدرى مهمند که بخش عمدهاى از مباحث و مرافعات فلسفى-عقیدتى موجود در تاریخ بشریت را در بر
مىگیرند.
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گفتار سوم :اصالت پدیدهها

ما موجوداتى شناسا هستیم که هدفمان از این نوشتار ،دستیابى به راهى بهینه براى شناخت بود .دیدیم که
شناخت تنها از راه شکستن پدیدهها حاصل مىشود ،و دیدیم که این پدیدهها مىتوانند کامال ذهنى باشند و در
جهان خارج مصداقى نداشته باشند .بنابراین ما همواره داریم با توجه به پدیدههایى که درك مىکنیم ،تصویر از
جهان را براى خود مىآفرینیم .اما واحدهاى سازندهى این تصویر ،خود پدیدهها هستند که در واقعت
هستىشناختىشان شک هست .پس همهى ما همیشه در خطر این خطا قرار داریم که با پدیدههایى که بله نحوى
نادرست شکسته شدهاند ،جهانى را بیافرینیم که رابطهاى اندك با جان واقعى خارجى داشته باشد .براى پرهیز از
این اشتباه ،و کمینه کردن آویختن به پدیدههاى موهوم ذهنى ،چارهاى نداریم جز آنکه بار دیگر مفاهیم بنیادى
موجود در فلسفه را از نو بشکافیم و مقدار رابطهى آن را با جهان خارج ،بر اساس این بینش نوینى که به دست
آوردهایم ،مورد نقد قرار دهیم .من در این گفتار نگاهى تازه به کلیدواژههاى مهم مطرح در فلسفهى خودم خواهم
داشت ،و خواهم کوشید تا آنها را بار دیگر در پرتو شکها و امیدهایى که از دیدگاه شکست پدیدهها حاصل
مىشود ،به محک نقد کشم .گفتار را با بحثى کلى در مورد درجهى اشتراك الگوهاى شکست پدیده در افراد
گوناگون آغاز خواهم کرد .بعد از آن به یک یک مفاهیم مورد بحث خواهم پرداخت.
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الف :شباهتها و تفاوتها در الگوهاى گوناگون شكست پديده

مهمترین الگوى مورد بحث در این قسمت ،زبان است ،چرا که هم از نظر شناخت انسانى داراى بیشترین
ارزش است ،و هم از سوى دیگر اطالعات ما در مورد آن بیشینه است و بیشتر جاى مانور داریم .در واقع به جز
اطالعات جسته و گریختهاى که از رفتارشناسى ناشى شده است ،چیز زیادى در مورد روشهاى دیگر شکست
پدیده نمىدانیم .مانند سابق ،هر مبحث را با گزارهاى که بیانگر اصل مفهوم مورد نظر آن بند باشد آغاز مىکنم و
بعد توضیحى کوتاه در مورد آن گزاره خواهم داد.

الف :الگوهاى کلى شکست پدیده در هیچ دو جاندارى دقیقا یکسان نیست.
چنانکه گفتیم ،عوامل تعیین کنندهى چگونگى شکست پدیدهها در سیستم زنده ،بر اساس دو محور تعیین
مىشوند .نخست محور وراثتى ،که برنامهریزى ژنومى تعیین کنندهى سخت افزارهاى گیرنده و پردازنده را شامل
مىشود ،و دیگرى محور اکتسابى ،که به طرح کلى تجربیات فرد ،و توان یادگیرى ویژهى وى بستگى دارد .در
اینجا مى کوشم تا نشان دهم که با وجود شباهتهاى چشمگیر وابسته به ژنوم الگوهاى شکست پدیده ،هیچ دو
فردى نمىتوانند در هردوى این موارد با هم یکسان باشند.
شواهدى وجود دارند که در نگاه اول تاییدى در جهت جهانگیر پنداشتن الگوهاى شکست پدیده محسوب
مىشوند .یک نمونهى آن در تاریخ علم زیست شناسى ،به زمانى مربوط مىشود که زیستشناسان مخصص
ردهبندى غربى ،با بومیان آمریندان در حاشیهى رود آمازون برخورد کردند .این جهانگردان دانشمند دیدند که
شامانها و جادوگران بومى این قبایل -که وظیفهى پزشک را هم بر عهده داشتند -،قادرند هزار گونه از گیاهان
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وحشى دارویى جنگلهاى اطراف قبیلهى خود را تشخیص دهند .مقایسهاى که در میان این دو روش ردهبندى
گیاهان انجام گرفت ،نشان داد که گونههاى تشخیص داده شده توسط دانشمندان مدرن غربى و خردمندان بومى
سرخپوست ،به شکل چشمگیرى با همدیگر شباهت دارند .یعنى این دو فرهنگ گوناگون ،در برخورد با یک
پدیدهى خارجى یکسان ،به شکلى مشابه پدیده را شکسته بودند (ویلسون.)1376 ,
در طبیعت نزدیکى ساختار وراثتى افراد را با شاخصهاى گوناگونى مىسنجند .روشهاى پیچیدهىتعیین توالى
ژنومى ،یکى از آن راههاست .در نهایت ،از همهى این راهها ،نتایجى مشترك به دست مىآید .این نتایج نشانگر
این هستند که جمعیتهاى مشخصى از افراد جاندار ،نسبت به هم شباهت ژنومى بیشترى دارند .این جمعیتهاى
شبیه به هم را در زیستشناسى با نام گوه مورد اشاره قرار مىدهند .در اینجا کارى به دشوارىهاى تعریف مفهوم
گونه نداریم .آنچه که مهم است ،این است که حتى در میان افراد همگونه نیز ،در حالت عادى تفاوت ژنوم وجود
دارد .گونه ،مجموعهاى از افراد را در بر مىگیرد که آنقدر از نظر ژنومى به هم شبیه باشند که بتوانند جفتگیرى
موفق بین خود انجام دهند .اما این تعریف -که ناقص هم هست -امکان بروز تفاوت در میان افراد یک گونه را
نفى نمىکند .در واقع به خوبى شناخته شده که در سطوح مختلف ردهبندى ،تفاوتهایى مشخص با دامنههایى
شناخته شده در میان محتواى وراثتى جانداران همگونه وجود دارد .تنها موردى که مىشناسیم و در آن تفاوت بین
محتواى ژنومى دو فرد وجود ندارد ،در حالتى است که افراد مرد نظر دو یا چند قلوى تک تخمکى باشند ،و یا
موجود به صورت غیرجنسى تولید مثل کرده باشد .در عمل حتى در این موجودات هم -که داراى محتواى
اطالعاتى ژنومى مشابهى هستند -به دلیل شرایط محیطى متفاوت،بیان ژنها دقیقا مشابه انجام نمىگیرد ،و بنابراین
باز هم تفاوتهایى در ساختار و ترکیب نتایج ناشى از برنامهى ژنومى دیده مىشود .در جانداران دیگرى که داراى
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تولید مثل جنسى هستند ،این تفاوت در محتواى ژنومى افراد هم گونه به درجات گوناگون دیده مىشود .مثال
دامنهى تغییرات اطالعات ژنومى درونگونهاى گیاهان برابر است با  %6/4یعنى اگر محتواى ژنومى دو فرد تا این
حد تغییرات از خود نشان دهد ،هنوز ممکن است آن دور را متعلق به یک گونه 0دانست .این دامنهى تغییرات
براى جانوران بىمهره  %13/4و براى مهرهداران حدود  %6است.
اگر بخواهیم به طور خاص در مورد انسان به مقایسهاى دست بزنیم ،به خوبى آشکار مىشود که هر دو فرد
انسانى غیردوقلوى تک تخمکى را مىتوان از دید ژنومى منحصر به فرد دانست .ضریب تغییرات ژنومى قابلتحمل
در درون گونهى انسان  sapiens sapiensبرابر است با  .% 7/6فرانسیس آیاال در آن زمانی که فکر میکردند
هر انسان چیزى حدود صد هزار ژن دارد ،حساب کرده بود که با توجه به این ضریب ،هرکس مىتواند در 6700
ژن با دیگر افراد انسانى تفاوت کند .با توجه به این عدد ،تنوع کل گامتهاى ممکن براى یک انسان منفرد ،برابر
خواهد بود با  26700.این عدد ،تقریبا برابر است با  .102017یعنى تعداد کل گامتهایى که یک انسان تنها مىتواند
تولید کند ،و هریک هم پس از ترکیب با همانند خود به یک فرد انسانى تبدیل شوند ،برابر است با یک ده ،و
 2017صفر در جلویش! حال احتمال اینکه دو فرد انسانى داراى الگوى ژنومى دقیقا یکسانى باشند ،برابر مىشود
با معکوس این عدد ،یعنى 10-2017 :براى اینکه به بزرگى عدد نخست و کوچکى معکوس آن پى ببرید ،باید ذکر
کنم که تعداد کل اتمهاى موجود در جهان -به تخمین کیهانشناسان -برابر است با 1076اتم .پس احتمال اینکه
جهان ،تصادفا در دو لحظهى مجزا دقیقا یک ترکیب اتمى یکسان را از خود نشان دهد ،برابر مىشود با .10 -76
ا ین عدد تقریبا برابر است با صفر .یعنى احتمالش آنقدر کم است که از دید آمارى معنا ندارد .با توجه به اینکه
ترکیبات موجود در ژنوم تصادفىتر از ترکیبات اتمهاى جهان بازآرایى مىشوند،و عدد ناچیز  10-2017را برایش
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استخراج کردیم ،مىتوان حکم کرد که هیچ دو فرد انسانى ،در حالت عادى نمىتوانند الگوهاى ژنومى مشابهى را
از خود نشان دهند .امروز ما می دانیم که شمار ژنهای انسان سی هزار تاست و نه صد هزار ،اما این تفاوت در
کل این محاسبه تاثیر چندانی ندارد.
مثال نقض مشخص در این مورد دوقلوهاى تک تخمکى هستند .اما تعداد آنها نسبت به کل افراد بشر
آنقدر کم است که اعتبار محاسبهى ما را مخدوش نمىکند .عالوه بر این حتى در دوقلوهاى یاد شده نیز درجهى
نفوذ ژنها 88بر اساس شرایط خاص رشد موجود ،حاالتى متفاوت را از خود نشان مىدهند ،و به همین دلیل هم
مىبینیم که در صفاتى جزئى مانند خطوط کف دست و نوك انگشتان 89دوقلوهاى همزاد هم تفاوت دیده مىشود.
آنچه که تا اینجا گفتیم ،در مورد ژنها و ترکیب آنها بود که تعداد و دامنهى تغییراتشان نسبتا محدود است.
اگر بخواهیم استداللى مشابه را در مورد شرایط محیطى سیستمهاى زنده بیان کنیم ،به سادگى مىبینیم که احتمال
برابر بودن شرایط رشد و تکوین دو فرد ،از عددى که براى برابرى ژنومها به دست آمد هم کمتر خواهد بود.
عمال تعداد ترکیبات ممکن براى شرایط زیستى سیستم زنده بیشمارند ،و این امر احتمال تکرار همهى این عوامل
با ترکیبى مشابه براى دو موجود را به عدد صفر بسیار نزدیک مىکند.
نتیجه اینکه احتمال تکرار توأم ژنوم و محیط در دو فرد ،عمال برابر صفر است ،و بنابراین مىتوان حکم کرد که
هیچ دو موجود زنده اى داراى ساختار و دینامیسم دقیقا یکسانى نخواهد بود .از این حرف ،این نتیجه حاصل
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مى شود که فضاى فاز حسى هیچ دو موجودى هم دقیقا با یکدیگر برابر نخواهد بود .هر دو موجود زندهاى -
هرقدر هم که از نظر ساختار ژنومى و محیطى به هم نزدیک باشند -،جهان را به یک شکل نمىبینند .جهان ،براى
هر موجودى به نوعى ظهور پیدا مکند و زمینهى تعیین نوع این ظهور ،فضاى فاز حسى موجود است .موجوداتى
که با یکدیگر در این مورد تفاوت دارند ،لزوما فضاى فازها معنایى متفاوتى را بر مبناى محسوسات خود خواهند
ساخت ،و تقارن جهان خارج را به شکلى ویژه خواهند شکست.
بد نیست در اینجا به یکى از شواهد بیشمارى که براى تایید حرفمان وجود دارد اشاره کنیم:
همانطور که براى کل محرکهاى قابل درك توسط یک موجود فضاى فاز حسى تعریف کردیم ،مىتوانیم براى
هریک از حواس آن موجود نیز چنین فضایى را تعریف کنیم .چنین کارى در مورد فضاى فاز بینایى انسان بسیار
انجام شده و مدلهاى ایجاد شده یه ویژه براى شبیهسازى بینایى در هوش مصنوعى کاربرد زیادى دارد .در مورد
فضاى پیچیدهاى مانند فضاى فاز بینایى انسان ،شکى وجود ندارد که هیچ دو تجربهاى نمىتوانند با یکدیگر برابر
باشند .امکان اینکه محرکهاى نورى پیچیدهى رسیده به شبکیه در دو مقطع زمانى  -در شرایط طبیعى ،و نه کنترل
شده و آزمایشگاهى -دقیقا یکسان باشد ،بسیار اندك است .دقت کنید که در اینجا منظور از یکسان بودن ،برابرى
دقیق همهى تاثیرات گرفته شده بر شبکیه است .حتى موقعى که دو محرك سادهى نورى در شرایط آزمایشگاهى
بر شبکیه مىافتند ،نتایج درك شده توسط شبکیه برابر نیست .تفاوتهاى موجود در توان پردازش ،پنجرهى توجه
بینایى ،و شلیکهاى کاتورهاى نورونهاى این دستگاه ،امکان برابر شدن این دو حالت را از بین مىبرد.
اما این ی گانگى در الگوهاى تحریکى هر فضاى فاز حسى خاص ،در مورد جانورانى ساده تر و حواسى
ابتدایىتر نیز صدق مىکند .مثال نشان داده شده که مغز افراد مختلف مقیم یک کندوى زنبور عسل Apis
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meliferaبویى مانند –  Hexanolکه از ترکیبات موجود در بوى گل و فرومونهاست -را به اشکالى گوناگون
درك مىکنند .به بیان دیگر ،بازنمایى بوى مورد نظر در فضاى فاز بویایى هریک از این زنبوران ،الگویى مشخص
و منحصر به فرد را به خود مىگیرد ( .)Joerges et al, 1997این تفاوتهاى فردى در درك یک بوى مشخص،
در مورد همهى بوها وجود ندارد و در همهى افراد هم با یک نوسان دیده نمىشود .اما همین صرف وجود چنین
تفاوتى ،دلیل کافى براى تایید ادعاى ماست.

