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Abstract
This paper explores the significance and the status of thought experiments in philosophy. In
the first step, we briefly survey the history of how the term "thought experiment" emerged
and its role in the history of thought. In the second step, we analyze two important definitions
of thought experiment offered by Sorensen and Gandler, and after pointing out four general
approaches to thought experiments, we examine the role of intuition in them. We also discuss
the difference between the experiments with apparently similar status, such as science
fictions, ideal experiments and mathematical arguments. After analyzing the role of
imagination in thought experiments, we further analyze the role of thought experiment in
philosophy and argue that there are four main functions for thought experiments namely,
explaining defective examples, theorizing, confirming a theory, and explaining essential
connections. At the end, the floating man of Avicenna has also been briefly analyzed as an
example of a thought experiment offered by a Muslim philosopher.
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چکيده
این مقاله در مقام تعریف ،تبیین اهمیت و جایگاه آزمایشهای فکری در فلسفه است .در گام نخست تاریخچهای
موجز از چگونگی پیدایش اصطالح آزمایش فکری و نقش آن در تاریخ اندیشه بیان شده است .در گام دوم ،دو
تعریف مهم سورنسن و گندلر از آزمایشهای فکری مورد تحلیل قرار گرفته و پس از اشاره به چهار رهیافت کلی به
آزمایشهای فکری ،نقش شهود در آنها بررسی شده است .همچنین دربارۀ تفاوت آزمایشهای فکری با پدیدههای به
ظاهر مشابهی چون داستانهای علمیـتخیلی و حِکمی ،آزمایشهای آرمانی و براهین ریاضی بحث شده است.
گفتنی است که پس از واکاوی نقش تخیل در آزمایشهای فکری ،به تحلیل بیشتر نقش آزمایشهای فکری در
فلسفه پرداخته شده است؛ نقشی که درواقع در چهار کارکرد اصلیِ تبیین نمونههای نقضی ،نظریهپردازی ،تأیید یک
تئوری و تبیین ارتباطات ضروری بیشتر تبلور یافته است .همچنین انسان معلّق ابنسینا نیز بهعنوانِ مصداق اتم
س یافتههای مقاله بهعنوانِ
آزمایش فکری نزد فیلسوفان مسلمان بهاجمال تحلیل شده است .فلسفۀ اخالق نیز براسا ِ
گرهگاه اصلی فلسفه با آزمایشهای فکری شناخته شده است.
واژگان کلیدی :آزمایش فکری ،علم ،تخیل ،فلسفه ،اخالق.
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سرشناس دانمارکی ،در قرون هجده و نوزده مـیالدی،

.1بيان مسئله
میتوان گفت که هر فرد آزمایشگاه شخصی خـود

نخستین بار این اصطالح را در بسـتر مباحـث علمـی

را دارد؛ آزمایشگاهی که همیشه و همهجا با او اسـت؛

استعمال کرده است(.)Ieodiakonou & roux, 2007: 5

در درون و در ساختار ذهنی او .آزمایشهای فکری را

اغراق نیست اگر گفته شود که شـالودههـای علـم

یکی از مشترکات همۀ فرهنگهای انسـانی مـیداننـد.

مــدرن بــر روی چنــد آزمــایش فکــری بنــا شــده

البته با تصدیق این نکته که الزمۀ آزمایشهای فکـری

است( .)Cohen, 2004: viiiدر قرن هفـدهم مـیالدی

این نیست که فرد حتماً با مفهـوم و تعریـف آن آشـنا

شاهد مشهورترین و مؤثرترین آزمایشهای فکـری در

باشد؛ چنانکه الزمۀ فرایند تصعید نیز ایـن نیسـت کـه

تاریخ علم و مشخصـاً در کارهـای گالیلـه ،نیوتـون و

فرد مفهوم و تعریف آن را بدانـد .ضـمن آنکـه بـرای

دکارت هستیم .بگذریم از آنکـه در قـرن بیسـتم نیـز،

انجام آزمایشهای فکری الزم نیست حتمـاً اصـطالح

بزرگترین تحوالت علمی ازجمله مکانیک کوانتـومی

معمول آن استفاده شود .مـلالً انیشـتین در آثـار خـود

و نسبیت بـدون وجـود آزمـایشهـای فکـری تقریبـاً

هیچگاه اصطالح آزمایش فکری را بـهمعنـای رایـ و

تصورناپذیر هسـتند (.)Brown & Yiftach, 2014: 3

امروزین آن به کار نمیبرد و از تعابیری مانند آزمایش

توماس کـوهن در کتـا مهـم سـاختار انقـال هـای

آرمانی ،1ملال ،2قیاس ،3تصـویر یـا نگـاره 4و ...بـرای

علمی ،معتقد است که فیلسوفان هیچگاه از یافتـههـای

افادۀ این معنا استفاده میکند ( Ieodiakonou & roux,

تجربی غافل نبـودهانـد و یـا مـیکوشـد آنچـه را کـه

 .)2007: 11براساسِ نظر برخی از روانشناسان رشد،

فلسفیدن از روی مبل راحتی نامیده میشـود رد کنـد؛

کودکان از وقتی که توانایی استعمال درست حاالت و

اما آزمایشهای فکری در هـر صـورت یکـی از مهـم

وجوه شرطی را در تعامالت زبانی بـهدرسـتی فرامـی

ترین ابزارهای ـاگر گفته نشود انحصاری اماـ مشترک

گیرند ،درواقع بـه انجـام آزمـایشهـای سـادۀ فکـری

میان فلسفهورزی از روی مبل راحتـی7و فلسـفههـای

دست میزنند (.)Sorensen, 1992: 67

متأثر از یافتههـای تجربـی اسـت؛ آزمـایشهـایی کـه

اصطالح آزمایش فکری را نخسـتین بـار ارنسـت

برخالف تصـور اولیـه ،نقـش مهمـی در رشـد علـوم

ماخ ،5فیزیکـدان و فیلسـوف اتریشـی ()1916-1838

تجربی داشتهاند ( .)Cohen, 2004: 1نه فقط آزمـایش

رواج داد .البته شهرت ماخ در فلسفه و علم بیشتر بـه

های فکری بلکه بـهطـورِ کلـی ،آنچـه از روی طعـن،

دلیلِ تأثیری است که بر جریان پوزیتیویسم منطقـی از

فلسفهورزی از روی مبل راحتی خوانده میشـود ،بـه

یک سو و تئوری کوانتـوم از دیگـر سـو نهـاده اسـت

هیچ روی یک روش یا رویکرد ضـدعلمی بـه شـمار

( .)Blackmore, 1972: 300برخی دیگر نیز معتقدنـد

نمیآید و حتی تاریخ علم و فلسفه بـهشـدت رشـد و

که هانس کریستین اورستد ،6شـیمیدان و فیزیـکدان

پـویش خـود را مـدیون آنهاسـت ( Deutsch, 2015:

 .)157در هر حال ،از اواخـر قـرن بیسـتم ،ادبیـات و
1. idealized experiment
2. example
3. analogy
4- illustration
5. Ernst Mach
6. Hans Christian Orsted

