
Στ�ν Κ�στα Κριµπ�

1. Εκ πρ�της 	ψεως, η επιστ�µη �αρακτηρ��εται απ	 αν�µ�ι�γ�νεια
� δι�σπαση. �ι δι���ρες επιστ�µες δεν δια�ωρ���νται απλ�ς µε ��ση
τις δια��ρετικ�ς ιστ�ρικ�ς τρ��ι�ς µε τις �π��ες αναπτ��θηκαν και συ-
γκρ�τ�θηκαν ως αυτ	ν�µες επιστ�µες. ∆εν θεραπε��νται απλ�ς απ	
ειδικ��ς, σε απ�µ	νωση απ	 �λλες επιστ�µες. Θεωρε�ται 	τι η κ�θε
επιστ�µη ε�ναι εγγεν�ς αυτ	ν�µη, υπ	 την �νν�ια 	τι ��ει τ� δικ	 της
ιδια�τερ� πεδ�� ε�αρµ�γ�ς, τ� δικ	 της πλ�γµα �υσικ�ν � κ�ινωνικ�ν
ειδ�ν, τις δικ�ς της µεθ	δ�υς και πηγ�ς γν�σης αλλ� και τη δικ� της
ιδια�τερη ν�µιµ�π��ηση και ε$ηγητικ� αυτ�ν�µ�α. Φυσικ�, αυτ� η ει-
κ	να ε�ναι µ	ν� πρ�σεγγιστικ�ς αληθ�ς. Ακ	µα και �ι πι� ακρα��ι
�παδ�� της αυτ�ν�µ�ας των επιµ�ρ�υς επιστηµ�ν θεωρ��ν, δικα�ως,
	τι �ι επιµ�ρ�υς επιστ�µες, 	ντας επιστ�µες, µ�ιρ���νται π�λλ� κ�ιν�
�αρακτηριστικ�, κυρ�ως στ� ��ρ� της µεθ	δ�υ. Αλλ� η κ�ιν	τητα των
�αρακτηριστικ�ν δεν θεωρε�ται ικαν� να θεµελι�σει τη θ�ση 	τι η επι-
στ�µη, εντ�λει, ε�ναι µ�α και ενια�α. «Και π�ς θα µπ�ρ��σε να ε�ναι;»
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Αναγωγισµ	ς και τ� πρ	�ληµα
της ν�ητικ�ς αιτι	τητας1
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1. Η σκ�ψη µ�υ για τ�ν αναγωγισµ	 ��ει επηρεασθε� απ	 συ�ητ�σεις µε συναδ�λ��υς
και ��ιτητ�ς. Θα �θελα να ευ�αριστ�σω θερµ� τ�υς ∆ι�ν�ση Αναπ�λιτ�ν�, Στ�λλα Β�σ-
νι�δ�υ, Μ�νια Γεωργ�τ�υ, Σπ�ρ� Κ	σκ�, Κ�στα Κριµπ�, Τερ��α Μπ��κη, ∆ρακ��λη Νι-
κ�λιν�κ�, Παναγι�τη �υλ� και Θαν�ση Τ�α��ρα.

* � Στ�θης Ψ�λλ�ς ε�ναι Αναπληρωτ�ς Καθηγητ�ς τ�υ Πανεπιστηµ��υ Αθην�ν. Ε�ναι
συγγρα��ας των �ι�λ�ων Scientific realism: How science tracks truth (London: Routledge,
1999) και Causation and explanation (Cheiham: Acumen, 2002).



διερωτ�ται κανε�ς. Τι κ�ιν	 µπ�ρε� να ��ει η κ�ινωνι�λ�γ�α µε τη �η-
µε�α, η �ι�λ�γ�α µε την �ικ�ν�µικ� � η ψυ��λ�γ�α µε τη �υσικ�; Η µε-
τα�υσικ� εικ	να π�υ πρ�σδι�ρ��ει αυτ� την αντ�ληψη για τη δι�σπα-
ση της επιστ�µης θ�λει τ�ν κ	σµ� να ε�ναι �ργανωµ�ν�ς σε π�λλ�, δια-
κριτ� αλλ� ασ�νδετα µετα$� τ�υς επ�πεδα. Κ�θε επ�πεδ� θεωρε�ται
	τι ��ει τις δικ�ς τ�υ �ντ	τητες, µε τις δικ�ς τ�υς ιδι	τητες, ε�δη και
(�σως) ν	µ�υς. 8ρα, κ�θε επ�πεδ� απαιτε� τ� δικ	 τ�υ ιδια�τερ� ε$η-
γητικ	 πλα�σι�, τ� �π��� συγκρ�τε�ται απ	 την επιστ�µη π�υ αντιστ�ι-
�ε� σε αυτ	 τ� επ�πεδ�.

2. Στ�ν αντ�παλ� π	λ� ε�ναι η θ�ση περ� εν�τητας της επιστ�µης �
µ�λλ�ν περ� ενια�ας επιστ�µης. Η θ�ση αυτ� θα �ταν τετριµµ�νη ε�ν
διατ�πωνε απλ�ς 	τι �ι δι���ρες επιστ�µες ���υν κ�ιν� �αρακτηρι-
στικ�, π.�., 	τι εδρ���νται στην παρατ�ρηση και εµπλ�κ�υν θεωρητι-
κ�ς ε$ηγ�σεις των �αιν�µ�νων τα �π��α µελετ��ν. Συνεπ�ς θα πρ�πει
να την εκλ���υµε ως ���υσα π�λ� ισ�υρ	τερ� περιε�	µεν�. Σε τελευ-
τα�α αν�λυση, η θ�ση περ� ενια�ας επιστ�µης ισ�υρ��εται 	τι, υπ	 µια
�νν�ια, 	λες �ι επιστ�µες µελετ��ν τα �δια �αιν	µενα. Τα υπ�τιθ�µενα
διακριτ� επ�πεδα απ	 τα �π��α απ�τελε�ται � κ	σµ�ς δεν ε�ναι τ�π�τα
�λλ� απ	 µια ιεραρ�ικ� δ�µ�, τ�τ�ια �στε �ι �ντ	τητες π�υ εµ�αν���-
νται σε κ�θε επ�πεδ� να συγκρ�τ��νται πλ�ρως απ	 �ντ	τητες κατω-
τ�ρων επιπ�δων και �ι ιδι	τητ�ς τ�υς να πρ�σδι�ρ���νται απ	 τις ιδι	-
τητες των �ντ�τ�των των κατωτ�ρων επιπ�δων. Απ�τ�λεσµα αυτ�ς
της θ�σης ε�ναι 	τι �ι επιστ�µες των ανωτ�ρων επιπ�δων 	�ι µ	ν� συν-
δ��νται µε τις επιστ�µες των κατωτ�ρων επιπ�δων αλλ� και, εντ�λει,
καθ�ρ���νται απ	 αυτ�ς. Στην καθιερωµ�νη της µ�ρ��, η θ�ση αυτ�
δ�νει στη �υσικ� πρ�ε$�ρ��ντα ρ	λ�. Αυτ	 δεν ε�ναι τυ�α��. Ε�ν η θ�-
ση αυτ� ε�ναι ε�λ�γη, τ	τε η �υσικ� απ�τελε� τη ��ση της επιστηµ�νι-
κ�ς ιεραρ��ας για τ�ν απλ	 λ	γ� 	τι 	λες �ι �ντ	τητες π�υ µελετ��ν �ι
�λλες επιστ�µες ε�ναι –� συγκρ�τ��νται απ	– �ντ	τητες της �υσικ�ς.
9ταν κ�π�ι�ς πληρ�νει την πιστωτικ� τ�υ κ�ρτα εµπλ�κεται σε µια
�υσικ� διαδικασ�α συναλλαγ�ς (συν�θως πληρ�νω την κ�ρτα µ�υ
πληκτρ�λ�γ�ντας τ� σ�ετικ	 π�σ	 σε κ�π�ι� ATM) και 	ταν κ�π�ι�ς
π�ν�ει (συν�θως) εκδηλ�νει τ�ν π	ν� τ�υ µ�σω της σ�ετικ�ς �υσικ�ς
συµπερι��ρ�ς (π.�. κλ�µατα). :��ντας θ�σει τη �υσικ� στη ��ση αυ-
τ�ς της ιεραρ��ας, �ι υπ	λ�ιπες επιστ�µες τ�π�θετ��νται σε υψηλ	τε-
ρα επ�πεδα, σ�µ�ωνα µε τ� επ�πεδ� συγκρ	τησης των �υσικ�ν �αιν�-
µ�νων τα �π��α µελετ��ν.
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3. Ας �ν�µ�σ�υµε αυτ� την ιεραρ�ικ� εικ	να αναγωγιστικ�. Αν και
θα επαν�λθ�υµε σε πι� αυστηρ��ς �ρισµ��ς και πι� εκλεπτυσµ�ν�υς
πρ�σδι�ρισµ��ς, ας κρατ�σ�υµε �να στ�ι�ε�� της: τη µετα�ατικ�τητα
της σ��σης αναγωγ�ς. Κανε�ς δεν διακηρ�ττει 	τι, π.�., η ψυ��λ�γ�α
αν�γεται �µεσα στη �υσικ�. Η αναγωγ�, ε�ν ε�ναι επιτε�$ιµη, θα ε�ναι
µ�σω της αναγωγ�ς της ψυ��λ�γ�ας στη �ι�λ�γ�α και της �ι�λ�γ�ας
στη �υσικ� (µ�σω της �ηµε�ας). Ας κρατ�σ�υµε, επ�σης, µια πρ�τη
πρ��αν� �νσταση. Κ�π�ι�ς µπ�ρε� να δε�θε� την αναγωγιστικ� ιεραρ-
��α στ� επ�πεδ� της συγκρ�τησης των �ντ�τ�των και παρ�λληλα να
αρνηθε� τ� 	τι �ι ιδι	τητες των αν�τερων επιπ�δων καθ�ρ���νται
πλ�ρως απ	 ιδι	τητες των κατωτ�ρων επιπ�δων. Η θ�ση αυτ� ε�ναι
αρκετ� ε�λ�γη: ισ�δυναµε� µε �ναν µ�νισµ� �ντ�τ�των και �ναν πλ�υ-
ραλισµ� ιδι�τ�των. Θα επαν�λθ�υµε 	µως σε αυτ�ν, α��� απ	 τη δυ-
νατ	τητα υπερ�σπισ�ς της ε$αρτ�ται η επιτυ��α � 	�ι τ�υ αντι-ανα-
γωγιστικ�� πρ�γρ�µµατ�ς.

4. Μπ�ρε� κ�π�ι�ς να διερωτηθε� γιατ� � µ�νισµ	ς των �ντ�τ�των ε�-
ναι, τρ	π�ν τιν�, επι�ε�ληµ�ν�ς. Για να �γ�λ�υµε αυτ� την απ�ρ�α
απ	 τη µ�ση (αλλ� και για να $εκιν�σ�υµε να σκιαγρα���µε τη γ�η-
τε�α τ�υ αναγωγιστικ�� πρ�γρ�µµατ�ς) ας ανα�ερθ��µε στην απ�τυ-
��α τ�υ Καρτεσιαν�� εγ�ειρ�µατ�ς. Σε 	,τι ακ�λ�υθε�, θα επικεντρ�-
σω την πρ�σ��� µ�υ στ� πρ	�ληµα των σ��σεων µετα$� τ�υ ν�ητικ��
(δηλαδ� της ψυ��λ�γ�ας) και τ�υ �υσικ�� (ειδικ	τερα, τ�υ νευρ��υ-
σι�λ�γικ�� και τ�υ νευρ��ι�λ�γικ��). Αλλ� 	σα λ�γω γενικε��νται
και σε �λλα πεδ�α.