عناصر زبانى نمایندگان خوبى از عناصر سازندهى جهان خارجى نیستند.
زبان ،مفهومى است که در زبانشناسى به اشکال گوناگون تعریف مىشود و از این تعریف هم نتایج فلسفى
متفاوتى مىتوان گرفت .من در اینجا قصد پرداختن به این تعریف و نقدشان را ندارم .پس زبان را به سادگى به
عنوان سیستمى پیچیده از نمادها در نظر مىگیریم که توانایى بازنمایى تنوع نامحدودى از تجربیات را داشته باشد.
در مورد رابطهى زبان و اندیشهى خودآگاه ،چنان که گفته شد ،نظریات فراوانى وجود دارد .هردر 90فیلسوف
آلمانى ،در جملهى مشهورى مىگوید :انسان با واژگان مىاندیشد .به گمان الو ،اندیشه همان گفتگوى درونى
است ،و گفتار همتاست با فکر کردن با صداى بلند .او با توجه به این دیدگاه ،معتقد بوده که تفاوتهاى فردى
مربوط به روش اندیشه ،در زبان بازنمایى مىشوند .او در جملهى مشهور دیگرى ،مىگوید :هر ملتى با روش
تفکر خاص خود سخن مىگوید و با زبان خاص خود مىاندیشد .بنابر نظر او ،ساختگرایان دیگرى که از او
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پیروى کردهاند ،مفاهیم موجود در یک زبان قابلانتقال به زبانهاى دیگر نیست .چون زمینهى فکرى الزم براى
بیان آن در زبانى دیگر وجود ندارد .این ایده به قدرى پیشرفت کرده که زبانشناسانى مانند فون هومبولت

91

مدعى شدهاند که هر زبانى در اصل نوعى سیستم جهانبینى خاص و منحصر به فرد است .چنین دیدگاهى را در
زبانشناسانى که رویکرد مردمشناختى را مىپسندند نیز دیده مىشود .مثال وورف 92در این مورد به حدى پیش
رفته که مفهوم زمان را هم وابسته به زبان مىداند و منکر وجود درك زمان در کاربران برخى از زبانهاى فاقد زمان
مانند زبان سرخپوستان هوپى -است .ساپیر 93زبانشناس دیگرى است که بیشتر از زاویهى دید زیستشناسى بهقضیه مىنگرد ،و به همان نتایج نسبى شدید مىرسد.
در برابر این دیدگاه ساختگرا ،دیدگاه گشتارى-زایشى 94نیز وجود دارد که عنوانش با نام پیوند خورده است.
در این دیدگاه ،زبان از دو سطح ساختارى تشکیل یافته است .یکى که زیربنا و پیکرهى اصلى را مىسازد،
زیرساخت نامیده مىشود و بر مبناى برنامهریزى ژنومى تعیین مىشود .و دیگرى که روساخت خوانده مىشود
اکتسابى است و به یادگیرى و آموزش ربط دارد .با این زاویهى دید ،طبیعى است که زبان در کل میان افراد انسانى
مشترك دانسته شود ،و مفاهیم موجود در آن هم نوعى خصلت ذاتى-وراثتى پیدا کنند.
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دیدگاههاى دیگرى هم در حد واسط این دو نظرگاه افراطى وجود دارد ،مثال گروهى معتقدند که فقط مفاهیم
پایهى قابل تجربه توسط همهى افراد انسانى داراى قابلیت ترجمه شدن به زبانهاى دیگر هستند ( .(Swadesh,
1955مثال مفاهیمى مانند پا و دست و خورشید و آب را مىتوان به هر زبان دیگرى برگرداند ،اما مفهوم
قراردادىاى مانند نوروز یا صوفى را -در زبانى مانند فارسى -نمىتوان ترجمه کرد .این دیدگاه مىپذیرد که زبان
بازتاب دقیق جهان خارج نیست و تنها عبارت است از بازنمایى آن بر اساس سلیقهى ناظر .اما باز در عین حال
مدعى است که این تجربیات و سلیقهها در افراد گوناگون انسانى به قدرى به یکدیگر نزدیکند که وجود محورهایى
مشترك را در میان زبانهاى گوناگون توجیه مىکنند.
شواهدى فراوان براى تایید این ادعا وجود دارد که مفاهیم مهم قابلبحث در فلسفه ،و اصوال همهى مفاهیم
انتزاعىتر از حدى ویژه ،در زبانهاى گوناگون خصلتى نسبى دارند .بررسىهاى انجام شده در مورد واژگان و
معانى موجود در زبانهاى گوناگون نشانگر این مطلبند که ترجمهپذیرى واژگان از زبانى به زبان دیگر ،کمتر از
آنچه که در نظر اول به ذهن متبادر مىشود ،صحت و دقت دارد.
بر اساس دیدگاه مورد پیشنهاد من ،واژگان و عناصر زبانى ،به دلیل اینکه بر مبناى شکلى ویژه از شکست پدیده
ساخته شدهاند ،لزوما ارتباط یک به یکى با عناصر موجود در جهان خراج ندارند .این پدیدهى واژهسازى ،چیزى
نیست جز ادامهى روند نمادین کردن دریافتههاى حسى ،و بنابراین نسبیت حاکم بر این دریافتها و نمادین
کردنها ،بر همهى ساختارهاى زبانى نیز حاکم است .بنابراین ،طبیعى است که پنداشته شود واژگان مورد استفادهى
ما در زبان ،ما به ازاى خارجى ندارند ،و بخش مهمى از آنها به سادگى از انتزاعى کردن مفاهیم مشترك در میان
پدیدههاى متفاوت ایجاد شدهاند.
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براى تایید اى ادعا ،و تقویت این فرض که واژگان واقعیت خارجى ندارند ،چند را که وجود دارد .یکمى از
این راهها عبارت است از اینکه مفهوم برخى از این واژگان را از دید دانش زبانشناسىِ عصبشناختى 95تحلیل
کنیم ،و درجهى مصداق آنها را به لحاظ منطقى بررسى کنیم .راه دیگر این است که به مقایسههایى در قالب
زبانشناسى مردمشناسى 96دست بزنیم و ببینیم واژگانى که به گمان ما عام و فراگیر هستند ،واقعا در چه حد به
شکل ترجمهپذیر در زبانهاى مستقل وجود دارند .در ادامهى این بحث ،به هردوى این رویکردها خواهم پرداخت.
نخست به بحث کوتاهى در مورد واقعیت خارجى مفاهیم انتزاعى مىپردازم ،و بعد به شواهدى که از زبانشناسى
تطبیقى سرچشمه مىگیرند ،نگاه خواهم کرد.