مبحث آزمایشهای فکری رو بـه رشـد گذاشـت؛ بـه
گونهای که اکنون در همۀ ساحات و عرصههـای علـم
7. armchair philosophy

نقش آزمایشهای فکری در فلسفه69/

و دانش نمونههای مهمـی از آن را مـیتـوان مشـاهده

این مقاله آن است که پس از تأمل در تعریف و انـواع

کرد (.)Ieodiakonou & roux, 2007: 2

آزمـایشهـای فکـری و تفکیـک دقیـق آن از مفــاهیم

در مقام بیان پیشینۀ پژوهش باید گفت در مقـاالت

نزدیک و متقار  ،نقـش و کارکردهـای ایـن سـنخ از

و تحقیقات انگشتشـماری کـه در زبـان فارسـی بـه

آزمـــایش در ســـاحت فلســـفه را بررســـی کنـــد و

موضوع آزمایشهای فکری پرداختـهانـد یـا بـه بیـان

کاستیهای گفتهشده در آثار پیشین را در حـد امکـان

مقدماتی ،کلی و چندسـطری برخـی از مباحـث و در

برطرف کند.

قالب یادداشتی نسبتاً مختصر اکتفـا شـده (منصـوری،
 )1388و یا صرفاً یکی از آزمایشهای فکری مشـهور
مورد واکاوی قرار گرفته و بر بررسینشدن همهجانبـۀ
موضــوع اذعــان شــده اســت (ســعیدیمهــر و خــادم
زاده .)131 :1388،در برخــی از مقــاالت مقــدماتی یــا

.2تعریف «آزمایش فکری»
آزمایش فکـری 1چیسـت معنـا و تعریـف دقیـق
آزمایشهـای فکـری ،متنـوّع و مـورد مناقشـه اسـت.
برخی تا جایی پیش میرونـد کـه همـۀ ریاضـیات را
آزمایشهای فکری میدانند و برخی دیگـر تعریـف و

مدخلهای فلسفی معتبـر نیـز کـه بـه زبـان انگلیسـی

دامنۀ محدودتری را برای آن در نظر میگیرند .بهگمانِ

منتشر شدهاند ،کاستیهای مورد اشاره چندان به چشم

برخی ،آزمایش فکری ساختاری سـهبخشـی 2یـا سـه

نمـیآیـد ()Brown & Yiftach, 2014؛ امـا نخسـت

مرحلهای دارد:

اینکه نقش تخیل در آزمایشهای فکری بهطورِ دقیـق

 )1قصه و سناریویی تخیلی تعریف میشود.

تحلیل نشده است؛ دوم آنکه دربارۀ تفـاوت آزمـایش

 )2استدالل یا برهانی پیشنهاد میشود که میکوشد

بحث جدی و خاصـی

ارزیابی صحیحی از آن قصه یا سناریو به دست

های فکری با مقوالت متقار

نشده اسـت و سـوم آنکـه بـه پیونـد ویـژۀ برخـی از
ساحات فلسفه و مشخصاً فلسفۀ اخـالق بـا آزمـایش

دهد.
 )3این ارزیابی از قصۀ تخیلی محملی میشود برای

های فکری اشـارهای نشـده و نقـدهای آن نیـز طبعـاً

آشکارکردن چیزی دربارۀ مصادیق و مواردی فراتر

بررسی نشده است .بگذریم از اینکه جـز یـک اشـارۀ

از آن قصه (.)Gendler, 2000: 21

کلی ،بحث خاصی دربارۀ ظرایف مهمتـرین آزمـایش
فکری در آثار فالسفۀ مسلمان یعنی «انسان معلّق ابـن
ســینا» هــم صــورت نگرفتــه اســت .هچنــین بــهدلیـلِ
مقدماتی و مدخلگونهبودن نوشتار مذکور ،بـه برخـی
از مسائل و تقسیمبندیهای مهمی که در نوشتۀ پـیشِ
رو مورد توجه قرار گرفتهاند ،اشـارهای نشـده اسـت؛
ملالً تقسیمبندی راهگشا و سهگانۀ آزمایشهای فکری
براساسِ میزان تخالفشان با امر واقـع ( Ieodiakonou

 )& roux, 2007: 21-20و یـا نظرهـای گونـاگون در
با

اهداف آزمایشهای فکری .بر همین مبنا ،تـالش

گندلر معتقد است اگر این ساختار در آزمایشهای
فکری پذیرفته شود ،این سه نقـد یـا خطـا را دربـارۀ
آزمایشهـای پیشـنهادی مـیتـوان مطـرح و محتمـل
دانست:
 )1قصه و سناریوی پیشنهادی ،کامالً قابلِتخیل و
تصور نباشد.
 )2با وجودِ قابلتخیلبودن قصه ،استدالل یا برهانی
که میکوشد ارزیابی صحیحی از آن قصه به دست
دهد ،استداللی غیرمعتبر و ناصحیح باشد.
1. thought experiment
2. tripartite
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 )3با وجود قابلِتخیل و تصور بودن قصـه ،و نیـز بـا

.2آزمایشهای واجـد تخـالف متوسـط بـا واقـع:3

وجــود صــحت و ســالمت اســتدالل ،ارزیــابی

تخالف متوسط با واقع هنگامی رخ میدهد که داستان

استنتاجی از قصه نتواند در جهان واقع ملـالهـایی

موردنظر در یک آزمایش فکری نـهتنهـا در عمـل رخ

را که آزمایشـگر فکـری در پـی آن اسـت ،دقیقـاً

ندهد ،بلکه با توجه به مالحظـات و معتقـدات فعلـی

آشکار کند (.)Gendler, 2000: 22

دربا

برخی نیز در تعریف آزمایشهای فکری ،سه

در جهان ،کماکان نمیتواند رخ بدهد.

مؤلفۀ اصلی را به قرار زیر میدانند:

توانایی و قابلیت آدمی بـرای مداخلـه و تغییـر

.3آزمایشهای واجد تخالف شدید با واقع :4وقتـی

 .1گزارههای شرطی خالف واقع 1هستند؛

داستان یک آزمایش فکری نه با توجه به برداشـت مـا

 .2متضمن سناریویی انضمامی هستند؛

از قوانین طبیعی و فیزیکی جهان امکانپـذیر اسـت و

 .3واجد قصد و منظوری هستند که از حیث شناختی

نه با توجه به انگاشتههای متافیزیکی ،در این صـورت

بهدرستی معیّن شدهاند ( Ieodiakonou & roux,

شاهد تخالف شدید بـا واقـع خـواهیم بـود .مـلالً در

.)2007: 19

اوایل قرن هفدهم میالدی نه فقط امکانات فنـی بـرای

در هر دو تعریف از آزمایشهـای فکـری ،وجـود

ایجاد خأل وجود نداشـت ،بلکـه برخـی از فیلسـوفان

یک قصه و داستان تخیلـی و خـالف واقـع ،مشـترک

معتقد بودند که بهلحاظِ فلسـفی و مطـابق بـا قـوانین

است.

