ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Συνείδηση ως Αναδυόμενο Φαινόμενο:
Διερευνητική Ανασκόπηση Θεωριών και
Μηχανισμών Ανάδυσης

Αμαλία Τσακίρη
Α.Μ.: 07Μ20

Επιβλέποντες καθηγητές:
Γιώργος Γυφτοδήμος
Ειρήνη Σκαλιώρα

ΑΘΗΝΑ 2010

«Η Συνείδηση ως Αναδυόμενο Φαινόμενο: Διερευνητική
Ανασκόπηση Θεωριών και Μηχανισμών Ανάδυσης»

Οι επιβλέποντες Καθηγητές:

Γιώργος Γυφτοδήμος

Ειρήνη Σκαλιώρα

2

Περίληψη

Το φαινόμενο της συνείδησης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δύσκολα θα
μπορούσαν να εξηγηθούν σε ένα αυστηρό αναγωγιστικό πλαίσιο. Τα δύο κυριότερα
ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι η υποκειμενικοποίηση του αντικειμενικού
εξωτερικού κόσμου και η σύνθεση του όλου από το μέρος σε μια συνειδητή εμπειρία. Η
θεώρηση της συνείδησης ως αναδυόμενο φαινόμενο αναδεικνύει την ύπαρξη του
ονομαζόμενου 'χάσματος' που υπάρχει μεταξύ του υλικού υποβάθρου (σωματίδια, πεδία,
κύτταρα, κ.λπ.) και των νοητικών οντοτήτων (ολοκληρωμένα βιώματα, αναφερόμενα σε
έναν εγωκεντρικό χώρο). Η έννοια της ανάδυσης μελετάται στα πλαίσια των πολύπλοκων
συστημάτων, όπου πολύπλοκο είναι ένα σύστημα όταν αποτελείται από ποικιλόμορφες,
αλληλοεξαρτώμενες, συνδεδεμένες και προσαρμόσιμες οντότητες που συνδέονται μεταξύ
τους σε ένα δίκτυο. Ως σύστημα μπορεί να νοηθεί είτε ο εγκέφαλος, είτε ακόμα και το σώμα
που τον περιλαμβάνει ή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένος ο
νους. Εξετάζονται 11 θεωρίες (εκ των οποίων 3 κβαντικές) για τη συνείδηση που είτε ρητά
είτε άρρητα την ερμηνεύουν ως αναδυόμενη ιδιότητα. Εκτιμώνται βάσει του συστήματος στο
οποίο συγκροτείται η ανάδυση και βάσει του οντολογικού status που αποδίδουν στη
συνείδηση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να διερευνηθεί το πεδίο μελέτης της
συνείδησης ως αναδυόμενο φαινόμενο. Η ερώτηση που τίθεται θα μπορούσε να διατυπωθεί
ως εξής: Πώς απευθύνεται η αναδυτιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της συνείδησης; Πιο
συγκεκριμένα, η εργασία αυτή εστιάζεται στους μηχανισμούς που προτείνονται για την
ανάδυση της συνείδησης και στα εξηγητικά εργαλεία αυτής της προσέγγισης. Εφόσον το
επιστημονικό πεδίο όπου κατά βάση συναντούμε τον όρο ‘Ανάδυση’ είναι η Επιστήμη της
Πολυπλοκότητας, η εργασία είναι προσανατολισμένη στην ερευνητική αυτή κατεύθυνση.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί το πρόβλημα
της συνείδησης. Τι είναι αυτό που ορίζουμε ως συνείδηση, κατάσταση συνείδησης ή
συνειδητή κατάσταση και τι δεν είναι. Δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν για τον
προσδιορισμό της φύσης της συνείδησης γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί μέσω
κατηγοριών, που ιεραρχικά περιγράφονται από το πιο θεμελιώδες στο πιο σύνθετο. Στη
συνέχεια, και δεδομένου ότι η εργασία αυτή κυρίως ασχολείται με τις προσεγγίσεις της
Θεωρίας Πολυπλοκότητας, προσδιορίζονται συστήματα – στόχοι για μια διερεύνηση των
μηχανισμών ανάδυσης της συνείδησης, αλλά και για την κατάταξη των υπαρχόντων θεωριών
ανάλογα με το σε ποιο σύστημα αναζητούν τις συνθήκες και τους μηχανισμούς μέσα από
τους οποίους προκύπτει το φαινόμενο της συνείδησης. Στη συνέχεια, αφού γίνεται μια
σύντομη αναφορά στις εξηγητικές τάσεις για τη γέννηση της συνείδησης, συγκρίνονται η
αναγωγιστική και η αναδυτιστική προσέγγιση και γίνεται μια πολύ σύντομη αναφορά στο
πρόβλημα της κατωφερούς αιτιότητας που αποτελεί και τον δυσκολότερο γρίφο στη μελέτη
του αντικειμένου.
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση κάποιων βασικών θεωρητικών
εννοιών από τη Θεωρία Πολυπλοκότητας και στη συνέχεια εστιάζεται στην έννοια της
6

ανάδυσης. Αναφέρονται οι μηχανισμοί και τα είδη της ανάδυσης όπως αυτά έχουν προταθεί
στη γενικότερη μελέτη στο επιστημονικό πεδίο της Πολυπλοκότητας και συνάμα γίνεται μια
συνοπτική σύνδεση των εννοιών αυτών με το υπό μελέτη φαινόμενο, δηλαδή την ανάδυση
της συνείδησης.
Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο σε μια ανασκόπηση των βασικότερων θεωριών, που
είτε κατά δήλωση των εμπνευστών τους, είτε κατά τη δική μου αξιολόγηση, μπορούν να
ενταχθούν στο αναδυτιστικό ερευνητικό πρόγραμμα. Οι θεωρίες παρουσιάζονται με τρόπο
που να φαίνεται η εξέλιξη των ιδεών στο πέρασμα του χρόνου, έτσι ώστε κάποιες από αυτές
αποτελούν μετεξελίξεις προηγούμενων θεωριών ή εξειδικεύσεις και συμπληρώσεις τους.
Αναφέρονται επίσης πολύ συνοπτικά κάποιες προτάσεις που είτε εντάσσονται χαλαρότερα
στις κύριες αναφερόμενες θεωρίες, είτε αποτελούν προσπάθειες που δεν αποτέλεσαν αφορμή
για μεγάλα ερευνητικά κινήματα. Στο τέλος του τρίτου μέρους γίνεται μια πολύ συνοπτική
αναφορά στις κβαντικές θεωρίες για την ανάδυση της συνείδησης. Οι θεωρίες αυτές, αν και
δεν ανήκουν εντελώς στο ερευνητικό πλαίσιο της Επιστήμης της Πολυπλοκότητας, είτε
περιλαμβάνουν έννοιες που μπορούν να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες
αναδυτιστικές θεωρίες, είτε μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναδυτιστικές επειδή η
Κβαντομηχανική εμπεριέχει έννοιες που συναντάμε στην περιγραφή του όρου ‘Ανάδυση’. Σε
κάθε περίπτωση, σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι κβαντικές θεωρίες της συνείδησης είναι
εκείνες που παρέχουν προτάσεις για πιο ακραίες δηλώσεις περί αναδυόμενης ιδιότητας,
ακόμα και για την αιτιακή αποτελεσματικότητα του νοητικού πεδίου.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

«Το πώς συμβαίνει κάτι τόσο σημαντικό όσο μια κατάσταση συνείδησης να προκύπτει ως
αποτέλεσμα του ερεθισμού του νευρικού ιστού είναι τόσο ανεξήγητο, όσο η εμφάνιση του Τζίνι
όταν ο Αλαντίν έτριψε το λυχνάρι του»
T.H. Huxley (1866)

8

Κεφ. 1.1.: Προσεγγίζοντας αρχικά το πρόβλημα
Γιατί το ζήτημα της συνείδησης συνδέεται συχνά με τον χαρακτηρισμό ‘πρόβλημα’;
Καταρχάς, είναι πρόβλημα με την έννοια ότι μπορεί να πάρει μια ποικιλία ερμηνειών το τι
είναι η συνείδηση. Για ποιό ακριβώς πράγμα μιλάμε; Για την ανώτερη συνείδηση του
ανθρώπου και ίσως κάποιων πρωτευόντων, την αναστοχαστική συνείδηση, όπως την
ονομάζει ο Ned Block (2002), που εκφράζει την ικανότητα να αναπαριστά κανείς το
περιεχόμενο των νοητικών καταστάσεων στον εαυτό του, ή για τον φαινόμενο χαρακτήρα
των συνειδητών βιωμάτων που πιθανότατα έχουν και πολλά ζώα ή μωρά; Εξετάζοντας τη
συνείδηση μέσα από την αρχιτεκτονική των νοητικών λειτουργιών, εμφανίζονται επίσης
ερωτήματα προσδιορισμού της. Είναι η προσοχή; Είναι η αντίληψη; Είναι η δυνατότητα να
πάρει κανείς μια συνειδητή απόφαση; Είναι η ικανότητα μνήμης και φαντασίας; Είναι ακόμα
το να είναι κανείς παρόν σε μια πράξη ή σε ένα αίσθημα; Να μπορεί να προσλαμβάνει και να
επεξεργάζεται εξωτερικά ερεθίσματα συνθέτοντας στιγμιότυπα του κόσμου; Είναι τα όνειρα
ή είναι μόνο οι καταστάσεις εγρήγορσης; Ή απλώς είναι αυτό που θέτει ο Searle (2000)
προσδιορίζοντας την έννοια της συνείδησης στον κοινό νου: «η συνείδηση αποτελείται από
εσωτερικές, ποιοτικές, υποκειμενικές καταστάσεις και διεργασίες αισθητικότητας και
ενημερότητας. Η συνείδηση, έτσι προσδιορισμένη, ξεκινάει όταν ξυπνάμε το πρωί από έναν
ύπνο χωρίς όνειρα και συνεχίζεται μέχρι να πέσουμε ξανά για ύπνο, να πεθάνουμε, να πέσουμε
σε κόμμα ή αλλιώς να γίνουμε ‘μη συνειδητοί’. Περιλαμβάνει όλη την κολοσσιαία ποικιλία της
ενημερότητας που την εκλαμβάνουμε ως χαρακτηριστικό της σε εγρήγορση ζωής μας.
Περιλαμβάνει τα πάντα από το να νιώθεις έναν πόνο, να αντιλαμβάνεσαι οπτικά αντικείμενα,
να έχεις καταστάσεις άγχους και κατάθλιψης, να λύνεις σταυρόλεξα, να παίζεις σκάκι, να
προσπαθείς να θυμηθείς τον τηλεφωνικό αριθμό της θείας σου, να επιχειρηματολογείς για την
πολιτική, ή απλά να εύχεσαι να ήσουν κάπου άλλου»; Είναι τόσο ευρύ το πρόβλημα, ώστε το
σημαντικότερο είναι να θέσει κανείς τα κατάλληλα ερωτήματα.
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Το τι ακριβώς ορίζουμε ως συνείδηση είναι σημαντικό για να απαντηθεί η βασική
κατηγορία ερωτημάτων που αφορούν στην παρούσα διερεύνηση, οι μηχανισμοί δηλαδή και
οι συνθήκες βάσει των οποίων γεννάται η συνείδηση. Ο ορισμός της συνείδησης όμως,
δηλαδή το τι ακριβώς ορίζουμε ως συνείδηση, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει την έρευνα,
εφόσον πώς μπορεί κανείς να απαντήσει για τον τρόπο που κάτι δημιουργείται όταν δεν έχει
ορίσει επαρκώς τι είναι αυτό, τη δημιουργία του οποίου ερευνά; Βέβαια, ένα ζήτημα είναι ότι
οι ορισμοί συχνά αλληλεπικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό, και αυτό ισχύει τόσο στους ίδιους
τους ορισμούς, όσο και στους μηχανισμούς που δημιουργούν κάθε οριζόμενο φαινόμενο που
κατατάσσεται στην κατηγορία της συνείδησης. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κοινό
θεμελιώδες χαρακτηριστικό, το οποίο υπάρχει σε κάθε ορισμό που γίνεται για τη συνείδηση.
Μια δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων, έχει να κάνει με το σύστημα – στόχο μέσα στο
οποίο ερευνάται η γέννηση της συνείδησης. Εδώ, εκτιμάται πως θα ήταν χρήσιμος ένας
διαχωρισμός σε διαφορετικές ‘περιοχές’ έρευνας. Σε κάθε μία από αυτές τις ‘περιοχές’
μπορεί να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο γεννάται η συνείδηση. Θα πρέπει να τεθούν
διαφορετικές υποθέσεις για κάθε μια περιοχή/σύστημα ανάλογα με το τι είδους συστήματα
είναι το καθένα, κάτι που απαιτεί τουλάχιστον έναν περιγραφικό καθορισμό του κάθε
συστήματος. Για παράδειγμα, η ερευνητική κατεύθυνση για την αναζήτηση του νευρωνικού
σύστοιχου της συνείδησης εστιάζεται κυρίως σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές, ή σε
ορισμένες εγκεφαλικές λειτουργίες, ενώ η ερευνητική προσέγγιση της ενσώματης νόησης
(embodied cognition) εκτός από το ρόλο του εγκεφάλου θέτει ως στοιχείο κλειδί το ρόλο του
σώματος σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Κοινό στοιχείο βέβαια σε όλα αυτά, είναι ότι
αποτελούν πολύπλοκα συστήματα και με βάση αυτήν τους την ιδιότητα θα ήταν χρήσιμο να
διερευνηθούν τουλάχιστον μέσα στο πλαίσιο του αναδυτιστικού ερευνητικού προγράμματος.
Σε κάθε λοιπόν σύστημα το ερώτημα της συνείδησης μπορεί να διατυπωθεί με διαφορετικό
τρόπο αλλά και διαφορετικές υποθέσεις μπορούν να προταθούν.
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Τέλος, κάποια άλλα συναφή ζητήματα που συνδέονται με τη γενικότερη διερεύνηση
του προβλήματος της συνείδησης αλλά και ειδικότερα του τρόπου που αυτή εμφανίζεται στα
συνειδητά όντα είναι τα παρακάτω: Είναι η συνείδηση κάτι που συνδέεται μόνο με την
ύπαρξη ενός βιολογικού εγκεφάλου ή μπορεί να συνδεθεί και με την ύπαρξη ενός τεχνητού
εγκεφάλου; Θα μπορούσε δηλαδή να αναδυθεί αυτόματα σε έναν μη βιολογικό ‘εγκέφαλο’
εάν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις; Στο βαθμό που η συνείδηση συνδέεται με τον
εγκέφαλο, είναι ο εγκέφαλος αναγκαία συνθήκη; Είναι επίσης και επαρκής; Με ποιες
ακριβώς λειτουργίες του εγκεφάλου συνδέεται; Ή καλύτερα, πώς πρέπει να δούμε τη
λειτουργία του εγκεφάλου για να κατανοήσουμε πώς μέσα από αυτήν προκύπτει η
συνείδηση; Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι ο εγκέφαλος αποτελεί ένα είδος μηχανής που η
λειτουργία της είναι οι νοητικές διεργασίες και μεταξύ άλλων η συνείδηση. Το ζήτημα είναι
ότι κάποιες από τις διεργασίες αυτές έχουν φαινόμενο χαρακτήρα, δηλαδή βιώνονται από το
άτομο που εκτελεί τις λειτουργίες και επίσης συντελούν στο να αναπτύξει το άτομο μια
προσωπικότητα. Πώς γίνεται αυτό; Πώς αναπτύσσεται μια προσωπικότητα, ένας εαυτός; Μια
αρχική προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η έννοια του ‘ρεύματος της συνείδησης’, η
αλυσιδωτή σύνδεση των συνειδητών νοητικών καταστάσεων που όλες μαζί συνιστούν την
ταυτότητα ή το εγώ. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Γιατί το εγώ δεν αποτελείται μόνο
από μια σειριακή ακολουθία συνειδητών καταστάσεων. Περιλαμβάνει και καταστάσεις που
εκλαμβάνονται με ασυνείδητο τρόπο, αλλά επίσης αντανακλούνται και στις αποφάσεις μας
αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Το ίδιο και μια απλή συνειδητή
κατάσταση. Εμπεριέχει και τη μη συνειδητή κατάσταση η οποία τροποποιεί κάθε στιγμή το
πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο (Droege P., 2010).
Με όποιο τρόπο κι αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της συνείδησης,
δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη: Καταρχάς, το ότι η
συνείδηση είναι κάτι που έχει να κάνει με το υποκείμενο. Είτε το υποκείμενο ως αυτό που
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είναι παρών κάθε στιγμή που συντελείται μια νοητική λειτουργία, που βιώνει δηλαδή το
παρόν, είτε το υποκείμενο ως αποτέλεσμα συνειδητών και μη συνειδητών νοητικών
λειτουργιών που έχουν μια ευρεία ποικιλία και που δεν μπορούν να θεαθούν ως ανεξάρτητες
από τις προϋπάρχουσες γνωσιακές καταβολές, το σώμα, το περιβάλλον, την κοινωνία και την
αλληλεπίδραση με άλλα άτομα που έχουν συνείδηση. Το υποκείμενο φαίνεται λοιπόν να
προκύπτει από μια αινιγματική λειτουργία που αναδιπλώνει το βίωμα σ’ αυτόν που το
βιώνει, μετατρέποντας το αντικειμενικό σε υποκειμενικό. Κι εκεί είναι που υπάρχει το
μεγάλο ερώτημα και η δυσκολία εξήγησης: Πώς γίνεται αυτή η αναδίπλωση; Και ιδιαίτερα,
εάν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο ειδών περίεργες αναδιπλώσεις: και των
συνειδητών καταστάσεων που βιώνονται από το εγώ και που η αλληλουχία τους συνιστά το
Εγώ, αλλά και των μη συνειδητών καταστάσεων, πεποιθήσεων, δράσεων, επιδράσεων, κ.λπ.
που συνέχεια μας επηρεάζουν και τροποποιούνε το Εγώ μας με τρόπο, συχνά μη
ανιχνεύσιμο.
Η τελευταία, ευρύτερη περιγραφή του Εγώ-υποκειμένου φέρνει στο φως το άλλο
σημαντικό στοιχείο του προβλήματος που έχει να κάνει με το πώς από το μέρος πάμε στο
όλο. Το μέρος (ή καλύτερα, τα μέρη) δεν αφορούν μόνο στα διαδοχικά βιώματα που
συνιστούν την αλυσίδα της καθημερινής συνειδητής μας ύπαρξης αλλά έχουν να κάνουν με
όλους τους παράγοντες και επιδράσεις, συνειδητές ή μη, που αλληλοπλέκονται
σχηματίζοντας ένα συνεκτικό όλο το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως το εγώ μας. Έχει να κάνει
ακόμα και με τη δόμηση κάθε στιγμιαίου συνειδητού βιώματος ή αντιλήψεώς μας, όπου
ενώνονται και ολοκληρώνονται τοπικά και χρονικά τα στοιχεία του περιβάλλοντος σε
συνάρτηση με την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γνωσιακή μας δομή σχηματίζοντας
ολοκληρωμένα βιώματα αναφερόμενα σε έναν εγωκεντρικό χώρο.
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Συνεπώς, οι δύο βασικές δυσκολίες που συναντούνται στην έρευνα για τη δημιουργία
της συνείδησης είναι, το πώς από το αντικειμενικό πηγαίνουμε στο υποκειμενικό και πώς από
το μέρος πηγαίνουμε στο όλο.

Κεφ. 1.2.: Ορισμοί της συνείδησης
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι δύσκολο να απαντήσουμε στο πώς γεννιέται η
συνείδηση τη στιγμή που δεν έχουμε ακριβώς προσδιορίσει τι ακριβώς είναι η συνείδηση.
Για τους στόχους της παρούσας διερεύνησης προτείνω και θα χρησιμοποιήσω μια
ταξινόμηση που εκτιμώ ότι καλύπτει τα χαρακτηριστικά που έχουν προταθεί από ποικίλες
κατηγοριοποιήσεις στο παρελθόν. Η ταξινόμηση αυτή κατατάσσει ιεραρχικά τις διάφορες
εκφάνσεις του φαινομένου της συνείδησης σε βαθμούς ολοένα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας
και δυσκολίας στην εξήγησή του. Στην ταξινόμηση αυτή που κάνω για τη συνείδηση
κεντρικό είναι το στοιχείο ότι οι έννοια του βιώματος ως κατάσταση, περιεχόμενο ή
διεργασία που εμπλέκει τη συνείδηση και η έννοια του υποκειμένου που είναι παρών στα
πράγματα που κάνει μέσω των συνειδητών καταστάσεων, περιεχομένων και διεργασιών
αποτελούν δύο συνιστώσες που δεν μπορούν να οριστούν η μία ανεξάρτητα από την άλλη ή
αλλιώς, μέσω του εγώ σχηματίζονται τα βιώματα τα οποία με τη σειρά τους σχηματίζουν το
εγώ.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη ανασκόπηση κάποιων σημαντικών
προσπαθειών να οριστεί το πλήθος των φαινομένων στα οποία αναφέρεται ο όρος
‘συνείδηση’.
Μεγάλης σημασίας για την κατανόηση της δυσκολίας του προβλήματος της
συνείδησης είναι καταρχάς ο περίφημος διαχωρισμός του Chalmers σε ‘εύκολα’ και
‘δύσκολα’ προβλήματα της συνείδησης (Chalmers 1995). Σ’ αυτόν τον διαχωρισμό, θεωρεί
ως εύκολα προβλήματα αυτά που εκτιμά ότι μπορούν να επιλυθούν από τις υπάρχουσες και
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πιθανές μελλοντικές μας γνώσεις αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο νους.
Κατατάσσει στην κατηγορία αυτή την ικανότητα να διακρίνουμε, να κατηγοριοποιούμε και
να αντιδρούμε στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, την ενοποίηση των πληροφοριών από ένα
γνωσιακό σύστημα, την εκθεσιμότητα των νοητικών καταστάσεων, τη δυνατότητα ενός
συστήματος να έχει πρόσβαση στις ίδιες του τις εσωτερικές καταστάσεις, την εστίαση της
προσοχής, το σκόπιμο έλεγχο της συμπεριφοράς και τη διαφορά μεταξύ του ύπνου και της
κατάστασης εγρήγορσης. Ως δύσκολο πρόβλημα αντίστοιχα εκτιμά ότι είναι το πρόβλημα
της εμπειρίας. Δηλαδή, το πώς η επεξεργασία των πληροφοριών της σκέψης και της
αντίληψής μας έχουν μια υποκειμενική όψη, αυτό το οποίο επισήμανε ο Nagel το 1974 όταν
ρωτούσε, “πώς είναι το να είσαι νυχτερίδα”, ή όπως το έθεσε ο ίδιος (Chalmers D. 2006),
«ένα σύστημα είναι συνειδητό όταν υπάρχει κάτι που είναι να νιώθεις σαν αυτό, από την
προοπτική του συστήματος αυτού».
Στη Stanford Encyclopedia of Philosophy (Χειμώνας 2009), στο λήμμα για τη
συνείδηση, βρίσκουμε μια πιο πλήρη κατάταξη των φαινομένων στα οποία συχνά
αναφερόμαστε όταν ασχολούμαστε με τη συνείδηση που έχει να κάνει με το πότε
χαρακτηρίζουμε ένα ον ως συνειδητό και πότε χαρακτηρίζουμε μια κατάσταση ως συνειδητή
(Rosenthal 1986, Gennaro 1995, Carruthers 2000). Στην πρώτη περίπτωση -creature
consciousness- διακρίνουμε μεταξύ της δυνατότητας ενός πλάσματος να νιώθει και να
ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του -αισθητικότητα /sentience- (Armstrong 1981), της
έμπρακτης ικανότητάς του να εξασκεί αυτή τη δυνατότητα δηλαδή το να είναι σε ετοιμότητα
–αγρύπνια/wakefulness, της δυνατότητάς του να είναι ενήμερο ότι είναι ενήμερο –
αυτοσυνείδηση/self-consciousness (Carruthers 2000), της υποκειμενικής αίσθησης του να
είναι αυτό που είναι (Nagel 1974), το να είναι υποκείμενο συνειδητών καταστάσεων και
τέλος, το να έχει συνείδηση συγκεκριμένων πραγμάτων –μεταβατική/transitive συνείδηση
(Rosenthal 1986). Στη δεύτερη περίπτωση που βασίζεται στις καταστάσεις που
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χαρακτηρίζουμε ως συνειδητές η κατάταξη περιλαμβάνει: τις νοητικές καταστάσεις για τις
οποίες είμαστε ενήμεροι ότι τις έχουμε έχοντας νοητικές καταστάσεις γι’ αυτές τις ίδιες τις
νοητικές καταστάσεις (Rosenthal 1986, 1996), τις ποιοτικές καταστάσεις που έχουν
ποιοτικές ή εμπειρικές ιδιότητες (αισθανόμενες ποιότητες ή qualia), τις φαινόμενες
καταστάσεις που κυρίως αναφέρονται στη συνολική δομή της εμπειρίας και όχι στις
αισθανόμενες ποιότητες, τις καταστάσεις για τις οποίες θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι
το να είσαι σε μια τέτοια κατάσταση (Nagel 1974), τις καταστάσεις προσβάσιμης συνείδησης
(Block 1995) που αναφέρεται στο εάν οι καταστάσεις αυτές μπορούν να αλληλεπιδράσουν
με άλλες καταστάσεις και εάν υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτές και τέλος, οι καταστάσεις της
‘αφηγηματικής’ (narrative) συνείδησης που ως διαδοχικά επεισόδια σχηματίζουν το ρεύμα
της συνείδησης (Dennett 1991, 1992).
Για τον προσδιορισμό του τι ακριβώς εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο
‘συνείδηση’ αφιερώθηκε το 5ο τεύχος του 16ου τόμου (2009) του περιοδικού Journal of
Consciousness Studies, από το οποίο σταχυολογώ στη συνέχεια κάποιες ενδιαφέρουσες
επισημάνσεις και προσδιορισμούς που χρησιμεύουν στην κατηγοριοποίηση των φαινομένων
στα οποία θα εστιαστεί η διερεύνηση της ανάδυσης της συνείδησης.
Οι Lakhan και Vimal (2009) αναγνωρίζοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες που
υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών ορισμών της συνείδησης από διάφορους ερευνητές
κατηγοριοποιούν τους ορισμούς σε εκείνους που αναφέρονται στη συνείδηση ως λειτουργία
και σε εκείνους που αναφέρονται στη συνείδηση ως εμπειρία. Στην πρώτη κατηγορία
συναντούμε τη συνείδηση να σχετίζεται με συγκεκριμένες νοητικές αρχιτεκτονικές ή
νοητικές λειτουργίες όπως η μνήμη, η φαντασία, η προσοχή, η συμπεριφορά, η γλώσσα,
όπως ακόμα και η ικανότητα για αφηρημένες σκέψεις, η δυνατότητα έκθεσης του συνειδητού
περιεχομένου, η ενημερότητα, η ανταπόκριση στο περιβάλλον. Στον ορισμό της συνείδησης
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ως εμπειρία οι ανάλογοι ορισμοί τη συσχετίζουν με τα αντιληπτικά βιώματα, τις σωματικές
αισθήσεις, τα βιώματα πρώτου προσώπου, το εγώ, τα qualia και τις φαινόμενες εμπειρίες.
Ο Max Velmans (2009) θεωρεί ότι οι προσδιορισμοί του όρου συνείδηση μπορεί να
είναι είτε πολύ ευρείς είτε πολύ στενοί, σε κάθε περίπτωση πάντως, υπάρχουν κάποια
φαινόμενα στα οποία αναφέρεται ο όρος και κάποια φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να
αποκλειστούν. Με αυτή την αφετηρία θεωρεί ότι ένας ορισμός της συνείδησης θα πρέπει
οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον φαινόμενο χαρακτήρα της και υπό αυτό το πρίσμα η
συνείδηση μπορεί να οριστεί συγχρόνως ως περιεχόμενο της εμπειρίας και συνείδηση ενός
όντος, αυτό-συνείδηση, όπου στην τελευταία έννοια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το
αντικείμενο της συνείδησης είναι ο εαυτός ή κάποια όψη του εαυτού.
Τέλος, οι Pereira και Ricke (2009) προσπαθώντας να διερευνήσουν τον τρόπο με τον
οποίο οι επιστήμονες προσεγγίζουν το φαινόμενο της συνείδησης εντοπίζουν τρεις κοινές
αφετηρίες: πρώτον, ότι οι ερευνητές εκκινούν από την υπόθεση ότι το ζων υποκείμενο είναι
το είδος του συστήματος όπου η συνείδηση μπορεί να βρεθεί και να μελετηθεί, δεύτερον, ότι
όλα τα είδη συνειδητών καταστάσεων και διεργασιών θεωρείται ότι έχουν ένα περιεχόμενο
και τρίτον, σημειώνουν πως για την επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου είναι
απαραίτητη η εκθεσιμότητα του περιεχομένου της συνείδησης, είτε άμεσα είτε μέσω της
μνήμης. Προτείνουν έτσι ότι στον τρέχοντα επιστημονικό διάλογο, ο συστατικός πυρήνας
του όρου συνείδηση είναι το «εκθέσιμο περιεχόμενο που βιώνεται από ζωντανά άτομα».
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω διακρίσεις, όπως και τη διαπίστωση ότι στο
φαινόμενο της συνείδησης η έννοια της αυτοσυνείδησης και της συνειδητής κατάστασης
αλληλοπροσδιορίζονται, εκτιμώ πως η συνείδηση μπορεί να διερευνηθεί με βάση τις έξι
παρακάτω περιπτώσεις με ανάλογα ερωτήματα σε κάθε μία από αυτές ως προς τους
μηχανισμούς και τις συνθήκες εμφάνισής τους.
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1. Συνείδηση ως ικανότητα ενός συστήματος να αισθάνεται ή να έχει φαινόμενες
καταστάσεις (να λειτουργεί ως υποκείμενο). Το σύστημα μπορεί να είναι ένας
ζωντανός βιολογικός οργανισμός (για κάποιους ερευνητές αυτό αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση) αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως και να μην είναι αλλά να έχει τη
λειτουργική διαμόρφωση που κάνει δυνατή την ύπαρξη καταστάσεων φαινόμενης
συνειδήσεως. Οι φαινόμενες αυτές καταστάσεις πιθανότατα θα ήταν εύλογο να
υποθέσουμε ότι υπάρχουν σε έναν σκίουρο, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο
για μια κάμπια, ή ακόμα για μια αμοιβάδα; Οπότε, το ερώτημα που προκύπτει σ’
αυτήν την περίπτωση είναι: τι είδους σύστημα θα πρέπει να είναι κάτι για να έχει την
ιδιότητα φαινόμενων καταστάσεων (συνθήκες) και με ποιόν τρόπο η λειτουργία του
συστήματος αυτού μετατρέπει τα ερεθίσματα, αλληλεπιδράσεις, κ.λπ. σε κάτι που
βιώνεται από το σύστημα σε κάθε στιγμή, στον παρόντα χρόνο; (μηχανισμός)
2. Συνείδηση ως ικανότητα ενός συστήματος να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ξεχωριστό
ον από το περιβάλλον του (μια πρώτη μορφή αυτοσυνείδησης, που δεν είναι αναγκαία
όμοια με την αυτοσυνείδηση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι). Το αντίστοιχο ερώτημα
είναι εδώ, το πώς και υπό ποιες συνθήκες ένα σύστημα αποκτά αυτονομία και πως
αυτή η αυτονομία αναγνωρίζεται από το ίδιο το σύστημα.
3. Συνείδηση ως δυνατότητα να μπορεί ένα σύστημα να αναπαριστά εσωτερικά εξωτερικές
καταστάσεις με εμπειρικό/φαινόμενο περιεχόμενο οι οποίες επιπλέον συνδέονται με
συγκεκριμένες διαθέσεις, κυρίως αποφυγής και έλξης. Κάτι που πιθανότατα
προϋποθέτει το να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ξεχωριστό ον που ζει σε ένα
περιβάλλον και που έχει αρχίσει να αναγνωρίζει ότι οι δράσεις του και οι διαθέσεις
του συνδέονται με συστηματικό τρόπο με το περιβάλλον του.
4. Συνείδηση ως δυνατότητα να έχει ένα σύστημα εσωτερικές καταστάσεις τις οποίες να
μπορεί να ανακαλέσει και συνδυάσει μετατρέποντάς τις σε πιο πολύπλοκες νοητικές
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δομές, όπως συλλογισμό, φαντασία, κ.λπ. Εδώ θεωρώ ότι είναι το σημείο που αρχίζει
να διακρίνεται η ανθρώπινη συνείδηση από τη συνείδηση που παρουσιάζουν άλλα
έμβια όντα.
5. Συνείδηση ως δυνατότητα να έχει ένα σύστημα μια προσωπικότητα, ένα εγώ, αλλά όχι
μόνο ως ατομική διάκριση, αλλά ως μια ανώτερη υπερδομή, έναν χαρακτήρα ή ακόμα
θεωρία του νου, που έχει δομηθεί μέσα στο χρόνο και μέσα στις αλληλεπιδράσεις του
με άλλα συστήματα και που αποτελείται από τη μείξη συνειδητών και μη συνειδητών
καταστάσεων μέσα σε ένα περιβάλλον. Να μπορεί ή να προσπαθεί να απαντήσει στο
‘ποιος είμαι’; Να αναγνωρίζει πως το ίδιο έχει πεποιθήσεις, τάσεις, επιθυμίες και να
αντιλαμβάνεται πως κάτι ανάλογο ισχύει και για άλλα όντα εκτός από αυτό.
6. Σε συνδυασμό των 4 και 5, συνείδηση ως δυνατότητα του να μπορεί ένα ον να
προβάλλει την προσωπικότητά του με δημιουργικό τρόπο μέσω της τέχνης, μέσω του
συλλογισμού για την ίδια τη συνείδηση, μέσω πρωτότυπων ιδεών, κ.λπ. (εδώ
αναφέρομαι σε μια ανώτερου είδους συνείδηση, κάτι που μπορεί να διαφοροποιεί
τους ανθρώπους μεταξύ τους και που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την
πνευματική καλλιέργεια).