الف :بسیارى از مفاهیم انتزاعى زبانى مصداق خارجى ندارند.
به تعبیر دریدا یکى از مهمترین ویژگىهاى زبان ،توانایى اشارهى آن به چیزهایى خارج از خود است .چیزهایى
که در ساختار زبانى قابلطرحند ،ولى لزوما وجود خارجى ندارند (  . (Gerard & Derrida, 1992آنچه که
در این بند مورد نظر ماست ،تا حدودى مطابق با دیدگاه این فیلسوف است .در هر زبانى ،مجموعهاى از واژگان
وجود دارند که مفاهیمى انتزاعى و تحویلناپذیر به اتمهاى ابتدایى منطقى-حسى را بیان مىکنند .در اینجا
مىخواهم از یک سو نشان دهم که بسیارى از این مفاهیم انتزاعى مصداق خارجى ندارند ،و از سوى دیگر گریزى

Neurolinguistics
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هم به خود اتمهاى حسى مورد استفاده در زبانها خواهم زد و درجهى حضور مستقل آنها در جهان خارج را نیز
به نقد خواهم کشید.
اتمهاى حسى سازندهى زبان ،عبارتند از واژگانى که پایهاىترین مفاهیم حسى را منتقل مىکنند .واژهى قرمز ،
یک مفهوم حسى اتمى است .مىتوان این واژه را به شلیک نورونهاى خاصى در شبکیه مربوط کرد ،که به
فوتونهاى با طول موج 470نانومتر حساسیت دارند .این نورونها ،نمایندهى ابتدایىترین سطح برخورد سیستم
گیرندهى اطالعات ما با جهان خارج هستند ،و به این ترتیب واژهاى که رفتار آن را کد مىکند ،واژهاى است که
به سوى اتمهاى حسى سیستم گیرنده/پردازندهى ما نشانه رفته است .حاال ما مىخواهیم ببینیم واژهى قرمز داراى
معناى هستىشناختى هست یا نه؟
باید نخست ببینیم وقتى واژهى قرمز را مىشنویم ،چه درك مىکنیم؟
یک زیستشناس ،یا یک فیزیکدان ،ممکن است با شنیدن این واژه همان فوتون با طول موج 470نانومتر را
در ذهن بازنمایى کند .در این حالت ،آنچه که مفهوم قرمز را نمادین کرده ،عبارت است از دو سه مفهوم علمى
نسبتا خوب تعریف شده ،مانند فوتون ،طولموج ،و گیرندگى شبکیه .به بیان بهتر ،یک دانشمند خردهبین ،اگر
بخواهد از تمام دانش اندوخته شده در ذهنش بهرهبردارى کند ،هنگام شنیدن این واژه ،مفهوم آن را به این سه
چهار واژهى دیگر یاد شده تحویل مىکند .اما در اینجا این مشکل وجود دارد که همهى واژگان علمى الزم براى
تعریف مفهوم قرمز ،خود واژگانى هستند نیازمند معنا ،که معناى خود را در ارتباط با واژگان دیگرى به دست
مىآورند ،که باید به نوبهى خود تعریف شوند .پس اگر بخواهیم روند تحویل واژهى قرمز را به واژگان دیگر
دنبال کنیم ،چیزى جز چرخههاى معنایى بىسروته زبانى را در برابر خود نخواهیم داشت .من در ادامهى همین
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نوشتار به تفصیل ناممکن بودن تعریف یک واژه را نشان دادهام .به همین دلیل هم در اینجا بار دیگر آن را تکرار
نمىکنم .کوتاه سخن آنکه اگر شنوندهى ابردانشمند مورد نظر ما بخواهد مفهوم قرمز را با تحویل کردن آن به
سایر واژگان ،یا تعریفش با کلمات دیگرى انجام دهد ،هرگز موفق نخواهد شد .چون خود را در شبکهاى از معانى
به هم پیوسته گرفتار خواهد دید که هیچیک داراى تعریفى مشخص و معلوم نیستند .پس با این روش نمىتوان
قرمز را با آنچه که در جهان خارج مىگذرد مربوط کرد .چون واسطههاى این ارتباط -یعنى واژگان دیگر -خود
داراى ارتباطى نامشخص با واقعیت خارجى هستند.
راه دیگرى که این ابردانشمند ما در پیش رو دارد ،این است که کمى شهودىتر به قضیه نگاه کند .او مىتواند
به سادگى چشمان خود را به یک توت فرنگى رسیده بدوزد و بگوید :منظور من از قرمز این است.
این تعریف حسى و شهودى چند ایراد دارد .نخست اینکه نمىتواند به من -که هنوز این توتفرنگى را ندیدهام-
مفهوم قرمزى را نشان دهد .ایراد دوم این است که باز هم در این حالت مشکل رابطهى واژهى قرمز با جهان
خارج حل نشده باقى مىماند .اگر بخواهیم آنچه را که در دستگاه عصبى -یعنى گیرنده/پردازندهى  -ناظر ما
مىگذرد در نظر بگیریم ،باید این کار را بکنیم .باید نخست تمام محرکهاى رنگىاى را که ممکن است وجود
داشته باشد بر شبکیهاش بتابانیم ،و بعد به ازاى هر طولموج خاصى که فرد مىبیند ،از او بپرسیم :این قرمز است؟
اگر این کار را بکنیم ،و ناظر هم دقیق و درست جواب ما را بدهد ،با طیفى از طول موجها روبرو خواهیم بود
که مثال از 360نانومتر آغاز مىشود و به 470نانومتر ختم مىشود .پس با این ترتیب ما مىتوانیم مفهوم قرمز
را از دید ناظر مورد آزمایشمان ،اندازهگیرى کنیم .اما باید دید واقعا این توضیح درست است؟ این گزاره که
تحریکات حسى نورانى در وازهى 470-360نانومتر بر شبکیه قرمز است ، .بىتردید چیزى را در جهان خارج
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بیان مىکند .این گزاره مىتواند داراى معنا باشد ،و تعریفى تجربى از مفهوم قرمز را به دست مىدهد .اما این
پرسش اولیه همچنان در جاى خود باقى است ،که آیا تحریک حسى شبکیه در این وازهى خاص واقعا مصداق
خارجى دارد؟ آیا اینکه چنین تحریکى وجود دارد ،لزوما به این معنى است که چیزى به نام قرمز در جهان خارج
وجود دارد؟
با کمى دقت مىتوان دریافت که پیشفرض دوم ما در مورد رابطهى تجربه با جهان خارج ،تا حدودى مؤید
این مطلب است که تحریکات حسى شبکیه در این وازهى خاص به راستى در اثر عملکرد بخشهایى از جهان
خارج واقعى پدید مىآیند .یعنى این گزارهى اولیه به پذیرش این امر مىانجامد که به راستى چیزهایى مربوط به
جهان خارج بودهاند و شبکیهى ما را به این طرز خاص تحریک کردهاند .اما این نتیجه به پذیرش واقعى بودن
واژهى قرمز نمىانجامد.
تصویرى که ما با توجه به این نتیجه از قرمز به دست مىآوریم ،عبارت است از وازهاى از محرکى ،و نه چیزى
واقعى در جهان خارج .ممکن است خیلى چیزها به عنوان محرك بر ما اثر کنند ،و به شکل مستقل داراى واقعیت
خارجى نباشند .همهى ما مفهوم گرما را به خوبى درك مىکنیم و سوزش و احساس ناشى از یک جسم داغ را
هم به خوبى به عنوان محرکى ناشى از جهان خارج به رسمیت مىشناسیم ،اما همه مىدانیم که گرما به عنوان
چیزى مستقل در جهان خارج وجود ندارد .گرما عبارت است از برآیند جنبش مولکولى یک جسم واقعى ،ولى
خود مفهوم گرما چیزى واقعى نیست .یک آهن داغ ،از دید هستىشناختى چیزى بیش از یک آهن سرد ندارد.
تنها اختالف بین این دو چیز خارجى ،تفاوت در سرعت جنبش مولکولهایشان است ،و این یک صفت است ،نه
یک وجود مجزا.
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به همین ترتیب ،قرمز هم به عنوان وازهاى از محرکها ،صفتى است که مىتواند فصل مشترك تمام اشیاى قرمز