متافیزیک ،امکان ایجاد خأل محال است؛ زیرا خـأل بـه

اکنون میتوان پرسید :میزان مخالفت با واقع تا چه

معنای عدم است و اتّصاف هستی و وجـود بـه عـدم،

حد و به چه معنا است نظریهپردازان حوزۀ آزمـایش

محال است (.)Ieodiakonou & roux, 2007: 21-20

های فکری نحوۀ تخیل یک داستان و میزان و شـدت

درمجموع میتوان گفت دو تعریف ،بیش از دیگر

خالفِواقعبودن آن را در سه سـطح کلـی جـای مـی

تعاریف برای آزمایشهای فکـری مـورد توجـه قـرار

دهند:

گرفتهاند :تعریـف سورنسـن و تعریـف گنـدلر .بنـابر

.1آزمایشهای واجـد تخـالف ضـعیف بـا واقـع:2

تعریف سورنسن ،آزمایش فکری آزمایشی اسـت کـه

دستهای از آزمایشهایی فکـری کـه موضـوع آنهـا از

بدون انجام و تحقق عملی ،به هدف خود دسـت مـی

حیث فیزیکی و تجربی نهتنها امکانپذیر اسـت ،بلکـه

یابد و بنابر تعریف گندلر آزمایش فکری عبارت است

در زمان طرح آن ،انسان توانایی فنی و قابلیـت انجـام

از استدالل دربارۀ یک داستان خیالی با هدف تأیید یـا

عملی آن را نیز دارد .درواقع تنهـا دلیـل خـالفِواقـع

ابطال یک فرضیه یا نظریه (.)Wartenberg, 2007: 57

بودن این آزمایشها آن است کـه تـا زمـان طـرح آن،

گفتنی است اگر این گمان وجود داشته باشد که

هنوز عمالً تحقق نیافته اسـت؛ هرچنـد اکنـون یـا در

هر آزمایش فکری میتواند آزمایشی موفق و صحیح

آینده میتواند محقق شود.

باشد ،درواقع حکم بر تعطیلی و لغوبودن آنها داده
شده است .بنابراین باید بتوان نشان داد که آزمایش
های فکری ازحیث معرفتشناختی تفکیکپذیر و
1. counterfactual
2-weak counterfactuality

4. strong counterfactuality

نقش آزمایشهای فکری در فلسفه71/

تقسیمپذیر به آزمایشهای درست و نادرست یا موفق

بیراههرفتن و انحراف از مسیر اصلی دانش مـیشـود.

و ناموفق هستند .بهنظ ِر برخی یک آزمایش فکری

سورنســن ،اســتدالل ایـــن دســته از مخالفـــان
ِ
رُی

هنگامی موفق است که اکلریتی از آدمیان تصدیق کنند

آزمایشهای فکری را اینگونه تنسیق میکند:

که این آزمایش ،خروجی خاصی دارد که شهود ًا

 .1اگر یک آزمایش فکری بتواند از محک آزمایشی

آشکار و بدیهی است؛ اگرچه تجربهها یا تئوری

عمومی و همگانی بگذرد ،درنتیجه آزمون عملی و

پردازیهای بعدی دربارۀ آن ثابت کند که چنین

واقعی آن ،یافتههای آن را تأییدنشده باقی نمی

نیست (.)Ieodiakonou & roux, 2007: 167

گذارد و به تعبیر دیگر ،یک محک واقعی و عملی،

درمجموع میتوان گفت که سه شرط موفقیت یک

آزمایش فکری را زائد یا گمراهکننده میسازد.
 .2اگر یک آزمایش فکری نتواند از محک آزمایش

آزمایش فکری به قرار زیر است:
الف) معلوم شود آزمایش فکری با باورها سروکار
دارد؛ نه با اشیا و نیز نه با انعکاس ذهنی آنها که

های عمومی و همگانی بگذرد ،درنتیجه یافتههای
آن تأییدشدنی نیستند.

شهودات ما پنداشته میشوند؛ زیرا درواقع آنچه که

 .3یافتههای هر آزمایشی که تأییدنشده ،زائد و گمراه

تفاوت میان آزمایشهای فکری و یک آزمایش

کننده یا تأییدنشدنی باشد ،یافتههایی بدونِ ارزش

فیزیکال و مادّی را تشکیل میدهد ،در موضوع

علمی هستند.

آزمایش نیست؛ بلکه در روش و شیوۀ آزمایش آن
است.

 .4آزمـــایشهـــای فکـــری ،ارزش علمـــی ندارنـــد
(.)Sorensen, 1992: 48

) معلوم شود آزمایش فکری با باورها سروکار

به نظر میرسـد مسـئله یـا ابهـام اصـلی مخالفـان

دارد؛ نه با اشیا؛ یعنی با باورهایی سروکار دارد که

آزمایشهای فکری در نسبت شهود با واقعیت علمـی

مفروضات یا پیشفرضها نامیده میشوند.

صـرف تفکـر و
باشد؛ بهبیانِ دیگر ،چگونه میتوان به ِ

ج) باورها باید در یک ساختار سلسلهمراتبی قـرار

ذهنیات محض بـه معرفـت واقـع دسـت یافـت آیـا

گیرند؛ بهنحوی که توافق شود که باور ضـعیفتـر بـه

آزمایشهای فکری ،بدون دادههای تجربی جدید مـی

نفــع بــاور بهتــر و قــویتــر کنــار نهــاده شــود

توانند در حوزۀ موردنظر ،اطالعات تـازه و مطـابق بـا

(.)Ieodiakonou & roux, 2007: 180

واقعی به دست دهنـد ( Brown & Yiftach, 2014:

 .)2مکس اِمیل دویچ ،نویسنده کتا

تـازه منتشرشـدۀ

افسانه امر شهودی 2نکات مهمی را در تبیـین جایگـاه

.3آزمایشهای فکری و شهود
برخی بهطور کلی منکر ارزش علمی 1آزمایشهای

آزمایشهای فکری در فلسفۀ تحلیلی بیان مـیکنـد .از

فکری هستند .کم نیستند پژوهشـگرانی کـه آزمـایش

دید او ،ادبیات فلسفۀ تحلیلی مشحون از آزمایشهای

های فکری را ابزاری برای خطابههای علمی میداننـد

فکری و فرضیههای گوناگون است؛ امـا نبایـد گمـان

و یا معتقدند علم با جهان واقعـی سـروکار دارد و نـه

کرد که فیلسوفان تحلیلـی نگرشـی شـهودی بـه ایـن

عالم شهود و خیال .و پرداختن بـه ایـن امـور ،سـبب

مقوالت دارند .یک فیلسوف یا از آزمایش فکـری بـه

1. scientific value

2. The Myth of the Intuitive
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عنوانِ شاهدی به سود استدالل خود بهره مـیبـرد یـا