Κεφ. 1.3.: Εξεταζόμενα συστήματα
Όποια κι αν είναι η υπόθεση που τίθεται για το πώς γεννιέται η συνείδηση, θα ληφθεί
ως δεδομένη η ελάχιστη φυσικαλιστική δέσμευση ότι το φαινόμενο (ή οι ξεχωριστές
περιπτώσεις του φαινομένου) δημιουργούνται ή αναδύονται μέσα σε ένα φυσικό σύστημα. Ο
Kim (1998) παρουσιάζει τρεις αρχές που όλες μαζί συνιστούν τον στοιχειώδη φυσικαλισμό,
αρχές που εν γένει υιοθετούνται και από την αναδυτιστική προσέγγιση (όπως φυσικά και από
όλες τις αναγωγιστικές προσεγγίσεις), τουλάχιστον από τις πιο συντηρητικές εκφάνσεις της
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προσέγγισης αυτής, γι’ αυτό και τις αναφέρω εδώ: 1). Αρχή της επιγένεσης νου-σώματος:
«Το νοητικό επιγίγνεται του φυσικού ως προς το ότι οποιαδήποτε δύο πράγματα (αντικείμενα,
συμβάντα, οργανισμοί, άτομα κ.α.) τα οποία έχουν ίδιες όλες τους τις φυσικές ιδιότητες, δεν
είναι δυνατόν να διαφέρουν ως προς τις νοητικές ιδιότητες». 2). Αντικαρτεσιανή αρχή: «Δεν
είναι δυνατόν να υπάρχουν αμιγώς νοητικές οντότητες (για παράδειγμα καρτεσιανές ψυχές).
Δηλαδή, τίποτε δε μπορεί να έχει μια νοητική ιδιότητα δίχως να έχει κάποια φυσική ιδιότητα
και δίχως, επομένως, να είναι φυσική οντότητα». 3). Εξάρτηση νου-σώματος: «Οι νοητικές
ιδιότητες που έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα εξαρτώνται και καθορίζονται από τις φυσικές του
ιδιότητες».
Αν και εν γένει δεν υπάρχει αμφισβήτηση για το ότι μέσα σε ένα φυσικό σύστημα
δημιουργείται το φαινόμενο της συνείδησης, δεν είναι ωστόσο εύκολο να προσδιοριστεί ποιό
είναι το σύστημα που είναι ταυτόχρονα και επαρκές αλλά και αναγκαίο για τη δημιουργία
της συνείδησης. Επαρκές, με την έννοια ότι αρκεί η ύπαρξή του για να δημιουργηθεί το
φαινόμενο της συνείδησης και αναγκαίο με την έννοια ότι χωρίς αυτό δεν είναι δυνατό να
δημιουργηθεί η συνείδηση. Στην πραγματικότητα, η έννοιες της επάρκειας και της
αναγκαιότητας σε ένα ανοιχτό σύστημα (δηλαδή ένα σύστημα που συνεχώς αλληλεπιδρά με
το περιβάλλον του) δεν μπορούν να προσδιοριστούν με αναφορά μονάχα στο ίδιο το
σύστημα, ή με άλλα λόγια, ένα ανοιχτό σύστημα δεν μπορεί να μελετηθεί ως προς την
επάρκεια και την αναγκαιότητά του για τη δημιουργία ενός φαινομένου χωρίς να ληφθεί
υπόψη και το περιβάλλον του.
Η επιλογή του συστήματος μπορεί να είναι σχετικώς στενή, π.χ. ομάδες νευρώνων
και εγκέφαλος, ή αρκετά πιο ευρεία, π.χ. κοινωνία. Υπάρχουν ακόμα προσεγγίσεις που
εστιάζονται σε επίπεδο ενός νευρικού κυττάρου ή ακόμα και στο πιο θεμελιώδες, κβαντικό
επίπεδο – στο τελευταίο εστιάζονται κυρίως οι κβαντικές προσεγγίσεις για την ανάδυση της
συνείδησης που θα δούμε με σχετική συντομία στο τελευταίο μέρος. Στην παρούσα
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διερεύνηση τα συστήματα στα οποία θα εστιαστεί κυρίως η ανασκόπηση είναι τέσσερα:
Συνείδηση στον εγκέφαλο, συνείδηση στον εγκέφαλο σε ένα σώμα, συνείδηση στον
εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον και συνείδηση στον εγκέφαλο σε ένα σώμα
μέσα σ’ ένα περιβάλλον σε αλληλεπίδραση με άλλες συνειδήσεις.
Τα παραπάνω εξεταζόμενα συστήματα είναι πολύπλοκα συστήματα και πιθανότατα
υπάρχει στενή συσχέτιση του βαθμού πολυπλοκότητας που παρουσιάζεται στο εξεταζόμενο
σύστημα και των φαινομένων που αναδύονται σ’ αυτό, όπως πιθανόν να συμβαίνει με την
ανάδυση της συνείδησης σε εγκεφάλους που ξεπερνούν κάποιον βαθμό πολυπλοκότητας,
όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ανάλογα με το σύστημα που επιλέγεται για την έρευνα της
γέννησης της συνείδησης σ’ αυτό, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την πολυπλοκότητα του
ίδιου του συστήματος, αλλά και με την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντός του που μπορεί
να είναι κι αυτό ένα πολύπλοκο σύστημα ή με την πολυπλοκότητα άλλων συστημάτων με τα
οποία αλληλεπιδρά. Έτσι, ανάλογα με το που εστιάζεται η μελέτη μας μπορεί να έχουμε να
κάνουμε είτε με τη μελέτη ενός πολύπλοκου συστήματος, είτε με τη μελέτη ενός
πολύπλοκου συστήματος μέσα σε ένα περιβάλλον που αποτελεί επίσης πολύπλοκο σύστημα,
είτε με τη μελέτη της αλληλεπίδρασης πολλών πολύπλοκων συστημάτων μέσα σε ένα
πολύπλοκο σύστημα – περιβάλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
1. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη εστιάζεται στο σύστημα
εγκέφαλος και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, κάτι που αποτελεί αντικείμενο
της νευροεπιστήμης. Ποιά είναι η δομή του, τα συστατικά του μέρη και οι τρόποι
λειτουργίας του (νευρώνες, ομάδες νευρώνων, συγχρονισμένη ή ολοκληρωμένη
λειτουργία, το νευρωνικό σύστοιχο της συνείδησης, της αντίληψης ή κάποιων
συνειδητών λειτουργιών, κ.λπ.). Είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου
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συνθήκη για να αρχίσει να υπάρχει η συνείδηση; Σημαντικό είναι το ερώτημα, εάν η
πιο απλή μορφή συνείδησης (όπως προτείνεται στην παρούσα εργασία), δηλαδή οι
φαινόμενες καταστάσεις, εμφανίστηκε όταν ο εγκέφαλος απέκτησε κάποιου βαθμού
πολυπλοκότητα. Και πόσο συνδέεται η αύξηση της πολυπλοκότητας αυτής με τους
άλλους βαθμούς συνείδησης; Σε τι διαφέρει ο εγκέφαλος ενός ατόμου που έχει
συνείδηση της προσωπικότητάς του (5 – όπως αναφέρεται στην κατάταξη που έχω
προτείνει στο 1.2) και ενός ατόμου που έχει δημιουργική συνείδηση (6); Διαφέρει; Ως
πολύπλοκο σύστημα πώς μπορούμε να το εξετάσουμε;
Το ερώτημα λοιπόν έχει να κάνει με το είδος της λειτουργίας και της δομής του
εγκεφάλου που έχει ως αποτέλεσμα τη συνείδηση, ή αλλιώς, με το ρόλο που παίζει ο
εγκέφαλος στη γέννηση της συνείδησης. Μπορούμε να εστιάσουμε εκεί την έρευνά μας; Τι
λόγους θα είχαμε γι’ αυτό; Ένας λόγος είναι ότι το γεγονός του ότι έχουμε μια ανώτερης
τάξης συνείδηση έχει στενή σχέση με το είδος εγκεφάλου που διαθέτουμε. Αλλαγές στη
δομή του, λόγω τραυματισμών, ή ακόμα η φυσιολογική του ανάπτυξη και η προσαρμογή του
μέσω της πλαστικότητας, αποτελούν σημαντικές ενδείξεις ότι μέρος της λύσης του
αινίγματος της συνείδησης κρύβεται μέσα στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου μας.
Ακόμα, εάν το εξετάσουμε από την πλευρά της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου μπορούμε
να δούμε ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του πόσο πολύπλοκος είναι ένας εγκέφαλος και
των νοητικών δυνατοτήτων που μπορεί να αναπτύξει. Αλλά σε τι συνίσταται η μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα ενός εγκεφάλου και σε τι διαφέρουν οι πιο πολύπλοκοι εγκέφαλοι από τους
λιγότερο πολύπλοκους; Τα τελευταία αυτά ερωτήματα έχουν τεθεί σε έρευνες που κινούνται
στον ευρύτερο τομέα της γνωσιακής επιστήμης τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια.
Ενδεικτικά αναφέρω εδώ τους Tononi, Sporns και Edelman (1994) που εφάρμοσαν μια
μέτρηση νευρωνικής πολυπλοκότητας (CN – Neural Complexity) σε προσομοίωση του
οπτικού φλοιού ανώτερων σπονδυλωτών και βρήκαν ότι η νευρωνική πολυπλοκότητα είναι
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υψηλή για συστήματα, όπως ο εγκέφαλος των σπονδυλωτών, που συνδυάζουν τοπική
εξειδίκευση με συνολική ενεργοποίηση, ενώ από την άλλη μεριά, η νευρωνική
πολυπλοκότητα είναι χαμηλή για συστήματα που απαρτίζονται από πλήρως ανεξάρτητα
τμήματα ή από τμήματα που εμφανίζουν πλήρως ομοιογενή συμπεριφορά.

2. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα. Εάν υποθέσουμε ότι τοποθετούμε έναν
εγκέφαλο σε μια γυάλα και ότι ο εγκέφαλος αυτός είναι δομικά ισοδύναμος με
οποιονδήποτε άλλο ενσώματο εγκέφαλο, δύσκολα θα συμπεραίναμε ότι ο εγκέφαλος
αυτός θα λειτουργούσε. Σίγουρα δε θα είχε ένα σώμα να κινήσει και να συντονίσει
και χωρίς σύνδεση με ένα σώμα ίσως πολύ σύντομα να έχανε τη λειτουργική του
δυνατότητα εφόσον δε θα είχε πια τρόπο να αλληλεπιδράσει με οτιδήποτε. Εν ολίγοις,
το ότι έχουμε έναν πολύπλοκο εγκέφαλο συνδέεται με το ότι έχουμε ένα σώμα που
ελέγχεται από τον εγκέφαλο αυτό και όλο μαζί συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα
μέσα στο οποίο θα μπορούσε να εντοπιστεί η γέννηση της συνείδησης. Το σύστημα
αυτό είναι διπλό: αποτελείται από δύο συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,
το σύστημα εγκέφαλος και το σύστημα σώμα, αλλά και όλο μαζί αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο ευρύτερο σύστημα.
Στο δεύτερο αυτό σύστημα, κεντρικής σημασίας είναι το γεγονός ότι όντα που διαθέτουν
ανώτερης τάξης συνείδηση, όπως ο άνθρωπος, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τον
εαυτό τους μέσα από την εικόνα που έχουν για το σώμα τους. Το θέμα της αυτοαναγνώρισης
και του ερωτήματος εάν άλλα ζώα εκτός από τον άνθρωπο μπορούν μέσω του σώματός τους
να αυτοαναγνωριστούν είχε απασχολήσει από παλιότερα τους επιστήμονες, ενώ η πρώτη
συστηματική έρευνα που έγινε σ’ αυτήν την κατεύθυνση ήταν του Gordon Gallup (1970) που
έκανε πειράματα με χιμπατζήδες και καθρέφτες. Στα πειράματα αυτά, αφού τους είχε
αναισθητοποιήσει, τους σημάδεψε σε μέρη που δεν μπορούσαν να τα δουν εκτός εάν
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κοιτούσαν στον καθρέφτη. Το γεγονός ότι οι χιμπατζήδες κοιτώντας στον καθρέφτη άγγιζαν
τα μέρη αυτά στο δικό τους σώμα και όχι στο είδωλό τους στον καθρέφτη, συμπεριφορά την
οποία δεν παρατήρησε όταν εφάρμοσε την ίδια διαδικασία σε μαϊμούδες, αποτέλεσε μια
πρώτη ένδειξη της ύπαρξης μιας ανώτερου τύπου συνείδησης στους μεγάλους αυτούς
πιθήκους. Σήμερα υπάρχουν πολλές θεωρίες που εστιάζουν στο ρόλο που παίζει η
συνεργασία εγκεφάλου - σώματος στη γέννηση της συνείδησης, θεωρίες που ομαδοποιούνται
συχνά κάτω από τον γενικό όρο ‘embodied cognition’, αλλά επίσης υπάρχουν προσπάθειες
από πολλούς ερευνητές (Metzinger 2007) να αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και
τεχνητή συνείδηση σε ρομπότ, εστιάζοντας στο ρόλο που παίζει η οργάνωση της συνολικής
κινητικής συμπεριφοράς σε ένα σώμα στην ανάπτυξη μοντέλων του εαυτού (self model).

3. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον. Παρόμοια υπόθεση
με την υπόθεση του εγκεφάλου σε μια γυάλα θα μπορούσε να κάνει κανείς εάν
πρόσθετε και την παράμετρο περιβάλλον. Δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε
το πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ακόμα και η ελάχιστη μορφή συνείδησης, μια απλή
αίσθηση, εάν δεν επιδρούσε ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα επάνω στο σύστημα
εγκέφαλος-σώμα. Το περιβάλλον όμως, εκτός από μια πηγή ερεθισμάτων είναι κι
αυτό ένα σύστημα που εμφανίζει πολυπλοκότητα, επηρεάζει ένα ον που δρα μέσα του
αλλά και επηρεάζεται από το ον αυτό. Οπότε και στην περίπτωση αυτή έχουμε να
κάνουμε είτε με την εξέταση ενός ανοιχτού πολύπλοκου συστήματος (του
συστήματος εγκέφαλος-σώμα μέσα στο περιβάλλον), είτε με την αλληλεπίδραση
μεταξύ δύο πολύπλοκων συστημάτων (του συστήματος εγκέφαλος-σώμα και του
συστήματος περιβάλλον) που ωστόσο είναι διαφορετικής μορφής συστήματα.
Το ότι αναπτύξαμε πολύπλοκους εγκεφάλους και μοντέλα αυτοαναγνώρισης του
σώματός μας και του εαυτού μας γενικότερα δεν είναι ένα γεγονός αποκομμένο από το είδος
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του περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδράσαμε και ούτε με το είδος των συμβιωτικών
συνθηκών στις οποίες αναπτυχθήκαμε. Αυτή η προσέγγιση στο ερώτημα της γέννησης της
συνείδησης βάζει στο ερευνητικό στόχαστρο και άλλες παραμέτρους, σημαντικότερη εκ των
οποίων είναι η έννοια της εξέλιξης. Η συνείδηση με όποιον τρόπο κι αν δημιουργήθηκε, αν
αποκλείσουμε την πιθανότητα να προϋπήρχε σε μια αόρατη και άυλη σφαίρα, είναι ένα
δυναμικό φαινόμενο που αναπτύχθηκε καθώς ο χρόνος περνούσε και η εξέλιξη οδηγούσε σε
ολοένα και πιο πολύπλοκα και ικανά για επιβίωση είδη. Ποιά ήταν η στιγμή που
πρωτοεμφανίστηκε η συνείδηση; Μπορούμε να θέσουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ
κάποιου χρόνου που δεν υπήρχε κανένα ον με συνείδηση και του χρόνου που η συνείδηση
έκανε την εμφάνισή της; Και αν υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή, πώς συντελέστηκε
αυτή η αλλαγή φάσης; Πώς θα έπρεπε να ήταν το περιβάλλον σ’ αυτή τη χρονική στιγμή και
πως θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα τα όντα εκείνα που τότε εμφάνισαν συνείδηση; Και τέλος,
σε ποιον εξελικτικό σκοπό εξυπηρέτησε η εμφάνισή της;

4. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον και σε
αλληλεπίδραση με άλλες συνειδήσεις. Ίσως τα παραπάνω να αρκούσαν για να
μελετήσουμε πως προκύπτουν απλές συνειδητές εκφάνσεις σε ένα ον (π.χ. απλές
αισθήσεις). Αλλά εάν πρόκειται να μελετήσουμε την ανώτερη συνείδηση ως προϊόν
μια κοινωνίας και ενός πολιτισμού και ακόμα περισσότερο, ως προϊόν
αλληλεπίδρασης οντοτήτων που όχι μόνο εσωτερικεύουν το περιβάλλον τους, αλλά
μπορούν να κάνουν συμβολισμούς, να σχηματίσουν σύνθετες έννοιες και σκέψεις και
να τις μεταδώσουν μέσω της γλώσσας, θα πρέπει να εστιάσουμε τη μελέτη μας στο
πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους πολλά πολύπλοκα συστήματα, μέσα σε ένα
περιβάλλον που όπως προτάθηκε, είναι κι αυτό πολύπλοκο.
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Το πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ όντων σε ένα κοινωνικό περιβάλλον
και σε έναν πολιτισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της συνείδησης είναι ένα θέμα έχει
συχνά συνδεθεί με δύο παράλληλες υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση αφορά στα λεγόμενα
«άγρια παιδιά», παιδιά που από τη βρεφική τους ηλικία είχαν απαχθεί και μεγαλώσει με
άγρια ζώα και όταν επανήλθαν στον πολιτισμό δεν είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν
πλήρως με τους άλλους ανθρώπους, δε μπορούσαν να μιλήσουν και με συμπεριφορικά
κριτήρια, δεν μπορούσε να διαπιστωθεί ότι διαθέτουν νοημοσύνη και συνείδηση ανάλογη
των άλλων κοινωνικοποιημένων ανθρώπων. Από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτή του
Victor της Aveyron, ενός αγοριού στη Γαλλία που έζησε όλη την παιδική του ηλικία σε
κοινωνική απομόνωση μέσα σε ένα δάσος πριν τον βρουν το 1797. Μελετήθηκε αρχικά από
τον καθηγητή βιολογίας Pierre Joseph Bonnaterre και στη συνέχεια ανέλαβε την εκπαίδευσή
του ο Jean Marc Gaspard Itard που πίστευε ότι η γλώσσα και η ενσυναίσθηση ήταν αυτά που
διέκριναν τους ανθρώπους από τα άλλα ζώα. Ο Victor δεν κατάφερε παρά να μάθει δύο
φράσεις, αλλά έδειξε μεγαλύτερη βελτίωση στην ενσυναίσθηση. Η άλλη, παράλληλη και
αντίστροφη υπόθεση, αφορά στην κοινωνικοποίηση μεγάλων πιθήκων μέσω της γλώσσας. Ο
πρώτος χιμπατζής που έμαθε να μιλάει την αμερικάνικη γλώσσα νοημάτων (ASL) ήταν η
Washoe. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 1967 από τους Allen και Beatrix Gardner και σύμφωνα
με τον εκπαιδευτή της Roger S. Fouts, σύντομα άρχισε να εφαρμόζει τις λέξεις που μάθαινε
σε άλλα αντικείμενα από αυτά με τα οποία της δίδασκαν τις λέξεις και κατάφερε να
συνδυάζει νοήματα με νέους τρόπους εκφράζοντας σύνθετα νοήματα και τέλος, εκφράζοντας
σε κάποιες περιπτώσεις αφηρημένες έννοιες.
Ανακεφαλαιώνοντας, τα ερωτήματα που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το
είδος της συνείδησης και το σύστημα που μελετάμε μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο
κατηγορίες: Πρώτα, πώς από το αντικειμενικό πηγαίνουμε στο υποκειμενικό και ύστερα, πως
από την αλληλεπίδραση των μερών καταλήγουμε σε ένα συνεκτικό όλο. Θα πρέπει πάραυτα να
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λάβουμε υπόψη πως το όλο δεν είναι απλά κάτι που είναι πάνω από το άθροισμα των μερών.
Ίσως να μην έχει καν σχέση με άθροισμα. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αφαιρούνται
σημαντικά στοιχεία, να υπάρχει ένα είδος απλοποίησης, αφαίρεσης λεπτομερειών. Για ένα
τέτοιο όλο πρόκειται. Για μια σύνθεση πολλών πραγμάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μιας κατάστασης σε ένα άλλο επίπεδο που είναι και διαφορετικής φύσεως, αλλά
και που έχει αυτοοργανωθεί με τρόπο που έχουν επιλεγεί τα μέρη που χρησιμοποιούνται για
το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, αυτό το όλο χάρη στο οποίο διατηρούμε μια
συνεκτική εικόνα του κόσμου και του εαυτού μας κάθε φορά. Έτσι, στην περίπτωση που
περιγράφουμε τη συνείδηση τονίζοντας τον φαινόμενο χαρακτήρα της, το όλο έχει να κάνει
με το πώς από ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα δημιουργείται κάθε στιγμή μια
πρόσληψη του περιβάλλοντος από το ον που το βιώνει, η οποία πρόσληψη δεν περιλαμβάνει
όλα τα ερεθίσματα, αλλά επίσης ίσως και να προσθέτει πληροφορίες στο σύνολο. Ακόμα,
πως αυτό το όλο βιώνεται από το υποκείμενο; Εάν πάλι μιλάμε για την ανώτερου τύπου
συνείδηση, τότε και πάλι το όλο έχει να κάνει με όλες τις καταστάσεις του παρελθόντος, του
παρόντος αλλά και τις προβολές στο μέλλον, τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τις μνήμες, κ.λπ.
που όλες μαζί φτιάχνουν την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Και πάλι τίθεται κι
εδώ το ‘αδελφό’ ερώτημα, του πώς όλα αυτά δεν αποτελούν απλά αντικείμενο του
υποκειμένου, αλλά συνιστούν το ίδιο το υποκείμενο.