باشد .یک چیز قرمز ،از نظر هستىشناسى تنها یک چیز است ،نه دو چیز .یک سیب قرمز ،دو چیز نیست ،ما
نمىگوییم در برابرمان یک سیب ،و یک قرمز وجود دارد .همه به طور شهودى درك مىکنیم که قرمزى ،صفتى
از سیب است همانطور که داغى صفتى از آهن بود.
به این ترتیب ،دانشمندى که مىکوشد تا با تعاریف منطقى مفهوم قرمزى و رابطهى آن با سایر هستىهاى واقعى
جهان خارج را روشن کند ،در نهایت به نتیجهاى مشترك با شهودگرایى مىرسد که تنها با نگریستن به اشیاى
قرمز مىکوشد تا آن را تعریف کند .هر دو در نهایت به این نتیجه مىرسند که مفهوم قرمز ،که براى همهى ما
آشنا و قابلدرك است ،خود به تنهایى وجود خارجى ندارد .این معناى ملموس که از ادراکات حسى پایه و اتمى
مىباشد ،تنها در کنار اشیاى دیگرى معنا پیدا مىکند که داراى نقطهى اشتراکى باشند .این نقطه اشتراك را مىتوان
با زبان علمى چنین بیان کرد که :همهى اشیاى تابنده یا بازتابندهى فوتونهاى با طول موج 470-360نانومتر
قرمزند.
اما با این تعریف ،قرمز بودن هستى مستقلى پیدا نمىکند .قرمز ،گرما ،سبز ،دراز ،متعفن ،نرم ،بم و ...که اتمهاى
حسى ما را براى درك واقعیات جهان خارج تشکیل مىدهند هیچیک داراى واقعیت خارجى نیستند .در جهان
خارج از ما ،قرمز وجود ندارد ،بلکه تنها اشیاى با آن بازتاب نورى خاص وجود دارند .قرمز مفهومى است که در
دستگاه پردازندهى ما ،به دنبال شکست پدیده ایجاد مىشود .در جهان خارج ،چیز قرمزى وجود ندارد .مغز ماست
که قرمزى را در اشیاى خاصى با خواص نورى ویژهاى ،مىآفریند.
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حاال که موضع ما در برابر ادراکات حسى اولیه و اتمهاى بنیادى درك آشکار شد ،بد نیست تا نگاهى هم به
مفاهیم انتزاعىترى بیفکنیم که از ترکیب این اتمهاى حسى تولید مىشوند .واژگانى مانند هماهنگى ،زیبایى ،زشتى،
نیکى ،بدى ،و ...مفاهیمى انتزاعى هستند که عالوه بر بار ارزشى ویژهىخود ،معموال به عنوان نمودهایى از جهان
خارجى در نظر گرفته مىشوند .همهى ما در نگاه اول چنین مىپنداریم که اگر همهى انسانهاى درك کنندهى هنر
از بین بروند ،باز هم زیبایى در آثار هنرى بر جاى خواهد ماند .همهى ما احساس مىکنیم که یک هلوى زیبا و
خوشمزه ،چیزى خوب است ،چه آدمى در جهان زندگى کند ،و چه نکند .این بینش اولیه در مورد مفاهیمى تا
این حد انتزاعى ،چند ایراد دارد.
نخست اینکه به این نکته توجه نشده که تقریبا همهى این واژگان را باید بر اساس همان اتمهاى حسى مورد
بحث در بند گذشته تعریف کرد .اگر من از یک متخصص زیبایىشناسى بخواهم تا مفهوم هماهنگى را براى من
تعرف کند ،او ناچار خواهد بود تا از واژگانى براى این تعریف خود بهره برد که از دستهى واژگان اتمى درکى
بودند .هیچ آشپزى نیست که بتواند مزهى یک غذاى خاص را بدون ارجاع تعریفش به چهار مزهى اولیه و اصلى
تعریف کند .من اگر از یک آشپز/فیلسوف فرضى بپرسم که مزهى خاگینهاى که پخته چگونه است ،او ناچار
خواهد بود تا این مزه را با واژگانى توصیف کند که در نهایت به اتمهاى حسى چشایى -یعنى شیرین ،شور ،ترش
و تلخ -تحویل شوند .او ممکن است در پاسخ من بگوید خاگینهاش مزهى آرد مخلوط با شکر و شیر را مىدهد،
اما باز براى تعریف مزهى این آرد و شکر و شیر مجبور است تا به سطح اتمهاى درك چشایى باز گردد.
بسیارى از افراد هستند که معتقدند واژگانى انتزاعى مانند زیبایى و هماهنگى و  ..را نمىتوان ،یا نباید تعریف
کرد .من خود از این گروه افراد نیستم .من فکر مىکنم اصوال هیچ واژه اى را به طور مطلق نمىتوان تعریف کرد،
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اما تعریف نسبى براى همهى واژگان ممکن است .ولى در نهایت ،واژگانى که مفاهیم انتزاعى پیچیدهاى مانند این
مقولهها را بیان مىکنند ،اگر قابلتعریف باشند ،بر مبناى واژگان اولیهاى ساخته مىشوند که خود از دید
هستىشناسى واقعیت ندارند .البته باید تذکر داد که این اتمهاى درکى ،و آن مفاهیم انتزاعى ،باالخره از محرکهایى
از جهان خارج سرچشمه مىگیرند ،یعنى نباید با درك این مهم که این واژگان را مغز ما مىآفریند ،به آغوش
ذهنىگرایى پناه برد .این واژگان ،چیزى را در مورد جهان خارج بیان مىکنند ،و چیزى در جهان خارج هست که
هدف این واژگان باشد ،اما این هدف ،لزوما آنچه که ما در ذهن خود بازنمایى مىکنیم نیست.
دومین ایراد عمدهاى که به شهود عامیانهى واقعى پنداشتن مفاهیم انتزاعى وارد است ،نسبى بودن این مفاهیم
است .شاید بتوان شهود واقعى نمودن چیزى مانند زیبایى را در درون خود تا حدودى پذیرفت ،اما زمانى که کار
به مقایسه در میان افراد گوناگون مىکشد ،این واقعىنمایى مفاهیم انتزاعى از بین مىرود .اگر در جهان خارج
چیزى به عنوان زیبا وجود دارد ،چگونه است که من از آن یک درك دارم و فالن میمون درکى دیگر از آن دارد؟
اگر مفهوم خوشمزه وجود خارجى دارد ،چگونه است که یک هزارپا براى مورچه چنین مفهومى را تداعى مىکند
ولى براى من نمىکند؟ چطور است که کوه براى دشت نشینان و کویر براى کوهنشینان نماد عظمت است؟ چرا
سبز براى مردم بادیهنشین و زرد براى مردم جنگلنشین مصداق قشنگى است؟
اگر نسبى بودن جارى در مورد مفاهیم انتزاعى را در نظر گیریم ،امکان وجود مصداق خارجى این واژگان بسیار
اندك جلوه مىکند.
به عنوان دستهبندى آنچه که در این بخش عنوان شد ،به این گزارهها اشاره مىکنم:
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 )1واژگانى که به اتمهاى درکى و پایهاىترین محسوسات اشاره دارند ،به طور مستقل داراى وجود خارجى
نیستند .بلکه تنها به صورت صفاتى از وجودهاى دیگر مصداق مىیابند.
 )2واژگانى که به مفاهیم انتزاعى اشاره دارند ،چون بر مبناى واژگان اتمى یاد شده ساخته شدهاند ،و چون
نسبى هستند ،مصداق خارجى واقعى ندارند ،بلکه تنها به صورت صفاتى قراردادى در هستىهاى خارجى
نمود مىیابند.
 )3با این وجود ،این امر که محسوسات ما از دگرگونىهاى جهان خارجى ناشى مىشود خدشهپذیر نیست.
محسوسات ما- ،با وجود اینکه آنچه ما فکر مىکنیم نیست -اما در نهایت در جهان خارج ریشه دارد.
 )4این حرفها در مورد بخش مهمى از واژگان مربوط به مفاهیم اتمى و انتزاعى درست است .از آنجا که
واژگان موجود در این قلمرو ،از قوانین ساختى مشابهى پیروى مىکنند ،بعید به نظر مىرسد که واژهاى در
همین چهارچوب باشد و دقیقا به چیزى واقعى در جهان خارج اشاره داشته باشد.
 )5پس به عنوان یک تعمیم کاربردى ،مىتوان پذیرفت که همهى واژگان انتزاعى و اتمى درکى ما ،واقعیت
خارجى ندارند و توسط سیستم گیرنده/پردازندهى ما آفریده مىشوند.