نقش تخیل در آزمایشهای فکری تـا بـه آن حـد

آن دلیلآوری میکند؛ اما به هـیچ

برجسته است که برخی در تعریف و تبیـین آزمـایش

وجــه نمــیخواهــد بــه شــهود صــرف اســتناد کنــد

های فکری تأکید میکنند آزمایشهای فکری بـه ایـن

( .)Deutsch, 2015: 5بنــابر تعریــف ،روشهــای

سمت است که با عبارت «تصور کنید یـا تخیـل کنیـد

پیشینی ،تجربی نیستند؛ اما بهتعبیرِ دویچ ،نشسـتن بـر

که »...آغاز شـوند ( .)Young, 2013: 2بنـابراین مـی

روی مبل راحتی و فلسفیدن از روی آن نیز مبتنـی بـر

توان این سنخ از آزمایشها را تخیالتی قلمداد کرد که

یافتههایی پسینی است که یک فیلسوف آنها را پیشتر

تنها محدود به یک قید هسـتند و آن اینکـه ممکـن و

فراگرفته و پذیرفته است .حتی داوریهای فرد دربـارۀ

منطقی هستند .ملالً نمیتوان سـناریوی یـک آزمـایش

فرضی یا تخیلیترین فرضیهها و آزمایشهـای فکـری

فکری را چنین رقم زد« :یک مربع پن ضلعی را تصور

نیز از جهات عدیده متأثر از معلومـات تجربـی اسـت

کنید که»...؛ زیرا تصور یک مربع پن ضلعی ناممکن و

(.)Deutsch, 2015: 158

منطقاً غلط است .همچنین نمیتوان گفت« :موجـودی

برای صدق و کذ

را تصور کنید که در زمان و مکانی واحد ،هم موجـود
.۴آزمایشهای فکری و تخيل
برخی معتقدند که هر آزمایشـی مسـبوق بـه یـک

است و هم معـدوم»...؛ زیـرا چنـین تصـوری خـالف
منطق و از مُحاالت است.

آزمایش فکری اسـت .بـهتعبیـرِ دیگـر ،هـر آزمـایش

البته نباید از یاد برد که محال منطقی بودن به هـیچ

عملی ،پیشتر در ذهن طرحریـزی و انجـام مـیشـود

وجه نباید با نامعمول ،دور از انتظار  ،نادر یـا عجیـب

( .)Sheldon, 1970: 22به این معنای کلـی ،تخیـل را

بودن خلط شـود .درواقـع نبایـد پـر و بـال خیـال در

میتوان یکی از عوامل اصلی تحقق هر آزمایشی ،اعـم

آزمایشهای فکری بسته شود؛ مگر با قید و بند منطق.

از فکـری و عملــی دانســت؛ امــا حتــی اگــر هرگونــه

تصور یک انسان هشت پا یا یک خرس پرنده یا چین

اندیشۀ قبلی یا پیشآزمـایش ذهـن مصـداق آزمـایش

بدون دیوار چین یا آسمان زرد و ...اگرچـه بـهلحـاظِ

فکری در نظر گرفتـه نشـود ،بـاز مـیتـوان بـر نقـش

علمی ممکن است ناممکن یا نامحتمل باشد ،ازحیـث

گستردۀ تخیل در آزمایشهای فکری تأکید کرد.

عقلی و منطقی کامالً ممکن و شدنی است.

برای تبیین بهتر نقش برجسـتۀ تخیـل در آزمـایش

یکی از آزمایشهـای فکـری کالسـیک در تـاریخ

های فکری بد نیست به این نکته توجـه شـود کـه در

اندیشــه ،آزمــایش فکــری لوکرتیــوس 1در کتــا در

آزمایشهای معمول علمـی ،معمـوالً جزئیـاتی مـورد
اشاره و گزارش قرار میگیرنـد کـه بـا هـدف اصـلی
آزمایش مرتبط و بر آن مـؤثر هسـتند؛ حـال آنکـه در
آزمایشهای فکری ،معموالً جزئیاتی وجود دارنـد کـه
بـه هـدف اصـلی مربـوط نیسـتند و یـا بـر خروجــی
آزمایش مؤثر نیستند و صـرفاً بـرای تخیـل و تصـویر
بهتر آن مورد خاص به کار میآیند.

2

طبیعت اشیا است که اشاره به آن به پیشبـرد روشـن
1

و مصداقیتر بحث کمک میکند  .لوکرتیـوس در پـی
اثبات بیکرانگی و نامحدودبودن جهان اسـت .او مـی
گوید اگر جهان کرانمند و محدود باشـد ،بایـد دارای
مرز و محدودهای مشخص باشد و برای محک همـین
ادّعا ،آزمایش فکریاش را چنین میآغازد :تصور کنید
1. Lucretius
2. The Nature of Things
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که جهان مرز و محدودهای دارد .اگـر کسـی بخواهـد

نخست در جهان خارج محقق میشوند .البته آزمایش

کنـد ،منطقـاً از دو

های آرمانی با سیستم باورهای ما هماهنگ هستند؛ اما

حال خارج نیست :یا نیزه از آن مـرز و دیـواره عبـور

نمیتوان گفت که صرفاً محصول ذهنیت ما است و

میکند (الف) و یا به آن میخورد و بازمیگردد ( ).

تنها در مغز روی میدهند .یک آزمایش فکری

اگر «الف» صحیح باشد ،معلـوم مـیشـود کـه جهـان

متضمن داستانی خالف واقع است؛ زیرا نه در جهان

نیزهای را بهسمتِ این مرز پرتـا

محدود و محصور نیست و بیکران است و اگـر « »
صحیح باشد ،باید الجرم در آنسوی دیواره نیز چیزی
باشد که در هر دو صورت معلوم میشود که جهان ما
بیکران و بیپایان است ( .)Young, 2013: 3درواقـع
آزمایش مذکور با همه استبعادی که ازحیـث علمـی و
عملی دارد ،منطقاً ناشدنی و متضمّن تناقض یـا امـری
محال نیست و بنابراین میتـوان آن را مـورد توجـه و
تــدقیق قــرار داد .حتــی در آزمــایش فکــری معــروف
کریپکی که مبتنی بر گزارۀ «آ

 H 2 Oنیست» قدرت

و وسعت جوالن تخیل در این آزمـایش مشـاهده مـی

خارج ،بلکه در ذهن رخ داده؛ حال آنکه ظرف
آزمایشهای آرمانی ،واقعیت بیرونی است؛ حال آنکه
آزمایش آرمانی یا ایدئال آزمایشی است که با لحاظ و
کنترل همۀ شرایط انجام میشود و الّا ازحیث عینی و
عملیبودن هیچ فرق خاصی با دیگر آزمایشهای
عملی ندارد (.)Ieodiakonou & roux, 2007: 22
.2.5تفاوت آزمایشهای فکری با براهين ریاضي
یک برهان ریاضی در ذهن صـورت مـیپـذیرد و
1

به هـیچ وجـه مقولـۀ H 2 O

عمدتا مبتنی بر فرضی خالف واقع است .آیا بـا ایـن

را میفهمیدند بیآنکـه

حسا  ،بـراهین ریاضـی نیـز مصـداق آزمـایشهـای

از مفهوم  H 2 Oچیزی بدانند (Kripke, 1980: 153-

فکری هستند به نظر میرسد چنین نیسـت؛ زیـرا در

.)54

آزمایشهای فکری سروکار با یک داستان یا سناریوی

شود؛ زیرا در مفهوم آ

مندرج نیست و گذشتگان آ

.5تفاوتهای آزمایش فکری با مفاهيم متقارب
یکی از مشکالت احتمالی با برخی از مفاهیم این
است که آنها با دیگر مقوالت و مفاهیم شبیه به آنها
خلط شود یا اشتباه گرفته شود .آزمایشهای آرمانی،
براهین ریاضی و برخی از قصههای علمیـتخیلی از
ل پارهای
مهمترین نمونههای مفاهیمی هستند که بهدلی ِ
از مشابهتها ممکن است به خطا با آزمایشهای
فکری اشتباه گرفته شوند.
.1.5تفاوت آزمایشهای فکرری برا آزمرایشهرای
آرماني
آزمایشهای فکری در آزمایشگاه ذهن انجام می
شوند؛ در حالی که آزمایشهای آرمانی در درجۀ