Κεφ. 1.4.: Προσεγγίσεις στο πρόβλημα της γέννησης της συνείδησης
Οι διάφορες προσπάθειες που στοχεύουν στην απάντηση του ερωτήματος για το πώς
γεννιέται η συνείδηση, συνδέονται στενά με τις θεωρίες νου – σώματος. Είναι προφανές ότι ο
νους συσχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με τον εγκέφαλο ή γενικότερα με το σώμα. Με ποιον
τρόπο όμως συσχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους; Αποτελούν δύο ανεξάρτητες
υποστάσεις/οντότητες που λειτουργούν παράλληλα, ή το φυσικό σώμα αποτελεί την
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πραγματική οντότητα και ο νους είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται από το φυσικό; Οι
διάφορες προσεγγίσεις στο ερώτημα αυτό θα παρουσιαστούν εν συντομία στη συνέχεια.
Στην παράθεση των θεωριών νου – σώματος από τον Jaegwon Kim (1998)
συναντούμε 7 διαφορετικές προσεγγίσεις, οι πρώτες εκ των οποίων αποτελούν διάφορες
εκφάνσεις του δυισμού, στις οποίες το ακριβές ερώτημα δεν έχει να κάνει με το πώς
γεννιέται η συνείδηση, εφόσον ο νους θεωρείται ανεξάρτητη οντότητα, αλλά με το πώς
αλληλεπιδρά ο νους με το σώμα: Η θεωρία της ‘αιτιακής αλληλεπίδρασης’ που ξεκίνησε από
τον Descartes, ο οποίος πίστευε ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές υποστάσεις, η εκτατή υλική
ουσία (res Extensa) που ονομάζεται έτσι γιατί καταλαμβάνει κάποια έκταση στο χώρο και
που στην περίπτωσή μας αντιστοιχεί στο σώμα και η νοητική ουσία (res Cogitans) που είναι
άυλη και αντιστοιχεί στο νου. Οι δύο ουσίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω των ‘ζωικών
πνευμάτων’ και η όλη διαδικασία της αλληλεπίδρασης λαμβάνει χώρα στην επίφυση, την
οποία ονόμαζε ‘έδρα της ψυχής’. Η ‘προκαθορισμένη αρμονία’ ανάμεσα στο νου και στο
σώμα που προτάθηκε από τον Leibniz και σύμφωνα με την οποία το σώμα και ο νους
λειτουργούν συγχρόνως σε μια προκαθορισμένη αρμονική σχέση που είχε τεθεί αρχικά από
τον Θεό. Η ‘περιπτωσιοκρατία’ που υποστηρίχτηκε από τον Malebranche ο οποίος αρνείται
ότι υπάρχει πραγματική αιτιακή σχέση μεταξύ νου και σώματος. Η σχέση είναι φαινομενική
μόνο, ενώ ο Θεός είναι εκείνος που κάθε φορά επεμβαίνει για να συγχρονίσει το νου με το
σώμα. Η θεωρία της ‘διπλής όψης’ με κύριο υποστηριχτή τον Spinoza που υποστήριζε ότι ο
νους και το σώμα αποτελούν δύο όψεις μιας μοναδικής υποκείμενης υπόστασης που δεν
είναι ούτε νοητική ούτε και υλική. Ο ‘επιφαινομεναλισμός’ που προτάθηκε από τον Huxley
και που μπορεί να συνοψιστεί με το ακόλουθο τσιτάτο: «Η συνείδηση φαίνεται να είναι
συνδεδεμένη με τον μηχανισμό του... σώματος απλά ως ένα παράλληλο προϊόν της λειτουργίας
του... Η συνείδηση φαίνεται να είναι... παντελώς χωρίς κάποια ισχύ να τροποποιήσει τη
λειτουργία του σώματος, ακριβώς όπως η σφυρίχτρα του ατμού... μιας σιδηροδρομικής
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μηχανής δεν έχει επίδραση στο μηχανισμό της». Η θεωρία ‘ταυτότητας νου – σώματος’ που
εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και που υποστηρίζει ότι οι νοητικές
καταστάσεις είναι ταυτόσημες με τις υποκείμενες φυσικές διαδικασίες και συμβάντα του
εγκεφάλου που τις πραγματώνουν. Τέλος, ο ‘αναδυτισμός’ με ηγετικό αρχικό εκπρόσωπο τον
Samuel Alexander, με κύρια θέση την πρόταση ότι όταν οι βιολογικές διαδικασίες ξεπερνούν
έναν βαθμό πολυπλοκότητας, τότε αναδύεται η συνείδηση ως ένας εντελώς νέος τύπος
φαινομένου που δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους των υποκείμενων φυσικών και βιολογικών
φαινομένων από τα οποία προήλθε.
H Susan Blackmore (2003) διακρίνει τις θεωρίες σε μονιστικές, δηλαδή αυτές που
δέχονται ότι υπάρχει μόνο μια ουσία ή υπόσταση στον κόσμο και σε δυϊστικές που δέχονται
δύο υποστάσεις, την υλική και τη νοητική. Από τις μονιστικές θεωρίες, κάποιες δίνουν
έμφαση στη νοητική ουσία και κάποιες στη φυσική ή υλική ουσία. Για παράδειγμα, οι
ιδεαλιστές πιστεύουν ότι μόνο οι ιδέες και οι αντιλήψεις ισχύουν και όχι τα ίδια τα
πράγματα. Το αντίθετο άκρο από αυτούς είναι οι υλιστές που διατείνονται ότι υπάρχει μόνο
ύλη και πως οι νόμοι που κυβερνούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ύλης και ενέργειας
εξαντλούν όλες τις δυνάμεις του σύμπαντος. Οι κυριότερες υλιστικές θεωρίες είναι η ‘θεωρία
ταυτότητας’ που θεωρεί τις νοητικές καταστάσεις ταυτόσημες με φυσικές καταστάσεις και ο
‘λειτουργισμός’ που εξισώνει τις νοητικές καταστάσεις με λειτουργικές καταστάσεις. Σ’
αυτές τις προσεγγίσεις δε θεωρείται ότι υπάρχει νους ή νοητική δύναμη χωριστά από την
ύλη. Η πιο ακραία μορφή των υλιστικών θεωριών είναι ο ‘επιφαινομεναλισμός’ που κατά
τον Huxley, υποστηρίζει ότι τα ζώα συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων είναι συνειδητά
αυτόματα. Αποφεύγοντας τα δύο άκρα μια πιο μέση θέση είναι ο ‘ουδέτερος μονισμός’: ο
κόσμος αποτελείται από ποικίλα πιθανά ή πραγματικά αισθητικά δεδομένα (sense-data).
Ανάμεσα στις δυϊστικές θεωρίες η πιο γνωστή είναι ο ‘καρτεσιανός δυϊσμός’, ενώ ο
‘πανψυχισμός’ που αποτελεί εξειδίκευση του δυϊσμού βασίζεται στην ιδέα ότι ο νους είναι
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θεμελιώδης στο σύμπαν και ότι η ύλη έχει συνταιριασμένες νοητικές όψεις ή ιδιότητες, αν
και στοιχειώδεις. Η πιο συντηρητική εκδοχή του δυϊσμού είναι ο ‘δυισμός ιδιοτήτων’ κατά
τον οποίο συνυπάρχουν δύο περιγραφές για μια οντότητα, η μία μπορεί να γίνει με τη χρήση
νοητικών όρων και η άλλη με τη χρήση φυσικών ή υλικών όρων, αλλά η μία περιγραφή δεν
μπορεί να αναχθεί στην άλλη.
Μια ακόμα πιο πλήρη κατάταξη των θεωριών νου- σώματος συναντάμε στη Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Χειμώνας 2009) που διακρίνει τις οντολογικές (ή μεταφυσικές)
θεωρίες για τη συνείδηση σε δυο είδη, τις δυϊστικές και τις φυσικαλιστικές θεωρίες, που όλες
επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα, «ποιά είναι η οντολογική θέση της συνείδησης
σχετικά με τον κόσμο της φυσικής πραγματικότητας;». Στις δυϊστικές θεωρίες κατατάσσονται:
Ο’ δυϊσμός υποστάσεων’, που ισχυρίζεται την ύπαρξη δύο διακριτών υποστάσεων, τη
φυσική και τη μη φυσική ή νοητική, και ο ‘δυϊσμός ιδιοτήτων’ που ισχυρίζεται την ύπαρξη
συνειδητών ιδιοτήτων που δεν είναι ούτε ταυτόσημες ούτε και αναγώγιμες σε φυσικές
ιδιότητες και που αποτελούν ιδιότητες οι οποίες προκύπτουν από φυσικές οντότητες αλλά
είναι διαφορετικού είδους από τις φυσικές ιδιότητες (θεωρίες διπλής όψεως). Οι τελευταίες
διακρίνονται στις: ‘Δυισμός θεμελιώδους ιδιότητας’ που θεωρεί τις συνειδητές νοητικές
ιδιότητες ως βασικές συνιστώσες της πραγματικότητας μαζί με τις φυσικές ιδιότητες,
‘δυϊσμός αναδυόμενης ιδιότητας’, που θεωρεί ότι οι συνειδητές ιδιότητες προκύπτουν από
την πολύπλοκη οργάνωση φυσικών συνιστωσών αλλά το αναδυόμενο αποτέλεσμα δε μπορεί
να αναχθεί σ’ αυτές και η εμφάνισή του δεν είναι προβλέψιμη, ‘δυϊσμός ουδέτερου
μονισμού’ που αντιμετωπίζει τις νοητικές και τις φυσικές ιδιότητες ως προερχόμενες από ένα
βασικότερο επίπεδο πραγματικότητας που δεν είναι ούτε νοητικό ούτε φυσικό και τέλος,
‘πανψυχισμός’, που θεωρεί ότι όλες οι συνιστώσες της πραγματικότητας έχουν τουλάχιστον
πρωτο-ψυχικές ιδιότητες που διαφέρουν από τις φυσικές τους ιδιότητες. Η δεύτερη
κατηγορία των φυσικαλιστικών θεωριών περιλαμβάνει τις: ‘Εξαλειπτικός υλισμός’, που
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αρνείται την ύπαρξη της συνείδησης ή κάποιων ειδών της θεωρώντας ότι αποτελούν έννοιες
που θα εξαλειφθούν όταν η νευροεπιστήμη κατορθώσει να εξηγήσει τα αντίστοιχα
φαινόμενα, ‘θεωρία ταυτότητας’ που είναι αναγωγιστική και ισχυρίζεται ότι οι συνειδητές
νοητικές ιδιότητες, καταστάσεις και διεργασίες ταυτίζονται με φυσικές, κυρίως νευρωνικής
και νευροφυσιολογικής φύσεως, ‘λειτουργισμός’ που παράλληλα με τον ισχυρισμό της
πολλαπλής πραγμάτωσης των συνειδητών φαινομένων από φυσικές/βιολογικές διεργασίες,
διατείνεται ότι μια κατάσταση ή διεργασία είναι συνειδητή ή νοητική δυνάμει του
λειτουργικού ρόλου που παίζει σε ένα κατάλληλα οργανωμένο σύστημα και τέλος, ‘μη
αναγωγικός φυσικαλισμός’ που αρνείται τη δυνατότητα να γίνει εννοιολογική ή θεωρητική
αναγωγή των νοητικών στους φυσικούς όρους διατηρώντας ωστόσο μια ισχυρή
φυσικαλιστική βάση.
Έχοντας ολοκληρώσει αυτή τη συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων θεωριών
για το πρόβλημα του νου – σώματος, μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε το ερώτημα αυτής
της ενότητας και να δούμε πως οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις το αντιμετωπίζουν.
Χρησιμοποιώντας τα λόγια του M. Silberstein (2001): «Πώς κατανοείται ή είναι δυνατό η
συνείδηση να προκύπτει από θεμελιώδη στοιχεία (όπως σωματίδια και πεδία) που τα ίδια δεν
είναι συνειδητά;». Το ερώτημα αυτό αντιπροσωπεύει το λεγόμενο ‘χάσμα’ μεταξύ φυσικών
και νοητικών ιδιοτήτων. Το χάσμα είναι και οντολογικό, αλλά και εξηγητικό με την έννοια
ότι εκφράζει το εάν έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε ή να βρούμε κοινές έννοιες που
συνδέουν τα δύο επίπεδα, το φυσικό και το νοητικό. Ο Silberstein θεωρεί ότι οι φιλοσοφικές
εξηγήσεις της συνείδησης όπως ο υλισμός, ο φυσικαλισμός, ο λειτουργισμός, ο
πανψυχισμός, κ.α. ίσως να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στο παμπάλαιο ερώτημα για τη
φύση της συνείδησης αλλά θα κάνουν πολύ λίγα στο να βοηθήσουν να γεφυρωθεί το
εξηγητικό χάσμα. Τονίζει ότι ο μονισμός ως αφετηρία είναι αναγκαίος για τη γεφύρωση του
εξηγητικού χάσματος, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να γεφυρωθεί κάποιο χάσμα. Διατυπώνει το
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ερώτημα οντολογικά ως, «υπάρχει κάποιος ισχυρός τρόπος με τον οποίο καθετί στον κόσμο
μπορεί να ειπωθεί πως δεν είναι τίποτε άλλο από τα θεμελιώδη συστατικά της πραγματικότητας
(όπως για παράδειγμα οι υπερ-χορδές) ή τουλάχιστον, ότι καθορίζεται από αυτά;» Στο σχήμα
1 αναπαρίσταται το ερώτημα που προκύπτει από το οντολογικό/εξηγητικό χάσμα.
Οι θεωρίες που ανέφερα σ’ αυτήν την ενότητα αντιμετωπίζουν το οντολογικό ή το
εξηγητικό χάσμα (εν συντομία, χάσμα) με διαφορετικό τρόπο και ανάλογα με τον τρόπο
αντιμετώπισής τους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (R. Van Gulick 2001): Αναγωγισμός,
επιστημολογικός ή οντολογικός, που συνήθως έχει τη μορφή (για κάθε σύνολο από Χ που
επιχειρείται να αναχθεί σε ένα σύνολο από Υ), ‘τα Χ δεν είναι τίποτε πέρα και πάνω από τα
Υ’ ή ‘τα Χ είναι απλώς ξεχωριστά είδη, συνδυασμοί ή συνθέσεις από τα Υ’. Στο σχήμα 2
αναπαρίσταται η αντιμετώπιση του αναγωγισμού στο χάσμα.
Αναδυτισμός, που και πάλι μπορεί να είναι είτε επιστημολογικός(εξηγητικός) είτε
οντολογικός και που η κεντρική του ιδέα βασίζεται στο ότι ‘τα Χ είναι κάτι πέρα και πάνω
από τα Υ’ ή ‘τα Χ είναι περισσότερο από απλώς τα Υ’. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.
Τέλος, υπάρχουν διάφορες μορφές θέασης του δίπολου εγκέφαλος - νους που
κυμαίνονται από τον δυϊσμό (υποστάσεων ή ιδιοτήτων) μέχρι τον πανψυχισμό. Στο 4ο σχήμα
παρουσιάζεται η αντιμετώπιση των δυϊστικών θεωριών.
Ενώ ο αναγωγισμός αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ φυσικού/υλικού και νοητικού
επιπέδου προσπαθώντας να αναγάγει τα νοητικά φαινόμενα σε καθαρά φυσικές/υλικές
ιδιότητες του κόσμου αρνούμενος έτσι τόσο το οντολογικό όσο και το εξηγητικό χάσμα, ο
δυϊσμός το αντιμετωπίζει με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ νου και
ύλης. Στην παρούσα διερεύνηση δε θα μας απασχολήσει η τελευταία αυτή οπτική εφόσον
δεν θέτει καν το ερώτημα που προσπαθώ να προσεγγίσω. Ο αναδυτισμός από την άλλη
μεριά, είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το εν λόγω χάσμα ως βασική θέση εκκίνησης.
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Σχήμα 1: Το "δύσκολο" πρόβλημα της συνείδησης

Σχήμα 2: Αναγωγισμός

Σχήμα 3: Αναδυτισμός
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Σχήμα 4: Δυϊσμός

Κεφ. 1.5.: Αναγωγισμός, Αναδυτισμός και το πρόβλημα της κατωφερούς αιτιότητας
Θα δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι πρεσβεύει ο αναγωγισμός και τί πρεσβεύει ο
αναδυτισμός και ποιά είναι τα βασικά επιχειρήματα υπέρ του αναγωγισμού καθώς και ποιές
είναι οι ενστάσεις κατά του αναγωγισμού, γεγονός που δικαιολογεί την ανάγκη να ερευνηθεί
μια εναλλακτική προσέγγιση, όπως ο αναδυτισμός, εφόσον ήδη έχουμε αποκλείσει την
περίπτωση του κλασικού καρτεσιανού δυϊσμού (και κάποιων από τις πιο ακραίες εκφάνσεις
του) διατηρώντας μια χαλαρότερη ή αυστηρότερη φυσικαλιστική δέσμευση. Τέλος, θα γίνει
μια σύντομη αναφορά στο κύριο πρόβλημα στην ανάδυση της συνείδησης, που είναι το
πρόβλημα της νοητικής ή κατωφερούς αιτιότητας.
ΑΝΑΓΩΓΙΣΜΟΣ
Ο αναγωγισμός είναι μια κομψή προσέγγιση γιατί επιχειρεί να εξηγήσει τον κόσμο με
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απλότητα και οικονομία τόσο στις θεωρητικές έννοιες όσο
και στις οντότητες. Η έννοια της αναγωγής εκφράζει την προσπάθεια της ανεύρεσης των πιο
βασικών οντοτήτων και εννοιών που μπορούν να εξηγήσουν επαρκώς όλα τα πολύπλοκα,
σύνθετα και δυσερμήνευτα φαινόμενα του κόσμου. Ο παραδοσιακός αναγωγισμός
υπερασπίζεται μια θεωρητική και οντολογική ενότητα στην επιστήμη που βασίζεται σε μια

33

σειρά αναγωγικών εξηγήσεων των θεωριών που υπάρχουν σε κάθε επίπεδο, από θεωρίες που
βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε όλες οι θεωρίες της επιστήμης τελικά θα
μπορούν να αναχθούν και να εξηγηθούν μέσω των θεωριών της φυσικής. Στις πιο ακραίες
του εκφάνσεις ο αναγωγισμός δεν αναζητά μόνο να εξηγήσει μια θεωρία ανωτέρου επιπέδου
σε μια πιο θεμελιώδη θεωρία αλλά επίσης ισχυρίζεται ότι οι οντότητες και έννοιες της
ιεραρχικά υψηλότερης θεωρίας δεν είναι τίποτε άλλο από διαμορφώσεις ή συνθέσεις των
οντοτήτων και των εννοιών της βασικότερης θεωρίας. Στο πεδίο της γνωσιακής επιστήμης ο
αναγωγισμός υπερασπίζεται την ιδέα ότι οι νευροεπιστημονικές θεωρίες θα εξηγήσουν τα
αποτελέσματα των ψυχολογικών θεωριών και τελικά θα αποκαλυφθεί ότι οι ψυχολογικές
καταστάσεις και διαδικασίες δεν είναι τίποτε άλλο από σωματικές καταστάσεις και
διαδικασίες.
Ο J. Searle (1992) προσδιορίζει τον αναγωγισμό με τη φράση «τίποτε άλλο παρά…»,
που χρησιμοποιείται όμως με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το ποιά πράγματα συσχετίζονται
μέσω της αναγωγής: θεωρίες, αντικείμενα ή ιδιότητες. Έτσι, διακρίνει σε οντολογική
αναγωγή όπου τα αντικείμενα ορισμένων τύπων μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι παρά
αντικείμενα άλλων τύπων, οντολογική αναγωγή ιδιοτήτων όπου η αναγωγή αφορά σε
ιδιότητες, θεωρητική αναγωγή όπου η ανηγμένη θεωρία δεν είναι τίποτε άλλο από μια ειδική
περίπτωση της ανάγουσας θεωρίας, λογική αναγωγή που αποτελεί τη σχέση ανάμεσα σε
λέξεις και προτάσεις, όπου οι λέξεις και οι φράσεις που αναφέρονται σε έναν ορισμένο τύπο