ب :واژگان ویژهى هر زبان ،الگوى زایشى و معنایى منحصر به فردى دارند.
براى تایید این ادعا باید از رویکردهاى مقایسهاى بهره جست .شواهد فراوانى وجود دارد که چنین ادعایى را
پشتیبانى مىکند .در اینجا به برخى از مهمترین آنها خواهم پرداخت.
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اما پیش از پرداختن به این شواهد ،الزم مىبینم تا تصویرى کلى از شاخهزایى معنایى در زبان را به دست دهم.
در زمینهى این تصویر ،آشکار خواهد بود که گزارهى مورد ادعاى ما در اینجا ،چیزى عجیب و دور از ذهن نیست
و برعکس از پیامدهاى طبیعى ساختارى پیچیده مانند زبان است.
هر زبان ،تشکیل شده از شبکهاى از واژگان ،که به لحاظ معنایى با یکدیگر مرتبط مىشوند .این واژگان ،و
ارتباطات خاص میانشان ،بر اساس اصولى تولید مىشوند که در دینامیسم ویژهى ساختارهاى پیچیده نهفته است.
زبان نیز یک سیستم پیچیدهى معنایى-نمادى است که در زمینهى اندیشه و رفتار -مثال رفتار گویشى -جمعیتى
از افراد انسانى -و شاید حیوانى -رشد مىیابد و در طول زمان دگرگون مىشود .دگرگونى یک زبان در مسیر
زمان ،کاتورهاى و تصادفى نیست ،بلکه از قواعد و روندهاى مشخصى پیروى مىکند .الگوهایى که در دینامیسم
ویژهى سیستمهاى زبانى دیده مىشود ،بر اساس قوانین زایشى مشخصى ایجاد مىشود که در حال حاضر موضوع
مطالعه و بررسى شاخههاى جذابى از زبانشناسى هم هست .این الگو ،و پیامدهاى آن ،مانند موارد مشابه در هر
سیستم پیچیدهى دیگرى ،به طرزى تاریخى عمل مىکند .یعنى حاالت پایه ،و شرایط ابتدایى تولید عناصر زبانى،
در دینامیسم کلى رفتار نظام زبانى تاثیرات چشمگیرى برجاى مىگذارند ،و به این ترتیب هر مقطع از عمر این
سیستم پویا ،نمایندهاى از تاریخچهى گذشتهى زبان نیز هست .از این تاریخچهى الگوها ،چنین برمىآید که واژگان
و شبکهى معنایى مربوط کنندهى آنها با یکدیگر ،در هر زبانى -به دلیل یکتا بودن تاریخچه هر سیستم پیچیده-
حالتى منحصر به فرد دارند .یعنى از این دو گزاره:
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همهى سیستمهاى پیچیده بر اساس تاریخچهى پویایى خود داراى دینامیسمى منحصر به فرد هستند .چون
شرایط اولیهى هیچ دو سیستم پیچیدهاى ،و عوامل محیطى موثر بر آن در هیچ دو وازهى زمانىاى ،دقیقا یکسان
نیست.
و اینکه:
سیستم زبانى سیستمى پیچیده است با شبکهاى معانى از واژگان که از دینامیسم زبان در طول زبان تاثیر مىپذیرد.
این گزاره نتیجه مىشود که:
هر سیستم زبانى بر اساس شرایط پایهى تکوین خود ،و تاریخچهى منحصر به فرد خود ،داراى شبکهى واژگانى
منحصر به فرد است که با سایر زبانها تفاوت مىکند.
به این ترتیب ،آنچه که مورد ادعاى ماست ،به سادگى با توجه به خصلت ذاتى سیستمهاى زبانى -یعنى پیچیدگى-
تایید مىشود.
اما براى ادعایمان ،شواهد تجربى فراوانى هم وجود دارد .در این بند به برخى از مهمترین آنها اشاره خواهد شد،
ولى شواهدى بیشتر را مىتوان در آثار معرفى شده در فهرست مراجع یافت.
چنانکه گفتیم ،برخى از زبانشناسان مانند سوادش 97معتقد بودند که مفاهیم پایه و قابل تجربه براى همهى
فرهنگها ،باید داراى واژگانى مشابه و ترجمهپذیر در تمام زبانها باشد .اما این ادعا با چند شاهد رد مىشود .مثال
در زبان باستانى سرخپوستان آزتک ،واژهى پهلو -در مورد بخش کنارى بدن -وجود نداشته .در این زبان ،تنهى
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انسان به سر و سینه تقسیم مىشده و دو پهلو به عنوان بخشهاى جداگانه داراى واژهاى خاص نبودند .همچنین
نشان داده شده که در برخى از زبانها ،واژهاى مجزا براى اشاره به باد وجود ندارد .برخى از زبانها داراى چندین
واژه براى اشاره به انواع بادها هستند ،اما کلمهى جامعى که همهى انواع بادها را نتیجه دهد در زبانشان وجود
ندارد ( .)Nida & Tobery, 1969همچنین در زبان لهستانى ،واژهاى که همتاى واژهى ابر در فارسى باشد
وجود ندارد .در این واژه دو واژه براى نامیدن دو نوع ابر داریم ،ولى واژهى تنهایى که هر دو نوع را نشان دهد،
نداریم .لهستانىها ابر سیاه بارانزا را  chmuraو ابر سفید غیربارانزا را  oblokمىنامند .آشکار است که
پدیدههاى جهان خارج ،در میان لهستانىها به شکلى متفاوت از ایرانیان مىشکند .آنها در میان دو نوع ابر چنان
شکست تقارن بزرگى را فرض کردهاند که دو نوع ابر را نه به صورت دو نوع از یک چیز ،بلکه به صورت دو
چیز کامال مجزا از هم درنظر گرفته اند .در واقع آنها محرکهاى مربوط به بخار آب شناور در هوا را ،با شدت
بیشترى نسبت به ما شکستهاند و به واژگان تبدیل کردهاند.
نشان داده شده که در زبان  Nyawaygiکه یکى از زبانهاى بومى استرالیا است ،واژهى خورشید وجود ندارد!
به کاربرندگان این زبان ،براى خورشید به هنگام طلوع ،خورشید ظهرگاهى ،و خورشید به هنگام غروب سه واژهى
مجزا را به کار مىبرند و این سه مورد را نمودهایى از یک پدیدهى سوم کلىتر که واژهى جداگانهاى داشته باشد،
نمىدانند .در همین زبان ،واژهى ماه هم وجود ندارد و دو واژهى متفاوت به ماه هالل و بدر کامل منسوب مىشود
( .)Dixon et al, 1980البته نمىتوان پذیرفت که این بومیان به یکى بودن ماه و خورشیدى که در آسمان
مىدیدهاند پى نبرده باشند .بیشتر به نظر مىرسد که این مفاهیم مجزاى مربوط به حاالت گوناگون خورشید و ماه،
به دلیل اهمیتى که در طرز زندگى این بومیان داشته ،به این شکل خاص در قالب پدیدهها شکسته شده و بعد هم
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به هر پدیدهاى نامى اطالق شده .در یکى دیگر از زبانهاى استرالیایى به نام زبان  Nunggubuguهم واژهى
پرنده براى اشاره به طیف وسیعى از جانوران مورد استفاده قرار مىگیرد که خفاش و ملخ را هم در بر مىگیرد.
جالب اینکه در این زبان این واژه را براى نامیدن خفاش ،یا پرستو ،یا ملخى که نشسته باشد به کار نمىبرند و
تنها مورد استفادهاش در مورد جانوران در حال پریدن است (.)Heathetal,1978
در یک زبان استرالیایى دیگر به نام  Warlpiriواژهاى همتاى جانور یا حیوان فارسى وجود ندارد .در نزد به
کار برندگان این زبان ،موجودات متحرك یا خوردنى هستند و یا نخوردنى ،که براى هریک نامى ویژه به کار برده
مىشود .در مین این بومیان واژهى گیاه هم وجود ندارد و جانداران غیرجانورى را به دو گروه خوردنى و نخوردنى
تقسیم مىکنند ( .)Hale, Nash & Laughren, 1983, 1986مىتوان به سادگى تصور کرد که جهان درك
شده توسط یکى از بومیان به کار برندهى این زبان ،با جهانى که توسط یک سپیدپوست استرالیایى همسایهاش
فهمیده مىشود خیلى با هم تفاوت دارند .این تفاوت در واژگان ،بازتابندهى نوعى دیگر از نگاه به جهان ،و تقسیم
کردن عناصر محسوس در آن است .از آنجا که این همه در مورد زبانهاى بومى استرالیا گقتیم ،حیف است یک
مورد مشهور دیگر را هم ذکر نکنیم .همه مىدانند که کانگارو بومى استرالیا است ،و خود نام این حیوان هم از
یکى از زبانهاى بومى این شبهقاره گرفته شده .اما نکتهى جالب اینکه در هیچیک از زبانهاى استرالیایى ،واژهى
همتاى کانگارو وجود ندارد! بومیان با توجه به سروکار زیادى که با این جانور دارند ،چندین واژه براى نامیدن
آن به کار مىبرند ،که بسته به جنس و گونه ابعاد و سن کانگارو تفاوت مىکند .خود کانگارو که توسط ما وام
گرفته شده ،یکى از نامهاى رایجى است که به کانگاروى بالغى از گونهى خاصى اطالق مىشود .مىبینیم که این
نام با ورود به زبانهاى سپیدپوستان ،که دیدگاه و جهانبینىاى اصوال متفاوت با بومیان داشته ،نمایندهى طبقهاى از
217