مشخص نیز هسـت؛ داسـتانهـایی زنـده و ملمـوس.
شاید به همین دلیل باشـد کـه عنـوان و نشـان اصـلی
آزمایشهای فکری به دو چیز گره خورده است :نام و
تم اصلی داستان ،نام پدیدآورنـده آن ( Ieodiakonou

.)& roux, 2007: 22
.3.5تفاوت آزمایشهای فکری با قصههای علمي ر
تخيلي یا حِکمي
صرف بیان یک داستان و تخیلـی یـا خـالفِواقـع
بودن آن سبب نمـیشـود کـه آن مـاجرا مصـداقی از
آزمایشهای فکـری در نظـر گرفتـه شـود؛ زیـرا چـه
براساسِ تعریف گندلر و چه برمبنای تعریف دیگـری
1. counterfactual hypotheses
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که از آزمایشهای فکری مطرح شد ،آزمـایش فکـری

آزمایش فکری ناظر به ارزش

در طرح داستان و بیان استداللی در تبیین آن خالصـه

ایــن نــوع از آزمــایشهــا در پــی کشــف واکــنش

نمیشود .برای تحقق آزمـایش فکـری ،بایـد از قصـۀ

اخالقی یا زیباییشناختی متناسب با یک موقعیتاند و

تخیلی و خالفِواقع و استدالل مبتنی بـر آن فـراروی

بیشتر ناظر بر ساحت اخالق و زیباییشناسی هسـتند.

کرد؛ اما این فراروی از داستان ،بـه صـرف اشـاره بـه

«آنچه باید باشد» موضـوع مهمـی اسـت کـه در ایـن

مطلب یا معنایی کلی که در دل داسـتان نهفتـه اسـت،

عرصه به آن پرداخته میشـود .سـؤال اصـلی در ایـن

محقق نمیشود؛ بلکه باید مشخصاً ناظر بـر هـدفی از

آزمایشهـا عبـارت اسـت از اینکـه :آنچـه روی داده

پیش تعیینشده و خاص و دقیق باشد.

چگونه باید ارزیابی و ارزشگذاری شود
البته گندلر تأکید دارد که سهگانۀ بـاال ،صـرفاً یـک

.6انواع آزمایشهای فکری ازحيث هدف آزمایش

تقسیمبندی برای تفکیک کلـی و مبتنـی بـر بیشـینگی

بهنظرِ برخی ،باالخص گندلر ،آزمایشهای فکری

مصادیق است وگرنه ملالً یک آزمایش فکـری علمـی

را میتوان ازحیث هدف طراحی آنها به سه نوع ناظر

میتواند ناظر بر چگونگی توصیف یک مفهوم یا یـک

به واقع ،1ناظر به مفهوم 2و ناظر به ارزش 3تقسیم

آزمایش فکری اخالقی ناظر بر یک رویداد خارجی و

کرد.

واقعی باشد (.)Gendler, 2000: 24-26
بهنظرِ برخـی دیگـر ازجملـه نویسـندگان مـدخل

آزمایش فکری ناظر به واقع
این سنخ از آزمایشها در پی اندیشیدن به راهی

آزمایشهای فکری در دایر المعارف آنالیـن اسـتفورد

نو است که به شناخت نکتهای تازه از جهان مادی و

(و ظاهراً با اتکـای اصـلی بـر نظـر خـود در یکـی از

فیزیکال اطراف رهنمون شود .میتوان گفت بیشتر

مقـاالت پیشـین( ))Brawn, 1986: 1ازحیـث هـدف

آزمایشهای فکری در حوزۀ علوم تجربی از این گونه

آزمایش ،دو نوع آزمایش فکری بیشتر وجـود نـدارد:

هستند« .آنچه هست» موضوع اصلی این آزمایشهای

آزمایشهای فکری تحکیمگر 4و آزمایشهـای فکـری

فکری است .پرسش اصلی در این آزمایشها این

تخریبگر .)Brown & Yiftach, 2014: 13( 5درواقع

است :چه روی خواهد داد

این تقسیمبندی ،به تصریحِ جیمز ،بهنوعی بازسازی و

آزمایش فکری ناظر به مفهوم

بهسازی تقسیمبندی کارل پـوپر اسـت کـه در رابطـۀ

این نوع از آزمایشهای فکری دربارۀ کاربستها

آزمایشها با یک تئوری علمـی ،میـان یـک آزمـایش

و توابع مفاهیم است و بیشتر در پیوند با حوزۀ

فکــریِ دفــاعی 6و انتقــادی 7قائــل بــه تفکیــک اســت

متافیزیک و معرفتشناسی است« .آنچه گمان میرود

(.)Popper, 1959

یا گفته میشود که هست» موضوع اصلی این آزمایش

آزمایشهای فکری تحکیمگر:

ها است .پرسش اساسی در این آزمایشها این است
که :آنچه رخ داده چگونه باید توصیف و تبیین شود
1 -factive
2-conceptual
3. valuational

آزمایشهایی که مدّعای یک نظریه را بهتر و بیشتر
روشن میکنند یا بهشکلی مصور و مملل درمیآورند،
4. constructive
5. destructive
6. apologetic
7. critical
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از بهترین مصادیق آزمایشهـای تحکـیمگـر هسـتند.

 .)2014: 2درمجموع ،تبیین نمونههای نقضـی ،تبیـین

درواقع هدف اصلی از طرح این آزمـایشهـا تأییـد و

ضرورت ایجاد یا وجو  ،تبیـین امتنـاع یـک مقولـه،

تحکیم یک مدّعای علمی است.

تبیین ارتباطات ضروری ،تأیید یک تئـوری و تسـهیل

آزمایشهای فکری تخریبگر:

نظریهپـردازی را مـیتـوان از مهـمتـرین کارکردهـای

شاید سادهترین صورت از این سـنخ آزمـایشهـا

آزمــایشهــای فکــری در فلســفه بــه شــمار آورد

آنهایی باشند کـه ناسـازگاری درونـی یـک تئـوری را

( .)Wartenberg, 2007: 58-64در ادامه هریک از این

برمال میکنند .صورت دیگر از آزمایشهـای تخریـب

نقشها و کارکردهای کلیـدی بـهاختصـار شـرح داده

گر آنهایی هستند که ناسازگاری بیرونی یک نظریه بـا

خواهد شد.