οντότητας μπορούν να μεταφραστούν στις λέξεις και τις φράσεις εκείνες που αναφέρονται σε
έναν άλλο τύπο οντότητας και τέλος, αιτιώδη αναγωγή ως τη σχέση ανάμεσα σε δύο
οποιουσδήποτε τύπους πραγμάτων που μπορεί να έχουν αιτιώδεις δυνατότητες όπου η
ύπαρξη και κατ’ ανάγκη οι αιτιώδεις δυνατότητες της αναγόμενης οντότητας αποδεικνύονται
πλήρως εξηγήσιμες με βάση τις αιτιώδεις δυνατότητες των αναγόντων φαινομένων.
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O R. Van Gulick (2001) διακρίνει επίσης την αναγωγή σε οντολογική και θεωρητική (ή
αναπαραστασιακή), ανάλογα με το τί συνδέεται μέσω της αναγωγής. Η οντολογική αναγωγή
αφορά σε αντικείμενα, συμβάντα ή ιδιότητες του πραγματικού κόσμου και η
αναπαραστασιακή αναγωγή αφορά σε θεωρίες, έννοιες ή μοντέλα. Στη συνέχεια, διερευνά τη
φύση της σύνδεσης που προτείνεται από τις διάφορες αναγωγιστικές θεωρίες. Όσον αφορά
στην οντολογική αναγωγή οι τρόποι που προτείνονται είναι: Εξάλειψη ή αντικατάσταση,
όταν αναγνωρίζουμε πως αυτά που πιστεύαμε ότι ήταν Χ στην πραγματικότητα ήταν Υ,
δηλαδή έννοιες όπως τα qualia, οι πεποιθήσεις ή ακόμα και η συνείδηση θα αντικατασταθούν
από επιστημονικές έννοιες. Ταυτότητα, που είναι το αντίθετο άκρο από την εξάλειψη.
Συνεχίζουμε να δεχόμαστε την ύπαρξη των Χ αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι
πανομοιότυπα με τα Υ (ή με κάποια ιδιαίτερα είδη των Υ). Συχνά αυτό γίνεται όταν μια
μεταγενέστερη θεωρία για τα Υ αποκαλύπτει την αληθινή φύση των Χ σε μας. Έτσι, οι
υποστηρικτές της θεωρίας ταυτότητας ισχυρίζονται ότι οι νοητικές καταστάσεις, τα νοητικά
συμβάντα και οι νοητικές ιδιότητες θα προκύψουν να είναι ταυτόσημα με
νευροεπιστημονικά ανακαλυμμένες οντότητες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το
πρόγραμμα για την ανακάλυψη του νευρωνικού σύστοιχου της συνείδησης. (Όπως το ορίζει
ο Chalmers (2000), «ένα νευρωνικό σύστημα Ν είναι ένα νευρωνικό σύστοιχο της συνείδησης
εάν η κατάσταση του Ν συσχετίζεται ευθέως με καταστάσεις της συνείδησης», ενώ για το
νευρωνικό σύστοιχο του συνειδητού περιεχομένου αναφέρει ότι «ένα νευρωνικό σύστοιχο
συνειδητού περιεχομένου είναι ένα νευρωνικό αναπαραστασιακό σύστημα Ν τέτοιο που η
αναπαράσταση ενός περιεχομένου στο Ν συσχετίζεται ευθέως με την αναπαράσταση αυτού του
περιεχομένου στη συνείδηση»). Στη συνέχεια, ο Van Gulick αναφέρει τη σύνθεση, κατά την
οποία οι νοητικές οντότητες παράγονται από φυσικά μέρη, άρα δεν περιλαμβάνουν τίποτε
πέρα και πάνω από φυσικά. Είναι διαφορετική από τη θεωρία ταυτότητας γιατί δέχεται και
την πολλαπλή πραγμάτωση που είχε προταθεί από τον Putnam ως ένσταση στη θεωρία
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ταυτότητας τύπων. Για παράδειγμα, μια μπάντα πορείας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι
μπάντα πορείας ακόμα και εάν σταδιακά αντικατασταθούν όλα τα μέλη της με νέα μέλη.
Παρομοίως, μια νοητική κατάσταση μπορεί να διατηρηθεί ακόμα κι αν υπάρξουν αλλαγές
στην υποκείμενή της νευρωνική σύνθεση. Η θέση αυτή δεν είναι πλήρως σύμφωνη με τον
αναγωγικό φυσικαλισμό γιατί είναι συμβατή με διάφορα είδη δυισμού ιδιοτήτων, όπως
δυισμός θεμελιωδών και αναδυόμενων ιδιοτήτων. Επιγένεση, που στηρίζεται στο ότι ένα
σύνολο ιδιοτήτων εξαρτάται από ένα άλλο. Η βασική ιδέα είναι ότι ένα σύνολο ιδιοτήτων Χ
επιγίγνεται σε ένα άλλο σύνολο Υ ιδιοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε δεν μπορούν να υπάρχουν
διαφορές στα Χ χωρίς να υπάρχουν διαφορές στα Υ, ή αλλιώς, εάν δύο πράγματα
μοιράζονται όλες τις Υ ιδιότητές τους θα πρέπει επίσης να είναι όμοια και στις Χ ιδιότητές
τους. Για παράδειγμα, η ομορφιά ενός πίνακα ίσως δεν ταυτίζεται με οποιαδήποτε από τις
φυσικές ιδιότητες του πίνακα όπως η διασπορά της μπογιάς στην επιφάνεια του καμβά, αλλά
οποιοσδήποτε άλλος πίνακας που έχει ίδιες τις φυσικές ιδιότητες με τον πρώτο θα έχει επίσης
τις ίδιες αισθητικές ιδιότητες. Η επιγένεση, είναι μια θεωρία που είναι συμβατή με τον μη
αναγωγικό φυσικαλισμό. Τέλος, πραγμάτωση που είχε προταθεί ως ένσταση εναντίον της
θεωρίας ταυτότητας τύπων από τον Putnam (1972). Είναι μια θέση αρκετά συμβατή με τον
λειτουργισμό. Δύο συστήματα μπορεί να φανερώνουν την ίδια λειτουργική ιδιότητα ακόμα
και όταν πραγματώνεται από διαφορετικές δομές στις δύο περιπτώσεις. Και η πραγμάτωση,
όπως η επιγένεση, χρησιμοποιείται και σε διάφορες εκδοχές του μη αναγωγικού
φυσικαλισμού.
Τα ανάλογα ισχύουν και στην αναπαραστασιακή ή επιστημολογική αναγωγή:
Αντικατάσταση, που είναι αντίστοιχη της εξάλειψης και ισχυρίζεται ότι θα υπάρξουν νέοι
τρόποι να αναπαριστούμε και να φτιάχνουμε θεωρίες για την πραγματικότητα που θα
αντικαταστήσουν τους παλιούς. Θεωρητική παραγωγή, που είναι αντίστοιχη της ταύτισης και
ισχυρίζεται ότι εάν μια θεωρία Τ1 μπορεί να παραχθεί λογικά από μια θεωρία Τ2, τότε όλα
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όσα λέει η Τ1 για τον κόσμο θα μπορούσε να καλυφθεί από την Τ2 και η Τ1 τότε θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ανάγεται στην Τ2. Η παραγωγή χρειάζεται και κάποιους
γεφυροποιούς νόμους ή αρχές για να συνδέσει τα λεξιλόγια των δύο θεωριών. A priori
εννοιολογικός εξαναγκασμός, που αναφέρεται στους γεφυροποιούς νόμους και συνδέει τις
δύο θεωρίες με αναγκαίους και a priori εννοιολογικούς συνδέσμους ή διαθεωρητικούς
προσδιορισμούς. Εκφραστική ισοδυναμία, σύμφωνα με την οποία ένα αναπαραστασιακό
σύστημα R1, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναγώγιμο σε ένα άλλο R2, εάν κάθε κατάσταση
συμβάντων που αναπαριστούνται από το R1 θα μπορούσαν επίσης να αναπαρασταθούν από
το R2. Η εκφραστική έκταση του R1 θα περιλαμβανόταν πλήρως μέσα σε αυτήν του R2.
Τέλος, πραγματολογική ισοδυναμία, που προσθέτει στην προηγούμενη αναπαραστασιακή
αναγωγή έναν χρήστη της αναπαράστασης, ένα πλαίσιο χρήσης και άλλες πρόσθετες
παραμέτρους.
ΑΝΑΔΥΤΙΣΜΟΣ
Ο αναδυτισμός δε διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τον αναγωγισμό εάν λάβουμε
υπόψη ότι και οι δύο προσεγγίσεις επιδιώκουν την απλότητα στην εξήγηση, δέχονται ότι
όμοιες φυσικές διαμορφώσεις θα οδηγήσουν σε όμοια αποτελέσματα και συμφωνούν στο ότι
τα νοητικά φαινόμενα εξαρτούνται και προέρχονται από διαμορφώσεις του φυσικού κόσμου.
Αλλά ο αναδυτισμός (στην έρευνα της συνείδησης) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον ξεχωριστό
χαρακτήρα των νοητικών φαινομένων και ιδιαίτερα των νοητικών ιδιοτήτων και για να τα
εντάξει στην οντολογία του κόσμου εισηγείται ότι ο κόσμος δομείται από μια ιεραρχία
οντολογικών επιπέδων στα οποία κάποιες ιδιότητες των ανώτερων επιπέδων δεν μπορούν να
αναχθούν πλήρως στο θεμελιώδες φυσικό επίπεδο. Οι πιο σκληρές εκδοχές του αναδυτισμού
υποστηρίζουν ότι οι νέες, αναδυόμενες ιδιότητες, οντότητες ή ακόμα και αιτιακές δυνάμεις
έχουν ξεχωριστή ύπαρξη από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν.
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Όπως ορίζει ο Kim (1999) την ανάδυση, «καθώς τα συστήματα αποκτούν αυξανόμενα
υψηλότερους βαθμούς οργανωτικής πολυπλοκότητας ξεκινούν να επιδεικνύουν νέες ιδιότητες
που κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνουν τις ιδιότητες των συστατικών τους μερών και
συμπεριφέρονται με τρόπους που δε μπορούν να προβλεφθούν στη βάση των νόμων που
κυβερνούν τα απλούστερα συστήματα». Σύμφωνα με τον Kim, ο αναδυτισμός ως οντολογικό
δόγμα αναφέρεται στην οργάνωση των φαινομένων σε αυτόνομα αναδυόμενα επίπεδα και
προτείνει ότι οι αναδυόμενες ιδιότητες είναι μη προβλέψιμες και καινοφανείς, είτε επειδή δεν
μπορούν να προβλεφθούν, είτε με τη μεταφυσική έννοια, επειδή φέρουν νέες αιτιακές
δυνάμεις που δεν υπήρχαν πριν την ανάδυση.
Οι θεωρίες για την ανάδυση της συνείδησης έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια.
Αρχικά, η ανάδυση εξεταζόταν ως μια προέκταση της ψυχολογικής θεωρίας της Gestalt και
αναφερόταν σε εννοιολογικά οικοδομήματα όπως η ιδέα ότι το όλο είναι πέρα από τα μέρη ή
ότι μια διαμόρφωση από πρότυπα ή στοιχεία που είναι τόσο ενοποιημένα ως όλο δεν
μπορούν να περιγραφούν ως το άθροισμα των μερών. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη της θεωρίας
πολυπλοκότητας (που θα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο δεύτερο μέρος) εισήγαγε
νέες έννοιες και εργαλεία με τα οποία αναγνωρίζονται και μελετούνται πολύπλοκα
συστήματα και γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί η δυναμική τους που είναι συχνά μη
γραμμική, γι’ αυτό και πολλά από τα συστήματα αυτά εξετάζονται κάτω από την επιστήμη
των μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ο εγκέφαλος θεωρείται ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα πολύπλοκου συστήματος ενώ η συνείδηση και τα νοητικά φαινόμενα γενικότερα
αποτελούν αντικείμενο μελέτης της θεωρίας πολυπλοκότητας καθώς θεωρούνται ότι είναι
αναδυόμενα φαινόμενα. Τέλος, τη συνείδηση ως αναδυόμενη ιδιότητα τη μελετούν και
διάφορες κβαντικές προσεγγίσεις και κυρίως όσον αφορά στην προσπάθεια να εξηγηθεί ο
ισχυρισμός ότι η συνείδηση έχει αιτιακά ενεργό χαρακτήρα.
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Στη συνέχεια, οι βασικότερες διαφορές μεταξύ της αναγωγιστικής και της
αναδυτιστικής προσέγγισης θα παρουσιαστούν μέσα από έναν συγκριτικό πίνακα:
Πίνακας 1: Αναγωγή και Ανάδυση

Αναγωγή

Ανάδυση

Η καλύτερη κατανόηση ενός πολύπλοκου

Κάποια φαινόμενα και ιδιότητες του

συστήματος θα έπρεπε να αναζητηθεί στο

μακρο-επιπέδου δεν μπορούν να εξηγηθούν

επίπεδο της δομής, συμπεριφοράς και νόμων

πλήρως ούτε και να προβλεφθούν από τις

των συστατικών μερών και των

ιδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις των

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.

συστατικών μερών του μικρο-επιπέδου.

Το θεμελιώδες φυσικό επίπεδο αποτελεί την

Ο κόσμος έχει ιεραρχική δομή με

πραγματική οντολογία του κόσμου και

πολλαπλά επίπεδα, αναδυόμενα φαινόμενα

οτιδήποτε άλλο για να είναι πραγματικό θα

και αναδυόμενες ιδιότητες που δεν

πρέπει να αντανακλάται ή να δομείται από τα

ανάγονται στα φαινόμενα και στις ιδιότητες

στοιχεία του επιπέδου αυτού.

του θεμελιώδους φυσικού επιπέδου.

Το όλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα άλλο

Το όλο είναι περισσότερο από το άθροισμα

επίπεδο εξέτασης/παρατήρησης των μερών.

των μερών.

Τα Χ δεν είναι τίποτε πάνω και πέρα από τα Υ

Τα Χ είναι κάτι πέρα και πάνω από τα Υ

Προσπάθεια απαλοιφής του οντολογικού ή του

Αποδοχή οντολογικού ή εξηγητικού

εξηγητικού χάσματος μέσω εξάλειψης,

χάσματος ως χαρακτηριστικού

ταυτότητας…

αναδυόμενων φαινομένων
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Οι υποστηρικτές του αναγωγισμού έχουν καλούς λόγους για να υποστηρίζουν την
προσπάθεια της αναγωγής οντοτήτων, εννοιών ή ακόμα και ιδιοτήτων που αναφέρονται σε
φαινόμενα και θεωρίες υψηλότερου επιπέδου, σε οντότητες, έννοιες και ιδιότητες της
θεμελιώδους φυσικής. Όπως αναφέρει ο Σ. Ψύλλος (2005), ένα βασικό κίνητρο για τον
αναγωγισμό είναι η απλούστευση της βασικής οντολογίας του κόσμου ώστε μια ομάδα
βασικών οντοτήτων και οι αιτιακές τους αλληλεπιδράσεις να αρκούν για τη σύνθεση και
εξήγηση όλων των φαινομένων και των οντοτήτων του κόσμου. Η όλη συζήτηση για τον
αναγωγισμό έχει να κάνει και με το ενδεχόμενο, κάποια στιγμή η επιστήμη να μπορέσει να
εξηγήσει τον κόσμο, κάτι που αποτελεί επιδίωξη του επιστημονικού ρεαλισμού. Για την ώρα,
ο οντολογικός αναγωγισμός αποτελεί κυρίαρχο ρεύμα στη φιλοσοφία του νου, εφόσον η
επιστήμη έχει ήδη καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις να εξηγήσει φαινόμενα που αρχικά
φαίνονταν μυστηριώδη και που τελικά εξηγήθηκαν με όρους της φυσικής, κυρίως όμως όσον
αφορά στο οντολογικό χάσμα μεταξύ φυσικών και νοητικών φαινομένων ο αναγωγισμός
επικρατεί λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να εξηγήσει την αιτιακή αποτελεσματικότητα των
νοητικών φαινομένων ανάγοντας τα στην αιτιακή αποτελεσματικότητα των φυσικών/υλικών
φαινομένων. Το ζήτημα της αιτιακής αποτελεσματικότητας ή επάρκειας των νοητικών
φαινομένων θα συζητηθεί εκτενέστερα στο τελευταίο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου.
Ο αναγωγισμός όμως έχει να αντιμετωπίσει και αρκετές ενστάσεις όσον αφορά στο
πρόβλημα της συνείδησης. Καταρχάς, όσον αφορά στην υπόθεση ότι όλες οι ψυχολογικές
καταστάσεις μπορούν να ταυτιστούν με νευρωνικές καταστάσεις, κανένα είδος φυσικής
θεωρίας για τον εγκέφαλο δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να εξηγήσει τον φαινόμενο ή
ποιοτικό χαρακτήρα των νοητικών καταστάσεων, μια ένσταση που έχει εκτεθεί με
παραστατικότατο τρόπο από τον Jackson (1986) με την περίφημη υποθετική ιστορία της
Μαίρης που ήταν μια νευροεπιστήμονας η οποία έζησε όλη τη ζωή της σε ένα ασπρόμαυρο
δωμάτιο, ήξερε τα πάντα για τη φύση του κόσμου αλλά δεν είχε δει ποτέ της κόκκινο χρώμα,
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πράγμα που δείχνει τα όρια της γνώσης που μπορεί να αποκτηθεί εάν αφαιρέσουμε από τις
γνώσεις μας την εμπειρία των φαινόμενων ποιοτήτων. Με την ένσταση αυτή συμφωνεί και ο
Searle (1992) που υποστηρίζει ότι η συνείδηση δεν είναι αναγώγιμη με τον τρόπο που είναι
άλλα φαινόμενα, όχι επειδή η μορφή των γεγονότων στον πραγματικό κόσμο έχει κάτι το
ξεχωριστό, αλλά επειδή η αναγωγή άλλων φαινομένων βασίζεται εν μέρει στη διάκριση
ανάμεσα στην ‘αντικειμενική φυσική πραγματικότητα’ από τη μια και την ‘υποκειμενική
έκφανση’ από την άλλη, και στον αποκλεισμό της έκφανσης από τα φαινόμενα που έχουν
υποστεί αναγωγή. Στην περίπτωση όμως της συνείδησης, η πραγματικότητάς της είναι η
έκφανσή της, κατά συνέπεια, ο σκοπός της αναγωγής θα χανόταν αν επιχειρούσαμε να
αποκλείσουμε την έκφανση και ορίζαμε απλώς τη συνείδηση με βάση την υποκείμενη
φυσική πραγματικότητα. Ο Colin McGinn (1995) επιχειρηματολόγησε περαιτέρω για την
αδυναμία μας να εξηγήσουμε το πώς προκύπτουν τα νοητικά φαινόμενα από τα φυσικά,
γράφοντας ότι: τα γνωσιακά μας όρια δε θα μας αφήσουν να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα.
Δεδομένων των εννοιών που μπορούμε να συλλάβουμε με την ανθρώπινη αντίληψή μας και
των επιστημονικών εννοιών που βασίζονται σ’ αυτές, ως άνθρωποι δεν έχουμε την
εννοιολογική δυνατότητα να κατανοήσουμε τη φύση του ψυχοφυσικού συνδέσμου.
Δεδομένα αναφορικά με τον σύνδεσμο αυτό είναι για μας τόσο γνωσιακά κλειστά, όσο είναι
ο πολλαπλασιασμός και η τετραγωνική ρίζα για ένα Armadillo. Μια άλλη πολυσυζητημένη
ένσταση σχετίζεται με την υπόθεση της ύπαρξης των φιλοσοφικών ζόμπι (Chalmers 1996),
δηλαδή πλασμάτων που θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε να είναι ίδια και απαράλλαχτα
με εμάς σε όλες τις απόψεις αλλά δε θα είχαν συνειδητές εμπειρίες. Εάν τέτοια πλάσματα
είναι πιθανά αυτό θα σήμαινε ότι η συνείδηση είναι κάτι το επιπλέον, κάτι που είναι πέρα και
πάνω από τα φυσικά δεδομένα που μας αφορούν. Γιατί, θα μπορούσαμε να είμαστε φυσικώς
ολόιδιοι, αλλά να μην έχουμε συνείδηση. Κάποιες άλλες ενστάσεις αφορούν κυρίως
συγκεκριμένες αναγωγιστικές κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα όσον αφορά στη θεωρία
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ταυτότητας υπάρχει η αμφισβήτηση του κατά πόσον οι περισσότεροι τύποι ή καταστάσεις
που υπάγονται στην Ψυχολογία του Κοινού Νου μπορούν να ταυτιστούν με τύπους ή
εγκεφαλικές καταστάσεις, αλλά η πλήρης καταγραφή όλων των ενστάσεων ξεφεύγει του
σκοπού της παρούσας εργασίας.
Η εναλλακτική υπόθεση, η υπόθεση της ανάδυσης της συνείδησης, μπορεί να μην
αντιμετωπίζει τις παραπάνω ενστάσεις, αντιμετωπίζει όμως ένα σημαντικότατο πρόβλημα
που συγχρόνως αποτελεί και το κύριο επιχείρημα της αναγωγιστικής προσέγγισης: το
πρόβλημα της νοητικής αιτιότητας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΤΩΦΕΡΟΥΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
Ας δούμε καταρχάς τη νοητική αιτιότητα ως επιχείρημα υπέρ της θέσης του
αναγωγισμού. Το επιχείρημα αυτό είναι πολυσυζητημένο και θα το παρουσιάσω εδώ με τον
τρόπο που το εκθέτει ο Σ. Ψύλλος (2005): Το επιχείρημα στηρίζεται σε τρεις προκείμενες:
την αρχή της αιτιακής αποτελεσματικότητας των νοητικών ιδιοτήτων, εφόσον θέλουμε να
διασώσουμε το να είναι οι νοητικές ιδιότητες αιτιακά ενεργές και να μην αποτελούν ένα
επιφαινόμενο. Την αρχή της αιτιακής περιχαράκωσης του φυσικού, σύμφωνα με την οποία
τα φυσικά γεγονότα είναι πλήρως αιτιακά περιχαρακωμένα, δηλαδή εάν κάτι αποτελεί ένα
φυσικό αποτέλεσμα, τότε έχει φυσικές αιτίες. Τέλος, την αρχή της μέγιστης αιτιακής
επάρκειας του φυσικού, δηλαδή το ότι τα φυσικά αίτια αρκούν από μόνα τους για την
παραγωγή των φυσικών φαινομένων. Το επιχείρημα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι για να
είναι αιτιακά αποτελεσματικό το νοητικό θα πρέπει να ταυτίζονται οι νοητικές ιδιότητες με
κάποιες φυσικές ιδιότητες.
Ποιό είναι το πρόβλημα που συναντά ο αναδυτισμός σε σχέση με τη νοητική
αιτιότητα; Το ζήτημα το παρουσιάζει ο Kim (1998) ως εξής: Η ανάδυση προϋποθέτει ότι η
αναδυόμενη ιδιότητα θα είναι κάτι το καινούργιο, μη αναγώγιμο και δε θα ταυτίζεται με το
υπόστρωμα ή το άθροισμα των μερών του υποστρώματος από το οποίο αναδύθηκε.
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Υποστηρίζει επίσης, ότι αυτό που αναδύεται είναι κάτι πραγματικό και πραγματικό είναι ότι
μπορεί να αλληλεπιδράσει αιτιακά με τον φυσικό κόσμο, ενώ για να μην είναι αναγώγιμο θα
πρέπει και ο αιτιακές του δυνάμεις να μην είναι αναγώγιμες. Το νοητικό μπορεί είτε να
επιδράσει στο φυσικό, είτε να επιδράσει στο νοητικό, αλλά η δεύτερη περίπτωση ισοδυναμεί
με την επίδραση του νοητικού στο φυσικό αν λάβουμε υπόψη ότι εάν π.χ. μια νοητική
κατάσταση Ν1 προκαλέσει μια δεύτερη νοητική κατάσταση Ν2, η δεύτερη αυτή κατάσταση
(Ν2) θα πραγματώνεται με κάποιον τρόπο μέσα στον εγκέφαλο. Συνεπώς, το ζήτημα είναι
εάν μπορεί μια νοητική ιδιότητα να επιδράσει αιτιακά στο φυσικό επίπεδο κι επειδή το
φυσικό επίπεδο είναι ιεραρχικά κατώτερο από το νοητικό αναφερόμαστε σε κατωφερή
αιτιότητα. Γυρνώντας στις δύο νοητικές καταστάσεις που προανέφερα, τόσο η πρώτη (Ν1)
όσο και η δεύτερη (Ν2) θα πρέπει να πραγματώνονται από ένα φυσικό υπόστρωμα, αλλιώς
ξεφεύγουμε από τη φυσικαλιστική δέσμευση και δεχόμαστε την ύπαρξη ανεξάρτητων
νοητικών οντοτήτων, θέση που συγγενεύει με την παραδοχή της ύπαρξης καρτεσιανών
ψυχών. Εάν και οι δύο νοητικές καταστάσεις έχουν η καθεμία μια φυσική πραγμάτωση (Φ1
και Φ2), τότε θα αρκούσε να θεωρήσουμε ότι η φυσική πραγμάτωση της πρώτης κατάστασης
(Φ1) προκαλεί αιτιακά τη φυσική πραγμάτωση της δεύτερης κατάστασης (Φ2), ή πιο απλά, η
πρώτη φυσική κατάσταση προκαλεί αιτιακά τη δεύτερη φυσική κατάσταση (Φ1 προκαλεί
Φ2). Το να προσθέσουμε στην υπόθεση αυτή την παραδοχή ότι επιπλέον της πρώτης φυσικής
κατάστασης δρα αιτιακά και η πρώτη νοητική κατάσταση για τη δημιουργία της δεύτερης
κατάστασης θα ήταν περιττό και θα αντιστοιχούσε σε αιτιακό υπερκαθορισμό.
Το πρόβλημα της κατωφερούς αιτιότητας το αντιμετωπίζουν με διαφορετικούς
τρόπους οι υποστηρικτές της ανάδυσης της συνείδησης. Εδώ αρκεί να σημειώσουμε, πως
όσον αφορά στη νεότερη εκδοχή της ανάδυσης που βασίζεται στη θεωρία πολυπλοκότητας
το ερώτημα παίρνει μια γενικότερη έννοια που έχει να κάνει με το κατά πόσο το μάκρο-
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επίπεδο μπορεί να επιδράσει στο μίκρο-επίπεδο, έννοιες που θα πραγματευτούμε στο αμέσως
επόμενο μέρος.
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Κεφ. 2.1.: Βασικές αρχές θεωρίας πολυπλοκότητας
Η έννοια της ανάδυσης μελετάται σήμερα κατά βάση μέσα στα πλαίσια της
επιστήμης της πολυπλοκότητας και της επιστήμης των μη γραμμικών δυναμικών
συστημάτων. Πέρα λοιπόν από τη φιλοσοφική πραγμάτευση του ζητήματος που αφορά στο
εάν η συνείδηση είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο, είναι σημαντικό να δούμε τί ακριβώς
σημαίνει η μελέτη της γέννησης της συνείδησης μέσω της ανάδυσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα
παρουσιαστούν κάποιες βασικές αρχές και έννοιες της πολυπλοκότητας και των πολύπλοκων
συστημάτων που είναι απαραίτητες για να διασαφηνιστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί
να ερευνηθεί η ανάδυση της συνείδησης, καθώς και σχετικά παραδείγματα που έχουν να
κάνουν με τη θεώρηση της συνείδησης ως ενός φαινομένου που μπορεί να μελετηθεί με τα
εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης της πολυπλοκότητας. Στα επόμενα κεφάλαια θα
παρουσιαστούν η έννοια της ανάδυσης, οι μηχανισμοί ανάδυσης και τα είδη ανάδυσης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η επιστήμη της πολυπλοκότητας μελετά τα πολύπλοκα συστήματα. Ένα σύστημα
είναι πολύπλοκο όταν αποτελείται από ποικιλόμορφες (diverse), αλληλοεξαρτώμενες,
συνδεδεμένες και προσαρμόσιμες (adapting) οντότητες που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα
δίκτυο (Page S. E., 2009). Οι οντότητες αναφέρονται συχνά και ως συστατικά μέρη ενός
συστήματος. Είναι μονάδες, δομικά διαφοροποιημένες, που λειτουργούν αυτόνομα ως άτομα
και δημιουργούν κάποια μορφή τοπικής συμπεριφοράς, δραστηριότητας ή δυναμικής.
Μπορούν να αποτελούνται και τα ίδια από άλλα συστατικά με αποτέλεσμα συστήματα που
είναι πολύπλοκα σε πολλά επίπεδα οργάνωσης και που σχηματίζουν ιεραρχίες από
συστατικά μέρη που δεν μπορούν όμως να αποδομηθούν πλήρως. Τα συστατικά μέρη
εμπλέκονται σε δυναμικές αλληλεπιδράσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την ενοποίησή τους
στο χώρο και στο χρόνο σε ένα οργανωμένο όλο. Οι αλληλεπιδράσεις συχνά ρυθμίζουν τις
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ατομικές δράσεις των μερών, αλλάζοντας έτσι την τοπική τους λειτουργικότητα η οποία
εξαρτάται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Τα μέρη παρουσιάζουν
διαφόρων βαθμών αλληλεπιδράσεις, ισχυρές ή ασθενείς (Sporns O., 2007).
Η έννοια του δικτύου είναι κεντρικής σημασίας για την πολυπλοκότητα όπως επίσης
σημαντική είναι και η έννοια του χώρου δράσης των οντοτήτων που συμμετέχουν στο δίκτυο
οι οποίες καλούνται ακόμα, δρώντες παράγοντες ή πράκτορες. Ένα δίκτυο αποτελείται από
κόμβους και ακμές. Οι κόμβοι αντιστοιχούν στους δρώντες παράγοντες του συστήματος και
οι ακμές στις συσχετίσεις και στις συνδέσεις μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλών ειδών δίκτυα
που μελετούνται από την επιστήμη της πολυπλοκότητας, κάποια εκ των οποίων είναι τα
δίκτυα τυχαίων συνδέσεων, τα δίκτυα κατανομής Power Law, τα αναδυόμενα δίκτυα και τα
δίκτυα που βασίζονται σε πράκτορες. Παράδειγμα δικτύου είναι τα κοινωνικά δίκτυα στα
οποία κεντρικής σημασίας χαρακτηριστικό είναι ότι σχηματίζουν συμπλέγματα από
οντότητες που παρουσιάζουν μεγάλη συνδεσιμότητα μεταξύ τους. Για να μελετηθούν τα
πολύπλοκα συστήματα μπορούν να μοντελοποιηθούν σε δίκτυα βασισμένα σε πράκτορες και
σε ένα τέτοιο μοντέλο βασική υπόθεση είναι ότι οι πράκτορες ακολουθούν κάποιους κανόνες
που είναι απλοί και σταθεροί ή πολύπλοκοι και προσαρμόσιμοι. Έτσι, μπορεί για παράδειγμα
να μοντελοποιηθεί ο εγκέφαλος με βάση ένα μοντέλο πρακτόρων, στην περίπτωση του
οποίου οι πράκτορες είναι οι νευρώνες και το μοντέλο είναι βασισμένο σε κατώφλι
(threshold based model) με την έννοια ότι η συμπεριφορά του κάθε πράκτορα παραμένει η
ίδια εκτός εάν περάσει κάποιο κατώφλι. Η συμπεριφορά ενός συστήματος εξαρτάται και από
την αρχική του κατάσταση αλλά και από τους κανόνες που ακολουθούν τα μέρη του. (Page
S. E., 2009)
Οι έννοιες της διαφορετικότητας, της αλληλεξάρτησης, της συνδεσιμότητας και της
προσαρμογής είναι σημαντικές για να αξιολογηθεί το πόσο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα
και θα πρέπει οι οντότητες του συστήματος να παρουσιάζουν και τα τέσσερα αυτά
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χαρακτηριστικά για να μπορεί το σύστημα να είναι πολύπλοκο. Ποικιλομορφία: Για την
πολυπλοκότητα δεν ισχύει μόνο ότι το περισσότερο είναι διαφορετικό, αλλά επίσης ότι ‘το
διαφορετικό είναι περισσότερο’ (Anderson P., 1972). Το διαφορετικό σημαίνει ποικιλία και
παραλλαγή και η δημιουργία της ποικιλομορφίας σε ένα πολύπλοκο σύστημα οφείλεται στην
ίδια την ποικιλομορφία, στις ασθενείς επιλεκτικές πιέσεις (για παράδειγμα, εάν η πίεση της
επιβίωσης του καταλληλότερου ήταν ισχυρότερη στη φυσική επιλογή θα υπήρχε χαμηλότερη
διαφορετικότητα μεταξύ των ειδών) και στα διαφορετικά και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα
εξέλιξης των οντοτήτων ενός συστήματος. Αλληλεξάρτηση: Έχει να κάνει με το κατά πόσο οι
ενέργειες των οντοτήτων του συστήματος επηρεάζονται από τις ενέργειες οντοτήτων με τις
οποίες είναι συνδεδεμένες, κάτι που εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των κανόνων που
ακολουθούν οι οντότητες ως πράκτορες σε ένα δίκτυο. Συνδεσιμότητα: Τα συστήματα
παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς συνδεσιμότητας που μπορεί να ποικίλλει και να είναι
πλήρης συνδεσιμότητα, όπως συμβαίνει σε ένα δίκτυο όπου όλοι οι κόμβοι είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους, τυχαία συνδεσιμότητα, συνδεσιμότητα που δημιουργεί
συμπλέγματα με οντότητες που έχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ τους αλλά λίγες συνδέσεις με
άλλες οντότητες του ίδιου συστήματος, μπορούν τέλος να υπάρχουν οντότητες που
λειτουργούν ως κεντρικοί κόμβοι με πολλές συνδέσεις. Προσαρμογή: Η προσαρμογή έχει να
κάνει με το κατά πόσον οι οντότητες που υπάρχουν σε ένα σύστημα αλλάζουν τους κανόνες
τους ή και τις συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις τους με άλλες οντότητες. Η προσαρμογή
μπορεί να εκφραστεί και ως χαρακτηριστικό ολόκληρου του συστήματος και στην
περίπτωση που το σύστημα προσαρμόζεται επιτυχώς η προσαρμογή γίνεται μάθηση.
Θα δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά αυτά με δυο παραδείγματα που αφορούν σε δύο
από τα τέσσερα προτεινόμενα συστήματα για την έρευνα της ανάδυσης της συνείδησης.
Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο: στην περίπτωση που μελετάμε τον εγκέφαλο ως σύστημα, οι
πράκτορες είναι οι νευρώνες και στον εγκέφαλο υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη
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νευρώνων που διαφοροποιούνται μεταξύ τους λειτουργικά, δομικά και μορφολογικά,
υπάρχει λοιπόν διαφορετικότητα. Η λειτουργία των νευρώνων παρουσιάζει επίσης
αλληλεξάρτηση εφόσον η πυροδότηση κάθε νευρώνα εξαρτάται από τις εισροές που δέχεται
από άλλους νευρώνες μέσω της συναπτικής μεταβίβασης, υπάρχει επίσης η λειτουργία της
νευρωνικής τροποποίησης (neuromodulation) που επηρεάζει με συνολικότερο τρόπο
ολόκληρες εγκεφαλικές περιοχές. Οι νευρώνες παρουσιάζουν ακόμα συνδεσιμότητα που σε
άλλες περιοχές είναι μεγάλη σχηματίζοντας νευρωνικά συμπλέγματα, σε άλλες είναι
μικρότερη, ενώ υπάρχουν και κεντρικές περιοχές που λειτουργούν ως κόμβοι εισροής και
εκροής σημάτων που προέρχονται από πολλές εγκεφαλικές περιοχές. Τέλος, οι νευρώνες
παρουσιάζουν προσαρμογή μέσω του φαινομένου της πλαστικότητας, αυξάνουν δηλαδή ή
μειώνουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ τους και φτιάχνουν νέες συνάψεις ή καταργούν
παλαιότερες, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται. Με βάση τα παραπάνω ενδεικτικά
δεδομένα, μπορούμε να θεωρήσουμε τον εγκέφαλο ως ένα πολύπλοκο σύστημα. Συνείδηση
σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον και σε αλληλεπίδραση με άλλες
συνειδήσεις: Στο σύστημα αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε άνθρωπο ως πράκτορα.
Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η
αλληλεπίδραση αυτή έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το βαθμό συνδεσιμότητας που έχουν
μεταξύ τους. Οι άνθρωποι προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το πώς
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα πολύπλοκο
σύστημα.
Δεν αρκεί όμως η ύπαρξη και των τεσσάρων αυτών χαρακτηριστικών για να
παρουσιάζει ένα σύστημα πολυπλοκότητα. Το σε ποιό βαθμό υπάρχει κάθε ένα από τα
συνδυαζόμενα χαρακτηριστικά είναι αυτό που κάνει ένα σύστημα πολύπλοκο. Και την
πολυπλοκότητα δε θα τη βρούμε στα άκρα, αλλά σε μια περιοχή που θα μπορούσε να
ονομαστεί ‘το ενδιαφέρον ενδιάμεσο’ (the interesting in-between). Για παράδειγμα, εάν ένα
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σύστημα παρουσιάζει μεγάλη συνδεσιμότητα τότε μπορεί να οδηγηθεί σε στατιστική
κανονικότητα ενώ ένα σύστημα με πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μπορεί να είναι χαοτικό. Ο
Stephen Wolfram (1984) μελετώντας τα κυτταρικά αυτόματα, που είναι διακριτά δυναμικά
συστήματα με απλή σύνταξη αλλά πολύπλοκη αυτό-οργανούμενη συμπεριφορά, τα κατέταξε
σε τέσσερις κατηγορίες που μπορούν να γενικευτούν σε τέσσερα είδη συστημάτων. Τρεις
από τις κατηγορίες παρουσιάζουν συμπεριφορά που τείνει σε οριακά σημεία, σε οριακούς
κύκλους και χαοτικούς ελκυστές. Τα μέλη της τέταρτης κατηγορίας είναι πιθανότατα
ισοδύναμα με μια καθολική μηχανή Turing (Wolfram S., 2002). Με άλλα λόγια, η κατάταξη
αυτή χωρίζει τα συστήματα σε σταθερά που οδηγούνται σε ισορροπία ενός σημείου, σε
περιοδικά, σε χαοτικά και σε πολύπλοκα που έχουν υψηλό πληροφοριακό περιεχόμενο και
παρουσιάζουν απρόβλεπτη και μη κανονική συμπεριφορά που δεν είναι όμως χαοτική. Σ’
αυτό το είδος συστημάτων μπορούν να ανακύψουν ενδιαφέροντα φαινόμενα, όπως η
ανάδυση.
Συναφής σύλληψη με το ‘ενδιαφέρον ενδιάμεσο’ είναι η παράμετρος ‘λάμδα’ που
επινόησε ο Christopher Langton (1990). Με την παράμετρο αυτή αξιολογούνται συστήματα
ως προς την πολυπλοκότητά τους. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Σχ. 5), τα
συστήματα μπορεί να χαρακτηρίζονται από μεγάλη αταξία και διαφοροποίηση, κάτι που δεν
περιλαμβάνει οργανωμένη πληροφορία και αντιστοιχεί στο χάος. Το άλλο άκρο είναι τα
συστήματα που παρουσιάζουν μεγάλη τάξη, έχουν ελάχιστο πληροφοριακό περιεχόμενο και
οδηγούν σε μια σταθερή ή σε μια περιοδική κατάσταση. Μεταξύ των δύο άκρων, σε μια
περιοχή η αλλαγή της πληροφορίας δεν είναι αστραπιαία ούτε και στάσιμη. Σ’ εκείνο το
σημείο είναι που υπάρχει το είδος της πολυπλοκότητας όπου δημιουργούνται οι καλύτερες
συνθήκες για φαινόμενα ανάδυσης.
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Σχήμα 5: Διάγραμμα Πολυπλοκότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τα πολύπλοκα συστήματα προσδιορίζονται και από κάποια χαρακτηριστικά. Παρακάτω
παρουσιάζω μια λίστα που συμπεριλαμβάνει τα κυριότερα χαρακτηριστικά που
συναντούνται στη σχετική βιβλιογραφία, όπως στους (Page S. E., 2009), (Mitleton Kelly E.,
2003), (Nicolis G. & Rouvas-Nicolis C., 2007).