Ως γνωστ	ν, � Descartes �ταν δυϊστ�ς �ντ�τ�των. Π�στευε στην
�παρ$η δ�� διακριτ�ν �υσι�ν, των εκτεταµ�νων πραγµ�των (res
extensa) και των σκεπτ	µενων πραγµ�των (res cogitans). �ι καρτεσια-
ν�� ν	ες απ�τελ��ν διακριτ� �υσ�α – �υσι�δες �αρακτηριστικ	 της
�π��ας ε�ναι η σκ�ψη. �ι ν	ες µπ�ρε� να υπ�ρ��υν ανε$αρτ�τως τ�υ
σ�µατ�ς και η µελ�τη τ�υς (δηλαδ� η ψυ��λ�γ�α) συνιστ� τη µελ�τη
εν	ς πεδ��υ αυθ�παρκτων �υσι�ν µε sui generis ιδι	τητες. Κ�π�ιες,
τ�υλ��ιστ�ν, απ	 αυτ�ς τις ιδι	τητες ε�ναι αιτιακ� ενεργε�ς. Πρ�κα-
λ��ν συµ��ντα, και µ�λιστα �υσικ� συµ��ντα. � π	ν�ς, 	πως και µια
σειρ� �λλες ν�ητικ�ς καταστ�σεις, ���υν απ�τελ�σµατα στην ανθρ�-
πινη συµπερι��ρ�. Αντιστρ	�ως, �υσικ� συµ��ντα µπ�ρ��ν να πρ�-
καλ�σ�υν ν�ητικ� συµ��ντα. Π�νω αλκ�	λ και αισθ�ν�µαι ψυ�ικ� ευ-
��ρ�α. Αλλ� π�ς ε�ναι δυνατ	ν δ�� ρι�ικ� διακριτ�ς �ντ	τητες να αλ-
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ληλεπιδρ��ν αιτιακ�; � Descartes επ�λυσε αυτ	 τ� πρ	�ληµα µε τ� να
δε�θε�, εν π�λλ��ς, 	τι αυτ� η αλληλεπ�δραση ε�ναι �να �σ�ατ� γεγ�-
ν	ς. Ε�ναι 	µως �ανερ	 	τι η στ�ση αυτ� δεν απ�τελε� ε$�γηση της
αλληλεπ�δρασης. Ως επιστ�µων, � Descartes �θεσε την �παρ$η κ�-
π�ιων «�ωικ�ν πνευµ�των» π�υ πα���υν τ�ν ρ	λ� τ�υ αιτιακ�� δια-
µεσ�λα�ητ�, αλλ�, 	ντας επιστηµ�νικ�, αυτ� η ε$�γηση ε�ναι ελ�γ$ιµη
και απ�δεδειγµ�να ανεπαρκ�ς.

5. Τ� πρ	�ληµα π�υ σκιαγρα�� ��ει γ�νει γνωστ	 ως τ� πρ	�ληµα
της ν�ητικ�ς αιτι�τητας: π�ς ε�ναι δυνατ	ν � ν�υς και τ� σ�µα να αλ-
ληλεπιδρ��ν; Στην ιστ�ρ�α της �ιλ�σ���ας ���υν υπ�ρ$ει δι���ρες
πρ�σπ�θειες για την επ�λυσ� τ�υ, µε πρ�ε$�ρ��υσες αυτ�ν τ�υ Male-
branche (περιπτωσι�κρατ�α) και αυτ�ν τ�υ Leibniz (πρ�καθ�ρισµ�νη
αρµ�ν�α). Αλλ� τ� δ�δαγµα αυτ�ς της συ��τησης ε�ναι �να: ε�ν η αι-
τιακ� δρ�ση τ�υ ν�ητικ�� δεν γ�νει απ�δεκτ� απλ�ς ως �να ανε$�γη-
τ� µυστ�ρι� � ως µια θεϊκ� επιταγ�, τ	τε θα πρ�πει να απ�δ�θε� �υσι-
κ� υπ	σταση στ� ν�ητικ	. Ε�ναι ακρι��ς αυτ� η �υσικ� υπ	σταση
τ�υ ν�ητικ�� π�υ ��ει αιτιακ� δρ�ση. ∆εν �ρει��εται να θ�σ�υµε ��τε
την �µεση δρ�ση τ�υ ν�ητικ�� (ως $ε�ωριστ� �υσ�α) στ� �υσικ	, αλ-
λ� ��τε και να θ�σ�υµε τη συστηµατικ�ς κ�ιν� δρ�ση δ�� �υσι�ν
(µιας ν�ητικ�ς και µιας �υσικ�ς) κατ� την πρ	κληση �υσικ�ν απ�τελε-
σµ�των. Μ�α και µ	νη �υσ�α (δηλαδ� η �υσικ�) αρκε�. Με �λλα λ	για,
η �ρνηση της αυτ	ν�µης υπ	στασης τ�υ ν�ητικ�� (δηλαδ� � µ�νισµ	ς
των �ντ�τ�των � υλισµ	ς) ε�ναι η καλ�τερη ε$�γηση της αιτιακ�ς δρ�-
σης τ�υ ν�ητικ�� στ� �υσικ	. Επ�σης αν��γει τ� δρ	µ� για µια επιστη-
µ�νικ� πρ�σ�γγιση της αιτιακ�ς δρ�σης τ�υ ν�ητικ��.

Ας µην $ε�ν��µε 	τι � συµπερι��ρισµ	ς, π�υ, εν π�λλ��ς, καθιστ�
την ψυ��λ�γ�α αυτ	ν�µη επιστ�µη, ε�ναι µια ακρα�α µ�ρ�� �ρνησης
τ�υ Καρτεσιαν�� µ�ντ�λ�υ τ�υ ν�υ. Σ�µ�ωνα µε τ�ν συµπερι��ρι-
σµ	, 	�ι µ	ν� �ι ν�ητικ�ς ιδι	τητες δεν ε�ναι καταστ�σεις µιας διακρι-
τ�ς �υσ�ας, αλλ� επ�σης � λ	γ�ς περ� ν�ητικ�ν ιδι�τ�των πρ�πει να
θεωρηθε� ως συντ	µευση περ�πλ�κων περιγρα��ν π�υ παρ���νται
πλ�ρως µε 	ρ�υς ερεθισµ�των και πρ�διαθ�σεων για συµπερι��ρ�.
Τ	σ� �ι εισρ��ς 	σ� και �ι εκρ��ς της συµπερι��ρικ�ς αν�λυσης ε�ναι
(σ�νθετες) �υσικ�ς καταστ�σεις. Μ�α τ�υλ��ιστ�ν εκδ��� τ�υ συµπε-
ρι��ρισµ�� ε�ναι αναγωγιστικ�, υπ	 την �νν�ια 	τι �ι ν�ητικ�ς κατα-
στ�σεις αν�γ�νται σε συσ�ετ�σεις µετα$� ερεθισµ�των και συµπερι��-
ρ�ς. Αυτ	 α$��ει να επισηµανθε�, για να γ�νει καταν�ητ	 	τι τα ανα-
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γωγιστικ� κ�νητρα κ�θε �λλ� παρ� αµιγ�ς �ιλ�σ��ικ� ε�ναι. Η υπ	-
σ�εση τ�υ συµπερι��ρισµ�� �ταν η µ�σω της αναγωγ�ς αν�πτυ$η της
ψυ��λ�γ�ας ως αυστηρ�ς επιστ�µης. Η υπ	σ�εση αυτ� �µεινε ανεκ-
πλ�ρωτη κυρ�ως γιατ� η ��ση της αναγωγ�ς, δηλαδ� η συµπερι��ρ�,
�ταν π�λ� στεν�. Αλλ� 	πως και να ��ει τ� πρ�γµα, εκε� π�υ τ� ν�ητι-
κ	 θεωρ��νταν πρ�σπελ�σιµ� µ	ν� µ�σω τ�υ πρ�τ�υ πρ�σ�π�υ και
µ	ν� µ�σω ειδικ�ν µεθ	δων (	πως η ενδ�σκ	πηση), �ι συµπερι��ρι-
στ�ς τ� �καναν αντικε�µεν� µιας εµπειρικ�ς δι-υπ�κειµενικ�ς πρ�σ�γ-
γισης σε τρ�τ� πρ	σωπ�. Ας κλε�σ�υµε λ�ιπ	ν αυτ	 τ� πρ�τ� σηµε��,
µε την υπενθ�µιση 	τι � µ�νισµ�ς �ντ�τ�των ε�ναι επι�ε�ληµ�ν�ς. Αυ-
τ	 τ� �π��� διακυ�ε�εται, λ�ιπ	ν, ε�ναι η �παρ$η sui generis (µη ανα-
γ�γιµων) ν�ητικ�ν ιδι�τ�των.

6. Θα $εκιν�σω τη συστηµατικ	τερη διερε�νηση τ�υ πρ��λ�µατ�ς µε
τ� να $εκαθαρ�σω τη δι�κριση µετα$� ε!�λειψης και αναγωγ�ς. Ν�µ�-
�ω 	τι � πι� πρ	σ��ρ�ς τρ	π�ς να γ�νει η δι�κριση ε�ναι µε 	ρ�υς
αληθ�ν και ψευδ�ν θεωρι�ν. Ας π�ρ�υµε την ψυ��λ�γ�α τ�υ κ�ιν��
ν�υ, η �π��α θ�τει επιθυµ�ες και πεπ�ιθ�σεις. Ας τη θεωρ�σ�υµε ως
µια θεωρ�α η �π��α ��ει τ� δικ	 της λε$ιλ	γι�, ερµηνευτικ�ς αρ��ς και
ε$ηγητικ	 πεδ��.

Ε�ν την αντιµετωπ�σ�υµε ως µια ρι�ικ� ψευδ� θεωρ�α, 	πως � Paul
Churchland (1979) και η Patricia Churchland (1986) και � Stich (1996),
τ	τε ε�ναι �υσικ	, πρ�τ�ν, να πρ�σµ�ν�υµε 	τι θα ��ει την τ��η �λ-
λων ψευδ�ν θεωρι�ν, 	πως αυτ� τ�υ �λ�γιστ��, και, δε�τερ�ν, να
απαιτ��µε να αντικατασταθε� απ	 µια ρι�ικ� δια��ρετικ� θεωρ�α η
�π��α να δ�ναται να ε�ναι αληθ�ς. � ε$αλειπτισµ	ς τ	τε ε�ναι η δ	κι-
µη στ�ση. �ι κατηγ�ρ�ες της ψυ��λ�γ�ας τ�υ κ�ιν�� ν�υ θεωρ��νται
ως στερ��µενες ανα��ρ�ς και επιδι�κεται η �λ�κληρωτικ� αντικατ�-
στασ� τ�υς απ	 �λλες κατηγ�ρ�ες, και πι� συγκεκριµ�να απ	 κατηγ�-
ρ�ες της νευρ�επιστ�µης. Σ�µ�ωνα µε τ�ν ε$αλειπτισµ	, η �ρθ� θεωρ�α
τ�υ ν�υ θα γρα�ε� µε 	ρ�υς νευρ�επιστ�µης και δεν θα διατηρ�σει κα-
ν�να κατ�λ�ιπ� απ	 την ψυ��λ�γ�α τ�υ κ�ιν�� ν�υ. Ε�ν, απ	 την �λλη
πλευρ�, αντιµετωπ�σ�υµε την ψυ��λ�γ�α τ�υ κ�ιν�� ν�υ ως µια πρ�-
σεγγιστικ�ς αληθ� θεωρ�α, �ασισµ�ν�ι �σως στην ευρε�α ε$ηγητικ� και
πρ��λεπτικ� της ικαν	τητα, τ	τε υπ�ρ��υν δυ� δυνατ�ς στ�σεις. Η µια
ε�ναι να θεωρηθε� η θεωρ�α ως �ντ�λ�γικ� αυτ	ν�µη. Η �λλη ε�ναι να
θεωρηθε� ως αναγ�γιµη, να θεωρηθε� δηλαδ� 	τι αυτ	 π�υ την κ�νει
αληθ� –�ι καταστ�σεις αληθε�ας της– δεν ε�ναι sui generis ψυ��λ�γικ�ς
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καταστ�σεις αλλ� καταστ�σεις �ι �π��ες µπ�ρ��ν να πρ�σδι�ριστ��ν
πλ�ρως µε ��ση τις �ντ	τητες της νευρ�επιστ�µης.