دیگر باورهای ما را نشان میدهند .صور دیگـری نیـز
برای آزمایشهـای فکـری وجـود دارد کـه در اینجـا

.1.7تبیین نمونههای نقضی
فلسفۀ تحلیلی معاصر ،مملـو از ملـالهـای نقضـی

مجال اشاره به همۀ آنها نیست ( Brown & Yiftach,

 .)2014: 13-17با این وصف ،این آزمایشهـا هـدفی

است که بهواسطۀ آزمایشهای فکری مطرح شدهانـد

ندارند جز ابطال یا دسـتکـم تضـعیف یـک مـدّعای

( .)Wartenberg, 2007: 58شاید ملال نقـض ادمونـد

علمی.

گتیه 4مشهور به مسئلۀ گتیه از مهـمتـرینِ ایـن مـوارد
باشد .گتیه با بیان دو ملال نقـض مـیکوشـد تعریـف

.7نقش و کارکردهای آزمایشهای فکری در فلسفه

کهن از معرفت بهملابۀ باور صادق موجّه را به چـالش

همۀ آزمایشهای فکری نقش واحـدی در فلسـفه

بکشد و نشان دهد که ایـن تعریـف همـواره صـحیح

ندارند و میتوان از تنوع این نقـشهـا سـخن گفـت.

نیست .جالب است بدانید که تـأثیر ایـن دو آزمـایش

ملالً آزمایشهای فکری باالخص در فلسفه این فایـده

فکری گتیه تا به آن حد است کـه غالـب متخصصـان

را دارند که امکان مفهومیسازی 1پیشینی 2واقعیـت را

معرفتشناسی را بـه وارددانسـتن و پـذیرش اشـکال

عطا میکنند .البته همین کارکرد آزمـایشهـای فکـری

گتیه مجبور کرده و بسـیاری را بـه بـازتعریف مقولـۀ

سبب زنهار و هشدار پارهای از فیلسوفان ازجمله دنیل

معرفت واداشته است.

دنت 3شـده اسـت ( .)Young, 2013: 5دنـت معتقـد
است این آزمایشها بهملابۀ مجاری شـهود عمـل مـی

.2.7تصدیق و تبيين وجوب یک مقوله

کنند که بهشکلی ماهرانه چنان تعبیه شدهاند که شـهود

آزمایش فکری دکارت که به دیو فریبکار 5معروف

ما دربا ِ جهان را آنگونه که میخواهند سـمتوسـو

است یکی از مهمترین آزمایشهای فکری مؤثر در

میدهند .بسیاری معتقدند که فلسفه در نبـودِ آزمـایش

تاریخ فلسفه و مصداقی بارز از آزمایشهایی است که

های فکری ،مقولهای بیکفایت یا ناتمام خواهـد بـود

یک مقوله میپردازد .دکارت در

( Brown, James Robert and Fehige, Yiftach,
1. conceptualize
2. a priori
3. Daniel Dennett

به تبیین وجو
کتا

تأمالت خویش ،یکی از استداللهای خود برای

4. Edmund Gettier
5. evil demon
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ابطال شک را بر آزمایش دیو پلید و فریبکار مبتنی می

انتزاعی را در ذهن خود داشته باشـیم ( Wartenberg,

سازد .دکارت میگوید فرض کنید دیوی پلید و

.)2007: 60-61

فریبکار وجود دارد که همهچیز را بهشکلی گمراه
کننده در ذهن من منعکس میسازد؛ اما مسئله

 .۴.7تبيين ارتباطات ضروری

اینجاست که او دستِکم در یک چیز نمیتواند مرا

برخی از آزمایشهای فکری این ویژگی را دارنـد

فریب دهد و آن اینکه من هستم و در عین حال که

که به بیان یک ارتباط ضروری یا مفهومی میپردازنـد.

در حال اندیشیدن هستم ،وجود دارم .نقش چنین

ملالً جان الک برای بیان ارتبـاط ضـروری و مفهـومی

یا لزوم یک

میان شخصیت و ذهنیـت انسـان از آزمایشـی فکـری

آزمایشهای فکری ،نشاندادن وجو
مدّعای فلسفی است.

بهره میبرد که طـی سـناریوی آن ،مغـز و ذهـن یـک
شاهزاده با همۀ خاطرات و محفوظاتش وارد جمجمـه

.3.7تبيين امتنراع یرک مقولره از راه آزمرایشهرای

و بدن یک پینهدوز میشود .پرسش الک این است که

ناموفق

حاصل این پیوند جدیـد چیسـت آیـا ایـن موجـود،

آزمایشهای فکری نسبتاً متنوعی وجود دارد که با

شاهزادهای است با تن یک پینهدوز یا پینهدوزی است

ناکامی خـود در حصـول بـه نتیجـهای مشـخص مـی

با مغز یک شاهزاده تقریباًش روشن است کـه پاسـخ

کوشند که امتناع یک مقوله را اثبات کنند .برای نمونه،

الک و بسیاری دیگر این خواهد بود که او شاهزادهای

جورج برکلـی 1در بخشـی از کتـا اصـول معرفـت

است در صورت پینهدوز! ادّعایی که ازقضـا برخـی از

انتزاعـی

معاصــران بــا طــرح آزمــایشهــای فکــری دیگــری

انسانی 2میکوشد تا ادّعای جان الک دربـا

بودن برخی از ایدههـای ذهنـی را بـه چـالش بکشـد.

میکوشند آن را رد کنند (.)Wartenberg, 2007: 62

براساسِ تجربهگرایی الک ،ایدهها یـا ریشـهای حسـی
دارند یـا ریشـهای دروننگرانـه .3برکلـی از آزمایشـی

.5.7تأیيد یک تئوری

فکری کمک مـیگیـرد تـا نشـان دهـد هـیچ ایـدهای

در فلسفۀ هنر آرتور دانتـو ،4بـرای اثبـات و تأییـد

انتزاعی و غیرتجربی نیست .برکلـی مـیگویـد سـعی

نظریۀ او دربا

معنا و ماهیـت اثـر هنـری ،آزمایشـی

کنید که یک مللث انتزاعی را تصور نماییـد .او معتقـد

فکری وجود دارد که میتوان با توجـه بـه شخصـیت

است ما هرقدر بکوشیم نمیتوانیم چنـین کنـیم؛ زیـرا

اصلی داستان آن را آزمایش تستادورا 5نامید .تستادورا

مهم نیست که ما چقدر تالش کنیم؛ در هـر حـال مـا

فردی بیهنر یا سطحی است که توان تمییز اثر هنـری

همیشه یک مللث خـاص و بـا انـدازهای مشـخص را

از غیرهنــری را نــدارد .او در محیطــی خــاص بــا دو

تخیل میکنیم .بنابراین ازمنظرِ برکلـی ،چـون در ایـن

تختخوا

مواجه میشود که یکـی رنگارنـگ و خـط

آزمایش فکری ما نمیتـوانیم یـک مللـث انتزاعـی را

خطی شده و دیگری از دیوار آویـزان شـده اسـت .او

تخیل کنیم ،پس اساساً نمـیتـوانیم هـیچ ایـدۀ مطلقـاً

این دو تخت را صرفاً اجسامی کلیـف و نامرتـب مـی

1. George Berkley
2. Principles of Human Knowledge
3. introspective

4 . Arthur Danto
5. Testadura
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بیند و متوجه معنای هنری آنها نمـیشـود .دانتـو ایـن

تجرّد نفس و حضوریبودن علم به خود .او یـک بـار

آزمایش فکری را برای تأیید نظریۀ عالم هنـر بـه کـار

نفس شفا ،یک بـار در اواخـر همـین

در ابتدای کتا

و بار دیگر در اشارات و تنبیهات ایـن آزمـایش

مــیگیــرد؛ نظریــهای کــه نقــش نظریــات هنــری در

کتا

معنابخشی به آثار هنری و تمییز آنها از اشیای معمولی

فکری را مطرح میکند .در این آزمایش فکـری شـیخ

را برجسته میکند.