Είναι μη προβλέψιμα



Παράγουν μεγάλα γεγονότα



Είναι ανθεκτικά στις διαταραχές (ανθίστανται στις αλλαγές)



Παράγουν bottom-up αναδυόμενα φαινόμενα



Παράγουν πολύπλοκη συμπεριφορά



Αυτό-οργανώνονται



Παρουσιάζουν ανάδραση



Συνεξελίσσονται



Εξαρτώνται από την πορεία (Path dependence)



Εξαρτώνται από τις προηγούμενες καταστάσεις (έχουν ιστορικότητα)



Εξερευνούν έναν χώρο δυνατοτήτων
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Τα παραπάνω στοιχεία συναντώνται στα περισσότερα πολύπλοκα συστήματα ως
χαρακτηριστικά, δυνατότητες ή μηχανισμοί και αλληλοσυσχετίζονται μεταξύ τους. Κάθε ένα
παίζει ξεχωριστό ρόλο καθώς και όλα μαζί και στη συνύπαρξή τους οφείλεται η αινιγματική
φύση και τα αινιγματικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στα πολύπλοκα συστήματα.
Μη προβλεψιμότητα: Η μη προβλεψιμότητα των πολύπλοκων συστημάτων δεν είναι
τυχαιότητα, αν και υπάρχουν πολύπλοκα συστήματα που μπορούν να την παράγουν. Τα
πολύπλοκα συστήματα είναι ντετερμινιστικά αλλά η συμπεριφορά τους δεν μπορεί να
προβλεφθεί επειδή δεν είναι γραμμική και προκαλείται από την αλληλεπίδραση πολλών
παραγόντων.
Παραγωγή μεγάλων γεγονότων: τα μεγάλα γεγονότα έχουν συνήθως να κάνουν με αλλαγή
φάσης ή με καταρρακτώδη αντίδραση. Στην πρώτη περίπτωση ένα σύστημα μπορεί να
διατηρεί σταθερή μια κατάσταση απορροφώντας πολλές διαταραχές και κάποια στιγμή
φτάνοντας σε οριακό σημείο να συμβεί απότομα μια αλλαγή που θα είναι συνολική για το
σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι η
καταρρακτώδης αντίδραση, δηλαδή μια αλλαγή μεγάλης κλίμακας η οποία προκαλείται από
σειρά γρήγορων διαδοχικών αλλαγών όπου η μία ενισχύει την άλλη.
Ανθεκτικότητα στις αλλαγές: Εάν σε ένα δίκτυο αφαιρεθούν κάποιοι κόμβοι το δίκτυο θα
παραμείνει συνδεδεμένο και η λειτουργία του δε θα επηρεαστεί. Αυτή η ανθεκτικότητα είναι
αποτέλεσμα της αυτό-οργάνωσης ενός δικτύου και μπορεί να διατηρηθεί για αρκετά μεγάλες
διαταραχές, εκτός εάν η διαταραχή συμβεί σε στρατηγικό σημείο. Παρόλο που ένα δίκτυο
είναι ανθεκτικό στις αλλαγές ή στις διαταραχές εάν ξεπεράσει κάποιο όριο μπορεί σχεδόν
αστραπιαία να αλλάξει κατάσταση, δηλαδή να αλλάξει φάση.
Παραγωγή αναδυόμενων φαινομένων: Ανάδυση είναι η αυθόρμητη δημιουργία τάξης και
λειτουργικότητας από τη βάση (bottom-up) και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Στα αναδυόμενα
φαινόμενα αυτό που συμβαίνει στο μικρο-επίπεδο (στο επίπεδο των πρακτόρων του
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συστήματος ή δικτύου) διαφέρει σε είδος από αυτό που συμβαίνει στο μακρο-επίπεδο. Η
ανάδυση μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως αυτή της αυτό-οργάνωσης, το σημαντικότερο
όμως είναι ότι δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και η ανάδυση των μακροσκοπικών
χαρακτηριστικών είναι αυθόρμητη. Στην Πολυπλοκότητα η ανάδυση συνδέεται με την
έννοια του όλου, δηλαδή με το γεγονός ότι ένα σύστημα χρειάζεται να μελετηθεί ως ένα
πλήρες και αλληλεπιδρών όλο παρά ως μια συναρμολόγηση διακριτών και ξεχωριστών
στοιχείων.
Παραγωγή πολύπλοκης συμπεριφοράς: Η πολύπλοκη συμπεριφορά δημιουργείται από την
αλληλοσυσχέτιση, την αλληλεπίδραση και την αλληλοσύνδεση στοιχείων μέσα σ’ ένα
σύστημα και μεταξύ ενός συστήματος και του περιβάλλοντός του. Οφείλεται επίσης στο ότι
τα πολύπλοκα συστήματα είναι πολυδιάστατα και όλες οι διαστάσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους (για παράδειγμα, εάν θεωρήσουμε ένα κοινωνικό σύστημα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
η κοινωνική, η πολιτισμική, η τεχνολογική και η οικονομική διάσταση, κάτι που κάνει τη
συμπεριφορά του πολύπλοκη). Παρόλο που η συμπεριφορά ενός πολύπλοκου συστήματος
είναι πολύπλοκη, το σύστημα μπορεί να εξελιχθεί και να δημιουργήσει νέα τάξη και ένα
συνεκτικό όλο.
Αυτό-οργάνωση: Η αυτό-οργάνωση όπως και η ανάδυση αποτελούν τα κεντρικότερα
χαρακτηριστικά των πολύπλοκων συστημάτων. Αν και συχνά αλληλεπικαλύπτονται,
αποτελούν δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά: η αυτό-οργάνωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα
ανάδυσης και η ανάδυση μπορεί να προκύψει λόγω αυτό-οργάνωσης (De Wolf T. & Holvoet
T., 2005). Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της αυτό-οργάνωσης είναι η αυθόρμητη
δημιουργία τάξης που μπορεί να προέρχεται από χαοτική συμπεριφορά και η αυτονομία.
Ανάδραση: Η ανάδραση αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών ενός συστήματος και
μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Η θετική ανάδραση οδηγεί στην αλλαγή, η αρνητική στην
εξισορρόπηση και στη διατήρηση της σταθερότητας σε ένα σύστημα και ο συνδυασμός
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μεταξύ θετικής και αρνητικής ανάδρασης δημιουργεί εξάρτηση από την πορεία του
συστήματος, δηλαδή μη προβλεψιμότητα με την έννοια ότι η μελλοντική κατάσταση του
συστήματος εξαρτάται από τις δράσεις κατά μήκος της πορείας των αλληλεπιδράσεων μέσα
στο χρόνο.
Συνεξέλιξη: Η συνεξέλιξη σημαίνει αμοιβαία εξέλιξη και αφορά συστήματα αλλά και
οντότητες που απαρτίζουν ένα σύστημα. Συμβαίνει όταν οι συσχετιζόμενες οντότητες
αλλάζουν ταυτόχρονα και μπορεί να είναι ενδογενής όταν αφορά σε οντότητες μέσα σε ένα
σύστημα ή εξωγενής όταν ένα σύστημα αλληλεπιδρά με το ευρύτερο περιβάλλον.
Εξάρτηση από την πορεία: Ένα σύστημα είναι δυνατό να έχει πάνω από ένα πιθανά σημεία
ισορροπίας. Ακόμα, οι συγκεκριμένες πορείες που μπορεί να ακολουθήσει ένα σύστημα
εξαρτώνται από την προηγούμενη ιστορία του. Έτσι, η ιστορία επηρεάζει τη μελλοντική
εξέλιξη του συστήματος και μπορούν να υπάρχουν διάφορες πιθανές πορείες που μπορεί να
ακολουθήσει ένα σύστημα ανάλογα με την ιστορία του.
Εξάρτηση από τις προηγούμενες καταστάσεις: Κάποια ανοιχτά συστήματα, που λόγω
του τρόπου με τον οποίο ανταλλάσσουν ενέργεια, ύλη ή πληροφορία με το περιβάλλον τους
καλούνται ‘διαλυτικές δομές’, όταν σπρώχνονται μακριά από την ισορροπία δημιουργούν
νέες δομές και νέα τάξη. Όταν γίνεται αυτό, το σύστημα υφίσταται θραύση συμμετρίας,
δηλαδή η ομοιογένεια μιας τρέχουσας τάξης σπάει και αναδύονται νέα μοτίβα ως
εναλλακτικές πιθανές πορείες ή λύσεις που λέγονται διακλαδώσεις. Σε μια διακλάδωση και
οι δυο πιθανότητες για να ακολουθηθεί η μία ή η άλλη διαδρομή είναι ταυτόχρονα παρούσες.
Το σύστημα θα προσπαθήσει να σταθεροποιηθεί σε μια νέα κατάσταση που δεν είναι
προβλέψιμη και η σταθεροποίηση αυτή αποτελεί ‘ιστορικότητα’ με την έννοια ότι η κάθε νέα
κατάσταση εξαρτάται από προηγούμενες ‘κρίσιμες επιλογές’.
Εξερεύνηση του χώρου δυνατοτήτων: Σύμφωνα με τη θεωρία πολυπλοκότητας, μια
οντότητα για να επιβιώσει και να ευημερήσει χρειάζεται να εξερευνήσει το χώρο
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δυνατοτήτων της και να δημιουργήσει ποικιλία. Η αναζήτηση μιας μόνης ευνοϊκότερης
στρατηγικής δεν είναι ούτε πιθανή ούτε και επιθυμητή. Μια στρατηγική εξαρτά την επιτυχία
της από τις υπάρχουσες συνθήκες και για να επιβιώσει μια οντότητα θα πρέπει διαρκώς να
εξετάζει το περιβάλλον και να δοκιμάζει νέες στρατηγικές.

ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
Παρόλο που όπως είδαμε τα πολύπλοκα συστήματα παρουσιάζουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά δεν υπάρχει μόνο ένα είδος πολυπλοκότητας και θα πρέπει να αναζητήσουμε
το κατάλληλο είδος πολυπλοκότητας για να μελετήσουμε ένα φαινόμενο. Τα κυριότερα είδη
πολυπλοκότητας είναι η αλγοριθμική πολυπλοκότητα, η ντετερμινιστική πολυπλοκότητα και η
αθροιστική πολυπλοκότητα. Η αλγοριθμική πολυπλοκότητα συνδέεται με τη μελέτη της
πληροφορίας και αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα ως τον απλούστερο υπολογιστικό
αλγόριθμο που μπορεί να αναπαράγει τη συμπεριφορά ενός συστήματος. Αποτυγχάνει
ωστόσο να εξηγήσει τις νοητικές λειτουργίες εφόσον η εμπειρία και το νόημα δεν μπορούν
να εκφραστούν αλγοριθμικά. Η ντετερμινιστική πολυπλοκότητα χρησιμοποιεί τα
ντετερμινιστικά μαθηματικά και την έννοια των ελκυστών, την έννοια της ανάδρασης, την
ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες, τη διακλάδωση και την έννοια του ντετερμινιστικού
χάους και των παράξενων ελκυστών. Η αθροιστική πολυπλοκότητα τέλος, θα εκτεθεί
αναλυτικότερα στην επόμενη παράγραφο. Και τα τρία είδη ασχολούνται με το πώς η φύση
ενός συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί σε αναφορά με τα συστατικά του τμήματα με
έναν μη αναγωγικό τρόπο. Η πολυπλοκότητα προχωράει πέρα από τη γενική θεωρία
συστημάτων ερευνώντας μη γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ διαρκώς μεταβαλλόμενων
οντοτήτων, επικεντρώνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων και τέλος
ασχολείται με το πώς αναδύεται πολύπλοκη συμπεριφορά από σχετικώς απλές τοπικές
αλληλεπιδράσεις των συστατικών μερών ενός συστήματος στο χρόνο (Manson S. M. , 2001).
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Αθροιστική πολυπλοκότητα
Η αθροιστική πολυπλοκότητα αναφέρεται σε συνδεδεμένα συστατικά μέρη και σε
αντίθεση με την αλγοριθμική και την ντετερμινιστική πολυπλοκότητα που βασίζονται σε
απλές μαθηματικές εξισώσεις και σε έναν αριθμό υποθέσεων για το πώς λειτουργούν τα
πολύπλοκα συστήματα, επιχειρεί να προσεγγίσει τον ολισμό και τη συνεργασία που είναι το
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των συστατικών του συστήματος. Στη συνέχεια
παρατίθενται τα χαρακτηριστικά της αθροιστικής πολυπλοκότητας.
Σχέσεις μεταξύ των μερών: Ένα πολύπλοκο σύστημα ορίζεται περισσότερο από τις
σχέσεις παρά από τα συστατικά του μέρη. Δεδομένου του πλήθους και της ποικιλίας των
σχέσεων δεν περιορίζονται σε απλές αναδράσεις αλλά επεκτείνονται σε υψηλότερης τάξης
μη γραμμικές διαδικασίες που δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν με τις παραδοσιακές
τεχνικές (Costanza et al 1993, όπως αναφέρεται από τον Manson 2001). Υπάρχουν
υποσυστήματα και ξεχωριστά συστατικά μέρη με σκοπούς και λειτουργίες, αλλά δεδομένης
της πολυπλοκότητας των σχέσεων μεταξύ των μερών είναι αδύνατο να χαρακτηριστεί
συνολικά το σύστημα σα να έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό και μια συγκεκριμένη λειτουργία.
Εσωτερική δομή: Τα μέρη του συστήματος δεν είναι μια αδιαφοροποίητη σούπα, αλλά
χαρακτηρίζονται από σχέσεις διαφορετικής ισχύος (όπως για παράδειγμα τα διαφορετικά
βάρη στις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων σε ένα νευρωνικό δίκτυο). Στην περίπτωση που
υπάρχουν ιδιαίτερα στενές σχέσεις σχηματίζονται υποσυστήματα, αλλά ένα μέρος μπορεί να
ανήκει σε περισσότερα από ένα υποσυστήματα. Δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός: Τα
υποσυστήματα και τα μέρη των συστημάτων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους βάσει κανόνων και
ιδιοτήτων και δεν υπάρχει ούτε κάποιο κεντρικό σχέδιο αλλά ούτε και κάποιο κεντρικό
μέρος του συστήματος που γνωρίζει τα πάντα για το σύστημα. Περιβάλλον: Ένα πολύπλοκο
σύστημα οφείλει την ύπαρξή του στις σχέσεις του με το περιβάλλον, αν και η διάκριση αυτή
μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Με το περιβάλλον ανταλλάσσει ύλη, πληροφορία και
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ενέργεια. Μάθηση και μνήμη: Ένα πολύπλοκο σύστημα δεν είναι παθητικός παρατηρητής,
αλλά σχηματίζεται συνεχώς, αντιδρά, προσδοκεί. Έχει ‘μνήμη’ μέσω της διατήρησης της
εσωτερικής του δομής και μπορεί να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις λόγω της ευρείας
ποικιλίας εσωτερικών στοιχείων και υποσυστημάτων που συνδέονται με πολύπλοκες
σχέσεις. Η επιτυχής προσαρμογή του συνιστά μάθηση. Ανάδυση: Οι ιδιότητες ενός
πολύπλοκου συστήματος είναι πέρα και πάνω από το σύνολο των μερών του. Ένα σύστημα
μπορεί να έχει αναδυόμενες ιδιότητες που δεν ανιχνεύονται στα χαρακτηριστικά των μερών
του. Τα φαινόμενα της ανάδυσης μπορεί να είναι μη προβλέψιμα και μη ελέγξιμα. Αλλαγή
και εξέλιξη: Ένα πολύπλοκο σύστημα διαρκώς αλλάζει μέσω τριών διαφορετικών τύπων
μετάβασης. Μέσω της αυτό-οργάνωσης, που του επιτρέπει να αλλάζει την εσωτερική του
δομή για να αλληλεπιδρά καλύτερα με το περιβάλλον, μέσω της παράλυσης όταν εξωτερικές
δυνάμεις ή εσωτερικές διαταραχές το οδηγούν σε ένα στάδιο μακριά από την ισορροπία πριν
μεταβεί απότομα σε μια κατάσταση μεγαλύτερης οργάνωσης και τέλος, μέσω της αυτόοργανούμενης κρισιμότητας που αναφέρεται στη δυνατότητα των πολύπλοκων συστημάτων
να κυμαίνονται μεταξύ τυχαιότητας και στασιμότητας (Manson S. M. , 2001).