Σε αντ�θεση µε τ�ν ε$αλειπτισµ	, � αναγωγισµ	ς ε�ναι µια ν�µιµ�-
π�ιητικ� πρ�σ�γγιση. Ε�ν η ψυ��λ�γ�α τ�υ κ�ιν�� ν�υ αν�γεται στην
νευρ�επιστ�µη, τ	τε � λ	γ�ς περ� ψυ��λ�γικ�ν �αιν�µ�νων και κατα-
στ�σεων ��ει περιε�	µεν� και ν	ηµα, αν και δεν ��ει ανα��ρ� σε �να
πεδ�� sui generis �ντ�τ�των. � ε$αλειπτισµ	ς, λ�ιπ	ν, πρ��γει την
εν	τητα της επιστ�µης µε τ� να απ�µακρ�νει απ	 αυτ�ν ψευδε�ς θεω-
ρ�ες, εν� � αναγωγισµ	ς πρ��γει την εν	τητα της επιστ�µης µε τ� να
εδραι�νει (µ�σω αναγωγ�ς) αληθε�ς θεωρ�ες.

7. Π�ια ε�ναι τα �ασικ� κ�νητρα για τ�ν αναγωγισµ	;
† Μετα�υσικ� κ�νητρα: Η απλ��στευση της �ασικ�ς �ντ�λ�γ�ας. �

κ	σµ�ς δεν απ�τελε�ται απ	 µια πλει�δα �σ�ετων µετα$� τ�υς �ντ�-
τ�των. Μια �µ�δα �ασικ�ν �ντ�τ�των και �ι αιτιακ�ς τ�υς αλληλεπι-
δρ�σεις (π.�. �ι θεµελι�δεις �ντ	τητες της �υσικ�ς) αρκ��ν για την
σ�νθεση και ε$�γηση 	λων των �αιν�µ�νων και των �ντ�τ�των τ�υ
κ	σµ�υ. Σηµει�στε 	τι η �ντικ� πρ�τεραι	τητα της �υσικ�ς στηρ��ε-
ται τ	σ� στη θ�ση πως 	,τι υπ�ρ�ει στ�ν �ωρ	�ρ�ν� ε�ναι �υσικ�ς
(physical) �ντ	τητες 	σ� και στ�ν ευρ� κ�σµ�λ�γικ	 ρ	λ� της Φυσι-
κ�ς: πως 	,τι υπ�ρ�ει στ�ν κ	σµ� υπ	κειται στ�υς ν	µ�υς της ��σης –
υπ	 τη στεν� �νν�ια των ν	µων της �υσικ�ς.
† Επιστηµ�λ�γικ� κ�νητρα: Ε�ν υπ�ρ��υν µη �υσικ�ς ιδι	τητες �

�ντ	τητες, π�ς τις γνωρ���υµε; Και ε�ν τις γνωρ���υµε µ�σω αιτιακ�ν
αλληλεπιδρ�σεων, δεν πρ�πει να ε�ναι, εν κατακλε�δι, �υσικ�ς ιδι	τη-
τες � �ντ	τητες; Ε�ν δεν ε�ναι �υσικ�ς, τ	τε π�ς αναδ��νται;
† Μεθ�δ�λ�γικ� κ�νητρα: Η επιστηµ�νικ� εικ	να τ�υ κ	σµ�υ εν�-

π�ιε�ται. Η καταν	ση τ�υ κ	σµ�υ �ελτι�νεται, α��� ελα�ιστ�π�ι��-
νται �ι παραδ���ς (�ι �ασικ�ς υπ�θ�σεις) π�υ πρ�πει να γ�ν�υν δεκτ�ς
ως �ασικ�ς, ανε$�ρτητες µετα$� τ�υς και ανε$�γητες.

Σηµει�στε 	τι αν και �ι παραπ�νω θ�σεις διατυπ�θηκαν µε 	ρ�υς
�υσικ�ς –και �ρα παραπ�µπ�υν στην ισ�υρ� θ�ση π�υ λ�γεται �υσι-
καλισµ�ς– θα µπ�ρ��σαν να διατυπωθ��ν µε ασθεν�στερ� τρ	π�, �τσι
�στε � υπ�στηρικτ�ς τ�υς να δεσµε�εται µ	ν� στην αναγωγ� των
�ντ�τ�των, καταστ�σεων κ.λπ. �ι �π��ες µελετ�νται απ	 τις λεγ	µενες
ειδικ$ς επιστ�µες (ψυ��λ�γ�α, �ικ�ν�µικ� κ.λπ.). Με �λλα λ	για, κ�-
π�ι�ς µπ�ρε� να ε�ναι νατ�υραλιστ�ς �ωρ�ς να ε�ναι �υσικαλιστ�ς. �
νατ�υραλιστ�ς δεν δ��εται κατ’ αν�γκη την αναγωγ� 	λων των �υσι-
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κ�ν �αιν�µ�νων (π.�., των �ι�λ�γικ�ν �αιν�µ�νων) σε �αιν	µενα της
�υσικ�ς. Αλλ� ασπ��εται τη θ�ση 	τι �τιδ�π�τε υπ�ρ�ει στ�ν κ	σµ�
υπ�ρ�ει στ� �ωρ	�ρ�ν� και σ�ετ��εται µε τις �υσικ�ς �ντ	τητες (µε
την ευρε�α �νν�ια τ�υ 	ρ�υ π�υ αντιστ�ι�ε� στ� αγγλικ	 «natural»).
9σα �π�νται ε�ναι συµ�ατ� µε τ�ν νατ�υραλισµ	.

8. Π�ς επιτελε�ται η αναγωγ�; Τ� πρ�τ� συστηµατικ	 µ�ντ�λ� ανα-
γωγ�ς διατυπ�θηκε απ	 τ�ν Ernst Nagel τ� 1960. Τ� �ασικ	 ερ�τηµα
π�υ �θεσε � Nagel ε�ναι τ� ε$�ς: Θεωρ�στε �να σ�ν�λ� πρ�τ�σεων εκ-
�ρασµ�νων στ� λε$ιλ	γι� µιας ειδικ�ς επιστ�µης, π.�., της ψυ��λ�γ�ας.
Fρει��εται να δε�θ��µε ειδικ� γεγ�ν	τα (π.�., ψυ��λ�γικ� γεγ�ν	τα)
τα �π��α κ�ν�υν αυτ�ς τις πρ�τ�σεις αληθε�ς; Η απ�ντηση ε�ναι αρνη-
τικ�, ε�ν συµ�α�ν�υν τα παρακ�τω. Ας υπ�θ�σ�υµε 	τι µελετ��µε τη
σ��ση µετα$� δ�� θεωρι�ν Ψ και Φ. Η Ψ, υπ�στηρ��ει � Nagel, αν�γε-
ται στη Φ ε�ν µπ�ρε� να παρα�θε� λ�γικ� απ	 τη Φ. Αυτ	 συµ�α�νει
ε�ν κ�θε πρ	ταση της Ψ απ�δεικν�εται ως θε�ρηµα της Φ. Η απ	δει-
$η ε�ναι δυνατ� ε�ν κ�θε 	ρ�ς της Ψ ε�ναι πλ�ρως µετα�ρ�σιµ�ς µε
	ρ�υς της Φ. 8ρα, για κ�θε �ρ� της Ψ θα πρ�πει να υπ�ρ�ει µια πρ	-
ταση της µ�ρ��ς: ψ αν και µ	ν�ν αν � (	π�υ � � ε�ναι 	ρ�ς της Φ).

Με ��ση αυτ��ς τ�υς λεγ	µεν�υς «γε�υρ�π�ι��ς ν	µ�υς» (� πρ�-
τ�σεις), κ�θε πρ	ταση της Ψ ε�ναι µετα�ρ�σιµη σε µια πρ	ταση της
Φ. :στω λ�ιπ	ν η ν�µ�λ�γικ� πρ	ταση %λα τα ψ1 ε�ναι ψ2. Σ�µ�ωνα
µε τ�υς γε�υρ�π�ι��ς ν	µ�υς (ψ1 αν και µ�ν�ν αν �1, και ψ2 αν και
µ�ν�ν αν �2), αυτ� ε�ναι ισ�δ�ναµη µε την %λα τα �1 ε�ναι �2. Η πρ	-
ταση αυτ� ε�ναι πλ��ν πρ	ταση εκ�ρασµ�νη στ� λε$ιλ	γι� της Φ. Αλ-
λ� για να ανα�θε� η Ψ στην Φ πρ�πει επιπλ��ν η %λα τα �1 ε�ναι �2 να
ε�ναι απ�δε�$ιµη απ	 τα α$ι�µατα και τα θεωρ�µατα της Φ, και �ρα
να ε�ναι ν�µ�λ�γικ� πρ	ταση της Φ. Με �λλα λ	για, θα πρ�πει �ι ν�-
µ�λ�γικ�ς πρ�τ�σεις της Ψ να παρ�γ�νται στη Φ. Αν αυτ	 συµ�α�νει
(και αυτ	 ε�ναι �να εµπειρικ	 ��τηµα), τ	τε η Ψ αν�γεται στη Φ. 8ρα,
η αλ�θεια της Ψ δεν απαιτε� την παραδ��� καταστ�σεων αληθε�ας εκ-
�ρασµ�νων στ� λε$ιλ	γι� της Ψ. Υπ	 τις ανωτ�ρω συνθ�κες, η Φ πα-
ρ��ει αναγκα�ες και ικαν�ς συνθ�κες για την αλ�θεια της Ψ και �ρα
αν�γει την Ψ.

Τ� κεντρικ	 ��τηµα εδ� ε�ναι τ� status των γε�υρ�π�ι�ν ν	µων.
�ι ν	µ�ι αυτ�� ���υν τ� ιδι���ν �αρακτηριστικ	 	τι ε�ναι ψυ���υσι-
κ�� ν	µ�ι. Αλλ� σε τι ακρι��ς µας δεσµε��υν; Σηµει�στε 	τι υπ�ρ-
��υν δι���ρ�ι τρ	π�ι αν�γνωσ�ς τ�υς. :νας εντελ�ς ασθεν�ς τρ	π�ς

ΣΤΑΘΗΣ ΨΥΛΛ	Σ — 
ΑΝΑΓΩΓΙΣΜ�Σ ΚΑΙ Τ� ΠΡ�ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Ν�ΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙ�ΤΗΤΑΣ

45

¡fi
Ë

Û
È˜



αν�γνωσης ε�ναι 	τι �ι ψυ���υσικ�� ν	µ�ι εκ�ρ���υν απλ�ς µια συ-
σ��τιση µετα$� διακριτ�ν �υσικ�ν και ν�ητικ�ν ιδι�τ�των (παραλλη-
λισµ	ς). Μια πι� ισ�υρ� αν�γνωση ε�ναι 	τι �ι ν	µ�ι αυτ�� εκ�ρ���υν
τη συνεκτασιακ	τητα διακριτ�ν �υσικ�ν και ν�ητικ�ν ιδι�τ�των. Η
αν�γνωση αυτ� συνεπ�γεται 	τι �ι ν�ητικ�ς και �ι �υσικ�ς ιδι	τητες,
αν και διακριτ�ς ως πρ�ς την �ντασ� τ�υς, ���υν την �δια �κταση:
ε�αρµ	��υν ακρι��ς στα �δια αντικε�µενα. Τ� µ�ντ�λ� αυτ	 συν�δει
µε την ε$�ς ιδ�α: Η πρ	ταση %,τι $�ει �ρ�µα $�ει σ��µα συνδ�ει τα
�ρ�µατα µε τα σ��µατα, αλλ� δεν αναιρε� την διακριτ	τητ� τ�υς:
�ρ�µα και σ��µα παραµ�ν�υν δια��ρετικ�ς ιδι	τητες. Κατ� συν�-
πεια, η Νεϊγκελιαν� αναγωγ� ε�ναι απ�λ�τως συµ�ατ� µε τ�ν δυϊσµ	
ιδι�τ�των. Απλ�ς θ�τει περι�ρισµ��ς ως πρ�ς την, κατ� συµ�ε�ηκ	ς,
ν�µ�λ�γικ� τ�υς συσ��τιση. Και εδ� ακρι��ς ε�ναι τ� πρ	�ληµα. �ι
υπ	 συ��τηση αναγν�σεις, δεν ε$ηγ��ν τ�υς ψυ���υσικ��ς ν	µ�υς.
Απλ�ς τ�υς θ�τ�υν ως ανε$�γητα γεγ�ν	τα.