الرئیس از مخاطب میخواهد چنـین فـرض کنـد کـه
عقل سلیم و تن سـالمی دارد ،امـا حواسـش فعالیـت
خاصی ندارند و در هوا معلّق مانده است؛ بـهگونـهای

.6.7نظریهپردازی
وارتنبرگ ،رسالۀ جمهور افالطون را نمونۀ مهـم و

که هیچ چیزی بیرون از خویش را حس نمیکنـد .در

برجستهای از نظریهپردازی فلسـفی ازطریـق آزمـایش

چنین حالتی آدمی خواهد دید که از همۀ امـور غافـل

های فکری میداند؛ چرا که بخش عمـدهای از رسـالۀ

است؛ اما خـود و نفـس خـود را درمـییابـد (همـان:

جمهور ،تالش افالطون بـرای نظریـهپـردازی دربـا

 .)145-143نویســندگان مقالــهای بــا عنــوان «برهــان

یک وضعیت و حالت آرمانی و ایدئال و البته مبتنی بر

انسان معلّق ابنسینا و بررسی امکان تحقق عملی آن»،

مفهوم عـدالت اسـت .نکتـۀ محـوری ایـن اسـت کـه

در مقام توجیه استفادۀ ابنسینا از قضیۀ انسان معلّـق و

افالطون این مهم را ازطریق تمسک به گفـتوگـو بـا

البته در پاسخ به مقالۀ «تحلیـل ایـدۀ انسـان معلّـق در

مخاطبــان و آزمــایشهــای فکــری انجــام مــیدهــد

فضا »...در پی اثبات این نکته هستند که این مقولـه در

(.)Wartenberg, 2007: 65

نظر ابنسینا یک آزمایش فکری نیست؛ زیرا مفـروض
آنها این است که الزمۀ آزمایش فکری بودن ،نـه فقـط

 .8مهمترین آزمایش فکری در تاریخ فلسفۀ اسالمي

فرضیبودن ،بلکه غیرقابلِتحققبودن و غیرتجربیبودن

شاید با اندک فراستی بتوان ردّپای آزمایش فکـری

موضوع آزمایش است (آهنچی و انـواری.)6 :1390 ،

در فلسفۀ فیلسوفان مسلمان را پیش و بیش از هرچیـز

ظاهراً ریشۀ طرح این اشکال به نظـر نویسـندۀ کتـا

در مقولۀ «انسان معلّق» ابنسینا سـرا گرفـت .ازقضـا

جاودانگی بازمیگردد که طی آن ،مقولۀ انسـان معلّـق

و شاید تنها مقالۀ مهم درزمینـۀ

بهعنوانِ فرضی صرفاً ذهنی توصیف شده است که بـه

آزمایشهای فکری در زبان فارسی به همین موضـوع

هیچ وجه امکان تحقق خارجی ندارد تا مبتنـی بـر آن

میپردازد .مقالۀ «تحلیـل ایـدۀ انسـان معلّـق در فضـا

بتوان امری وجـودی را اثبـات نمـود (اکبـری:1382 ،

براساسِ مدل منطقـی سورنسـن» متناسـب بـا هـدف

 .)163در مقام پاسخ و مبتنی بر آنچـه پـیشتـر گفتـه

اصلی خود طبیعتاً به بسیاری از ابعاد مبحـث آزمـایش

شــد ،بایــد گفــت :وقتــی در یــک آزمــایش فکــری

های فکـری نمـیپـردازد؛ امـا عـالوهبـر تبیـین نظـر

سناریویی ذهنی و تخیلی تعریف میشود ،رابطـۀ ایـن

سورنسن ،در تحلیل مقولۀ انسان معلّـق بـهملابـۀ یـک

سناریو با واقعیت از سـه حـال خـارج نیسـت :یـا بـا

عمل کـرده اسـت (سـعیدی

واقعیت تخالفی ضـعیف دارد ،یـا تخـالفی متوسـط و

مهر و خادمزاده .)135 :1388 ،ابنسینا با طرح بحـث

مالیــم و یــا تخــالفی شــدید .از تخــالف شــدید کــه

انسان معلّق در پی اثبات سه نکته است :وجود نفـس،

بگذریم ،معنای تخالف ضعیف این است که حتـی در

یکی از مقاالت خو

آزمایش فکری نیز خو
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زمان طرح و تبیین آزمایش فکری نیـز امکـان تحقـق

ل فلسفۀ علم مورد تحلیل قرار گرفته است
ازقبی ِ

عملی آزمایش وجود دارد؛ اگرچه تا آن زمان در عمل

(.)Walsh, 2007: 177

محقّق نشده باشد؛ اما معنای تخالف متوسط چیسـت

آدرین والش در تقسیمی متفـاوت از کارکردهـای

یعنـی اینکـه اگرچــه امکـان تحقــق عملـی و تجربــی

آزمایشهای فکری ،در کنار صـحهنهـادن بـر کـارکرد

سناریو وجود دارد ،اما با توجه به امکانات فعلی و یـا

آزمایشهای فکری بهملابۀ نمونـههـای نقضـی و نیـز

احتمالی در آینده نیز بعید است بتوان آن را به مرحلـۀ
اجرا رسـاند .ظـاهراً نویسـندگان کتـا

و نیـز مقالـۀ

ذکرشده گمان میکنند که تخالف شـدید بـا واقـع یـا
امتناع عملی سناریو ،شرط الزم تکـوّن آزمـایشهـای
فکری است؛ حال آنکه این تنها یک صورت از صـور
سهگانۀ آزمایشهای فکری ازحیث نسبتشان بـا واقـع
است .بنابراین و درمجموع میتوان گفت:
اول اینکه انسان معلّق ابنسینا یک آزمایش فکری
است .دوم اینکه حتی اگر امروزه با آزمایشهایی

نقش آنها بهملابۀ دستگاههایی تبیینگر و تأییدبخش از
دو کارکرد متفاوت این مقوالت در اخالق سخن مـی
گوید .بازـتصور 1یـا ترسـیم دوبـارۀ یـک مبحـث یـا
موضوع فلسفی از این کارکردهاست .والـش حتـی از
تعبیر بازگشایی 2یک مبحث نیز بـرای توضـیح بیشـتر
مقصود خود از ایـن کـارکرد متفـاوت آزمـایشهـای
فکری بهره میبرد .کارکرد چهارمی کـه والـش بـرای
آزمایشهای فکری در حوزۀ اخالق برمیشمرد ،نقش
آنها بهعنوانِ یک مجرای شهود اسـت کـه مـیکوشـد
توجه ما را ازطریق یک قیاس بهسمتِ نتیجهای خاص