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Ένας απλός τρόπος για να ποσοτικοποιήσουμε την πολυπλοκότητα θα ήταν να
μετρήσουμε τον αριθμό των συστατικών μερών ή/και των αλληλεπιδράσεων σε ένα
σύστημα. Αυτή η οπτική οδήγησε στην πεποίθηση ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης
αυξήθηκε η πολυπλοκότητα. Ωστόσο, οι αριθμοί από μόνοι τους είναι μόνο μια ένδειξη
πολυπλοκότητας, όχι όμως και αναγκαία συνθήκη εφόσον υπάρχουν συστήματα με υψηλό
βαθμό σύζευξης που είναι λιγότερο πολύπλοκα από μικρότερα και λιγότερο συζευγμένα
συστήματα που μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ετερογένεια και διαφοροποίηση στη
συμπεριφορά τους (Sporns O., 2007).
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Μια μέτρηση που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε εμπειρικά παρατηρήσιμο
σύστημα, όπως ο εγκέφαλος, είναι η νευρωνική πολυπλοκότητα που προτάθηκε από τους
Tononi, Sporns και Edelman (Tononi G, Sporns O., Edelman G. M. , 1994). Η νευρωνική
πολυπλοκότητα μετράει την ενοποίηση (διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των ξεχωριστών
εντροπιών κάθε μέρους και της συνολικής εντροπίας του συστήματος ως όλου) ή αλλιώς τη
συνολική ποσότητα στατιστικής δομής μέσα σε ένα θεωρούμενα μεγάλο σύστημα. Η
κατανομή της ενοποίησης διαμέσου πολλαπλών χωρικών κλιμάκων συλλαμβάνει την
πολυπλοκότητα του συστήματος. Για παράδειγμα, ένα σύστημα με μέρη που είναι
στατιστικώς ανεξάρτητα θα παρουσιάσει συνολικά άτακτη ή τυχαία δυναμική. Η συνολική
του εντροπία θα είναι ακριβώς ίση με το άθροισμα των εντροπιών των μερών και η
ενοποίηση του συστήματος θα είναι μηδενική. Εάν τα μέρη είναι συζευγμένα σε υψηλό
βαθμό και παρουσιάζουν στατιστικές εξαρτήσεις και ομοιογενή δυναμική (δηλαδή, όλα τα
μέρη συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο) τότε οι εκτιμήσεις της ενοποίησης θα
παρουσιάζουν γραμμική κατανομή. Εάν τέλος οι στατιστικές εξαρτήσεις δεν είναι
ομοιογενείς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που περιλαμβάνονται ομαδοποιήσεις μερών,
συμπλέγματα ή ιεραρχικά μοτίβα, η κατανομή της ενοποίησης θα αποκλίνει από τη
γραμμικότητα και η συνολική ποσότητα της απόκλισης είναι ενδεικτική της πολυπλοκότητας
του συστήματος. Έτσι, εάν πρόκειται για ένα σύστημα με μεγάλη τυχαιότητα στις συνδέσεις
η πολυπλοκότητά του θα είναι μηδενική, εάν πρόκειται για ένα σύστημα με ομοιογενείς
συζεύξεις η πολυπλοκότητα θα είναι χαμηλή και σε συστήματα με πλούσια δομή και
δυναμική συμπεριφορά η πολυπλοκότητα θα είναι υψηλή.
Ο Theodore H. Bullock (Bullock T. H., 1993) αναρωτήθηκε για το εάν οι πιο
πολύπλοκοι εγκέφαλοι λειτουργούν με τις ίδιες αρχές που λειτουργούν οι απλούστεροι ή εάν
η εξέλιξη παρήγαγε νέες αρχές. Στο σχετικό άρθρο τονίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με
υπάρχοντα δεδομένα, αυτό που αύξησε την πολυπλοκότητα δεν είναι η αύξηση του αριθμού
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και του μεγέθους των νευρώνων αλλά άλλοι παράγοντες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης εμφανίστηκαν διαφοροποιήσεις στους τύπους των καναλιών των κυττάρων, στις
διαδικασίες, στις συνάψεις, στους νευροδιαβιβαστές και στους νευροτροποποιητές και όλα
αυτά συνέβαλλαν στην αύξηση της πιθανότητας για διαφοροποίηση στην απόδοση. Ακόμα,
έχει αυξηθεί η συνδεσιμότητα καθώς αναπτύχθηκαν πολλά είδη κυττάρων, αλλά και
μεγαλύτερη ποικιλία μυών και αισθητήριων οργάνων. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε ακόμα σε τί
ακριβώς διαφέρουν οι περισσότερο πολύπλοκοι εγκέφαλοι. Έτσι, προτείνει έναν αυθαίρετο
αριθμητικό τρόπο μέτρησης της πολυπλοκότητας που βασίζεται στον αριθμό των διακριτά
διαφορετικών ειδών τμημάτων, λειτουργιών αλληλοσυσχετίσεων, ξεχωριστών ερεθισμάτων
και ξεχωριστών αποκρίσεων. Εφόσον δεν είναι το μέγεθος αυτό που μετράει ο Bullock
προτείνει μετρήσεις σε υψηλότερα κέντρα που παρουσιάζουν υψηλότερους βαθμούς
διαφοροποίησης και θέτει ως υποψήφια κριτήρια τα παρακάτω: την πληθώρα πλευρικών
συνδέσεων στο ίδιο εγκεφαλικό επίπεδο, την αφθονία αμοιβαίων συνδέσεων με άλλα
εγκεφαλικά επίπεδα, την αναλογία εγγενών κυττάρων, τον αριθμό κυτταρικών τύπων που
είναι εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα πεπτίδια, τον πλούτο των προβολών από διαβιβαστικά
συστήματα του εγκεφαλικού στελέχους, κ.α.
Ένα τελευταίο σημαντικό ερώτημα είναι, το γιατί υπάρχει η πολυπλοκότητα και
ιδιαίτερα στα βιολογικά συστήματα. Μια πιθανή απάντηση βασίζεται στις εξελικτικές
απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν τα βιολογικά συστήματα. Η εξελικτική επιτυχία των
βιολογικών δομών και οργανισμών εξαρτάται από την ικανότητά τους να συλλαμβάνουν
πληροφορία από το περιβάλλον. Η βιολογική πολυπλοκότητα μπορεί συνεπώς να
δημιουργείται ως αποτέλεσμα εξελικτικής πίεσης στην αποτελεσματική κωδικοποίηση
δομικών συσχετίσεων που υποστηρίζουν επιβίωση σε διαφορετικές συνθήκες (Sporns O.,
2007).
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Κεφ. 2.2.: Η ανάδυση μέσα από τη θεωρία πολυπλοκότητας
Στη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν έχει διαφοροποιηθεί το περιεχόμενο της
έννοιας της ανάδυσης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μελετάται. H ανάδυση δεν είναι ένα
νέο θέμα. Εννοιολογικές κατασκευές όπως ‘το όλο πέρα από τα μέρη’ (που θεωρεί ότι η
ερμηνεία με όρους της συνολικής συμπεριφοράς είναι πιο σημαντική από την ερμηνεία του
πώς ένα σύστημα λειτουργεί με όρους τοπικής συμπεριφοράς) και η ‘Gestalt’ (δηλαδή, η
διαμόρφωση ή το πρότυπο από στοιχεία που είναι τόσο ενοποιημένα ως όλο ώστε δεν μπορεί
να περιγραφεί μερικώς ως άθροισμα των μερών) που αφορούν στην ανάδυση, μπορούν να
βρεθούν στη δυτική σκέψη από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Πράγματι, μια πρώτη
σχετική αναφορά βρίσκουμε στο όγδοο βιβλίο στα ‘Μεταφυσικά’ του Αριστοτέλη: «πάντων
γὰρ ὅσα πλείω μέρη ἔχει καὶ μὴ ἔστιν οἷον σωρὸς τὸ πᾶν ἀλλ᾽ ἔστι τι τὸ ὅλον παρὰ τὰ μόρια»
(για όσα έχουν πολλά μέρη, το όλο δεν είναι ο σωρός/σύνολο των μερών αλλά το όλο είναι
κάτι πέρα από τα μέρη). Μεταγενέστερες αναφορές που είναι στο ίδιο πνεύμα συναντούμε
στον John Stuart Mill το 1843: «Η χημική ανάμειξη δύο ουσιών παράγει, όπως είναι γνωστό,
μια τρίτη ουσία με ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες που έχουν είτε οι δύο ουσίες ξεχωριστά,
είτε το σύνολό τους» και στον Julian Huxley το 1947: «Και πάλι τώρα υπάρχει μια άξαφνη
αστραπιαία μετάβαση σε ένα νέο και πιο περιεκτικό τύπο ή τάξη οργάνωσης, με εντελώς νέες
αναδυόμενες ιδιότητες και που περιλαμβάνει εντελώς νέες μεθόδους περαιτέρω εξέλιξης».
Η παλιότερη αυτή θεώρηση της ανάδυσης ως ‘Gestalt’ έχει εμπλουτιστεί και
διαφοροποιηθεί με την ανάπτυξη της θεωρίας πολυπλοκότητας εγκαινιάζοντας το νέο ρεύμα
της ‘Νέο-ανάδυσης’. Η έννοια της ανάδυσης στα πολύπλοκα συστήματα έχει διάφορες
επιστημονικές και μαθηματικές ρίζες: κυβερνητική, φυσική ύλης στερεάς κατάστασης,
εξελικτική βιολογία, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητή ζωή, κ.α. Σύμφωνα με τους De Wolf και
Hoelvet (De Wolf T. & Holvoet T., 2005) υπάρχουν τέσσερις κεντρικές σχολές έρευνας που
κάθε μία επιδρά στον τρόπο με τον οποίο μελετάται η ανάδυση στα πολύπλοκα συστήματα:
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Η θεωρία των πολύπλοκων προσαρμόσιμων συστημάτων, που έγινε γνωστή από το Ινστιτούτο
του Santa Fe και χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον όρο ‘ανάδυση’ για να αναφερθεί στα
πρότυπα του μακρο-επιπέδου που έρχονται στην ύπαρξη από αλληλεπιδρώντες παράγοντες.
Η θεωρία μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων και η θεωρία Χάους που διακηρύσσει την
κεντρική έννοια των ελκυστών, δηλαδή συγκεκριμένη συμπεριφορά προς την οποία
εξελίσσεται ένα σύστημα. Η συνεργατική σχολή, που ξεκίνησε, μεταξύ άλλων, τη μελέτη της
ανάδυσης σε φυσικά συστήματα. Περιγράφει την ιδέα μιας παραμέτρου τάξεως που επιδρά
στο ποιά συνεκτικά φαινόμενα του μακρο-επιπέδου θα παρουσιάσει ένα σύστημα.
Θερμοδυναμική μακριά από την ισορροπία, που εισήχθηκε από τον Ilya Prigogine και
αναφέρεται σε αναδυόμενα φαινόμενα όπως οι διαλυτικές δομές που προκύπτουν σε
συνθήκες μακριά από την ισορροπία.
Με λίγα λόγια, οι χρήσεις της έννοιας της ανάδυσης αναφέρονται σε δύο σημαντικά
χαρακτηριστικά: μια συνολική συμπεριφορά που προκύπτει από την αλληλεπίδραση τοπικών
μερών και αυτή η συνολική συμπεριφορά δεν μπορεί να ανιχνευτεί στα ξεχωριστά μέρη (De
Wolf T. & Holvoet T., 2005). Έναν περιεκτικό ορισμό για την ανάδυση βρίσκουμε και από
τον Jeffrey Goldstein (Goldstein J., 1999): «Η ανέγερση καινοφανών και συνεκτικών δομών,
προτύπων και ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αυτό-οργάνωσης σε πολύπλοκα
συστήματα». Τέλος, από τον J. Kim (Kim J., 1999) παραθέτω τις κεντρικές αρχές του
Αναδυτισμού: 1) Ανάδυση πολύπλοκων οντοτήτων υψηλότερου επιπέδου, 2) Ανάδυση
ιδιοτήτων υψηλότερου επιπέδου, 3) Μη προβλεψιμότητα των αναδυόμενων ιδιοτήτων και 4)
Οι αναδυόμενες ιδιότητες δεν εξηγούνται και δεν ανάγονται.
Αναφέρω στη συνέχεια μια λίστα με τα πιο κοινά χαρακτηριστικά της ανάδυσης που
συμπεριλαμβάνει τις ταξινομήσεις που έχουν κάνει οι De Wolf & Holvoet και ο Goldstein:
Ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου μακρο-επιπέδου: Το επίπεδο αυτό προκύπτει από τις
αλληλεπιδράσεις των μερών αλλά το όλο είναι περισσότερο από το άθροισμα των μερών.
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Εμφάνιση Μικρο-Μακρο επίδρασης: Η επίδραση αυτή αναφέρεται σε ιδιότητες,
συμπεριφορές, δομές και πρότυπα που η τοποθεσία τους είναι σε ένα υψηλότερο μακροεπίπεδο και προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις στο χαμηλότερο μικρο-επίπεδο του
συστήματος. Αυτές οι ιδιότητες λέγονται αναδυόμενες. Ριζική Καινοτομία: Η συνολική
συμπεριφορά είναι κάτι το νέο που διαφέρει από τις ξεχωριστές συμπεριφορές που
παρουσιάζονται στα μέρη που βρίσκονται στο μικρο-επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως ότι
αναδύεται στο μακρο-επίπεδο δεν ανάγεται στα τμήματα που βρίσκονται στο χαμηλότερο
μικρο-επίπεδο. Συνοχή: Αναφέρεται σε μια λογική και συνεπή συσχέτιση των μερών. Τα
αναδυόμενα φαινόμενα εμφανίζονται ως ολοκληρωμένες ενότητες που τείνουν να διατηρούν
ένα είδος ταυτότητας στη διάρκεια του χρόνου. Αλληλεπιδρώντα μέρη: Τα μέρη του
συστήματος είναι αναγκαίο να αλληλεπιδρούν, δεν είναι αρκετή η παράλληλη λειτουργία
τους. Χωρίς αλληλεπιδράσεις δε θα προκύψουν ποτέ συμπεριφορές στο μακρο-επίπεδο. Η
ανάδυση εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των μερών. Δυναμική εξέλιξη: Στα συστήματα
που παρουσιάζεται ανάδυση, τα αναδυόμενα φαινόμενα προκύπτουν καθώς το σύστημα
εξελίσσεται στο χρόνο. Ένα τέτοιο αναδυόμενο φαινόμενο αποτελεί ένα νέο είδος
συμπεριφοράς που η δημιουργία του καθίσταται πιθανή σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό
σημείο. Μπορούμε να συσχετίσουμε την εμφάνιση των αναδυόμενων φαινομένων με την
εμφάνιση νέων ελκυστών στα δυναμικά συστήματα, δηλαδή τις διακλαδώσεις. Έλλειψη
κεντρικού ελέγχου: Δηλαδή, χρησιμοποιούνται μόνο τοπικοί μηχανισμοί για να επιδράσουν
στη συνολική συμπεριφορά. Δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος ή σχεδιασμός και κανένα τμήμα
του συστήματος δεν κατευθύνει τη συμπεριφορά του μακρο-επιπέδου. Οι δράσεις των μερών
είναι ελεγχόμενες ενώ το όλο δεν είναι άμεσα ελεγχόμενο. Δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό
συστατικό μέρος του μικρο-επιπέδου που να έχει μια αναπαράσταση της συνολικής
συμπεριφοράς. Αμφίδρομη σύνδεση: Στα συστήματα που παρουσιάζουν ανάδυση υπάρχει
ένας αμφίδρομος σύνδεσμος μεταξύ του μακρο-επιπέδου και του μικρο-επιπέδου. Από το
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μικρο-επίπεδο στο μακρο-επίπεδο τα μέρη προκαλούν την εμφάνιση μιας αναδυόμενης
δομής. Από την αντίθετη κατεύθυνση η αναδυόμενη δομή επηρεάζει τα μέρη. Ανθεκτικότητα
και ευκαμψία: η έλλειψη κεντρικού ελέγχου καθώς και το γεγονός ότι κανένα από τα
συστατικά μέρη δε μπορεί να έχει μια αναπαράσταση του συνολικού αναδυόμενου
φαινομένου συνεπάγεται ότι ένα απλό συστατικό μέρος δεν μπορεί να αποτελέσει σημείο
καταστροφής. Η ευκαμψία του συστήματος είναι τέτοια ώστε μπορούν να αντικατασταθούν
τα συστατικά του μέρη ενώ παραμένει η αναδυόμενη δομή. Παρατήρηση: Τα φαινόμενα που
αναδύονται μπορούν να γίνουν αντιληπτά, να παρατηρηθούν.
Ο σημαντικός ρόλος της παρατήρησης στα αναδυόμενα φαινόμενα έχει αναλυθεί και
τονιστεί από τους Nils A. Baas και Claus Emmeche (Baas N. A. & Emmeche C., 1997), των
οποίων τις γενικότερες ιδέες για την ανάδυση θα συνοψίσω στη συνέχεια: Προσεγγίζουν το
φαινόμενο της ανάδυσης μέσα από την έννοια των υπερδομών που περιλαμβάνουν
μηχανισμούς παρατήρησης και που τελικά επιτρέπουν την αυτοδημιουργία νέων
παρατηρησιακών πλαισίων και την ανάδυση νέων παρατηρητών στα συστήματα. Προτείνουν
ένα μοντέλο όπου ένα σύστημα απαρτίζεται από μια οικογένεια πρακτόρων που
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ενώ υπάρχουν επίσης μηχανισμοί παρατήρησης που μετρούν τις
ιδιότητες των πρακτόρων όπως αυτές χρησιμοποιούνται στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
Κάθε γενιά αλληλεπιδράσεων δημιουργεί ένα νέο είδος δομής που είναι το αποτέλεσμα των
προηγηθέντων αλληλεπιδράσεων και που περιλαμβάνει ως συστατικό στοιχείο τους
παρατηρησιακούς μηχανισμούς της προηγούμενης γενιάς με τρόπο που σε κάθε επόμενη
γενιά ενσωματώνονται οι παρατηρησιακοί μηχανισμοί της προηγούμενης, κ.ο.κ. Το
αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας υπερδομής που αποτελεί μια πολυεπίπεδη αναδυόμενη
δομή και που προκύπτει συχνά μέσω αναδρομικών διαδικασιών, αλλά όχι πάντα. [S2 = R (S1,
Obs1, Int1) οδηγεί σε: S3 = R (S2, Obs2, Int2) οδηγεί σε…: SN = R (SN-1, ObsN-1, IntN-1, SN-2,
…) Υπερδομή τάξης N]
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΔΥΣΗΣ
Ο Scott E. Page στα πλαίσια των μαθημάτων για την πολυπλοκότητα που ανέλαβε για
την TTC (The Teaching Company) αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που βοηθά να
γίνει κατανοητό το φαινόμενο της ανάδυσης (Page S. E., 2009):
Οι Μυξομύκητες ή Μυκητόζωα είναι ένας αμοιβαδοειδής μονοκύτταρος οργανισμός.
Όταν οι μυξομύκητες βρεθούν σε μια πιεστική κατάσταση, όπως κατά την έλλειψη τροφής,
ένα άτομο του μυξομύκητα εκκρίνει ένα ένζυμο ως προειδοποιητικό σήμα. Αυτό προτρέπει
άλλα άτομα μυξομύκητα να εκκρίνουν επίσης το ένζυμο. Τα ένζυμα δημιουργούν ένα
μονοπάτι και τα άτομα του μυξομύκητα αρχίζουν να μαζεύονται σε μια αποικία που λέγεται
ψευδοπλασμόδιο. Αν και το ψευδοπλασμόδιο δεν έχει εγκέφαλο ή καρδιά, ξεκινάει να
ταξιδεύει. Κάποια στιγμή η αποικία σταματάει να κινείται και αρχίζει να σωρεύεται, το ένα
άτομο επάνω στο άλλο, σχηματίζοντας ένα μίσχο. Τα άτομα του μυξομύκητα που φτάνουνε
στην κορυφή του μίσχου απελευθερώνουν σπόρια που διασπείρονται με τον άνεμο ή τη
βροχή. Αν και είχαν ξεκινήσει ως πανομοιότυπα, τα άτομα έχουν τώρα διαφορετικούς
ρόλους, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως θραύση συμμετρίας. Το παράδειγμα αυτό
δείχνει πώς μέσω της ανάδυσης οργανώνονται ατομικά μέρη για να δημιουργήσουν έναν
τρόπο επιβίωσης.
Δίνει επίσης ένα πιθανό γενικό μοντέλο, εν είδει παραδείγματος, του πώς αναδύεται ο
πολιτισμός (Page S. E., 2009):
Ο πολιτισμός μπορεί να περιγραφεί ως ένα διαμοιραζόμενο σύνολο από πεποιθήσεις,
συμπεριφορές και συνήθειες. Θεωρούμε δεδομένο ότι σε ένα πολύπλοκο σύστημα υπάρχει
αλληλεξάρτηση. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 100 πεδία στα οποία κάποιος μπορεί να έχει
πεποιθήσεις (δηλαδή 100 διαφορετικές πεποιθήσεις) και 100 πεδία όπου δρα. Σε κάθε πεδίο
παίζεται ένα παιχνίδι που καλείται ‘το παιχνίδι του καθαρού συντονισμού’: όταν δύο
διαφορετικά άτομα κάνουν το ίδιο λαμβάνουν μια θετική απόκριση, αλλιώς λαμβάνουν μια
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αρνητική απόκριση. Ας φανταστούμε τώρα ένα πεδίο όπου ιδιοσυγκρασιακά ο καθένας είναι
διαφορετικός από τον διπλανό του, έχει διαφορετικές πεποιθήσεις και αναλαμβάνει
διαφορετικές δράσεις. Καθώς περνάει ο χρόνος και τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,
συντονίζονται σε κοινές δράσεις. Κάθε άτομο συντονίζεται τοπικά με τα διπλανά του άτομα
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν αναδυόμενο καθολικό συντονισμό. Αυτός ο καθολικός
συντονισμός που μπορεί να παραλληλιστεί με τις κοινές νοοτροπίες που παρουσιάζουν οι
άνθρωποι σε μια χώρα δεν εξηγεί ωστόσο το γιατί οι πολιτισμοί έχουν νόημα και συνοχή.
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών πεδίων. Αν για
παράδειγμα κάποιος βρίσκεται στο επιστημονικό πεδίο αυτό θα επηρεάσει τη συμπεριφορά
και τις πεποιθήσεις του σε άλλα πεδία, όπως για παράδειγμα το πώς δρα στην
καθημερινότητά του, πώς εξηγεί όσα του συμβαίνουν, κ.λπ. Έτσι, οι άνθρωποι συντονίζονται
μεν με άλλους ανθρώπους, αλλά παράλληλα επιλέγουν συμπεριφορές που είναι συνεπείς με
τον εαυτό τους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μεταξύ των διαφορετικών πεδίων και των
διαφορετικών τάσεων (σε άλλα πεδία υπάρχει τάση για ταύτιση και σε άλλα για
διαφοροποίηση) μαζί με τη γενικότερη θέληση για συνοχή προκαλούν την ανάδυση ενός
μοτίβου που παρουσιάζει λειτουργικότητα, τον πολιτισμό. Οι πολιτισμοί επιτρέπουν στους
ανθρώπους να ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν οι άλλοι άνθρωποι και επιτρέπουν στους
ανθρώπους να γνωρίζουν με ποιούς τρόπους θα δράσουν σε νέες καταστάσεις.