www.takbook.com

واژگان بومى شده .به بیان دیگر ،در اینجا نمونهى زیبایى از تغییر کردن معناى یک واژه در زمینهى خاص به کار
گرفته شدنش را شاهد هستیم.
در میان زبانهاى مشهورتر هم چنین نمونههایى را فراوان مىتوان دید .در زبان عربى همتاى درستى براى
واژهى شتر فارسى وجود ندارد .چون مانند استرالیاییان ،اعراب نیز هر نوع شتر را بر اساس صفات جزئیش به
نامى مىخوانند .در زبان فارسى عامیانه ،موش واژهاى است که هم به موش خانگى و هم به موش صحرایى
منسوب مىشود .همچنین در زبان ژاپنى هم واژهى  nezumiهمتاى موش فارسى است .در هردوى این زبانها
به ویژه در ژاپنى -تمایزى میان موش خانگى  mouseو موش صحرایى  ratوجود ندارد .مثالهایى از ایندست فراوانند و خواننده آشنا به چند زبان مىتواند خود چندین نمونهى دیگر را در زبانهاى رایج پیدا کند.
آنچه که در مورد نسبیت مفاهیم انتزاعى ادعا شد و در قالب بحثى فلسفى مورد توضیح قرار گرفت ،به صورت
شواهد تجربى هم قابلطرح است .ویرزبیکا 98در کتب زیباى خود؛ معنا ،فرهنگ ،و زبان بخشى مفصل را به اثبات
این امر اختصاص داده که در زبانهاى اروپایى واژگانى مانند ذهن ،سرنوشت ،و روح قابلترجمه نیستند .شواهدى
که این پژوهشگر از ادبیات و زبان عامیانهى زبانهاى روسى ،انگلیسى ،فرانسه ،آلمانى ،ایتالیایى و زبانهاى آسیایى
گردآورى کرده ،به خوبى نسبیت این مفاهیم در زبانهاى گوناگون را نشان مىدهد .در کتاب او شواهد فراوانى
براى تایید این فرض وجود دارد که جهانبینىهاى متفاوت مطرح شده در فرهنگهاى گوناگون ،شبکههاى معنایى
متفاوتى را براى رشد و بالندگى واژگان آنها فراهم آورده .مثال در زبانى مانند عبرى ،که یهوه در آن خدایى
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شاهمانند است و در اراده و سرنوشت بندگانش -جز در مقام تنبیه و پاداش -دخالتى نمىکند ،همتاى دقیقى براى
کلمهى سرنوشت نداریم ( .(Suffrin,1912در این زبان هیچ واژهاى که بتواند ترجمهى دقیق جبر -در برابر
اختیار -باشد وجود ندارد ،و این به سادگى بازتابندهى دیدگاه فلسفى خاصى است که در نزد به کاربرندگان این
زبان مورد پذیرش واقع شده بوده.
همچنین در نزد بومیان استرالیا هم که تقدیر و بخت را وابسته به عملکرد و قدرت جادوگران و نیروهاى
نیمههوشمند طبیعى مىدانند ،چنین واژهاى دیده نمىشود .حاال این نظام واژگانى و زمینهى بینشى وابسته به آنها
را با سنن مسیحى کاتولیکى مقایسه کنید که در آن بخت و سرنوشت مهمترین تعیین کنندهى چگونگى زندگى
یک انسان است .در این سنن ،زبانهایى دیده مىشوند که از نظر مفهوم بخت و سرنوشت داراى خزانهى واژگانى
غنى و تمایز یافتهاند.
مثال  fatumالتین ،که معناى سرنوشت تغییر ناپذیر الهى را دارد ،در برابر واژهى  fortunaمطرح مىشود که
معناى بختى زمینى و تصادفى را مىدهد .همین مفهوم اخیر ،در انگلیسى کهن با  lotبیان مىشده .که به نوبهى
خود با واژهى همتاى  losلهستانى همریشه است .تمایز سرنوشت کلى بشر به این دو بخش متعارض ،و اعتقاد
عامیانه به نقش این بخت تصادفى و متغیر را مىتوان در فرهنگهاى اروپایى ،در قالب واژگان و رفتارهاى خاص
قماربازان بازیافت .حتى واژهى گردونهى قمار )  lotteryنیز از نظر ریشهشناسى با  lotهمریشه است.
از سوى دیگر ،در روسیه واژهى  sud'baرا براى اشاره به سرنوشت داریم ،که معناى نوعى برنامهى زندگى
از پیش تعیین شده و غیرقابلتغییر و ایزدى را مىدهد .برنامهاى که هرنوع مقابله یا سرپیچى از آن نوعى گناه
محسوب مىشود .این اندیشه و این بار معنایى بىتردید نتیجهاى از حاکمیت کلیساى ارتودوکس و تزارهاى
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خودکامه بر این سرزمین بوده .در زبان آلمانى ،که از سنن فلسفى غنى هگل تاریخیگرا و پیروانش سیراب است،
واژهى  schiksalرا داریم ،که همان مفهوم تغییرناپذیرى سرنوشت را ،با بار مذهبى کمتر ،دارد .کمتر بودن بار
تقدس و آسمانى بودن این واژه نیز به احتمال زیاد به رواج کنکاشهاى فلسفى ایدهآلیستى در آلمان مربوط
مىشود .این واژه ،عالوه بر حالت سادهى خود ،در برخى از ترکیبات نشاندهندهى محتوم بودن یک امر ناخوشایند
هم دیده مىشود .مثال در آلمانى درد بىدرمان را  schiksal bedingtمىنامند .برخى از پژوهشگران زبان این
واژهى جبرگرایانه و مشتقات آن را ،به گسترش تعالیم لوتر و کالوین در آلمان نسبت مىدهند .این دو مصلح
مذهبى ،بر خالف کاتولیکها ،مفهوم آزاد اراده را زیر سوال بردند و نگاهى جبرگرایانهتر به جهان داشتند .گروهى
از جامعهشناسان ،مانند ماکس وبر 99تا جایى پیش رفتهاند که این برداشت جبرگرایانه و پیامدهاى آن را با رکود
و سستى اجتماعى دوران پیش از عصر صنعتى مربوط دانستهاند و این دیدگاه منکر ارادهى فردى را یکى از موانع
اصلى در راه تثبیت سرمایهدارى در جوامع غربى کاتولیک دانستهاند.
یک مثال دیگر از دگرگونى و نسبیت معناى واژگان ،به زبان ژاپنى مربوط مىشود .این به عنوان یک اشتباه
رایج در میان زبانشناسان شایع است که زبان ژاپنى فاقد واژهى همتاى تو و من است .این شایعه البته نادرست
است .در زبان مزبور این دو واژه وجود دارند ،ولى به دلیل بىادبانه بودن مرسومشان ،به ندرت به کار مىروند.
با توجه به فروتنى مرسوم در جامعهى ژاپنى ،و رسم مستحکم پرهیز از خودنمایى و غرور ،این دو واژه تا حد
امکان توسط ابزار دیگر زبانى جانشین مىشوند .مثال افعال ژاپنى دو نوع دارند ،یکى افعال فروتنانه ،که براى

Max Weber
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اشاره به من به کار مىروند ،و دیگرى ستایشآمیز که نماد وجود تو در جمله هستند
( .)Barnlund, 1975این تفاوت در ضمیرها را در زبانهایى مانند فارسى و فرانسه از یک طرف ،و انگلیسى
از طرف دیگر هم مىتوان دید .مىدانیم که در زبانهاى دستهى اول ،دوم شخص مفرد و جمع با دو ضمیر مورد
اشاره قرار مىگیرند ،اما در زبان انگلیسى هردو با یک ضمیرyou

بیان مىشوند.

این نسبیت واژگان ،حتى در مورد واژگانى که بیانگر احساسات عام و وابسته به گونهى ما هم هستند ،صدق
مىکند .مىدانیم که هرگونهاى ،مجموعهاى از رفتارهاى اجتماعى و تظاهرات حرکتى دارد که در انسان آن را با
توجه به بعد درونگرایانهاش ،احساسات مىنامند .مثال در انسان و اکثر پستانداران دیگر ،مىبینیم که تجاوز به
قلمرو ،رفتارهایى مانند سیخ شدن مو و نشان دادن دندانها و غریدن را در جانور مورد حمله قرار گرفته نتیجه
مىدهد .این تظاهرات رفتارى ،کمابیش در انسان هم وجود دارد ،و به دلیل پیشرفت زبان براى بیان محموالت
درونى ،به آن نام خشم را دادهاند .این قبیل نامها ،که احساسات درونى و رفتارهاى ناشى از آنها را کد مىکنند هم
در زبانهاى گوناگون اشکال متفاوت به خود مىگیرند و در حیطهى نسبیت مورد نظر ما مىگنجند.
همهى رفتارهاى عصبى موسوم به احساسات ،در انسان ریشهى ژنتیکى دارند و در جمعیتهاى انسانى کمابیش
مشترکند .این احساسات درونى ،در هر جامعهاى بنابر زمینهى زیستى و فرهنگ خاص آن جامعه ،دگرگون مىشود
و در جزئیات تغییراتى را تحمل مىکند .در نگاه اول ،چنین به نظر مىرسد که شباهتهاى ژنومى موجود در میان
جمعیتهاى انسانى ،براى ترجمهپذیر بودن این واژگان در زبانهاى گوناگون کافى باشد .اما شواهد عکس این را
نشان مىدهند .گویا تغییراتى که این احساسات در زمینهى فرهنگ ویژهى هر جمعیت در خود مىپذیرد ،آنقدر
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مهم هست که واژهسازى و ساختار و ریخت شبکهى معنایى کلمات مورد استفاده در آن فرهنگ را به شکلى
منحصر به فرد شکل دهد و آن را از سایر زبانها متمایز کند.
نظریات اولیهاى که در مورد عام بودن واژگان مربوط به احساسات اظهار نظر مىکردند ،به مردمشناسانى تعلق
داشتند که احساسات را در کل گونهى انسان امرى یکسان فرض مىکردند و تغییرات آن را در جمعیتهاى جدا از
هم ناچیز مىدانستند .بر اساس این نظریات ،این احساسات بین همهى آدمیان مشترك بود :عالقه ،خوشى ،تعجب،
غم،