9. Ε�ναι ακρι��ς σ’ αυτ	 τ� σηµε�� 	π�υ η θεωρ�α ταυτ�τητας γ�νεται
ε�λ�γη. Σκε�τε�τε την αναγωγ� της µακρ�-ιδι	τητας της θερµ�κρα-
σ�ας στη µ�ση µ�ριακ� κινητικ� εν�ργεια, � την αναγωγ� τ�υ γ�νιδ��υ
σε µ	ρια DNA, � την αναγωγ� τ�υ νερ�� σε µ	ρια H2O. ∆εν ���υµε
δ�� ιδι	τητες, ν�µ�λ�γικ� συνδεδεµ�νες. Τ�υναντ��ν, �ι αναγωγ�ς αυ-
τ�ς επιτελ��νται µ�σω της τα�τισης των δ�� ιδι�τ�των. Πρ	κειται δη-
λαδ� για µ�α και µ�ναδικ� ιδι	τητα, η �π��α �αρακτηρ��εται µε δυ�
τρ	π�υς. Κατ’ αντ�στ�ι�� τρ	π�, �ι Jack Smart (1963) και Herbert
Feigl (1958) πρ	τειναν την αν�γνωση των γε�υρ�π�ι�ν αρ��ν (δηλα-
δ� των ψυ���υσικ�ν ν	µων) ως ταυτ	τητες. Η πρ	ταση ψ αν και µ�-
ν�ν αν � εκ�ρ��ει την ταυτ	τητα των ιδι�τ�των � και ψ, δηλαδ� � = ψ.
Ειδικ	τερα, εκ�ρ��ει µια θεωρητικ� ταυτ	τητα, η �π��α ε�ναι ανα-
καλ�ψιµη a posteriori. Μ�σω της τα�τισης, επιτυγ��νεται η πλ�ρης
αναγωγ� τ�υ ν�ητικ�� στ� �υσικ	, αλλ� ε$ηγ��νται επ�σης �ι ψυ��-
�υσικ�� ν	µ�ι. Η ψ αν και µ	ν�ν αν � δεν απ�τελε� ανε$�γητ� γεγ�-
ν	ς, αλλ� απ�ρρ�ει απ	 την ταυτ	τητα � = ψ.

Θα �ταν λ�θ�ς να συµπερ�ν�υµε 	τι η αναγωγ� αυτ� σηµα�νει ε$�-
λειψη τ�υ ν�ητικ��. Πρ	κειται απλ�ς για µια κλασικ� περ�πτωση ανα-
��ρ�ς στην �δια κατ�σταση µε δυ� δια��ρετικ��ς τρ	π�υς � �νν�ιες.
Θεωρ�στε µια �π�ιαδ�π�τε �αιν�µεν�λ�γικ� κατ�σταση � (π.�. µια
κατ�σταση π	ν�υ). Η � ε�ναι τ� αντικε�µεν� κ�π�ι�υ �µεσ�υ ν�ητι-
κ�� πρ�σδι�ρισµ�� (π.�., µ�σω ενδ�σκ	πησης) � κ�π�ι�υ συµπερι��-
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ρικ�� πρ�σδι�ρισµ��, αλλ� ταυτ	�ρ�να ε�ναι πρ�σδι�ρ�σιµη και ως
µια εγκε�αλικ� κατ�σταση � ως µια κατ�σταση τ�υ νευρικ�� συστ�-
µατ�ς. Αυτ	 π�υ τ�ν��ει η θεωρ�α ταυτ	τητας ε�ναι 	τι η κατ�σταση
π�υ πρ�σδι�ρ��εται (� ανι�νε�εται) ν�ητικ� ε�ναι, στην �υσ�α, µια �υ-
σικ� κατ�σταση.

Θα �ταν επ�σης λ�θ�ς να θεωρ�σ�υµε τις πρ�τειν	µενες ψυ���υ-
σικ�ς ταυτ	τητες (π.�. π�ν�ς = δι$γερση C-ιν�ν τ�υ εγκε��λ�υ) ως ad
hoc. ∆εν ε�ναι περισσ	τερ� ad hoc απ	 την τα�τιση τ�υ νερ�� µε µ	ρια
H2O. Κρ�νεται, 	πως και η τελευτα�α, απ	 τη γ�νιµ	τητ� της και την
ε$ηγητικ� της ισ��. 9µως, µια ε�λ�γη �νσταση των αντιπ�λων της
θεωρ�ας ταυτ	τητας ε�ναι 	τι �ι πρ�τειν	µενες ταυτ	τητες ε�ναι, �ι
�διες, ανε$�γητες. 8ρα, τ	σ� �ι �παδ�� τ�υ δυϊσµ�� των ιδι�τ�των 	σ�
και �ι �παδ�� τ�υ µ�νισµ�� (δηλαδ� της θεωρ�ας ταυτ	τητας) δ���-
νται κ�π�ια πρ�γµατα ως ανε$�γητα ε$ηγ��ντα.

10. Τ� µ�ντ�λ� της Νεϊγκελιαν�ς αναγωγ�ς, �ευγαρωµ�ν� µε τη θεω-
ρ�α της ταυτ	τητας, συνιστ� την ισ�υρ�τερη εκδ��� τ�υ αναγωγισµ��.
:�ει εµπειρικ	 πλε	νασµα; ∆εν ε�ναι πρ��αν�ς. Γιατ�, εν κατακλε�δι,
αυτ	 π�υ ανι�νε��υµε ε�ναι συσ�ετ�σεις µετα$� ν�ητικ�ν και �υσικ�ν
καταστ�σεων, �ι �π��ες, 	πως ���υµε �δη τ�ν�σει, ε�ναι απ�λ�τως
συµ�ατ�ς µε τ�ν δυϊσµ	 των ιδι�τ�των. Ε�ν 	µως ε$�γαµε απ	 αυτ	
τ� συµπ�ρασµα 	τι � αναγωγισµ	ς δεν ��ει περαιτ�ρω περιε�	µεν�, θα
�ταν λ�θ�ς. Θα παραµ�ναµε δ�σµι�ι εν	ς παρω�ηµ�ν�υ κριτηρ��υ
επαληθευσιµ	τητας. Γιατ� σε κ�θε περ�πτωση, � αναγωγισµ	ς ��ει
πλε�ν���ν ε!ηγητικ� περιε��µεν� και αυτ	 απ�τελε� µια κατε$���ν
θεωρητικ� αρετ�. Τ� υπ	 συ��τηση µ�ντ�λ� ��ει �ν�µασθε� και ανα-
γωγισµ�ς τ�πων, 	π�υ τ�π�ι στη �ιλ�σ���α ανα��ρ�νται, εν π�λλ��ς,
σε ιδι	τητες. Σε 	λη τ�υ τη γενικ	τητα, � αναγωγισµ	ς τ�πων απ�τελε�
την ισ�υρ	τερη εκδ��� της θ�σης περ� ενια�ας επιστ�µης. ∆εν καταρ-
γε� την ενν�ι�λ�γικ� αυτ�ν�µ�α των αναγ	µενων επιστηµ�ν, αλλ�
πρ�τ�σσει την �π�ψη 	τι, �σ�ατα, 	λες �ι ιδι	τητες π�υ µελετ��ν �ι ει-
δικ�ς επιστ�µες ε�ναι �υσικ�ς ιδι	τητες. Η µεθ�δ�λ�γικ� τ�υ γ�νιµ	-
τητα στηρ��εται στη θ�ση 	τι µ�ρ�ς των καθηκ	ντων των ειδικ�ν επι-
στηµ�ν ε�ναι η εµπειρικ� ανε�ρεση θεωρητικ�ν ταυτ�τ�των.

11. 9µως � αναγωγισµ	ς τ�πων τ�θηκε υπ	 ισ�υρ� αµ�ισ��τηση, µε
τη διατ�πωση µερικ�ν �ασικ�ν αντιρρ�σεων. Η πρ�τη, πρ�ερ�	µενη
κυρ�ως απ	 τ�ν Hilary Putnam (1975), σ�ετ��εται µε τη λεγ	µενη π�λ-
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λαπλ� πραγµ�τωση των ν�ητικ�ν καταστ�σεων. Η �ασικ� ιδ�α ε�ναι
	τι ε�ναι µ�ται� να ανα�ητ��µε ταυτ	τητες τ�πων, γιατ� κ�θε ν�ητικ�
ιδι	τητα δ�ναται να ��ει, και ��ει, π�λλαπλ�ς �υσικ�ς ��σεις πραγµ�-
τωσης. 8ρα, ε�ν επρ	κειτ� να ταυτ��αµε µια ν�ητικ� ιδι	τητα µε κ�τι,
αυτ	 θα �ταν µια π�λλαπλ�ς ετερ�γεν�ς, και εντ�λει αν�ικτ�, δι��ευ$η
�υσικ�ν κατηγ�ρηµ�των. Ε$αιτ�ας αυτ�� τ�υ γεγ�ν	τ�ς, δεν µπ�ρ��-
µε να µιλ�σ�υµε για αναγωγ� τ�πων. � γνωστ	ς σε 	λ�υς λειτ�υργι-
σµ	ς στη �ιλ�σ���α της ψυ��λ�γ�ας ε�ναι απ	ρρ�ια αυτ�ς της �νστα-
σης στ�ν αναγωγισµ	 τ�πων. � λειτ�υργισµ	ς θεωρ�θηκε ως µη-ανα-
γωγιστικ	ς υλισµ	ς, υπ	 την ε$�ς �νν�ια: Κ�θε ν�ητικ� κατ�σταση
πρ�σδι�ρ��εται µ�σω τ�υ αιτιακ�� της ρ	λ�υ σε �να δ�κτυ� ν�ητικ�ν
καταστ�σεων, εισρ��ς τ�υ �π���υ απ�τελ��ν δι���ρα ερεθ�σµατα,
εν� εκρ�� τ�υ απ�τελε� η συµπερι��ρ�. Κατ� συν�πεια, �ι τ�π�ι ν�η-
τικ�ν καταστ�σεων δεν µπ�ρ��ν να ανα�θ��ν –�νας πρ�ς �να– σε τ�-
π�υς �υσικ�ν καταστ�σεων. Αλλ� ��τε δρ�υν εν κεν�. Γιατ� κ�θε
δε�γµα ν�ητικ�ς κατ�στασης απ�τελε� δε�γµα µιας �υσικ�ς κατ�στα-
σης – και �ρα ταυτ��εται µε αυτ�ν. Μ	ν� π�υ κ�θε δε�γµα εν	ς τ�π�υ
ν�ητικ�ς κατ�στασης ταυτ��εται µε δια��ρετικ� δε�γµατα τ�πων �υσι-
κ�ν καταστ�σεων. � λειτ�υργισµ	ς, κατ� συν�πεια, αρνε�ται την ταυ-
τ	τητα τ�πων, αλλ� ασπ��εται την ταυτ	τητα δειγµ�των.