Κεφ. 2.3.: Μηχανισμοί και είδη Ανάδυσης
Η ανάδυση είναι ένα φαινόμενο που προκύπτει με αυθόρμητο και μη αναμενόμενο
τρόπο. Η μελέτη των πολύπλοκων συστημάτων σε διάφορα πεδία έχει αναγνωρίσει κάποιους
γενικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων προκύπτει η ανάδυση, οι οποίοι θα παρουσιαστούν
στη συνέχεια. Σε πολλές περιπτώσεις η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των μηχανισμών αυτών
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είναι δυσδιάκριτη, καθώς είτε συνυπάρχουν ταυτόχρονα, είτε οι μηχανισμοί αυτοί
αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοπροσδιορίζονται.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΔΥΣΗΣ
Μη γραμμικότητα και αλλαγή φάσης: Η έννοια της μη γραμμικότητας είναι
μαθηματική και αναφέρεται σε ένα σύστημα που η έξοδός του δεν είναι άμεσα ανάλογη με
την είσοδό του, ή αλλιώς, ένα μη γραμμικό σύστημα είναι οποιοδήποτε πρόβλημα όπου οι
μεταβλητές που πρέπει να επιλυθούν δε μπορούν να γραφούν ως γραμμικός συνδυασμός
ανεξάρτητων τμημάτων. Αποτελεί ιδιότητα των χαοτικών συστημάτων που χαρακτηρίζονται
από τυχαία και μη προβλέψιμη συμπεριφορά. Η αλλαγή φάσης είναι ένα μη γραμμικό
φαινόμενο και μπορεί να κατανοηθεί με ένα απλό παράδειγμα (Page S. E., 2009). Αν υπάρχει
μια λίμνη που έχει μέσα καθαρό νερό και ρίχνουμε απόβλητα στη λίμνη θα εξακολουθεί για
μεγάλο διάστημα να φαίνεται καθαρή, ώσπου κάποια στιγμή θα ξεπεράσει ένα κρίσιμο
σημείο και θα μετατραπεί σε πράσινη γλίτσα, δηλαδή θα αλλάξει φάση. Η μη γραμμικότητα
και η αλλαγή φάσης είναι οι μηχανισμοί που εκφράζουν με τον αντιπροσωπευτικότερο τρόπο
τη μη προβλεψιμότητα των αναδυόμενων φαινομένων.
Θραύση συμμετρίας και διακλάδωση: Σημαίνει ότι η ομοιογένεια μιας τρέχουσας
τάξης σπάει και αναδύονται νέα μοτίβα. Η θραύση συμμετρίας αναφέρεται σε φαινόμενα
όπου μικρές διακυμάνσεις σε ένα σύστημα φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο που
χαρακτηρίζεται από αταξία το οποίο αποτελεί μια διακλάδωση με δύο πιθανές πορείες που
θα οδηγήσουν σε νέα τάξη. Και οι δύο πιθανότητες είναι ταυτόχρονα παρούσες. Η πορεία
που θα επιλεγεί δε μπορεί να προβλεφθεί, ενώ δίνει την εντύπωση ότι είναι αυθαίρετη
εφόσον η επιλογή μπορεί να εξαρτάται από παράγοντες που από μόνοι τους θα είχαν
ελάχιστη επίδραση στο σύστημα αλλά που στην περίπτωση της διακλάδωσης η επίδρασή
τους είναι κρίσιμη.
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Αυτό-οργάνωση (De Wolf T. & Holvoet T., 2005): Η αυτό-οργάνωση είναι μια
δυναμική και προσαρμόσιμη διαδικασία όπου τα συστήματα αποκτούν και διατηρούν δομή
από μόνα τους χωρίς εξωτερικό έλεγχο. Η δομή μπορεί να είναι χωρική, χρονική ή
λειτουργική. Ένα αυτό-οργανωμένο σύστημα έχει ένα όριο που το διακρίνει από το
περιβάλλον του. Χαρακτηριστικό της αυτό-οργάνωσης είναι η αύξηση τάξης, δηλαδή η
αυτόματη διευθέτηση επιλεγμένων τμημάτων ώστε να προαχθεί συγκεκριμένη λειτουργία.
Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της αυτό-οργάνωσης είναι η απουσία εξωτερικού
ελέγχου, δηλαδή η αυτονομία. Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα προσαρμογής και η
αντοχή στις διαταραχές και στις αλλαγές. Τέλος, η αυτό-οργάνωση αποτελεί διαδικασία που
εξελίσσεται στο χρόνο. Η αυτό-οργάνωση μπορεί να συμβεί χωρίς ανάδυση και η ανάδυση
μπορεί να συμβεί χωρίς το σύστημα να αυτό-οργανωθεί. Αλλά στα περισσότερα συστήματα
που έχουν μελετηθεί η ανάδυση και η αυτό-οργάνωση συμβαίνουν ταυτόχρονα και μπορεί η
αυτό-οργάνωση να είναι αναδυόμενη ή ένα αναδυόμενο φαινόμενο να προκύπτει λόγω της
αυτό-οργάνωσης.
Αυτό-οργανούμενη κρισιμότητα: Σύμφωνα με τον Per Bak (Bak P., 1997) και τους
συνεργάτες του, όταν ένα σύστημα βρίσκεται σε αυτό-οργανούμενη κρισιμότητα μπορεί να
υποστεί μικρές ή μεγάλες αλλαγές και μόνο ως αποτέλεσμα μικρών εξωτερικών επιδράσεων.
Το μέγεθος και η συχνότητα των αλλαγών δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Υπάρχουν
πολλές μικρές αλλαγές, λιγότερες μέτριες και λίγες μεγάλες, αλλά το μέγεθος της απόκρισης
του συστήματος δεν εξαρτάται από το μέγεθος της διαταραχής που υφίσταται, παρουσιάζει
δηλαδή μη γραμμικότητα. Όταν το σύστημα φτάσει σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα και μια
μικρή διαταραχή μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αλλαγές. Ένα παράδειγμα είναι ένας σωρός
άμμου που δημιουργείται καθώς πέφτει πάνω του μια σταθερή ροή από κόκκους. Όταν
φτάσει σε κρίσιμο σημείο ένας μόνο κόκκος άμμου μπορεί να μην προκαλέσει καμιά
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αισθητή επίδραση, μπορεί να κάνει λίγη άμμο να γλιστρήσει ή μπορεί να προκαλέσει μια
χιονοστιβάδα.
Καταρρακτώδης αντίδραση – αυτοκατάλυση: Ένα μικρό γεγονός ή μερικές μικρές
δράσεις μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά (καταρράκτη) από διαδοχικές δράσεις και
αλλαγή σε μεγάλη κλίμακα. Η καταρρακτώδης δράση οφείλεται σε θετική ανάδραση μεταξύ
των συστατικών μερών ενός συστήματος (αυτοκατάλυση). Από τη στιγμή που μια
διαδικασία θα φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, κάθε περαιτέρω δράση ενισχύει
πολλαπλασιαστικά τη διαδικασία, που επιταχύνεται και πάρα πολύ γρήγορα αλλάζει φάση. Η
αυτοκατάλυση είναι γνωστή στις χημικές αντιδράσεις όπου τουλάχιστον κάποιο από τα
προϊόντα της αντίδρασης αποτελεί επίσης αντιδρών στοιχείο. Οι αυτοκαταλυόμενες
αντιδράσεις λειτουργούν με μη γραμμικό τρόπο. Παράδειγμα καταρρακτώδους αντίδρασης
είναι η μετατροπή του νερού σε πάγο. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μετατροπή σε πάγο
ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα καθώς μεταβαίνει από μια ασταθή κατάσταση σε μια
κατάσταση μεγαλύτερης τάξης και μικρότερης εντροπίας.
Αναδρομή: Αναδρομή είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται παίρνοντας
κάθε φορά σαν δεδομένα τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκτέλεσής της. Η αναδρομή
έχει προταθεί από τον Douglas Hofstadter (Hofstadter D., 2007) ως μηχανισμός μέσω του
οποίου αναδύεται η ταυτότητα, δηλαδή το εγώ. Το εγώ αποτελεί έναν παράξενο βρόχο που
μπορεί να παρομοιαστεί με τη διαδικασία του να κοιτάζει κανείς τον εαυτό του στον
καθρέπτη να κοιτάζεται σε έναν αντικριστό καθρέφτη, κάτι που δημιουργεί μια άπειρη
αναδρομή. Κάθε συνειδητό ον αποκτά ταυτότητα μέσω μιας αναδρομικής διαδικασίας η
οποία παίρνει ως είσοδο τον ίδιο τον εαυτό αλλά και στιγμιότυπα από άλλα άτομα και το
περιβάλλον. Η αναδρομή έχει επίσης προταθεί ως μηχανισμός ανάδυσης της συνείδησης από
τη θεωρία της Αυτοποίησης (Maturana H.R. & Varela F. J., 1980) που θα εξετάσουμε στο
επόμενο μέρος.
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ΕΙΔΗ ΑΝΑΔΥΣΗΣ
Επειδή ο όρος ‘Ανάδυση’ έχει και ποικίλες θεωρητικές καταβολές αλλά και παίρνει
διαφορετικές μορφές ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο του οποίου τα φαινόμενα μελετάμε,
όπως επίσης υπάρχουν αυστηρότερες ή χαλαρότερες, στενότερες ή ευρύτερες ερμηνείες,
είναι σκόπιμο να κλείσει η παρουσίασή της με μια σύντομη αναφορά στα είδη της.
Απλή - Σύνθετη (Simple – Complex) (Page S. E., 2009): Μια πρώτη διάκριση που
προέρχεται από τη θεωρία συστημάτων είναι η διάκριση σε απλή ή σε σύνθετη ανάδυση. Η
απλή ανάδυση είναι μια ιδιότητα του μακρο-επιπέδου σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε
ισορροπία, όπως η υγρότητα του νερού που δημιουργείται από τους ασθενείς δεσμούς
υδρογόνου που κρατούν τα υδροξύλια και τα υδρογόνα δεμένα μεταξύ τους. Η σύνθετη είναι
επίσης ιδιότητα του μακρο-επιπέδου αλλά συμβαίνει σε ένα πολύπλοκο σύστημα όταν δεν
είναι σε ισορροπία, όπως στην περίπτωση της αναδυόμενης δομής του ψευδοπλασμόδιου στο
παράδειγμα του μυξομύκητα που παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο αυτού του μέρους.
Οριζόντια – Κάθετη (Van Heuveln B., 2000): Το πρώτο είδος έχει να κάνει με την
παράμετρο χρόνο. Όταν μια ιδιότητα αναδύεται από ένα σύστημα-βάση υπάρχει μια χρονική
σχέση, με την έννοια ότι δεδομένης της ύπαρξης του συστήματος κάποια στιγμή αργότερα θα
εμφανιστεί η αναδυόμενη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε οριζόντια
ανάδυση ή ανάδυση στο χρόνο και ένα παράδειγμα είναι διάφορα είδη που μέσω της
εξέλιξης αναδύονται κάποια χρονική στιγμή. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει χρονική
συσχέτιση αλλά η ανάδυση αντανακλά μια συγκεκριμένη διαφορά ανάμεσα σε επίπεδα ή
προοπτικές και στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στην κάθετη ανάδυση ή ανάδυση
μεταξύ επιπέδων. Για παράδειγμα, ένα υλικό που συνθέτεται μέσω μιας διαδικασίας έχει μια
δομή που μπορεί να παρατηρηθεί σε επίπεδο φυσικής και σε επίπεδο χημείας (ή σε επίπεδο
βιοχημείας, βιολογίας, κ.λπ. εάν πρόκειται για οργανική ή βιολογική ύλη). Ενώ όλα τα
επίπεδα συνυπάρχουν ταυτόχρονα, η αναδυόμενη δομή μπορεί να γίνει φανερή εάν
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παρατηρήσουμε το υψηλότερο επίπεδο ενώ στο χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να
διαπιστώνεται μόνο η ύπαρξη των συστατικών μερών. Τα δυο είδη δεν είναι πάντα
διαχωρισμένα, εφόσον μπορεί να αναδυθεί κάτι στο χρόνο (οριζόντια ανάδυση) αλλά να
μπορεί να παρατηρηθεί μόνο εάν το παρατηρήσουμε από μια προοπτική υψηλότερου
επιπέδου (κάθετη ανάδυση). Και στα δύο είδη επίσης υπάρχει η ανάδυση κάτι νέου, αλλά
στην περίπτωση της κάθετης το νέο αντανακλά τη διαφορά σε είδος ενώ στην οριζόντια
ανάδυση το νέο σημαίνει ότι προκύπτει κάτι που δεν υπήρχε πριν την ανάδυση.
Δομική – Λειτουργική (Brown S. R. , 2009): Ο Steven Ravett Brown αναφέρει αυτήν
την τρίτη διάκριση. Η δομική ανάδυση χαρακτηρίζει την ανάδυση σε συστήματα με όρους
των συστατικών τους μερών και των αλληλεπιδράσεών τους, ενώ η λειτουργική σχετίζεται
με την επίδραση των αναδυόμενων φαινομένων σε άλλα συστήματα ή στοιχεία. Με τις
παραπάνω έννοιες ο Brown εκτιμά ότι η θεώρηση της ανάδυσης όπως την παρουσιάζει ο
Kim («καθώς τα συστήματα αποκτούν αυξανόμενα υψηλότερους βαθμούς οργανωτικής
πολυπλοκότητας ξεκινούν να επιδεικνύουν νέες ιδιότητες που κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνουν
τις ιδιότητες των συστατικών τους μερών και συμπεριφέρονται με τρόπους που δε μπορούν να
προβλεφθούν στη βάση των νόμων που κυβερνούν τα απλούστερα συστήματα» (Kim J., 1999))
είναι λειτουργική, ενώ ρητές περιγραφές από δίκτυα ‘μικρών κόσμων’, χαοτικών
συστημάτων ή άλλων ειδών από πολύπλοκες εσωτερικές οργανώσεις των μαθηματικών, της
φυσικής και της επιστήμης των υπολογιστών, ανήκουν στη δομική θεώρηση.
Ανάδυση συγκεκριμένης αποτίμησης – Μετριοπαθής – Ριζοσπαστική: Αυτή η διάκριση
παρουσιάζεται από τον Robert Van Gulick (Van Gulick R., 2001). Το πρώτο είδος έχει
περισσότερο το ρόλο να ξεχωρίσει μια κοινότυπη αλλά χωρίς ουσία ερμηνεία της ανάδυσης
που βασίζεται στη θέση ότι το όλο έχει ιδιότητες που δεν έχουν τα μέρη του (Kim J., 2006).
O Van Gulick προτείνει ως παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιος την παραπάνω
δήλωση περί μέρους και όλου αναφερόμενος σε ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο με βάρος ένα
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κιλό, όπου κανένα από τα μέρη του δε ζυγίζει ένα κιλό κι έτσι, το όλο έχει μια ιδιότητα που
δεν έχουν τα μέρη. Αλλά αυτό δεν αποτελεί φαινόμενο ανάδυσης. Το δεύτερο είδος που
προτείνει ο Van Gulick είναι η μετριοπαθής ανάδυση, κατά την οποία το όλο έχει ιδιότητες
που είναι διαφορετικές σε είδος από τις ιδιότητες των μερών του. Για παράδειγμα, ένα
κομμάτι ύφασμα μπορεί να έχει πορφυρή απόχρωση ενώ κανένα από τα μόρια που
σχηματίζουν την επιφάνειά του δεν έχουν πορφυρή απόχρωση. Το τρίτο είδος ανάδυσης, η
ριζοσπαστική ή ακραία ανάδυση, προσθέτει στον ορισμό της μετριοπαθούς ανάδυσης και τη
συνθήκη ότι η φύση και η ύπαρξη της αναδυόμενης ιδιότητας δεν συνεπάγεται αναγκαία από
τις ιδιότητες των μερών, από τον τρόπο σύνδεσής τους και από τις νομολογικές
κανονικότητες που κυβερνούν τις ιδιότητες των μερών. Ακόμα παραπέρα, το νέο
αναδυόμενο όλο μπορεί να παρουσιάζει νέες αιτιακές δυνάμεις, μια δήλωση που ο ίδιος ο
Van Gulick θεωρεί αρκετά τραβηγμένη και που αποτελεί έναν σημαντικό πόλο διαμάχης για
το εάν πραγματικά μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς θα επέτρεπε την νοητική
αιτιότητα.
Ισχυρή – Ασθενής (Weak – Strong): Η τελευταία διάκριση είναι και η πιο γνωστή που
γίνεται για την ανάδυση. Κατά τον David Chalmers (Chalmers D. J., 2002), μπορούμε να
πούμε ότι ένα φαινόμενο ενός υψηλότερου επιπέδου είναι ισχυρά αναδυόμενο από ένα πεδίο
χαμηλότερου επιπέδου όταν οι αλήθειες που αφορούν στο αναδυόμενο φαινόμενο δεν
ανάγονται ούτε καν βάσει αρχών από τις αλήθειες στο πεδίο του χαμηλότερου επιπέδου. Από
την άλλη μεριά, ένα φαινόμενο υψηλότερου επιπέδου είναι ασθενώς αναδυόμενο από ένα
πεδίο χαμηλότερου επιπέδου όταν οι αλήθειες που αφορούν το φαινόμενο αυτό δεν
προβλέπονται δεδομένων των αρχών που κυβερνούν το πεδίο του χαμηλότερου επιπέδου. Ο
Mark Bedau αναφέρει επιπλέον για την ασθενή ανάδυση (Bedau M.A., 2008), ότι η ανάδυση
πάντα εμπλέκει ένα είδος σχέσης μεταξύ συνολικών και τοπικών φαινομένων με την έννοια
ότι τα αναδυόμενα μακρο-φαινόμενα εξαρτώνται από τα μικρο-φαινόμενα αλλά είναι
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συγχρόνως και αυτόνομα. Η χαρακτηριστική ιδιότητα της ασθενούς ανάδυσης είναι ότι το
μακρο-επίπεδο μπορεί να αναχθεί οντολογικά και αιτιακά στο μικρο-επίπεδο. Ορίζει την
ασθενή ανάδυση ως εξής: «Εάν P είναι μια μακρο-ιδιότητα ενός συστήματος S, τότε η P είναι
ασθενώς αναδυόμενη εάν και μόνο εάν η P είναι παραγωγικά εξηγήσιμη από όλα τα
προηγούμενα μικρο-γεγονότα της S αλλά μόνο με έναν ασυμπίεστο τρόπο». Μια ακόμα
λεπτότερη διάκριση για την ισχυρή και την ασθενή ανάδυση προτείνει τέλος ο Achim
Stephan (Stephan A., 1999) που διακρίνει τρία είδη, δύο τύπους ισχυρής ανάδυσης, τη
συγχρονική και τη διαχρονική, και την ασθενή ανάδυση. Στη συγχρονική ανάδυση η έμφαση
δίνεται στην άχρονη σχέση μεταξύ της ιδιότητας ενός συστήματος και της μικρο-δομής του,
δηλαδή επικεντρώνεται στη διευθέτηση και στις ιδιότητες των μερών του συστήματος. Για
τη συγχρονική ανάδυση μια ιδιότητα ενός συστήματος είναι αναδυόμενη εάν δεν ανάγεται
στη διευθέτηση και στις ιδιότητες των μερών του συστήματος. Η διαχρονική ανάδυση από
την άλλη μεριά επικεντρώνεται στο ότι οι νέες ιδιότητες δεν μπορούν να προβλεφθούν πριν
την εμφάνισή τους. Η συγχρονική ανάδυση περιλαμβάνει και τη διαχρονική εφόσον οι μη
αναγώγιμες ιδιότητες είναι και μη προβλέψιμες, αλλά δε συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή η
διαχρονική ανάδυση δεν είναι και συγχρονική. Οι δύο αυτές ισχυρές θέσεις για την ανάδυση
αποτελούν επεκτάσεις της ασθενούς ανάδυσης με την πρόσθεση κάποιων επιπλέον θέσεων.
Η ασθενής ανάδυση δέχεται τον φυσικαλισμό, αλλά προσθέτει και την έννοια των
συστηματικών ή συλλογικών ιδιοτήτων. Οι γενικές ιδιότητες των πολύπλοκων συστημάτων
είναι δύο τάξεων: ιδιότητες που έχουν και κάποια από τα μέρη του συστήματος και ιδιότητες
που δεν έχει κανένα από τα μέρη του συστήματος (λέγονται επίσης και συλλογικές ιδιότητες
επειδή τις έχει το σύνολο κι όχι τα μέρη) και είναι αναδυόμενες. Η θέση της ασθενούς
ανάδυσης βασίζεται και σε μια τρίτη αρχή, τον συγχρονικό ντετερμινισμό: Οι συλλογικές
ιδιότητες ενός συστήματος εξαρτούνται νομολογικά από τη μικρο-δομή του και δεν μπορεί
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να υπάρξει διαφορά στις συλλογικές ιδιότητες εάν δεν υπάρχουν διαφορές στις ιδιότητες των
μερών ή στη διάταξή τους.
Πώς συνδέονται οι παραπάνω διακρίσεις με την ανάδυση της συνείδησης;
Όσον αφορά στην πρώτη διάκριση, στην απλή και σύνθετη, εκτιμώ πως δε μπορεί να
δοθεί εύκολα απάντηση, θα χρειαζόταν πρώτα να εστιάσουμε στο σύστημα όπου αναζητούμε
την ανάδυση της συνείδησης και να αξιολογήσουμε πέρα από την πολυπλοκότητά του, το τί
σημαίνει να βρίσκεται σε ισορροπία και τί σε κατάσταση μακριά από την ισορροπία και ποιά
φαινόμενα συνδέονται με τις δύο αυτές καταστάσεις.
Για τη δεύτερη διάκριση τα πράγματα φαίνονται πιο εύκολα. Το ελάχιστο που
μπορούμε να πούμε είναι ότι η οριζόντια ανάδυση αφορά στο πώς εμφανίστηκε η συνείδηση
κάποια στιγμή στην εξελικτική πορεία των ειδών και πιο συγκεκριμένα πότε εμφανίστηκε
στο ανθρώπινο είδος ή στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ακόμα, μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις
για το πότε εμφανίζεται η ολοκληρωμένη έννοια του εγώ στην οντογενετική εξέλιξη ενός
ανθρώπου. Αντίστοιχα, η κάθετη ανάδυση σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε στιγμή στον
εγκέφαλο γίνονται πολλές διεργασίες οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλά
ιεραρχικά επίπεδα, το υψηλότερο εκ των οποίων είναι το νοητικό που παρουσιάζει ιδιότητες
που διαφέρουν από το νευροβιολογικό υπόστρωμα. Το γιατί οι ιδιότητες των υψηλότερων
επιπέδων δεν εμφανίζονται στα χαμηλότερα επίπεδα είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με
την κάθετη ανάδυση.
Η διάκριση μεταξύ δομικής και λειτουργικής ανάδυσης μπορεί επίσης να συσχετιστεί
με τη συνείδηση. Έτσι, μπορούμε να εξετάσουμε τον εγκέφαλο σε ολοένα υψηλότερα δομικά
οργανωμένα επίπεδα και να τα διακρίνουμε από χαμηλότερα επίπεδα μικρότερης οργάνωσης
και χαμηλότερης πολυπλοκότητας. Μπορούμε ακόμα να θέσουμε την ερώτηση, εάν η
συνείδηση ως αναδυόμενη ιδιότητα ή φαινόμενο έχει κάποιον λειτουργικό ρόλο ή όχι.
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Όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ μετριοπαθούς και ριζοσπαστικής ανάδυσης, το ζήτημα
έχει να κάνει με το εάν θεωρούμε ότι η συνείδηση ως αναδυόμενο φαινόμενο είναι κάτι που
έχει αιτιακό ρόλο και εάν αυτός ο ρόλος μπορεί να θεαθεί ανεξάρτητα και αυτόνομα από τον
αιτιακό ρόλο που έχει το νευροβιολογικό υπόστρωμα από το οποίο προέρχεται ή μέσω του
οποίου πραγματώνεται. Το ζήτημα αυτό είναι κοινό και για τη διάκριση μεταξύ ασθενούς και
ισχυρής ανάδυσης. Είναι πολύ διαφορετικό να παραδεχτούμε ότι ένα φαινόμενο δεν μπορεί
να εξηγηθεί (μετριοπαθής ανάδυση και ασθενής ανάδυση) από το να παραδεχτούμε ότι το
φαινόμενο αυτό από τη στιγμή που αναδύθηκε αποκτά οντολογική υπόσταση με αιτιακές
δυνάμεις, κάτι που θα μας ανάγκαζε να υποθέσουμε επίσης ότι μπορεί να επιδράσει αιτιακά
και στο υπόστρωμα από το οποίο προήλθε.
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Στο τρίτο αυτό μέρος προσπάθησα να συγκεντρώσω θεωρίες που έχουν προταθεί για
την εξήγηση της γέννησης της συνείδησης που άλλες με την αυστηρότερη και άλλες με τη
χαλαρότερη έννοια υιοθετούν μια αναδυτιστική οπτική ή άλλες συγγενικές εκφράσεις του μη
αναγωγικού φυσικαλισμού. Κάποιες είναι απλά θεωρίες ή προτάσεις εξήγησης και κάποιες
άλλες δεν είναι ακριβώς προτάσεις αλλά πλαίσια γενικότερης ερμηνείας των νοητικών
φαινομένων στα οποία περιλαμβάνεται και το φαινόμενο της συνείδησης.