خشم،

نفرت،

ترس،

تحقیر،

خجالت،

و

گناه

( )Johnson & Laird & Datley, 1989 ،Izard & Bueechner, 1980
اما به زودى نشان داده شد که این موارد دربرگیرندهى تمام احساسات مشاهده شده در همهى اقوام نیست ،و
همهى اقوام هم داراى تمام این موارد نیستند .مثال در زبان لهستانى واژهاى که درست ترجمهى نفرت باشد وجود
ندارد .همچنین در زبان  Gidjingaliکه به مردمان بومى استرالیا تعلق دارد ،دو احساس ترس و خجالت داراى
واژهاى یکسان هستند (.(Heathetal,1978
در زبان  Popokکه در میان مردم کوهنشین گینهى نو رواج دارد ،واژهاى خاص وجود دارد که در زبانهاى ما
فاقد همتاست .این واژه احساس خشم فرد از ناتوانى دیگران در درك ادعاهایش را توصیف مىکند .همچنین
واژهى آشناى دلتنگى در زبان خودمان ،در انگلیسى همتا ندارد ،ولى مثال در زبان لهستانى همتایى دارد.
این همتا عبارت است از واژهى  tesknieدر زبان  Pintupiکه در استرالیا رواج دارد ،واژهاى وجود دارد به
نام  kuntaکه مردم شناسان آن را به شرم ترجمه کردهاند .اما این واژه چیزى بیشتر از مفهوم شرم را در زبانهاى
ما در بر مىگیرد .این واژه توصیف کنندهى کل رفتارهایى است که انتظار مىرود از یک آدم درست و معمولى
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سر بزند .شاید بتوان این واژه را به نوعى همتاى آداب اجتماعى دانست ،و با این وجود همان احساس شرم
معمولى

هم

را

واژه

همین

مىکند

بیان

(.)Mayers et al, 1976
نمونهى دیگرى از این احساسات وابسته به زبان را در زبان ژاپنى مىتوان دید .واژهاى در این فرهنگ وجود
دارد که  amaeنامیده مىشود .این واژه نوعى احساس ضعف همراه با تمایل به محبوب بودن را بیان مىکند.
نوعى

احساس

که

معموال

در

کودکان

نسبت

به

مادرشان

وجود

دارد

) .)Daigenkai . Doi et al, 1981در فرهنگ ژاپنى انگلیسى خود ،این واژه را به این ترتیب ترجمه کرده
است :تکیه کردن به نیت نیک فردى دیگر. 100
این احساس خاص ،بنابر نظر برخى از جامعهشناسان ،کلید درك رفتار اجتماعى ژاپنیان را تشکیل مىدهد
( .(Murase,1984یعنى این تمایل اجتماعى به تکیه کردن به نیروهاى برتر اجتماعى ،یکى از رازهاى اصلى
همبستگى شدید میان مردم ژاپن است .بسیارى از رفتارها و انگیزههاى موجود در رفتار یک فرد ژاپنى ،باهمین
واژهى ساده توضیح داده مىشود.
عالوه بر این که احساسات در زبانهاى گوناگون داراى واژگان همارزى نیستند ،در درون خود یک زبان هم
واژگان مترادف در مورد احساسات دقیقا به یک معنا نیستند .مثال در زبان فارسى بین دو واژهى شرم و خجالت،
تفاوتى وجود دارد که فارسىزبانان به خوبى آن را را حس مىکنند .در مورد بچهاى که رختخوابش را خیس کرده،

To lean on a person's good will
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نمىگوییم شرمگین شده ،و در مورد دخترى که پیشنهاد ازدواج دریافت کرده نمىگوییم خجالت کشیده .همچنین
دو واژهى ترس و وحشت و دهشت با وجود ترادف معناییشان اختالفات کمى با هم دارند .یک مار سمى ممکن
است باعث ترس شود ،ولى باعث دهشت نمىشود ،و مثال موش در رمان 1984جورج اورول ،براى قهرمان
داستان دهشت آور بود ،نه ترسآور.
اما کار به اینجا ختم نمىشود .نه تنها در میان واژگان بیان کنندهى احساسات در یک زبان هم تفاوت وجود
دارد ،بلکه اصال بخش مهمى از احساسات قابلدرك ،در زبانهاى معمولى فاقد واژهى خاصى براى خود هستند.
تولستوى در رمان آناکارنینا در چند مورد به چنین احساساتى که فاقد واژهى یکتایى براى کدکردنشان هستند
اشاره کرده است .مثال در آنجا که مىگوید :کیتى پرباتسکایا منتظر مالقات سرنوشتساز لِوین و ورونسکى بود.
او از بعد از شام تا صبح زود حالتى مانند مردان جوان در شب پیش از جنگ را داشت .و یا در جاى دیگرى
مىگوید :احساس او مانند مردى بود که به خانه برگردد و خانه را متروك و در خانهاش را قفل ببیند.
در ادبیات فارسى هم نمونههاى زیادى از این احساسات فاقد واژه را مىتوان یافت .توصیفاتى که شاعران
منظومهسرایى مانند فردوسى و نظامى از قهرمانان خود مىکنند ،در بسیارى از موارد با واژهى منفردى قابل بیان
نیست .فردوسى وقتى مىگوید سهراب دلش پر ز بزم و تنش پر ز رزم بود ،احساسى را توصیف مىکند که با
وجود آشنا بودن ،در قالب یک کلمه شرحناپذیر جلوه مىکند.
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ب :نتیجهگیرى كلى

مىتوان مباحث موجود در این رساله را ادامه داد ،و مىتوان مباحث مفصل دیگرى را هم در آن گنجاند .اما با
توجه به این که هدف از نگاشتن این نوشتار تنها پرداختن به مفهوم شکست پدیده ،و نه چیزى فراتر از آن بود،
مناسبتر مىدانم که بحث را در همینجا ختم کنم و با یک نتیجهگیرى کلى ،مفهوم مورد نظرم را مفهوم فرض
کنم .مفهوم شکست پدیده ،در واقع چیز نو و تازهاى نیست .ادعاها و مدلهاى فراوان مشابهى در طول تاریخ تکامل
فلسفه و علوم شناختى به وجود آمده و از بین رفته اند ،و بسیارى از آنها مضمون کلى این مفهوم مورد نظر ما را
در خود داشتهاند .آنچه که هدف اصلى طرح این دیدگاه را تشکیل مىداد ،پرداختن به نتیجهگیرىهاى فلسفى
دیگرى بود که در پرتو این زمینهى دید قابلقبول جلوه مىکنند .پرداختن به این نتایج ،فضا و زمانى بیشتر را
مىطلبد .بسیارى از این نتایج ،به ویژه در محورهاى مربوط به علوم شناختى ،پس از بسط یافتن مىتوانند
رسالههایى با حجم بیشتر از این را تولید کنند ،و به این دلیل هم آوردنشان به عنوان ضمیمهاى از این نوشتار زیبا
نبود .هریک از این نتایج ،به صورت رسالهاى جداگانه ،تدوین خواهد شد و در نهایت به این نوشته پیوند خواهد
خورد تا تصویرى کلى و دقیقتر را تشکیل دهد.
نتیجهى نهایى همهى آنچه که گذشت در یک جمله قابلبیان است .جهان قابلدرك براى ما ،در خارج از ما
وجود ندارد .آنچه که ما جهان خارج مىدانیم ،تنها بازتابى از سیستم خودمان است .همهى ما داریم از پشت
عینکهاى تیرهاى به جهان نگاه مىکنیم ،و این عینکهاى تیره ،بیش از هرچیز ،تقارن موجود در جهان را مىشکنند
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و آن را از دید ما مخفى مىکنند .سیستمهاى زنده آفریدهى شرایط محیطى خود هستند ،اما این قابلیت را هم
دارند که جهانى دیگر را در درون خود بیافرینند .جهانى که از بازنمایى آنچه که در بیرون مىگذرد حاصل مىشود.
این توانایى آفرینش ،منجر به پدید آمدن فضاهاى حسى گوناگون مىشود .فضاهایى تعیین کننده که بر اساس
ساختار سختافزارى مشخص شده در برنامهریزى ژنومى موجود ،جهان ذهنى وى را برایش مىسازند.
همهى ما ،به نوعى با این جهان درونى و این فضاى فاز حسى درگیر هستیم .هر آنچه که مىفهمیم ،مىدانیم،
و مىگوییم ،بازتابى از این فضاى پایهى درونى است .درك نسبیت این فضا ،نباید ما را از فواید بیشمار آن غافل
کند .این حقیقت که جهان درونى ما وجود خارجى ندارد ،نباید باعث دلسردى ما از درك واقعیات شود .ما ،و
همهى خویشاوندان ما در درخت تنومند حیات ،میلیاردها سال است که در همین فضاهاى محدود و نسبى زندگى
کردهایم ،و تا به حال هم موفق بودهایم .جهان محدودى که هر یک از ما براى خود مىآفریند ،هرچند بازتابندهى
دقیق جهان خارج نیست ،اما به آن مربوط است .ما هرگز نمىتوانیم از درون این پیلهى ضخیم و کدر ،جهان
خارج را درست درك کنیم ،ولى همواره مىتوانیم شناخت خود را از آن افزایش دهیم .ما داراى یک سیستم
گیرندهى اطالعات نسبتا خوب ،و بهترین پردازندهى اطالعات موجود بر این سیاره هستیم .اگر بتوان از زیر این
عینک تیره نیمنگاهى به بیرون انداخت ،ما تنها کسانى هستیم که بر این سیاره امکان انجام آن را داریم.
از سوى دیگر ،درك این فراشد نسبى ،راه را بر بسیارى از تعصبات مىبندد .بسیارى از پندارهاى ما در جهان
خارج مصداق ندارد .بسیارى از اهداف و الگوهاى رفتارى که براى خود ما مقدس و مهمند ،در جهان خارج هیچ
نام و نشانى ندارند .بخش مهمى از دعواهاى فلسفى ما ،و تقریبا هر آنچه که مقدس مىپنداریم ،با درك نسبى
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بودن جهان ذهنیمان ،بىمعنا جلوه مىکند .جهانى که ما در آن زندگى مىکنیم ،اگر از درون نگریسته شود جهانى
دقیق و مطلق است ،و اگر از بیرون مورد بازرسى قرار گیرد ،چیزى نیست جز مصداق ابهام با ابهام بیشتر.101
هر آنچه که در آن بیرون رخ مىدهد ،براى یک پژوهشگر راستین نوعى مبارزهجویى محسوب مىشود .مبارزه
براى دستیابى به چیزى که پیچیدگى سیستم ما نزدیک شدن به آن را ممکن کرده ،ولى دستیابى به آن را مجاز
نمىداند .این تالش براى رهیدن از این محدودیت ،و گذر از مرزهاى این پیلهى شکست پدیده ،تنها چیزى است
که رنگ و بویى از آن تقدس قدیمى را در خود دارد .تنها این تالش است که اگر از بیرون نیز نگریسته شود،
همچنان ستایشآمیز است.
پژوهشگرى که نسبیت جهان حسى و درونى خود را درك مىکند و مىداند که در جهان خود ساخته زندگى
مىکند ،از بسیارى از جنبهها آزادتر از متفکران مطلقانگار کالسیک است .براى او دیگر خود آن را گفت:
 102معنى ندارد .هرکس هرچه گفته باشد ،آن را از زاویهى دید خاص خود و از پشت عینک خود
گفته .بسیارى از زوایاى دید مهم و مشهور وجود دارند که آفرینندگانشان به عنوان متفکران و دانشمندان بزرگ
زبانزدند .آشنایى با این دیدگاهها براى هر پژوهشگرى الزم است ،ولى بسنده کردن بدان خطاست .براى یک