Η δε�τερη �νσταση στ�ν αναγωγισµ	 τ�πων στηρ��εται στη θ�ση
	τι ε�ναι περιττ	ς. Αρκε�, ισ�υρ��εται � Jerry Fodor (1974), για την
υπερ�σπιση της εν	τητας της επιστ�µης η ασθεν�στερη θ�ση της ταυ-
τ	τητας δειγµ�των. � Fodor $εκιν� µε την πρ�κε�µενη 	τι 	λα τα συµ-
��ντα π�υ µελετ��ν �ι επιστ�µες ε�ναι �υσικ� συµ��ντα. Αρνε�ται
	µως 	τι 	λα τα �υσικ� ε�δη (και κατ� συν�πεια 	λες �ι ιδι	τητες) ε�-
ναι ε�δη της �υσικ�ς. Τ� επι�ε�ρηµ� τ�υ ε�ναι τ� ε$�ς. �ι ειδικ�ς επι-
στ�µες ���υν ε$ηγητικ� πληρ	τητα και αυτ�ν�µ�α. Αναπτ�σσ�υν ν�-
µ�λ�γικ�ς πρ�τ�σεις, θ�τ�υν �υσικ� ε�δη και ανακαλ�πτ�υν ν	µ�υς
�ι �π���ι δι�π�υν τα �αιν	µενα τα �π��α µελετ��ν. Αυτ�ς �ι ν�µ�λ�-
γικ�ς γενικε�σεις λειτ�υργ��ν ανε$�ρτητα απ	 τ� ε�ν �ι 	ρ�ι π�υ
εµπλ�κ�νται σε αυτ�ς ���υν (� δ�νανται να ���υν) περιγρα��ς στη
γλ�σσα της �υσικ�ς. Αλλ� ας υπ�θ�σ�υµε 	τι ���υν. �ι περιγρα��ς
αυτ�ς θα ε�ναι π�λλ�ς και δι���ρες. 8ρα, � µ	ν�ς τρ	π�ς να αντιστ�ι-
��σ�υµε �να, π.�., ψυ��λ�γικ	 ε�δ�ς σε �να ε�δ�ς της �υσικ�ς θα ε�ναι
να ταυτ�σ�υµε τ� ψυ��λ�γικ	 ε�δ�ς µε µια πλ�ρως δια�ευκτικ� �υσι-
κ� περιγρα��. Μια τ�τ�ια περιγρα��, 	µως, δεν µπ�ρε� να απ�τελε�
ε�δ�ς της �υσικ�ς: δεν δ�ναται να ε�ναι η ηγ�υµ�νη εν	ς ν	µ�υ της
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�υσικ�ς. Συνεπ�ς, τ� επι�ε�ρηµα τ�υ Fodor ανατρ�πει τ�ν αναγωγι-
σµ	 τ�πων µε τ� να αµ�ισ�ητ�σει τ� 	τι υπ�ρ��υν ε�δη της �υσικ�ς
τα �π��α µπ�ρ��ν να ταυτιστ��ν µε τα ψυ��λ�γικ� ε�δη.

Περαιτ�ρω, � Fodor αντιδρ� στη θ�ση 	τι υπ�ρ��υν αυστηρ�� ψυ-
���υσικ�� ν	µ�ι. �ι περισσ	τερ�ι ν	µ�ι της ψυ��λ�γ�ας ε�ναι ceteris
paribus. �ι ν	µ�ι της �υσικ�ς, απ	 την �λλη πλευρ�, ε�ναι αυστηρ�� –
δεν ���υν ε$αιρ�σεις. �ι ψυ���υσικ�� ν	µ�ι, κατ� συν�πεια, δεν µπ�-
ρε� να ε�ναι αυστηρ��. Αλλ� τ	τε, τ� Νεϊγκελιαν	 µ�ντ�λ� αναγωγ�ς
τ�πων, τ� �π��� πρ�ϋπ�θ�τει αυστηρ��ς ψυ���υσικ��ς ν	µ�υς, δεν
µπ�ρε� καν να ε�αρµ�σθε�. Αυτ	 	µως δεν σηµα�νει, κατ� Fodor, 	τι
µια ασθεν�στερη µ�ρ�� �υσικαλισµ�� δεν ε�ναι �ρθ�. � �υσικαλι-
σµ	ς δειγµ�των παραµ�νει αλ��ητ�ς. 9µως, δεν συνιστ� αναγωγισµ	.
Κ�θε επιστ�µη, στ� �αθµ	 π�υ διατυπ�νει ν	µ�υς και εµπλ�κεται σε
ε$ηγ�σεις, ��ει την δικ� της τα$ιν�µ�α �υσικ�ν ειδ�ν. Αυτ� δεν αντι-
στ�ι�ε� στην τα$ιν�µ�α των �υσικ�ν ειδ�ν της �υσικ�ς – �ρα �ι ειδικ�ς
επιστ�µες ε�ναι αυτ	ν�µες. Παρ� τα�τα, 	λες �ι τα$ιν�µ�ες ισ���υν για
τα �δια πρ�γµατα – �σ�ατα για τα πρ�γµατα τα �π��α µελετ� η �υσι-
κ�. Απλ�ς, �ι δι���ρες επιστ�µες τα$ιν�µ��ν αυτ� τα πρ�γµατα σε
ε�δη µε δια��ρετικ	 τρ	π�, �ναν τρ	π� 	µως π�υ δεν µπ�ρε� να ανα-
�θε� στις τα$ιν�µ�ες της �υσικ�ς.

Η τρ�τη �νσταση στ�ν αναγωγισµ	 τ�πων στηρ��εται στην γνωστ�
θ�ση τ�υ Donald Davidson (1980) περ� αν�µαλ�υ µ�νισµ��. Καταρ-
��ν, � αν�µαλ�ς µ�νισµ�ς συνιστ� �να επι�ε�ρηµα για τ�ν �υσικαλι-
σµ	 δειγµ�των, δηλαδ� για τη θ�ση 	τι 	λα τα ν�ητικ� συµ��ντα ε�ναι
�υσικ� συµ��ντα. �ι πρ�κε�µεν�ς τ�υ ε�ναι �ι ακ	λ�υθες τρεις αρ��ς:

1. Η αρ�� της αιτιακ�ς αλληλεπ�δρασης: τ�υλ��ιστ�ν µερικ� ν�η-
τικ� συµ��ντα αλληλεπιδρ��ν αιτιακ� µε �υσικ� συµ��ντα.

2. Η αρ�� τ�υ ν�µ�λ�γικ�� �αρακτ�ρα της αιτι�τητας: 	π�υ υπ�ρ-
�ει αιτι	τητα, υπ�ρ��υν ν	µ�ι – αιτιακ� συνδεδεµ�να συµ��ντα
υπακ���υν σε αυστηρ��ς ν	µ�υς.

3. Η αρ�� της ανωµαλ�ας τ�υ ν�ητικ��: ∆εν υπ�ρ��υν αυστηρ��
ν	µ�ι στη ��ση των �π��ων τα ν�ητικ� συµ��ντα µπ�ρ��ν να
πρ��λε�θ��ν και να ε$ηγηθ��ν.

� µ	ν�ς τρ	π�ς για να ικαν�π�ιηθ��ν ταυτ	�ρ�να αυτ�ς �ι τρεις
αρ��ς ε�ναι να δε�θ��µε 	τι τα ν�ητικ� συµ��ντα ε�ναι �υσικ� συµ��-
ντα. 8ρα, �υσικαλισµ	ς δειγµ�των. � �υσικαλισµ	ς τ�πων συµ��-
ντων (και �ρα � αναγωγισµ	ς) δεν �πεται απ	 τα παραπ�νω, ακρι��ς
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επειδ� η ανωµαλ�α τ�υ ν�ητικ�� δεν επιτρ�πει τη διατ�πωση αυστη-
ρ�ν ν	µων π�υ θα εν�πλεκαν τ�π�υς ν�ητικ�ν συµ��ντων. Τ� συµπ�-
ρασµα τ�υ Davidson ε�ναι 	τι κ�θε συµ��ν π�υ εµπλ�κεται σε αιτια-
κ�ς δρ�σεις ε�ναι �υσικ	 (��ει δηλαδ� µια περιγρα�� στη γλ�σσα της
�υσικ�ς), και �ρα, α��� τα ν�ητικ� συµ��ντα εµπλ�κ�νται σε σ��σεις
αιτ�ας - απ�τελ�σµατ�ς, πρ�πει να ε�ναι �υσικ� συµ��ντα (δηλαδ� να
���υν µια περιγρα�� στη γλ�σσα της �υσικ�ς). Αλλ� ως τ�π�ι ν�ητι-
κ�ν συµ��ντων (δηλαδ� ως συµ��ντα περιγεγραµµ�να µε ν�ητικ	 λε-
$ιλ	γι�) δεν εµπλ�κ�νται σε ν�µ�λ�γικ�ς σ��σεις, ��τε µπ�ρ��ν, κατ�
συν�πεια, να περιγρα���ν πλ�ρως µε �υσικ��ς 	ρ�υς. � Davidson
επ�σης αρνε�ται την �παρ$η αυστηρ�ν ψυ���υσικ�ν ν	µων. Αλλ� �
λ	γ�ς της �ρνησης αυτ�ς ε�ναι ιδι	τυπ�ς. 9πως λ�ει � �δι�ς: «∆εν υπ�ρ-
��υν αυστηρ�� ψυ���υσικ�� ν	µ�ι ε$αιτ�ας των δια��ρετικ�ν δεσµε�-
σεων τ�υ ν�ητικ�� και τ�υ �υσικ�� σ��µατ�ς». Με �λλα λ	για, τ�
ν�ητικ	 ε�ναι �να αυτ	ν�µ� ερµηνευτικ	 πλα�σι� γιατ� εµπλ�κει καν�-
νιστικ�ς �νν�ιες π�υ δεν σ�ετ���νται µε τ� πεδ�� των ν	µων. Η ν�µ�-
λ�γικ� �αλαρ	τητα, λ�ει � Davidson, ε�ναι �υσιαστικ� «στ� �αθµ	 π�υ
συλλαµ��ν�υµε τ�ν �νθρωπ� ως �ρθ�λ�γικ	 �ν».

Τ	σ� η θ�ση τ�υ Davidson 	σ� και τ�υ Fodor �δηγ��ν στ�ν δυϊ-
σµ	 των ιδι�τ�των. 9µως η θ�ση τ�υ Davidson ε�ναι π�λλαπλ�ς πρ�-
�ληµατικ�. Ε$αιτ�ας της π�λ� ιδι	τυπης θ�σης τ�υ περ� συµ��ντων, �
Davidson �δηγε�ται στ�ν επι�αιν�µενισµ	. Τ� ν�ητικ	 στ�ι�ε��, ως
ν�ητικ	 στ�ι�ε��, καταλ�γει να ε�ναι αιτιακ� αδραν�ς. Ας σηµει�σ�υ-
µε µ	ν� δυ� πρ��λ�µατα π�υ αντιµετωπ��ει � επι�αιν�µενισµ	ς. Τ�
�να ε�ναι 	τι � πι� δ	κιµ�ς τρ	π�ς να ε$ατ�µικε��υµε ιδι	τητες ε�ναι
µ�σω τ�υ αιτιακ�� τ�υς ρ	λ�υ. Α��� �ι ν�ητικ�ς ιδι	τητες στερ��-
νται αιτιακ�� ρ	λ�υ, π�ς ε$ατ�µικε��νται; Τ� �λλ� πρ	�ληµα ε�ναι
γνωσι�λ�γικ	. Η γν�ση πρ�ϋπ�θ�τει αιτιακ� αλληλεπ�δραση. Αν �ι
ν�ητικ�ς ιδι	τητες ε�ναι αιτιακ� αδρανε�ς, τ	τε π�ς µπ�ρ��ν να ε�ναι
γν�σιµες;

12. Τα ανωτ�ρω επι�ειρ�µατα ���υν εκλη�θε� ως ιδιαιτ�ρως απ�τε-
λεσµατικ� εναντ��ν τ�υ αναγωγισµ��. 9µως, τα τελευτα�α �ρ	νια, �
αναγωγισµ	ς επαν�ρ�εται και µ�λιστα µε ιδια�τερα επιτυ�� τρ	π�.
Στη συν��εια θα αναπτ�$ω �να επι�ε�ρηµα υπ�ρ τ�υ αναγωγισµ��, τ�
�π��� σ�ετ��εται µε την εδρα�ωση της ν�ητικ�ς αιτι	τητας.

Ανακαλ�στε 	τι τ� πρ	�ληµα της ν�ητικ�ς αιτι	τητας ��ει απ�τε-
λ�σει τ� κατε$���ν �ιλ�σ��ικ	 πρ	�ληµα στη �ιλ�σ���α τ�υ ν�υ και
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της ψυ��λ�γ�ας. Θυµηθε�τε επ�σης 	τι τα αντι-αναγωγιστικ� επι�ει-
ρ�µατα ���υν περιστρα�ε� γ�ρω απ	 αυτ	 τ� πρ	�ληµα ε�τε για να
θεµελι�σ�υν την αυτ�ν�µ�α τ�υ αιτιακ�� και ε$ηγητικ�� πλαισ��υ τ�
�π��� συνθ�τ�υν �ι ειδικ�ς επιστ�µες (Fodor) ε�τε για να συγκερ�-
σ�υν την αυτ�ν�µ�α τ�υ ν�ητικ�� µε τ�ν �υσικαλισµ	 δειγµ�των
(Davidson), ε�τε για να εδραι�σ�υν τ�ν µη-αναγ�γιµ� αιτιακ	 �αρα-
κτ�ρα των ν�ητικ�ν καταστ�σεων (Putnam - λειτ�υργισµ	ς). Η ειρω-
νε�α ε�ναι 	τι τ� �δι� αυτ	 πρ	�ληµα ασκε� τερ�στια π�εση στα θεµ�-
λια των µη-αναγωγιστικ�ν �υσικαλιστικ�ν πρ�γραµµ�των, σε �αθµ	
µ�λιστα, 	π�υ αν��γει τ� δρ	µ� για την επ�ν�δ� τ�υ αναγωγιστικ��
υλισµ��.

