
 

 

 
 

 ی ذهنکارگاره درباره

 «کند؟ذهن چیست؟ و چگونه کار می»و پاسخی به این سوال که  انسان؛ کارگاه درباره ذهن، گذری است در هزارتویِ بودنِ

ی ذهن چگونه فعالیتی است و یک پژوهشگر ذهن )در هر ساحتی که باشد: پردازیم که اساسا مطالعهابتدا به این می کارگاهدر این 

ها و موانعی مواجه خواهد شد. در این بخش تالش فیلسوف ذهن(، با چه بحران نوروساینتیست باشد، چه روانشناس و چه یک چه

ی ذهن رسیده و تمایز روشی و مفهومی چنین پژوهشی را از پژوهیدن اوت مطالعهطبیعت و جنس متفبه درکی از  اخواهیم نمود ت

مسائل بنیادین حوزه مطالعات ذهن از جمله برخی از مهمترین  چیستی با ،در این مسیر. ما ها نشان دهیمدر سایر عرصه

Reflexivity Problem  وExplanatory Gap .آشنا خواهیم شد 

چیستی ذهن و مباحث اونتولوژیک آن متمرکز خواهیم شد و مروری وسیع خواهیم داشت بر اهم در بخش دوم کارگاه روی 

های آنان را ( و زیرشاخهMonistic( و یگانه انگارانه )Dualisticانگارانه )های دوگانههای مطرح در این عرصه. دیدگاهنظرگاه

تی آن به بحث خواهیم نشست: آیا طبیعت ذهن ما مادی ( و چیسConsciousnessبه دقت خواهیم شکافت و در مورد آگاهی )

ای در باب پیدایش ذهن دارند؟ و است؟ آیا آگاهی لزوما امری مجرد است؟ نسبت ذهن و بدن چیست؟ نظریات تکاملی چه ایده

ز گذشته تا کنون سفری خواهیم داشت در انبوه نظریات درخشانی که اها، سواالت بسیار دیگری از این دست؛ که برای پاسخ به آن

از مونیسم  در قرن بیستم؛های هابز و دکارت و اسپینوزا در قرن هفدهم تا نظریات اسمارت و پاتنم و وایتهد اند: از ایدهمطرح شده

 های انقالبی دیگر در این حوزه.مونیسم قرن بیست و یکمی چالمرز و بسیاری ایدهپیشاسقراطی و پلورالیسم دموکریتی تا 

کند و اگر بخواهیم چیزی شبیه آن بسازیم چه کارگاه روی این مساله متمرکز خواهیم شد که ذهن چگونه کار می در بخش سوم

( خواهیم پرداخت و از نظریه محاسباتی ذهن تا نظریات Theories of Mindباید بکنیم. در این بخش به اهم نظریات ذهن )

به پارادایم های مطرح در مطالعات ذهن از نوروساینس محاسباتی تا  کوانتمی و دینامیکی را واکاوی خواهیم نمود. همچنین

 ( خواهیم پرداخت و سعی در نقد و بررسی کلیه این نظریات خواهیم داشت.Connectionisticگرایانه )های ارتباطتئوری

بر مهمترین آزمایشات و  در بخش چهارم کارگاه روی مساله اختیار و اراده آزاد تمرکز خواهیم نمود و مروری خواهیم داشت

دهد؟ علیت و اراده چگونه با آیا نوروساینس اراده آزاد را توضیح می اند.قرار گرفته« انسان مختار»هایی که بر سر راه پذیرش چالش

ن دارند؟ گیری چه نسبتی با زماتواند بستری برای پیدایش اراده آزاد باشد؟ اختیار و تصمیمهم قابل جمعند؟ آیا جهان فیزیکی می

 کند؟ای با جبر و اختیار پیدا میاصال زمان چیست و چه رابطه









 







ی عقالنیت خواهیم پرداخت و تالش خواهیم نمود تا به این سوال پاسخ دهیم که در نهایت و در آخرین بخش کارگاه به مساله

واهیم پرداخت که نقش نظریات عقالنیت گیرد. همچنین به این مساله خعقالنیت چیست و تعقل کردن چگونه در ذهن ما انجام می

 های اجتماعی تا چه حد حائز اهمیت است.در پیدایش جهان

، «های مغز و رایانهرابط»، «هوش مصنوعی و یادگیری ماشین»این کارگاه همچنین به همراه دو یا سه پنل جانبی با موضوعات 

ای جانبی مطالعات هخواهد بود که به فراخور زمان کارگاه مباحث جذاب و جالبی در این حوزه «ذهن و دین»، و «پردازش کوانتمی»

شاءاهلل.ذهن ارائه خواهد شد ان

 سرفصل های آموزشی:

I. Method Crisis, Concept Crisis 

Reflexivity Problem 

Mind the Gap! 

Taboo of Subjectivity 

Explanatory Gap 

The Problem of Other Minds 

II. Ontology of Mind 

Mind Body Problem: 

Dualism/ 

Interactionism/ 

Epiphenomenalism/ 

Monism/ 

Materialism/Physicalism/ 

Identity Theory/ 

Anomalous Monism/ 

Non-Physical Monism/ 

Behaviorism 

Functionalism 

Emergentism 

 



 
 

 

 

 

Supervenience 

Consciousness 

Access & Phenomenal 

Easy & Hard Problems 

Higher Order Thought 

Content 

Intentionality 

Propositional Attitudes 

Internalism Externalism 

III. Theories of Mind 

Computational Theory 

Information Processing 

Connectionism 

Dynamicalism 

Bayesian Theory 

Free Energy Principle 

Quantum Theory 

Computational Neuroscience 

Associationism 

Function Evaluation 

Modularity of Mind 

Structuralism 

Enactivism 

Pluralism 

IV. Free Will & Decision Making 

Agency 

Subpersonal Causes 



 
 

 

 

 

Intention 

Neuro FreeWill ? 

Awareness 

Readiness Potential 

Urges 

Time & Will 

Responsibility 

Moral Evil 

Downward Causation 

V. Rationality 

… Here’s The Magic. 

VI. SidePanels (Excerpt) 

Strong Artificial Intelligence 

Machine Learning 

Quantum Computing 

Mind & Religion 

Brain – Computer Interfaces 

 