Obscurum per obscurius
اصطالحى است یونانى ،و منسوب به پیروان فیثاغورس .مىگویند این عبارت به هنگامى به کار مىرفت که مىخواستند
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بعدش گفتارى از استاد بزرگ فیثاغورس را نقل کنند .آویختن به نقل قولهایى از استاد معموال در مباحث مطرح شده توسط این
افراد ،به معناى ختم منازعه بود .چون همه مىدانستند که استاد بزرگ خطا نمىکند و بنابراین گفتار او براى همه سند بود .این
عبارت را در فلسفهى کالسیک به عنوان نمادى از سنتانگارى و تکیه بر گفتار پیشینیان مورد استفاد قرار مىدهند.
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پژوهشگر واقعى ،که نسبیت دیدگاهها را درك مىکند ،هیچ نقل قول و سندى وجود ندارد .هیچ گزارهى
غیرقابلشکى وجود ندارد،مگر اینکه خودش آن را قرار داد .در جهانى که ما مىآفرینیم ،هیچکس بیش از خودمان
صالحیت اظهارنظر در مورد اصول موضوعه را ندارد.
این آمیزهى فروتنى و شک در همهى دیدگاهها ،و تالش شجاعانه براى نزدیکتر شدن به واقعیت خارجى،
همان است که مىتواند به عنوان شالودهاى مناسب براى بنا کردن فلسفهى علمى نوین مورد استفاده قرار گیرد.
من گمان مىکنم این دیدگاهى است که در روششناسى معمول علمى امروز هم مورد استفاده قرار مىگیرد .در
بطن نظریات کالسیک و مورد پذیرش در فلسفهى علم ،این دو ریشهى ناشى از نسبىانگارى همه چیز به خوبى
دیده مىشود .همین ریشهها هستند که باید تقویت شوند ،و با پشتوانهاى به قدرت درك شکست پدیدهها ،بر هر
تعصب و جمود فکرى و علمى غلبه کنند .این نوشتار ،عالوه بر کوششى که در راستاى روشن کردن مفاهیم و
مباحث نظرى داشت ،این کاربرد را نیز در پیش رو داشت .یکى از مهمترین نتایج حاصل از این نسبیت مىتواند
در عرصهى اخالق نمود پیدا کند ،و این همان است که به زودى به آن خواهم پرداخت.
در پایان ،زیبا مىبینم تا این نوشتار را با گفتارى از فالسفهى ذن پایان دهم:

اگر ذهن هیچ تمایزى قائل نشود ،همه چیز چنان مىشود که در واقع هست.

228

www.takbook.com

کتابنامه
کاالت ،ج ،و- .روانشناسى فیزیولژیک جلد اول - .ترجمه اسماعیل بیابانگرد و احمد علىپور۱۳۷۳, - .نشر
دانشگاه شاهد,تهران.
گالین ،کلود لوئى ,زیستشناسى یاخته ,ترجمه :ب.ش.بهبودى ،و خ.م.خمامى۱۳۷۲.- ,مرکز نشر دانشگاهى,
تهران.
واتسون ،جیمز ,ژنتیک مولکولى جلد دوم  ,ترجمه :ع.صمدى و پ.پاساالر۱۳۷۴.- ,انتشارات دانشگاه تهران,
تهران.
ویلسون ،ا.ا ,تنوع حیات ,ترجمهى عبدالحسین وهابزاده۱۳۷۶- ,انتشارت موزهى دارآباد ,تهران.

229

www.takbook.com

Barns,R,D. -Invertebrate zoology, 1987. -Saunders college publishing,Newyork.
Beer
neuroethology

& Ritzmann & McKenna,

Biological

neural

network

&

invertebrate

&robotics, (1993)

Bohm,David, Unfolding meaning, 1994, Ark paperbacs, London .U.K .
Bonner,Tyler, The evolution of complexity, 1989

.

Bushev,M. -Synergetics. -Word scientifiec press, 1994. -Singapore

.

Cogliotti,G. -The dynamics of ambiguity, 1991. -Springer-Verlag. -Newyork
Delvin,K, Logic & Information, (1991) Cambridge university press

.

Dupre,J, The disorder of things, (1993) Harvard university press. Cambridge
Dusenbery,D.B, Sensory ecology, (1992) Freeman & company. Newyork
Eccles, S.C & Popper,K.R, Self and its brain , 1986, 1992, U.S.A

.

.

.

.

Eccles,S.J & McGeer, Molecular neurobiology of the mammalian brain, (1986

)

Foxkeller,E & Lioyd,E, Keywords in evolutionary biology, 1992, Harvard
universitypress, Cambridge. Massachusette. U.S.A .
Gould,J.L & Gould,C.G, The animal mind, (1994) Scientific american library.Newyork
Gould,J.L. & Gould,C.G- Life at the edge, (1989) Freeman & company
Grassberg,S, The attentive brain, American scientist, 1995, Vol.83

.

-No.5-pp438-449.

Grzemeck. Encyclopodia of zoologey. (vol:2,3,6,10), 1976. -U.S.A
Haken,H & Stadler,M. -Synergetics of cognition, 1990. -Springer-Verlag,Berlin

.

Hall,J.C & Greenspan,R.J. & Harris,W.A- Genetic neurobiology, 1982, MIT
press,Cambridge. Massachusette . U.S.A .
230

.

www.takbook.com

Hargittai,I. -Symmetry II, 1898. -Pergamon press. -England

.

Hildbrand,Milton- 1988- Analysis of vertebrate structure. Chapman & Hall
Hubbel,D.H, Eye,brain & vision, (1988) Scientific american library. USA

.London
.

Joerges,B.J & Kuttner,A & Galizia,C.C & Menzel.R, Representation of odotrs

and

odormixtures, Nature, Vol.387- 15 May 1997 .
Kandel,E.R & Schwartz,J.H, Principles of neural science, (1981) .kroyweN.
Kosko,B & Isaka,S, Fuzzy logic, American scientist, Vol.269- no.1- 1993,

reiveslE
pp.62-67

Kuppers,B.O, Information and the origin of life, 1990, Mit press, Cambrid
Langton,C.G & Taylor,C & Farmer,J.D & Rasmussen,S, Artifitial life II, )1992(
Theadvanced book program. USA .
Leyton,Michael,

Symmetry,

ambridge.Massachusette
Mandler,J.M,
Americanscientist

causalitry,

mind,

1992,

MIT

press,

in

infancy,

.U.S.A.
A

new

perspective

on

cognitive

development

.Vol.78-no.3- 1990, pp.236-243

Mayr,E, Toward a new philosophy of biology, (1988) Harvard university

press.London .

Morgenua,H & Varghese,R.A, Cosmos,Bios,Theos, (1994) Open court, la salle.Illinois
Morin,Edgar, La methode (la connaissance de la connassance), 1986, Paris

.

.

Schmitz.H & Bleckmann.H & Murtz.M, Infrared detection in abeetle,Strickberger,M.W,
Evolution, 1990, John & Batlett, Boston. U.S.A.
Syrkin,G. & Yinon,U. & Gur,M. -Simple cells may lie at the basis of the

Mach

bands,Experimental brain research.,1994, 102(2):319-326 .
Takahashi,J.S & Hoffman,M, Molecular biological clocks, American scientist,
no.2- 1995. pp.158-166
231

Vol.83-

www.takbook.com

Tamarin,R.H, Principles of genetics, 1993, Wm.C.Brown publishers, U.S.A

.

Varla,F.J & Dupuy,J.P, Understanding origins, 1992, Kluwer academic publications
Wasserman,E.A, The conceptual ability of pigeons, American scientist,

Vol.83-no.3-

1995. pp.249-255
Wierzbicka, A, Semantics, culture and language,

1992, Oxford university

press,Newyork. U.S.A .
Wiley,E.O & Brooks,D.R, Evolutuion as entropy, 1988, University of chicago
press,U.S.A

232

.