13. Τ� επι�ε�ρηµα π�υ θα παραθ�σω στηρ��εται σε τρεις πρ�κε�µενες:
1. Η αρ�� της αιτιακ�ς απ�τελεσµατικ�τητας τ�υ ν�ητικ�� (δη-

λαδ� των ν�ητικ�ν ιδι�τ�των): τ� ν�ητικ	 δρα αιτιακ� και επι-
��ρει �υσικ� απ�τελ�σµατα.
Σ��λι�: Αυτ� η αρ�� ε�ναι πρ��αν�ς. Σε κ�θε περ�πτωση, ε�ναι
η αρ�� π�υ θ�λ�υµε να διασ�σ�υµε. Η �ρνησ� της �δηγε� σε
µια µ	ν� τυπικ� απ�δ��� τ�υ ν�ητικ��, α��� κ�νει τ� ν�ητικ	
αιτιακ� ανενεργ	 και �ρα �δηγε� στ�ν επι�αιν�µενισµ	.

2. Η αρ�� της αιτιακ�ς περι�αρ�κωσης τ�υ �υσικ��. Τα �υσικ�
γεγ�ν	τα ε�ναι πλ�ρως αιτιακ� περι�αρακωµ�να, υπ	 την �ν-
ν�ια 	τι ε�ν κ�τι απ�τελε� �να �υσικ	 απ�τ�λεσµα, τ	τε ��ει
�υσικ�ς αιτ�ες.
Σ��λι�: Θεωρ� 	τι αυτ� η αρ�� ε�ναι ανε$αρτ�τως ε�λ�γη. Ως
��ει, µας δεσµε�ει µ	ν� στην �παρ$η �υσικ�ν αιτ�ων των �υσι-
κ�ν �αιν�µ�νων, �ωρ�ς να απ�κλε�ει 	τι τα �υσικ� �αιν	µενα
µπ�ρε� να ���υν και µη-�υσικ�ς αιτ�ες. Με �λλα λ	για, η πα-
ρ��σα αρ�� απ�κλε�ει µ	ν� τη θ�ση 	τι τα �υσικ� �αιν	µενα
µπ�ρ��ν να ���υν απ�κλειστικ� µη-�υσικ� α�τια.

3. Η αρ�� της µ$γιστης αιτιακ�ς επ�ρκειας τ�υ �υσικ��. Φυσικ�
α�τια ε�ναι µ�γιστα επαρκ� (δηλαδ� αρκ��ν απ	 µ	να τ�υς)
για την παραγωγ� των �υσικ�ν �αιν�µ�νων.
Σ��λι�: Η αρ�� αυτ� µπ�ρε� να �α�νεται επ�µα�η, αλλ� δεν ε�-
ναι. Για να γ�νει αυτ	 �ανερ	 σηµει�νω 	τι υπ�ρ��υν δυ� τρ	-
π�ι για να ε�ναι η αρ�� αυτ� λανθασµ�νη. Θα δε�$ω 	τι και �ι
δυ� αυτ�� τρ	π�ι απ�τυγ��ν�υν.

� πρ�τ�ς τρ	π�ς, κατ� τ�ν �π��� η τρ�τη πρ�κε�µενη µπ�ρε� να
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λανθ�νει, ε�ναι � ε$�ς: µπ�ρε� να ισ��ει 	τι (τ�υλ��ιστ�ν) µερικ� �υ-
σικ� �αιν	µενα Σ ���υν δ�� αιτ�ες, µια �υσικ� Φ και µια µη-�υσικ� Ψ
(π.�. ν�ητικ�), η καθεµ�α εκ των �π��ων ε�ναι απ	 µ	νη της επαρκ�ς
για την παραγωγ� των εν λ	γω �αιν�µ�νων. Κατ� συν�πεια, (τ�υλ��ι-
στ�ν) µερικ� �υσικ� �αιν	µενα ���υν µια δια�ευκτικ� επαρκ� αιτ�α,
τ� �να δι��ευγµα της �π��ας ε�ναι �να �υσικ	 γεγ�ν	ς, εν� τ� �λλ� ε�-
ναι �να ν�ητικ	 γεγ�ν	ς. Για παρ�δειγµα, µπ�ρε� κ�π�ι�ς να ισ�υρι-
στε� 	τι µια συγκεκριµ�νη συµπερι��ρ� Σ (π.�. η απ�µ�κρυνση τ�υ �ε-
ρι�� απ	 την �ωτι�) ��ει δυ� α�τια, µια εγκε�αλικ� κατ�σταση Φ και
µια ν�ητικ� κατ�σταση Ψ (π.�. τ� α�σθηµα τ�υ π	ν�υ), κσθεµ�α εκ
των �π��ων ε�ναι κε�ωρισµ�να επαρκ�ς για την παραγωγ� της συγκε-
κριµ�νης συµπερι��ρ�ς. 8ρα, σ�µ�ωνα µε τ�ν παρ	ντα ισ�υρισµ	, ε�-
τε η Φ ε�τε η Ψ µπ�ρ��ν απ	 µ	νες τ�υς να πρ�καλ�σ�υν την συγκε-
κριµ�νη συµπερι��ρ� Σ.

� εν λ	γω ισ�υρισµ	ς 	µως ε�ναι πρ��ληµατικ	ς, γιατ� �δηγε� σε
µια θ�ση �µεσης δρ�σης τ�υ ν�ητικ�� στ� �υσικ	 (interactionism).
Γιατ�, σ�µ�ωνα µε τ�ν εν λ	γω ισ�υρισµ	, σε κ�π�ιες περιπτ�σεις, τ�
ν�ητικ	 θα παρ�γει απ� µ�ν� τ�υ �υσικ� απ�τελ�σµατα. Αλλ� η θ�ση
αυτ� απ�τελε� µυστ�ρι�. ∆εν δια�α�νεται καν�νας πρ�σδι�ρισµ	ς των
συνθηκ�ν κ�τω απ	 τις �π��ες τ� ν�ητικ	 απ	 µ	ν� τ�υ µπ�ρε� να
πρ�καλ�σει �υσικ� απ�τελ�σµατα Σ. ��τε δια�α�νεται κ�π�ι�ς πρ�σ-
δι�ρισµ	ς τ�� π	τε τα συγκεκριµ�να απ�τελ�σµατα Σ επι��ρ�νται
απ	 τ� Φ και π	τε απ	 τ� Ψ. Τα πρ�γµατα ε�ναι µ�λλ�ν �ειρ	τερα,
α���, 	σ�ν α��ρ� τις �υσικ�ς ιδι	τητες, µπ�ρ��µε τ�υλ��ιστ�ν να
καταν��σ�υµε π�ς και π	τε επι��ρ�υν �υσικ� απ�τελ�σµατα. (Αν µη
τι �λλ�, εµπλ�κ�νται σε ν	µ�υς και υπακ���υν στην αρ�� της διατ�-
ρησης της εν�ργειας.) Αντιθ�τως, δεν �α�νεται να ���υµε ιδ�α 	σ�ν
α��ρ� την υπ�τιθ�µενη αυτ	ν�µη δρ�ση π�νω στ� �υσικ	 των µη-
�υσικ�ν (ν�ητικ�ν) ιδι�τ�των. Εµπλ�κ�νται, για παρ�δειγµα, στην
αρ�� της διατ�ρησης της εν�ργειας και, ε�ν ναι, π�ς ακρι��ς; ∆εν θα
µπ�ρ��σαµε να υπ�θ�σ�υµε 	τι υπ�ρ�ει µια συσ��τιση µετα$� των
δυ� αιτ�ων Φ και Ψ, τ�τ�ια �στε �π�τεδ�π�τε τ� Φ πρ�καλε� τ� απ�-
τ�λεσµα Σ, τ� Ψ τ� πρ�καλε� επ�σης; Μια τ�τ�ια υπ	θεση µας δεσµε�ει
σε �ναν ανε$�γητ� αιτιακ� υπερκαθ�ρισµ� των �υσικ�ν απ�τελεσµ�-
των. Γιατ� � κ	σµ�ς να συνωµ�τε� µε τ�τ�ι� τρ	π� �στε κ�π�ια �υσι-
κ� �αιν	µενα να ���υν συστηµατικ� δ�� αιτ�ες, και µ�λιστα �ι αιτ�ες
αυτ�ς να ε�ναι τ�τ�ιες �στε ε�ν η µια δεν δρ��σε, η �λλη θα �ταν πα-
ρ��σα �στε να ε$ασ�αλιστε� τ� απ�τ�λεσµα;
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� δε�τερ�ς τρ	π�ς µε τ�ν �π��� η αρ�� της µ$γιστης αιτιακ�ς επ�ρ-
κειας τ�υ �υσικ�� µπ�ρε� να απ�δει�θε� λανθασµ�ν�ς ε�ναι � ε$�ς.
Μπ�ρε� να ισ��ει 	τι (τ�υλ��ιστ�ν) µερικ� �υσικ� �αιν	µενα ���υν
δυ� αιτ�ες, µια �υσικ� και µια µη-�υσικ� (π.�. ν�ητικ�), �ι �π��ες δρ�υν
απ� κ�ιν�� για την παραγωγ� των εν λ	γω �υσικ�ν �αιν�µ�νων. Συ-
νεπ�ς, (τ�υλ��ιστ�ν) µερικ� �υσικ� �αιν	µενα �σως ���υν µια συ�ευ-
κτικ� πλ�ρως επαρκ� αιτ�α, τ� �να τµ�µα της �π��ας ε�ναι �να �υσικ	
γεγ�ν	ς, εν� τ� �λλ� ε�ναι �να ν�ητικ	 γεγ�ν	ς. Τρ�π�π�ι�ντας τ� πα-
ραπ�νω παρ�δειγµα, � παρ�ν ισ�υρισµ	ς ε�ναι 	τι �π�τεδ�π�τε απ�-
µακρ�νω τ� ��ρι µ�υ απ	 τη �ωτι�, τ� �αιν	µεν� αυτ	 ��ει µια σ�νθε-
τη αιτ�α, �να µ�ρ�ς της �π��ας ε�ναι µια εγκε�αλικ� κατ�σταση εν� τ�
�λλ� µ�ρ�ς της ε�ναι µια ν�ητικ� κατ�σταση (π	ν�ς).

Και � εν λ	γω ισ�υρισµ	ς 	µως ε�ναι �αθ�τατα πρ��ληµατικ	ς,
γιατ� �δηγε� σε µια πι� ισ�υρ� εκδ��� της υπ�τιθ�µενης �µεσης δρ�-
σης τ�υ ν�ητικ�� στ� �υσικ	 (interactionism). Γιατ�, σ�µ�ωνα µε τ�ν
εν λ	γω ισ�υρισµ	, σε �λες τις περιπτ�σεις π�υ παρ�γεται �να �υσικ	
απ�τ�λεσµα Σ, εµπλ�κεται µια ν�ητικ� αιτ�α Ψ. Περαιτ�ρω, δεν δια-
�α�νεται κ�π�ια ε$�γηση τ�υ π�ς δυ� διακριτ� γεγ�ν	τα Φ και Ψ
δρ�υν απ	 κ�ιν�� για την παραγωγ� εν	ς �υσικ�� �αιν�µ�ν�υ Σ. Σε
κ�θε περ�πτωση, και τ� συ�ευκτικ	 σεν�ρι� �δηγε� σε �ναν παρ�$εν�
αιτιακ	 υπερκαθ�ρισµ� των �υσικ�ν �αιν�µ�νων.