تجربی شبیه محرومیت حسی یا مغزشویی بتوان

یا وجه حساس و اخالقی ماجرا سوق دهد ( Walsh,

سناریوی انسان معلّق را بازسازی کرد و آزمود ،این

 .)2007: 179گفتنی است برخی یا بـهدلیـلِ مخالفـت

مسئله نافی آزمایش فکری بودن قضیه در نزد ابنسینا

کلی با آزمایشهای فکری و بعضی بهدلیـلِ مخالفـت

نیست .تحققپذیری تجربی انسان معلّق صرف ًا نشان

اختصاصی بـا ورود آزمـایشهـای فکـری بـه حـوزۀ

دهندۀ آن است که در زمان طرح قضیه در دوران شیخ

اخالق ،به نقد آزمایشهای فکری در این حـوزه مـی

الرئیس ،قصۀ این آزمایش فکری با امر واقع تخالف

پردازند .ازمنظر تخیل اخالقـی ،آزمـایشهـای فکـری

ضعیف یا متوسط داشته است.

رای اما مورد انتقاد در آثـار فیلسـوفان اخـالق را بـه

 .9فلسفۀ اخالق؛ گرهگاه اصلي آزمایشهای
فکری با فلسفه
برخی بر این نظر هستند که در میان ساحات و
شاخههای گوناگون فلسفه ،این فلسفۀ اخالق است
که بخش زیادی از آن مدیون و مولود آزمایشهای
فکری است ( )Brown & others, 2014: 3و برخی
دیگر نیز معتقدند که دستِکم بخشهای خاصی از
اخالق کاربردی مانند اخالق پزشکی و اخالق
مراقبت مملو از آزمایشهای فکری هستند که البته
نقش آنها در این حیطه کمتر از دیگر ساحات فلسفه

چند دستۀ عمده میتوان تقسیم کرد :آزمایشهایی کـه
به قدر کافی منعکسکنندۀ روابط انسانی بـهخصـوص
مناســبات صــمیمی خــانوادگی یــا دوســتانه نیســتند؛
آزمایشهـایی کـه اساسـاً ازحیـث تخیلـی معیـو

و

ناصحیح هستند؛ آزمایشهایی که تخیلپـذیر هسـتند؛
اما بیشازحد انتزاعیاند.
3

پل بلوم بیآنکه منکر اصل حضور این آزمـایش
ها در اخـالق باشـد ،نقـدهایی عمیـق بـر چگـونگی
حضور آنها در این عرصه دارد .بلوم معتقد است ملال
1. re-imagining
2. reopen
3. Paul Bloom

نقش آزمایشهای فکری در فلسفه79/

های فلسفی و آزمایشهـای روانشـناختی بـهنـدرت

یابد .طبق تعریف گندلر ،آزمایش فکری عبارت اسـت

ناظر بر شهودهای اخالقـی مـرتبط بـا حـوزۀ روابـط

از استدالل دربارۀ یک داستان خیالی با هدف تأیید یـا

خانوادگی است .وی برای نمونـه بـه آزمـایشفکـری

ابطال یک فرضیه یا نظریه .در هر دو تعریف گندلر و

تراموای فیلیپیا فوت اشاره میکند؛ آزمایشی کـه نـاظر

سورنسن از آزمایشهای فکری ،وجـود یـک قصـه و

بر مسئلۀ سقط جنین است .مشکل بلوم بـا سـناریوی

داستان تخیلـی و خـالف واقـع مشـترک اسـت .یـک

کلی این آزمایش آن است که خانم فوت در خالل آن

فیلسوف از آزمایش فکری خویش بهعنوانِ شـاهد بـه

عمالً عمیقترین و پیچیدهتـرین روابـط خـانوادگی و

سود استدالل خود بهره میبرد یا برای صدق و کـذ

عاطفی ازجمله رابطۀ مادر و جنین را بـه رابطـۀ چنـد

آن دلیلآوری میکند و به هیچ وجه نمـیخواهـد بـه

بیگانــه در یــک موقعیــت فرضــی تحویــل مــیکنــد

شهود صرف استناد کند .آزمایشهای فکری را از یک

( .)Bloom, 2013: 81لبّ سخن بلوم ایـن اسـت کـه

حیث (هدف آزمایش) میتوان به سـه نـوع نـاظر بـه

ملالهای انتزاعی و فلسفی چندان مبتنیبـر شـهودهای

واقع ،ناظر به مفهـوم و نـاظر بـه ارزش تقسـیم کـرد.

واقعی و انضمامی نیستند .در راستای سخن بلوم بایـد

تخیل را میتـوان یکـی از عوامـل اصـلی تحقـق هـر

اذعان کرد که یکی از مشکالت برخی از آزمایشهای

آزمایشی ،اعم از فکری و عملی دانست؛ اما حتی اگـر

فکری در اخالق این است که به قول آدریـن والـش،

هرگونه اندیشۀ قبلی یا پـیشآزمـایش ذهنـی مصـداق

اصطالحاَ گرفتار گیر تخیلی 1هستند ( Walsh, 2007:

آزمایش فکری دانسته نشـود بـاز مـیتـوان بـر نقـش

.)178

گستردۀ تخیـل در آزمـایشهـای فکـری تأکیـد کـرد.

یکی از نقدهای دیگر که به برخی از آزمایشهـای

درمجموع ،تبیین نمونههـای نقضـی ،تبیـین ضـرورت

فکــری رای ـ در اخــالق وارد شــده ایــن اســت کــه

ایجـاد یـا وجــو  ،تبیـین امتنـاع یــک مقولـه ،تبیــین

سناریوی آنها اگرچه تحت عنوان یکی از جهـانهـای

ارتباطات ضروری ،تأیید یک تئوری و نظریـهپـردازی

ممکن 2بهنحوی جای گرفته و منطقاَ توجیـهپـذیر امـا

را میتوان از مهمترین کارکردهای آزمایشهای فکری

بیشازحد انتزاعی است و بهتعبیـری بـه جهـانهـایی

در فلســفه بــه شــمار آورد .البتــه در میــان ســاحات

ممکن اما بسی بعید و دور از جهان واقعی و پیرامونی

گوناگون فلسفه ،این فلسفۀ اخـالق اسـت کـه بخـش

ما تعلّق دارد (.)Walsh, 2007: 180

زیادی از آن مدیون و مولود آزمایشهای فکری است
و برخی دیگر نیز معتقدند که دسـتِکـم بخـشهـای
خاصی از اخالق کـاربردی ماننـد اخـالق پزشـکی و

.10نتيجهگيری
اغراق نیست اگر گفته شود که شـالودههـای علـم
مدرن بر چند آزمایش فکـری بنـا شـده اسـت .بنـابر
تعریف سورنسن ،آزمایش فکری آزمایشی اسـت کـه
بدون انجام و تحقق عملی ،به هدف خود دسـت مـی

اخالق مراقبت مملو از آزمایشهای فکری است.
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