8ρα και �ι δυ� τρ	π�ι πρ�σ��λ�ς της αρ��ς της µ�γιστης αιτιακ�ς
επ�ρκειας τ�υ �υσικ�� απ�τυγ��ν�υν. Συνεπ�ς, η αρ�� της µ$γιστης
αιτιακ�ς επ�ρκειας τ�υ �υσικ�� συµπληρ�νει την αρ�� της αιτιακ�ς
περι�αρ�κωσης τ�υ �υσικ��, α��� απ�κλε�ει 	τι τα �υσικ� �αιν	µε-
να µπ�ρ��ν να ���υν µη-�υσικ� (ν�ητικ�) α�τια. Συνδυασµ�νες, �ι
δυ� αυτ�ς πρ�κε�µενες πρ�σδι�ρ���υν την αρ�� της αιτιακ�ς πληρ�-
τητας τ�υ �υσικ��.

Τ� συµπ�ρασµα τ�υ επι�ειρ�µατ�ς ε�ναι �ανερ	. �ι πρ�κε�µενες 2
και 3 (δηλαδ� η αρ�� της αιτιακ�ς πληρ�τητας τ�υ �υσικ��) α��ν�υν
µ	ν� �να περιθ�ρι� για την ικαν�π��ηση της πρ�της πρ�κε�µενης, δη-
λαδ� της αρ��ς της αιτιακ�ς απ�τελεσµατικ�τητας τ�υ ν�ητικ��: την
τα�τιση των ν�ητικ�ν ιδι�τ�των µε κ�π�ιες �υσικ�ς ιδι	τητες. Με αυ-
τ	 τ�ν τρ	π� διασ��εται η αιτιακ� απ�τελεσµατικ	τητα τ�υ ν�ητικ��,
�ωρ�ς πρ��ληµατικ�ς δεσµε�σεις ε�τε στη θ�ση της �µεσης δρ�σης τ�υ
ν�ητικ�� στ� �υσικ	 ε�τε σε �ναν ακρα�� αιτιακ	 υπερκαθ�ρισµ	.
8ρα, �δηγ��µαστε $αν� στ�ν �υσικαλισµ	 τ�πων και σε µια πι� ισ�υ-
ρ� εκδ��� τ�υ αναγωγισµ��.
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14. Τ� παραπ�νω επι�ε�ρηµα δεν µπ�ρε� να πε�σει κ�π�ι�ν π�υ
ασπ��εται τ�ν επι�αιν�µενισµ	, γιατ� αναγνωρ��ει και υπερασπ��εται
την αιτιακ� απ�τελεσµατικ	τητα τ�υ ν�ητικ��. 9µως �α�νεται να ε�-
ναι αρκετ� ισ�υρ	 εναντ��ν των ασθεν�στερων µ�ρ��ν τ�υ �υσικαλι-
σµ��, και ειδικ	τερα τ�υ �υσικαλισµ�� δειγµ�των. � τελευτα��ς απ�-
δ��εται 	τι 	λα τα συµ��ντα ε�ναι �υσικ� συµ��ντα. Παρ�λληλα,
	µως, απ�δ��εται την �παρ$η µη αναγ�γιµων ν�ητικ�ν ιδι�τ�των.
Αυτ�ς ε�ναι ιδι	τητες των �υσικ�ν συµ��ντων και ε�ναι αιτιακ� απ�-
τελεσµατικ�ς. Συνεπ�ς ε�τε δρ�υν αιτιακ� αυτ	ν�µα ε�τε δρ�υν απ	
κ�ιν�� µε τις �υσικ�ς ιδι	τητες. Σε κ�θε περ�πτωση, �ι επιλ�γ�ς τ�υ µη
αναγωγιστικ�� υλισµ�� µπλ�κ�ρ�νται απ	 τ� ανωτ�ρω επι�ε�ρηµα.
:τσι � λεγ	µεν�ς µη-αναγωγιστικ	ς υλισµ	ς ε�ναι µια ασταθ�ς θ�ση.
Ε�τε θα αρνηθε� την αιτιακ� απ�τελεσµατικ	τητα των ν�ητικ�ν ιδι�-
τ�των, και �ρα θα καταλ�$ει στ�ν επι�αιν�µενισµ	. Ε�τε θα περισ�-
σει τη ν�ητικ� αιτι	τητα µε τ� να ταυτ�σει τις ν�ητικ�ς ιδι	τητες µε
κ�π�ιες �υσικ�ς, και �ρα θα καταλ�$ει στ�ν αναγωγισµ	 τ�πων.

15. ∆ιατυπ�σαµε �να επι�ε�ρηµα υπ�ρ τ�υ αναγωγιστικ�� υλισµ��.
Μπ�ρε� � αναγωγισµ	ς τ�πων να συγκεραστε� µε την ιδ�α της π�λλα-
πλ�ς πραγµ�τωσης; Μια πρ	σ�ατη πρ	ταση τ�υ Jaegwon Kim (1998)
ε�ναι 	τι � αναγωγισµ	ς τ�πων µπ�ρε� να απεµπλακε� απ	 τ� Νεϊγκε-
λιαν	 µ�ντ�λ� της αναγωγ�ς και να ��ει πι� τ�πικ	 �αρακτ�ρα. Αντ�
δηλαδ� να ταυτ�σ�υµε µια ν�ητικ� ιδι	τητα (π.�. τ�ν π	ν�) µε µια δι�-
�ευ$η �υσικ�ν ιδι�τ�των, µπ�ρ��µε να θεωρ�σ�υµε 	τι η εν λ	γω
ιδι	τητα αν�γεται τ�πικ� στις �υσικ�ς (εγκε�αλικ�ς) της ��σεις. Υπ	
αυτ	 τ� πρ�σµα, �ι ν�ητικ�ς ιδι	τητες δεν ε�ναι ενια�ες ιδι	τητες.
Α���, δηλαδ� � π	ν�ς-στ�υς-ανθρ�π�υς ��ει �λλη �υσικ� ��ση απ	
τ�ν π	ν�-στα-µαλ�κια � απ	 τ�ν π	ν� σε κ�π�ι� �λλ� �ι�λ�γικ	 ε�-
δ�ς, δεν µπ�ρ��µε να µιλ�σ�υµε για µ�α και µ�ναδικ� ν�ητικ� κατ�-
σταση π	ν�υ σε 	λα τα �ι�λ�γικ� ε�δη τα �π��α µπ�ρ��ν να �ρεθ��ν
σε αυτ� την κατ�σταση. � τ�πικ	ς αυτ	ς αναγωγισµ	ς δεν ε$αλε��ει
τις ν�ητικ�ς ιδι	τητες. Τις περι�αρακ�νει µε ��ση τα ε�δη στα �π��α
εµ�αν���νται και τις ν�µιµ�π�ιε� µε τ� να τις ταυτ�σει µε τ�π�υς �υσι-
κ�ν ιδι�τ�των σε κ�θε ε�δ�ς $ε�ωριστ�. Συνακ	λ�υθα, δεν µπ�ρ��µε
να µιλ�σ�υµε για µια καθ�λικ� ψυ��λ�γ�α, αλλ� για π�λλ�ς ψυ��λ�-
γ�ες-ε$ειδικευµ�νες-ως-πρ�ς-τα-ε�δη.

Σε κ�θε περ�πτωση, ε�ναι πρ��ληµατικ	 να δε�θ��µε 	τι µια π�λ-
λαπλ� πραγµατ�σιµη ν�ητικ� ιδι	τητα απ�τελε� ενια�� �υσικ	 ε�δ�ς.
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� λ	γ�ς ε�ναι � ε$�ς: η π�λλαπλ� πραγµατ�σιµη ν�ητικ� ιδι	τητα
(π	ν�ς) θα ε�ναι συνεκτασιακ� µε µια δι��ευ$η ειδ�ν της �υσικ�ς.
Ε�ν 	µως θεωρ�σ�υµε 	τι µια ετερ�γεν�ς δι��ευ$η δεν απ�τελε� �υ-
σικ	 ε�δ�ς, 	πως, π.�., κ�νει � Fodor, τ	τε ε�ναι ε$�σ�υ πρ��ληµατικ	
να θεωρ�σ�υµε 	τι µια συνεκτασιακ� µε αυτ� ιδι	τητα (π	ν�ς) απ�τε-
λε� �υσικ	 ε�δ�ς. Και εδ�, ε�ναι �ανερ	 	τι � τ�πικ�ς αναγωγισµ�ς
διασ��ει την ιδ�α 	τι �ι ειδικ�ς επιστ�µες µελετ��ν �υσικ� ε�δη, αν
και αυτ� τα ε�δη ε�ναι πι� τ�πικ� απ	 	,τι ν�µ��αµε.

Υπ�ρ�ει �νας ακ	µα λ	γ�ς για να συµπερ�ν�υµε 	τι η π�λλαπλ�
πραγµ�τωση και � τ�πικ	ς αναγωγισµ	ς µπ�ρ��ν να συνδυασθ��ν.
9πως διαπιστ�νει � Lawrence Shapiro (2000) σε �να πρ	σ�ατ� �ρθρ�
τ�υ, ε�ν ε$ατ�µικε�σ�υµε κ�π�ιες καταστ�σεις µε ��ση τη λειτ�υργ�α
π�υ επιτελ��ν (	πως µας καλε� να κ�ν�υµε � λειτ�υργισµ	ς), τ	τε αυ-
τ	 π�υ πρ�πει να µας ενδια��ρει ε�ναι �ι ιδι	τητες π�υ σ�ετ���νται αι-
τιακ� µε την επ�τευ$η τ�υ επιδιωκ	µεν�υ σκ�π��. Ας θεωρ�σ�υµε 	τι
µια λειτ�υργικ� πρ�σδι�ρισµ�νη κατ�σταση ε�ναι π�λλαπλ� πραγµα-
τ�σιµη. Ε�ν �ι ιδι	τητες των �υσικ�ν ��σεων ε�ναι ρι�ικ� δια��ρετι-
κ�ς µετα$� τ�υς, µε απ�τ�λεσµα να επιτελ��ν τ�ν αιτιακ	 τ�υς ρ	λ�
µε ρι�ικ� δια��ρετικ��ς τρ	π�υς, τ	τε δεν ���υµε λ	γ� να πιστε��υµε
	τι η π�λλαπλ� πραγµατ�σιµη κατ�σταση αντιστ�ι�ε� σε κ�π�ι� ενια��
ε�δ�ς. Π�ρτε για παρ�δειγµα τ� µ�τι και τις εµ�αν�σεις τ�υ στα θηλα-
στικ�, στα �ταπ	δια και στα αρθρ	π�δα. Μπ�ρ��µε να π��µε 	τι
υπ�ρ�ει �να �υσικ	 ε�δ�ς (µ�τι) τ� �π��� απλ�ς πραγµατ�νεται δια-
��ρετικ� στα θηλαστικ�, στα �ταπ	δια και στα αρθρ	π�δα; Για τα
µεν θηλαστικ� και �ταπ	δια µπ�ρ��µε να τ� π��µε αυτ	 για δυ� λ	-
γ�υς. Πρ�τ�ν, τα µ�τια των θηλαστικ�ν και των �ταπ�δι�ν επιτελ��ν
την �δια λειτ�υργ�α, αλλ�, δε�τερ�ν, την επιτελ��ν µε 	µ�ι� � αν�λ�γ�
µη�ανισµ	, π�υ αιτιακ� πρ�σδι�ρ��ει αυτ� τη λειτ�υργ�α (δηλαδ� και
τα δυ� ε�δη µατι�ν �ασ���νται στην αρ�� τ�υ σκ�τειν�� θαλ�µ�υ).
9µως, αν και η λειτ�υργ�α των µατι�ν στα αρθρ	π�δα ε�ναι η �δια µε
αυτ� στα θηλαστικ� και στα �ταπ	δια, � µη�ανισµ	ς µ�σω τ�υ �π���υ
επιτελε�ται (και �ρα η �υσικ� της πραγµ�τωση) ε�ναι εντελ�ς δια��-
ρετικ	ς. Αλλ� αυτ� η αν�λυση µας �δηγε� στ� ακ	λ�υθ� συµπ�ρασµα:
η θ�ση της π�λλαπλ�ς πραγµ�τωσης δεν ε�ναι συνεκτικ�. Εκε� π�υ η
λειτ�υργ�α επιτελε�ται απ	 ατιακ� 	µ�ι�υς πραγµατωτ�ς, µπ�ρ��µε
να µιλ�σ�υµε για π�λλαπλ� πραγµ�τωση εν	ς λειτ�υργικ�� ε�δ�υς,
αλλ� τ	τε �ι πραγµατωτ�ς απ�τελ��ν �να �υσικ	 ε�δ�ς τ� �π��� αν�-
γει τ� εν λ	γω λειτ�υργικ	 ε�δ�ς. Εκε� π�υ η λειτ�υργ�α επιτελε�ται
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απ	 αιτιακ� αν	µ�ι�υς πραγµατωτ�ς, δεν µπ�ρ��µε να µιλ�σ�υµε για
�να συνεκτικ	 λειτ�υργικ	 ε�δ�ς. Μπ�ρ��µε 	µως, σε κ�θε περ�πτωση,
να τ� αναγ�γ�υµε τ�πικ� στα �υσικ� ε�δη π�υ τ� πραγµατ�ν�υν.

16. Τ� συµπ�ρασµα �ς εδ� ε�ναι 	τι � αναγωγισµ	ς διασ��ει τ�ν αι-
τιακ	 ρ	λ� τ�υ ν�ητικ��. Σε µ�ρ�� σλ	γκαν, θ�ση θα �ταν 	τι ε�ναι �ι
εγκ$�αλ�ι π�υ πρ�καλ��ν τη συµπερι��ρ�. :πεται απ	 	λα αυτ� 	τι
� αναγωγισµ	ς ε�ναι αναπ	δραστ�ς; ∆εν θα καταλ�$ω σ’ αυτ	 τ� συ-
µπ�ρασµα ακ	µα, γιατ� ε�ναι διαθ�σιµη µια θ�ση π�υ απ�τελε� τ� αντ�-
παλ� δ��ς: � αναδυτισµ�ς.

� αναδυτισµ	ς δεν αµ�ισ�ητε� 	τι, �σ�ατα, 	λες �ι �ντ	τητες π�υ
υπ�ρ��υν στ�ν κ	σµ� συντ�θενται απ	 �υσικ�ς �ντ	τητες. Πρ�σθ�τει,
	µως, 	τι 	ταν κ�π�ια υλικ� συστ�µατα απ��τ��ν κ�π�ι� επ�πεδ� δ�-
µικ�ς π�λυπλ�κ	τητας, καιν��ανε�ς ιδι	τητες αναδ��νται, �ι �π��ες
δεν πρ�σδι�ρ���νται πλ�ρως απ	 –και �ρα δεν αν�γ�νται– (σ)τις �υ-
σικ�ς ιδι	τητες των συστατικ�ν των υλικ�ν συστηµ�των. Επ�µ�νως, �
αναδυτισµ	ς συνιστ� �να �ντ�λ�γικ	 µ�νισµ	 �ευγαρωµ�ν� µε �ναν
πλ�υραλισµ	 ιδι�τ�των. Η ιδι�τυπ�α τ�υ αναδυτισµ�� ε�ναι 	τι θεωρε�
πως �ι αναδυ	µενες ιδι	τητες ε�ναι αιτιακ� απ�τελεσµατικ$ς και ενερ-
γε�ς. 8ρα � αναδυτισµ	ς �α�νεται να µπ�ρε� να συγκερ�σει την �παρ-
$η ν�ητικ�ς αιτι	τητας µε τη µη-αναγωγιµ	τητα των ν�ητικ�ν ιδι�τ�-
των. Ν� µια π�λ� πρ	σ�ατη διατ�πωση τ�υ αναδυτισµ��, απ	 τ�ν
John Dupré (2001):

Καθ�ς αντικε�µενα συνεν�ν�νται σε �λ�κληρωµ�να σ�ν�λα, απ�-
κτ��ν ν�ες αιτιακ�ς ιδι	τητες (�σως αυτ	 κ�νει µια �λ	τητα να ε�ναι
–λιγ	τερ� � περισσ	τερ�– �λ�κληρωµ�νη). ∆εν �λ�πω καν�ναν λ	γ�,
γιατ� αυτ�ς �ι αν�τερης-τ�$ης �λ	τητες να µην ���υν αιτιακ�ς ιδι	τη-
τες τ	σ� πραγµατικ�ς 	σ� και �ι αιτιακ�ς ιδι	τητες των κατ�τερης-τ�-
$ης �λ�τ�των απ	 τις �π��ες συντ�θενται.

� Dupré γνωρ��ει, �υσικ�, τ�ν κ�ρι� λ	γ� για τ�ν �π��� π�λλ�� �ι-
λ	σ���ι αρν��νται τ�ν αναδυτισµ	, 	τι δηλαδ� �δηγε� σε µια, �αιν�-
µενικ� πρ��ληµατικ�, απ�δ��� της �νωθεν � κατω�ερ��ς αιτι�τητας.
Αλλ� αυτ	 δεν τ�ν πρ��ληµατ��ει, γιατ� 	πως λ�ει, δεν �λ�πει «καν�να
πρ	�ληµα µε την κατω�ερ� αιτι	τητα». Sσα-�σα, διακηρ�ττει 	τι πρ�-
τιµ� την ε$�ς θ�ση: 	ταν τα σωµ�τια απ	 τα �π��α συντ�θεται τ� ��ρι
µ�υ κιν��νται πρ�ς µια κατε�θυνση, �τσι �στε τ� ��ρι µ�υ να πι�σει
�να π�τ�ρι νερ	 για να τ� πιω και να $εδιψ�σω, «η θεµελι�δης ε$�γη-
ση για τ� 	τι 	λα αυτ� τα σωµ�τια σπρ��ν�υν τ� �να τ� �λλ� σε µια
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συγκεκριµ�νη κατε�θυνση ε�ναι 	τι διψ�ω και �λ�πω �να π�τ�ρι νερ	
τ� �π��� σκ�πε�ω να πιω». 8ρα, �ι αναδυτιστ�ς µ�ς πρ�σκαλ��ν να
δε�θ��µε 	τι �ι ν�ητικ�ς ιδι	τητες (η επιθυµ�α µ�υ να πιω νερ	) ε�ναι
µ�ρη της αιτιακ�ς αλυσ�δας π�υ �δηγε� σε �υσικ� απ�τελ�σµατα, και
µ�λιστα πρ�καλ��ν �ι �διες �υσικ� απ�τελ�σµατα σε �να κατ�τερ�
επ�πεδ�. Ε�ναι δηλαδ� σαν να πιστε�ει κανε�ς 	τι η διαλυτ	τητα της
���αρης στ� νερ	 (η �π��α ε�ναι µια αν�τερης-τ�$ης δ�µικ� ιδι	τητα)
	�ι µ	ν� δεν καθ�ρ��εται πλ�ρως απ	 τη µ�ριακ� δ�µ� της ���αρης
(και της αλληλεπ�δρασ�ς της µε τη µ�ριακ� δ�µ� τ�υ νερ��), αλλ� ε�-
ναι αυτ�ν�µ� µ�ρ�ς της αιτιακ�ς αλυσ�δας π�υ �δηγε� στη δι�λυση της
���αρης επιδρ�ντας στη µ�ριακ� δ�µ� της ���αρης και τ�υ νερ��.

∆εν ε�µαι σ�γ�υρ�ς 	τι καταν�� τ� π�ς η κατω�ερ�ς αιτι	τητα
υπ�τ�θεται πως λειτ�υργε�. Για τ�υς αναδυτιστ�ς, δεν ισ��ει απλ�ς 	τι
�ι αναδυ	µενες ιδι	τητες ���υν αιτιακ	 ρ	λ� µ�σω των �υσικ�ν κατα-
στ�σεων π�υ τις πραγµατ�ν�υν. Ε�ναι �ι �διες, π�υ µε �ναν ευθ� και
�µεσ� τρ	π� επι��ρ�υν �υσικ� απ�τελ�σµατα. Υπ�πτε��µαι 	τι για
να εδραιωθε� αυτ� η θ�ση δεν πρ�πει απλ�ς να αλλ�$�υµε τη �υσικ�
(µε τ� να θ�σ�υµε ειδικ�ς –αλλ� θεµελι�δεις– ν�ητικ�ς δυν�µεις και να
τις κ�ν�υµε να υπακ���υν την αρ�� της διατ�ρησης της εν�ργειας).
Πρ�πει επ�σης να αγν��σ�υµε 	τι δεν διαθ�τ�υµε εµπειρικ�ς ενδε�$εις
για την �παρ$η τ�τ�ιων δυν�µεων, εν� διαθ�τ�υµε ισ�υρ	τατες ενδε�-
$εις για την εγκε�αλικ� και �ι�λ�γικ� ��ση της συµπερι��ρ�ς.

17. Τ� τελικ	 συµπ�ρασµα της παρ��σας διερε�νησης µπ�ρε� να τεθε�
µ	ν� υπ	 	ρ�υς: ε�ν θ�λετε να ε�στε υλιστ�ς και ταυτ	�ρ�να να δια-
σ�σετε τ�ν αιτιακ	 ρ	λ� τ�υ ν�ητικ��, τ	τε µ�λλ�ν πρ�πει να δε�θε�-
τε τ�ν αναγωγισµ	, δηλαδ� την τ�πικ� τα�τιση των ν�ητικ�ν κατα-
στ�σεων µε εγκε�αλικ�ς. Ε�ν π�λι θεωρε�τε 	τι σας ταιρι��ει �νας µε-
τα�υσικ	ς πλ�υραλισµ	ς, τ	τε µ�λλ�ν θα πρ�πει να �ρε�τε δι�$�δ�
στ�ν αναδυτισµ	. Αλλ� θα υπ�ρ�ει �να τ�µηµα. Θα πρ�πει να δε�θε�τε
την �παρ$η κατω�ερ��ς αιτ	τητας και να δε�$ετε 	τι µπ�ρ��µε να
καταν��σ�υµε τ� π�ς αυτ� λειτ�υργε�.

18. Πρ�ς απ��υγ�ν µιας σηµαντικ�ς παραν	ησης, θα �θελα να τ�ν�-
σω 	τι η ανωτ�ρω πρ�σπ�θεια µετα�υσικ�ς θεµελ�ωσης της ν�ητικ�ς
αιτι	τητας µ�σω τ�υ αναγωγισµ�� δεν συνεπ�γεται τ�π�τα απ�λ�τως
σ�ετικ� µε την αυτ�ν�µ�α της ψυ��λ�γ�ας. Τ�π�τα απ	 	σα ε�πα περ�
αναγωγισµ�� δεν καταργε� � υπ�σκ�πτει τη µεθ�δ�λ�γικ�, ενν�ι�λ�-
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γικ� και ε$ηγητικ� αυτ�ν�µ�α των δια�	ρων επιστηµ�ν. 8λλωστε, θα
�ταν �τ�π� να υπ�στηρ�$ει κ�π�ι�ς 	τι η αυτ�ν�µ�α µιας επιστ�µης
απαιτε�, απ	 µετα�υσικ� �π�ψη, δυϊσµ	 (� πλ�υραλισµ	) ιδι�τ�των.
Αν µη τι �λλ�, αυτ	 ��ε�λει να ε�ναι �να αν�ικτ	 εµπειρικ	 ��τηµα τ�
�π��� δεν δ�ναται να διευθετηθε� a priori. Η πρ�σπ�θεια µετα�υσικ�ς
θεµελ�ωσης της ν�ητικ�ς αιτι	τητας µ�σω τ�υ αναγωγισµ�� �σως να
απ�µαγε�ει τ�ν κ	σµ�. Αλλ� ας µην $ε�ν�µε 	τι τ� �δι� ειπ�θηκε ενα-
ντ��ν της Νευτ�νειας συν�νωσης της επ�γειας και της �υρ�νιας µη�α-
νικ�ς και εναντ��ν της �διας της δαρ�ινικ�ς θεωρ�ας της ε$�λι$ης.
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