Κεφ. 3.1.: Η θεώρηση του R. W. Sperry για τη συνείδηση
Η πρόταση του Roger Wolcott Sperry για την ανάδυση της συνείδησης είναι
αντιπροσωπευτική της θεώρησης της ανάδυσης ως ένα είδος Gestalt. Η λέξη ‘Gestalt’ είναι
γερμανική και σημαίνει σχήμα, μορφή και πληρότητα/ολότητα, χρησιμοποιήθηκε δε από την
ψυχολογία για να εκφράσει την άποψη ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με ολιστικό τρόπο και με
αυτό-οργανωτικές τάσεις. Η κλασική φράση που ενσωματώνει την έννοια της Gestalt είναι:
«Το όλο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών». Ο Sperry επέκτεινε την ψυχολογία
της Gestalt στην εγκεφαλική φυσιολογία. Όπως γράφει ο ίδιος (Sperry R. W., 1987):
«Μια μεγάλη επίδραση στη σκέψη μου ήταν τα γραπτά του βιολόγου Lloyd Morgan
σχετικά με την αναδυόμενη εξέλιξη, που χρονολογούνται στη δεκαετία του 1920. Το
κεντρικό σημείο αυτής της θέσης είναι ότι όταν τα μέρη συνενώνονται σε ένα νέο όλο,
αυτό το νέο όλο παρουσιάζει ιδιότητες – αναδυόμενες ιδιότητες – που δεν μπορούν να
προβλεφθούν βάση των αρχών των μερών του και δεν μπορούν να εξηγηθούν εντελώς
με όρους των μερών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η συνείδηση και άλλες υποκειμενικές
ποιότητες, όπως ιδέες, αισθήματα, σημασίες και συγκινήσεις που τις συνδέουμε με το
‘νου’, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αναδυόμενες ιδιότητες του φυσικού εγκεφάλου.
Θα μπορούσαν ακόμα να κατανοηθούν – και αυτό ήταν το καινοτόμο βήμα – σα να
έχουν έναν πραγματικά λειτουργικό ρόλο στις εγκεφαλικές διεργασίες.»
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Ο Sperry θεώρησε ότι η συνείδηση είναι άμεση, δυναμικά αναδυόμενη ιδιότητα της
εγκεφαλικής δραστηριότητας, ένα ολοκληρωμένο τμήμα της εγκεφαλικής διεργασίας που
λειτουργεί ως θεμελιώδης συνιστώσα της δράσης και ασκεί μια άμεση ολιστική μορφή
ελέγχου στα πρότυπα ροής της εγκεφαλικής διέγερσης. Η συνειδητή εμπειρία, αν και
αδιαχώριστα συνδεδεμένη με τις διεργασίες του υλικού εγκεφάλου, παρουσιάζει ξεχωριστές
ιδιότητες που υπερβαίνουν το συλλογικό άθροισμα των νευρο-φυσικο-χημικών συμβάντων
από τις οποίες δομούνται. Οι ιδιότητες αυτές είναι ολιστικές στη φύση τους και προκύπτουν
από υψηλότερου επιπέδου εγκεφαλικές αλληλεπιδράσεις, στη δυναμική των οποίων, οι πιο
ολοκληρωμένες συνειδησιακές ιδιότητες φαίνεται ότι εκτοπίζουν τις πιο θεμελιώδεις
φυσικοχημικές δυνάμεις, ακριβώς όπως οι ιδιότητες των μορίων αντικαθιστούν τις πυρηνικές
δυνάμεις στις χημικές αλληλεπιδράσεις (Sperry R. W. , 1969).Η συνείδηση, σύμφωνα με τον
Sperry, γεννιέται και εξαρτάται από τη νευρωνική δραστηριότητα αλλά δεν είναι κάτι το
ξεχωριστό από αυτή. Ο Sperry, αν και υποστήριξε ότι οι νοητικές ιδιότητες είναι αιτιακά
ενεργές και αποτελούν πραγματικές οντότητες, επέμενε ότι η θέση του είναι μακριά από τον
δυισμό (Sperry R. W. , 1980).
Ο Sperry υποστήριξε ιδιαίτερα τη θέση ότι οι νοητικές καταστάσεις είναι αιτιακά
ενεργές (Sperry R. W. , 1980). Αναφέρει, ότι μέχρι το 1964 θεωρείτο ασύλληπτη η
αλληλεπίδραση φυσικών και νοητικών καταστάσεων. Παλαιότερα, αποδιδόταν η αιτιακή
δύναμη του νου στα νευρωνικά σύστοιχα των νοητικών καταστάσεων και οι συνειδητές
ιδιότητες θεωρούνταν αιτιακά ανενεργές, μια θεώρηση που άλλαξε με την τροποποιημένη
έννοια του νου ως μια αιτιακή και λειτουργική αναδυόμενη ιδιότητα. Η ιδέα είναι, σύμφωνα
με τον Sperry, ότι τα συνειδητά φαινόμενα ως αναδυόμενες λειτουργικές ιδιότητες της
εγκεφαλικής διεργασίας ασκούν έναν ενεργό ρόλο ελέγχου καθορίζοντας αιτιακά τη
διαμόρφωση των προτύπων ροής της εγκεφαλικής διέγερσης. Από τη στιγμή που θα
παραχθούν από τα νευρωνικά γεγονότα, τα υψηλότερης τάξεως νοητικά πρότυπα και
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προγράμματα έχουν τις δικιές τους υποκειμενικές ποιότητες και τη δική τους πρόοδο,
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με τους δικούς τους αιτιακούς νόμους και αρχές που είναι
διαφορετικές και δεν μπορούν να αναχθούν σε αυτές της νευροφυσιολογίας. Σε σύγκριση με
τις φυσιολογικές διεργασίες, τα συνειδησιακά γεγονότα είναι πιο ολιστικά και καθορίζονται
από διαμορφωτικές και οργανωτικές αλληλοσυσχετίσεις με τις νευρωνικές λειτουργίες. Οι
νοητικές οντότητες υπερβαίνουν το φυσιολογικό επίπεδο ακριβώς όπως το φυσιολογικό
επίπεδο υπερβαίνει το μοριακό, το μοριακό υπερβαίνει το ατομικό και το υποατομικό, κ.ο.κ.
Οι νοητικές δυνάμεις δεν παραβιάζουν, δε διαταράσσουν και δεν παρεμβαίνουν στη
νευρωνική δραστηριότητα αλλά επιγίγνονται. Η αλληλεπίδραση είναι αμοιβαία μεταξύ των
νευρωνικών και νοητικών επιπέδων στις ιεραρχίες των ένθετων εγκεφαλικών ιεραρχιών.
Για να εξηγήσει πώς εννοεί την αιτιακή δραστικότητα του νοητικού επιπέδου ο
Sperry είχε αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα (Sperry R. W. , 1969). Μια ρόδα που
κυλάει στην κατηφόρα φέρει τα άτομα και τα μόριά της σε μια πορεία στο χρόνο και στο
χώρο και σε μια μοίρα που καθορίζεται από τις ιδιότητες του συστήματος ως όλου και
ανεξάρτητα από τις τάσεις των ξεχωριστών ατόμων και μορίων. Τα άτομα και τα μόρια
υπακούουν στις υψηλότερες ιδιότητες του όλου. Μπορεί κανείς να συγκρίνει την κυλιόμενη
ρόδα με μια προοδευτική εγκεφαλική διεργασία ή μια προοδευτική ακολουθία σκέψης όπου
οι συνολικές ιδιότητες της εγκεφαλικής διεργασίας, ως μια συνεκτική οργανωτική οντότητα,
καθορίζουν το συγχρονισμό και τη διάταξη στο χώρο των προτύπων πυροδότησης μέσα στη
νευρωνική του υποδομή. Ο έλεγχος είναι αμφίδρομος, όθεν και η αλληλεπίδραση νου και
εγκεφάλου. Τα συστατικά του υποσυστήματος καθορίζουν συλλογικά τις ιδιότητες του όλου
σε κάθε επίπεδο και αυτά με τη σειρά τους καθορίζουν τη χρονική και χωρική πορεία και
άλλες συγγενικές ιδιότητες των μερών.
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Κεφ. 3.2.: Ο K. Popper και η ανάδυση της συνείδησης
Ο Sir Karl Raimund Popper παρουσίασε τις ιδέες του για την ανάδυση της
συνείδησης στη διάλεξη που είχε δώσει στο Darwin College του Cambridge, στις 8
Νοεμβρίου του 1977, με τίτλο, “Natural Selection and the Emergence of Mind” (Popper K.,
1978) όπου καταρχάς απευθύνθηκε στο ‘Πρόβλημα του Huxley’ (όπως το αναφέρει),
σύμφωνα με το οποίο ο νους είναι ένα επιφαινόμενο. Το κείμενο του Huxley στο οποίο
απάντησε ο Popper είναι το ακόλουθο:
«Μπορεί να υποτεθεί ότι οι μοριακές αλλαγές στον εγκέφαλο είναι οι αιτίες των
συνειδησιακών καταστάσεων… Αλλά, υπάρχει κάποια απόδειξη ότι αυτές οι
καταστάσεις συνείδησης μπορούν, αντίστροφα, να προκαλέσουν… μοριακές αλλαγές
[στον εγκέφαλο] οι οποίες θα προκαλέσουν τη μυϊκή κίνηση;… Δε βλέπω ένα τέτοιο
αποδεικτικό στοιχείο… [Η συνείδηση φαίνεται] να σχετίζεται με το μηχανισμό του…
σώματος απλώς ως ένα συσχετιζόμενο προϊόν της εργασίας του… [Η συνείδηση
φαίνεται να] είναι… παντελώς χωρίς καμιά δύναμη τροποποίησης της εργασίας του
σώματος, ακριβώς όπως η σφυρίχτρα του ατμού… μιας ατμομηχανής δεν έχει επίδραση
στη μηχανή.»
Ο Popper επικαλέστηκε τη Δαρβινική Θεωρία και τις απόψεις του Δαρβίνου ότι οι
νοητικές δυνάμεις των ζώων και του ανθρώπου είναι αποτελέσματα της φυσικής επιλογής.
Σύμφωνα με τον Popper, εάν ισχύει αυτό, τότε οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να βοηθούν τα
ζώα και τους ανθρώπους στον αγώνα για φυσική επιβίωση. Από αυτό προκύπτει ότι οι
νοητικές δυνάμεις πρέπει να είναι ικανές να ασκούν μια σημαντική επίδραση στις φυσικές
δράσεις των ζώων και των ανθρώπων. Εάν οι υποκειμενικές εμπειρίες, οι συνειδησιακές
καταστάσεις γενικότερα, υπάρχουν, θα έπρεπε εάν συμφωνούμε με τον Δαρβινισμό, να
ψάξουμε για τη χρήση τους, για τη λειτουργία τους στην προσαρμογή των ειδών που τις
έχουν. Εφόσον είναι χρήσιμες για τη ζωή, θα πρέπει να έχουν συνέπειες στο φυσικό κόσμο.
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Εάν η συνείδηση ήταν άχρηστη δε θα αποτελούσε προϊόν της εξέλιξης μέσα από τη φυσική
επιλογή. Υπάρχει συνεπώς αμοιβαία αλληλεπίδραση μεταξύ νου και σώματος.
Ο Popper θεωρεί σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, ότι υπάρχουν τρία (ή και
περισσότερα) αλληλεπιδρώντα επίπεδα ή πεδία ή κόσμοι. Ο κόσμος των φυσικών πραγμάτων
ή συμβάντων ή καταστάσεων ή διεργασιών, που συμπεριλαμβάνει τα σώματα των ζώων και
τους εγκεφάλους, ο κόσμος των νοητικών καταστάσεων και ο κόσμος των προϊόντων του
ανθρώπινου νου, κυρίως τα έργα τέχνης και οι επιστημονικές θεωρίες. Ο πρώτος κόσμος
αλληλεπιδρά με τον δεύτερο και ο τρίτος κόσμος αλληλεπιδρά με τον πρώτο μέσω του
κόσμου των νοητικών καταστάσεων. Η θέση του είναι αντίθετη και με τον
επιφαινομεναλισμό, αλλά αντιτίθεται επίσης στην άποψη που υιοθετείται από τη θεωρία
ταυτότητας, ότι ο κόσμος των φυσικών αντικειμένων είναι κλειστός και ότι η αιτιότητα είναι
μόνο φυσική αιτιότητα.
Εικάζει ο Popper, ότι η ζωή και αργότερα ο νους, εξελίχθηκαν ή αναδύθηκαν σε ένα
σύμπαν που μέχρι κάποια στιγμή δεν είχε ζωή ούτε νου. Όπως αναφέρει:
«Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το σύμπαν είναι δημιουργικό ή εφευρετικό. Σε
οποιονδήποτε βαθμό είναι δημιουργικό με την έννοια που μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι
καλλιτέχνες και μεγάλοι επιστήμονες είναι δημιουργικοί. Κάποτε δεν υπήρχε ποίηση στο
σύμπαν, κάποτε δεν υπήρχε μουσική. Αλλά μετά, αργότερα, υπήρξε. Προφανώς, δε θα
μπορούσε να υπάρχει κάποιο είδος εξήγησης να αποδώσει σε άτομα, ή σε μόρια, ή
ακόμα στα κατώτερα ζώα τη δυνατότητα να δημιουργούν έναν πρόδρομο ποίησης, μια
λεγόμενη πρωτο-ποίηση. Πιστεύω ότι δεν είναι καλύτερη εξήγηση εάν αποδώσουμε σε
άτομα ή μόρια μια πρωτο-ψυχή, όπως κάνουν οι πανψυχιστές. Όχι, η περίπτωση της
πρωτο-ποίησης δείχνει καθαρά ότι το σύμπαν έχει τη δύναμη να δημιουργήσει κάτι νέο.
Όπως κάποτε είπε ο Ernst Mayr, η ανάδυση πραγματικής καινοτομίας στη διαδικασία
της εξέλιξης, θα έπρεπε να θεωρηθεί γεγονός.»
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Η συμπεριφορά των ζώων, κατά τον Popper, είναι αποτέλεσμα προγράμματος, αλλά
σε αντίθεση με τους υπολογιστές πρόκειται για αυτό-προγραμματισμό όπου το πρόγραμμα
είναι γραμμένο στον γενετικό κώδικα του DNA. Διακρίνει μεταξύ ανοιχτών και κλειστών
συμπεριφορικών προγραμμάτων, όπου τα κλειστά προγράμματα περιγράφουν με
λεπτομέρεια μια συμπεριφορά ενώ τα ανοιχτά –όπως είναι τα προγράμματα των ζώων- δεν
υπαγορεύουν όλα τα συμπεριφορικά βήματα αλλά αφήνουν εναλλακτικές επιλογές, αν και
μπορεί να προσδιορίζουν την πιθανότητα ή τάση για τη μία ή την άλλη επιλογή. Υποθέτει ότι
τα ανοιχτά προγράμματα εξελίσσονται μέσω της φυσικής επιλογής λόγω της εξελικτικής
πίεσης πολύπλοκων και ακανόνιστα μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών καταστάσεων.
Θεωρεί λοιπόν, ότι η συνείδηση προέρχεται από τις επιλογές που έχουν αφεθεί ανοιχτές στα
ανοιχτά συμπεριφορικά προγράμματα.
Το μοντέλο που πρότεινε ο Popper για την ανάδυση της συνείδησης αποτελείται από
τέσσερα στάδια, τα οποία είναι τα παρακάτω:
1. Ανάπτυξη μιας λειτουργίας που δρα ως κεντρική προειδοποίηση (π.χ. πόνος,
ερεθισμός, φόβος) επηρεάζοντας τον οργανισμό ώστε να σταματήσει μια ανεπαρκή
κίνηση και να υιοθετήσει μιαν εναλλακτική συμπεριφορά στη θέση της, πριν να είναι
πολύ αργά και επέλθει μεγαλύτερη καταστροφή. Η φυσική επιλογή θα ευνοήσει αυτή
την αλλαγή συμπεριφοράς.
2. Η φυσική επιλογή θα ευνοήσει τους οργανισμούς που θα δοκιμάσουν, με τη μια
μέθοδο ή την άλλη, τις πιθανές κινήσεις που μπορούν να υιοθετηθούν, πριν
εκτελεστούν. Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται η συμπεριφορά δοκιμής – λάθους με
φανταστική ή υποκατάστατη συμπεριφορά δοκιμής – λάθους. Η διαδικασία της
φαντασίας μπορεί ίσως αρχικά να αποτελείται από φυγόκεντρα νευρωνικά σήματα
που λειτουργούν ως ένα είδος μοντέλου ή συμβολικής αναπαράστασης της
πραγματικής συμπεριφοράς και των πιθανών της αποτελεσμάτων.
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3. Εξέλιξη λίγο ή πολύ συνειδητών στόχων: σκόπιμες ζωικές δράσεις, όπως το κυνήγι.
Μια μη συνειδητή ενστικτώδης δράση μπορεί να κατευθυνόταν από το σκοπό και
πριν, αλλά όταν ξεκίνησε η υποκατάστατη συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα στη
φαντασία, γίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση του τελικού σταδίου της στοχαστικής
συμπεριφοράς. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδήγησε σε αισθήματα αποφυγής και
απόρριψης (π.χ. στην προσδοκία πόνου) ή σε αισθήματα σφοδρής αναμονής για μια
επιθυμητή κατάληξη. Τα αισθήματα αυτά μπορεί τελικά να έφτασαν σε θέση να
χαρακτηρίσουν μια συνειδητή κατάσταση που εκφράζει τον σκοπό ή τον στόχο. Σε
συνδυασμό με τις ανοιχτές επιλογές ένα αίσθημα μπορεί να εξελίχθηκε σε προτίμηση
για μία έναντι μιας άλλης δυνατότητας.
4. Η εξέλιξη της γλώσσας και μαζί μ’ αυτή η εμφάνιση του κόσμου που απαρτίζεται από
τα προϊόντα του ανθρώπινου νου επιτρέπει ένα ακόμα βήμα: το ανθρώπινο βήμα.
Μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας από τις υποθέσεις μας και να τις
επιθεωρήσουμε με κριτικό τρόπο. Αντί να σκοτωθούμε μεταξύ μας, βάζουμε σε ισχύ
τις υποθέσεις μας, τις κριτικάρουμε και σκοτώνονται αυτές αντί για εμάς.

Κεφ. 3.3.: Αυτοποίηση
Η θεωρία της Αυτοποίησης ξεκίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του 1980 από δύο
Χιλιανούς βιολόγους, τον Humberto Maturana και τον Francisco Varela, αρχικά με το άρθρο
του H. Maturana “Biology of Cognition” (Maturana H.R., 1970) στο οποίο πρότεινε ότι οι
ανθρώπινες νοητικές διεργασίες προέρχονται από τη λειτουργία των ανθρώπινων όντων ως
ζωντανά συστήματα, δηλαδή συστήματα που προσδιορίζονται συστηματικά με όρους της
διαδικαστικής τους διαμόρφωσης. Το 1973 δημοσίευσαν μαζί με τον F. Varela το άρθρο
“Autopoiesis: The organization of the living” που αποτέλεσε το κεντρικό εναρκτήριο κείμενο
της αυτοποιητικής θεωρίας (Maturana H.R. & Varela F. J., 1980).
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Οι ιδέες των Maturana και Varela είχαν ως αφετηρία την έννοια της κυκλικότητας,
που είναι κεντρικό σημείο στη θεωρία της Αυτοποίησης. Η κυκλικότητα μπορεί να θεωρηθεί
ως δομικό στοιχείο της ζωής, με την έννοια ότι υπάρχει θεμελιώδης κυκλικότητα στα
ζωντανά συστήματα, δηλαδή αποτελούν ένα δίκτυο αλληλεξαρτήσεων στο οποίο κάθε
συστατικό εξαρτάται αμοιβαία από όλα τα άλλα συνεισφέροντας από κοινού σε μια βιώσιμη,
δυναμική δομή. Κυκλικότητα παρουσιάζεται επίσης σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς
παρατηρείται ότι υπάρχει κυκλικός αλληλοκαθορισμός ενός συστήματος με το περιβάλλον
του, ο οποίος προσδιορίζει τι μπορεί να κάνει το σύστημα. Το τι μπορεί να κάνει ένα
σύστημα εξαρτάται από τη μορφή του, τη διαμόρφωσή του και τις εσωτερικές του
διεργασίες, ενώ συγχρόνως τα προσδιορίζει σε μια ατέρμονη κυκλική πορεία. Τέλος, η
έννοια της κυκλικότητας παρουσιάζεται και στη νόηση, καθώς δεν υφίσταται τρόπος να
απευθυνθούμε στις νοητικές μας ικανότητες χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ίδιες
νοητικές ικανότητες. «Το ‘γνωρίζειν’ αποτελεί δράση του ‘γνωρίζοντα’», δηλαδή η νόηση
εξαρτάται από τη δομή του ‘γνωρίζοντα’ (Maturana H. R. & Varela F. J., 1987). Σε ένα
αυτοποιητικό σύστημα δεν μπορούν να αναγνωριστούν αρχικό και τελικό σημείο, ούτε στη
δομή ούτε στη λειτουργία του.
Τι είναι όμως αυτοποιητικό σύστημα; Καταρχάς, είναι ένα ζωντανό σύστημα. Είναι
μια δυναμική σύνθετη οντότητα που πραγματοποιείται ως ενότητα, όντας ένα κλειστό δίκτυο
διαδικασιών παραγωγής (μετασχηματισμού και καταστροφής) συστατικών, που μέσω της
αλληλεπίδρασής τους περιοδικά σχηματίζουν το ίδιο δίκτυο παραγωγής που τα παρήγαγε και
καθορίζουν την επέκταση του δικτύου συνθέτοντας λειτουργικά όρια που το διαχωρίζει ως
μια δυναμική οντότητα σε ένα χώρο που προσδιορίζεται από στοιχεία του είδους που το
δημιούργησαν (Whitaker R., 2001). Είναι χρήσιμο να τεθεί η διάκριση μεταξύ αυτοποιητικού
και αλλοποιητικού συστήματος ή οργανισμού. Ένας αυτοποιητικός οργανισμός
πραγματοποιείται ως αυτόνομη και αυτό-διατηρούμενη ενότητα που παράγει προϊόντα τα
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οποία αποτελούν δομικά στοιχεία της ίδιας της οργάνωσης, ενώ αντίθετα, το προϊόν ενός
αλλοποιητικού οργανισμού διαφέρει από τον ίδιο τον οργανισμό, έτσι, ένα αυτοποιητικό
σύστημα είναι οργανωτικά κλειστό ενώ ένα αλλοποιητικό σύστημα είναι οργανωτικά
ανοιχτό (Zeleny M., 1977).
Εξίσου σημαντικές έννοιες για να κατανοηθεί η θεωρία της Αυτοποίησης είναι η
οργάνωση και η δομή και η διαφορά μεταξύ τους. Με τον όρο οργάνωση εννοούνται οι
συσχετίσεις που προσδιορίζουν ένα σύστημα ως μια ενότητα και καθορίζουν τη δυναμική
των αλληλεπιδράσεων και μετασχηματισμών που υφίσταται. Η οργάνωση ενός
αυτοποιητικού συστήματος διατηρείται στο χρόνο παρά την ύπαρξη δυναμικών αλλαγών.
Αντίθετα, η δομή αφορά στα τρέχοντα συστατικά και στις τρέχουσες συσχετίσεις μεταξύ
τους που πραγματοποιούν το σύστημα ως μια συγκεκριμένη σύνθετη μονάδα που
χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη οργάνωση. Μια μονάδα μπορεί να αλλάξει δομή
χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, αρκεί να διατηρήσει την ίδια οργάνωση. Ο H. Maturana
(Maturana H. R., 1978) τονίζει ότι χαρακτηριστικό της μοναδικότητας ενός συγκεκριμένου
αυτοποιητικού (ή ζωντανού) συστήματος δεν είναι τα συστατικά του μέρη που το
πραγματοποιούν κάθε δεδομένη στιγμή (δομή) γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ως δυναμική
μονάδα παρά τη συνεχή ροή των συστατικών που το απαρτίζουν. Ένα δυναμικό σύστημα
εξαρτάται από την οργάνωση και όχι από τα συστατικά του στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα που δίνει για το παραπάνω είναι ένας σύλλογος που υπάρχει ως ξεχωριστό
δίκτυο συναναστροφών που πραγματώνονται από άτομα τα οποία αλλάζουν στο πέρασμα
των χρόνων, αλλά ο σύλλογος παραμένει ο ίδιος για όσο διάστημα το δίκτυο των
συναναστροφών που τον προσδιορίζει πραγματοποιείται και διατηρείται μέσω των
αλληλεπιδράσεων των ατόμων που είναι μέλη του κάθε δεδομένη στιγμή. Έτσι, τα στοιχεία
που συνθέτουν ένα σύστημα δεν είναι τα συστατικά του από μόνα τους, αλλά είναι
συστατικά του για όσο συμμετέχουν στη σύνθεσή του και μόνο για τότε.
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Ένα τρίτο και σημαντικό στοιχείο που αφορά στη δομή και στην οργάνωση ενός
συστήματος είναι η έννοια του δομικού καθορισμού, σύμφωνα με τον οποίο, η πορεία
αλλαγών και η ποικιλία πιθανών συμπεριφορών σε μια συστηματική οντότητα καθορίζεται
από τη δομή της και όχι από την επίδραση του περιβάλλοντος. Η δομή μια αυτοποιητικής
μονάδας ή οργανισμού είναι καθοριστικός παράγοντας στην αλληλεπίδραση της μονάδας με
άλλες μονάδες ή με το περιβάλλον, η οποία όταν είναι περιοδική καλείται δομική σύζευξη.
Όταν δύο ή περισσότερα εύπλαστα δυναμικά συστήματα (ή οντότητες) αλληλεπιδρούν
περιοδικά με τρόπο που διατηρούνται οι ταυτότητές τους, η δομική σύζευξη αποτελεί μια
διαδικασία αμοιβαίας επιλογής συγκλινόντων πορειών δομικών αλλαγών στα συστήματα
αυτά. Η δομική σύζευξη που οδηγεί σε διατήρηση κι όχι καταστροφή έχει ως αποτέλεσμα
την επαναλαμβανόμενη επιλογή από τα συστήματα των ίδιων συγκλινόντων δυναμικών
καταστάσεων.
Από τις παραπάνω θέσεις προκύπτει το βασικό επιχείρημα της θεωρίας Αυτοποίησης
που συνοψίζεται στη φράση “All Knowing is Doing” (Maturana H. R. & Varela F. J., 1987):
Εάν τα ζωντανά συστήματα είναι δομικά καθοριζόμενα συστήματα και εάν όλα όσα
συμβαίνουν σ’ αυτά προκύπτουν κάθε στιγμή από τη δομή που έχουν τη συγκεκριμένη
στιγμή και εάν η επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα σ’ αυτά περιορίζεται στην
πυροδότηση δομικών αλλαγών οι οποίες προσδιορίζονται από τη δομή των συστημάτων
αυτών κατά τη στιγμή των αλληλεπιδράσεων… τότε, αυτό που καλούμε ‘νόηση’ είναι η
ικανότητα ενός ζωντανού συστήματος να εξακολουθεί να λειτουργεί σε δυναμική δομική
σύζευξη με το μέσο στο οποίο υπάρχει.
Ένα δεύτερο σύνολο εννοιών που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
θεωρίας τη Αυτοποίησης είναι οι έννοιες του ‘Παρατηρητή, της ‘Περιγραφής’, της
‘Διάκρισης’ και των ‘Πεδίων’ και η χαρακτηριστική φράση «ότι λέγεται, λέγεται από έναν
παρατηρητή» (Maturana H.R., 1970). Η θεμελιώδης λειτουργία της Παρατήρησης είναι η
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Διάκριση, δηλαδή η λειτουργία που απευθυνόμενη σε μια μονάδα προσδιορίζει τα όριά της
και την διακρίνει από το περιβάλλον. Όταν ένας οργανισμός είναι σε θέση να παράγει, να
διατηρεί και να επαναδεσμεύει τις καταστάσεις του σαν να ήταν πραγματικές
αναπαραστάσεις του εξωτερικού κόσμου, λειτουργεί στη σφαίρα των περιγραφών, κάτι που
τον καθιστά Παρατηρητή. Τέτοιες καταστάσεις είναι δεύτερης τάξεως με την έννοια ότι
παράγονται από την εμπειρία και δεν αποτελούν καταγραφές της. Στη θεωρία αυτοποίησης
δεν υπάρχουν εξωτερικά γνωρίσματα του κόσμου τα οποία προσλαμβάνονται ως input από
τον παρατηρητή σχηματίζοντας μια εσωτερική αναπαράσταση. Η λειτουργία ενός
παρατηρητή καθορίζεται από τη δομή του. Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται συμμετέχοντας:
“Knowing is Doing”. Τα πεδία περιγράφουν τις συσχετίσεις μεταξύ παρατηρούμενων
συστημάτων και των οντοτήτων με τις οποίες μπορεί να παρατηρηθεί ότι συμπλέκονται. Το
δίκτυο των αλληλεπιδράσεων αυτών διατρέχει ζώντας και νοώντας όχι μόνο το φυσικό χώρο,
αλλά και αλλεπάλληλες σφαίρες ολοένα και υψηλότερης ολοκλήρωσης, οι οποίες
ονομάζονται γενικώς ‘πεδία’ (domains).
Τα πεδία είναι: Πεδίο αλληλεπιδράσεων, Πεδίο συσχετίσεων (αλληλεπιδράσεων
μέσω ενός παρατηρητή), Φαινομενολογικό πεδίο, Γνωσιακό πεδίο, Διαλεκτικό (consensual)
πεδίο και Γλωσσικό πεδίο. Ένας παρατηρητής λειτουργεί σε δύο μη διασταυρούμενα
φαινομενικά πεδία. Ως ζωντανό σύστημα λειτουργεί στο Πεδίο της Αυτοποίησης. Ως
παρατηρητής λειτουργεί στο Διαλεκτικό Πεδίο που υπάρχει μόνο ως συλλεκτικό πεδίο
προσδιοριζόμενο από τις αλληλεπιδράσεις δύο ή περισσότερων οργανισμών. Το Γνωσιακό
Πεδίο είναι το σύνολο των περιγραφών που μπορεί να κάνει ένας παρατηρητής, επίσης των
περιγραφών των περιγραφών του παρατηρητή. Το Γλωσσικό Πεδίο είναι η ‘δομική σύζευξη’
των γνωσιακών πεδίων δύο τουλάχιστον παρατηρητών, ήτοι η διαρκής αμοιβαία
προσαρμογή τους σε ένα είδος αλληλοσυντονισμού όπου δε μεταφέρονται από τον ένα
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παρατηρητή στον άλλο οι οποιεσδήποτε εξηγήσεις και σημασίες, αλλά ουσιαστικά
δημιουργούνται από αυτόν που παίζει το ρόλο του ακροατή.
Στη ροή των αναδρομικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, η γλώσσα εμφανίζεται
όταν οι λειτουργίες σ’ ένα γλωσσικό πεδίο έχουν ως αποτέλεσμα τους συντονισμούς
δράσεων που αναφέρονται σε δράσεις που χαρακτηρίζουν το ίδιο το γλωσσικό πεδίο. Καθώς
εμφανίζεται η γλώσσα, τα αντικείμενα εμφανίζονται επίσης ως γλωσσικές διακρίσεις και
συγκαλύπτουν τις δράσεις τις οποίες συντονίζουν. Λειτουργούμε στο γλωσσικό πεδίο (we
“language”) μόνο όταν μέσω μιας αντανακλαστικής δράσης κάνουμε μια γλωσσική
διάκριση μιας γλωσσικής διάκρισης. Ποια είναι η ιδιότητα-κλειδί της γλώσσας που
μεταλλάσσει τα ανθρώπινα πεδία συμπεριφοράς και κάνει δυνατή την ανάδυση νέων
φαινομένων όπως ο συλλογισμός και η συνείδηση; Είναι το ότι η γλώσσα επιτρέπει σ’
αυτούς που λειτουργούν γλωσσικά να περιγράψουν τον εαυτό τους και τις περιστάσεις τους
μέσω της γλωσσικής διάκρισης των γλωσσικών διακρίσεων.
Έτσι, όταν ένας παρατηρητής λειτουργεί σε ένα γλωσσικό πεδίο, λειτουργεί σε ένα
πεδίο περιγραφών. Με τη γλώσσα εμφανίζεται και ο παρατηρητής ως γλωσσική οντότητα –
λειτουργώντας γλωσσικά μαζί με άλλους παρατηρητές, αυτή η οντότητα δημιουργεί τον
εαυτό και τις περιστάσεις του ως γλωσσικές διακρίσεις της συμμετοχής του σε ένα γλωσσικό
πεδίο. Με τον τρόπο αυτό, το νόημα γίνεται τμήμα του πεδίου διατήρησής μας ή του πεδίου
προσαρμογής μας. Η ανθρώπινη συνείδηση βασίζεται στην ικανότητά μας να κάνουμε
περιγραφές των περιγραφών που κάνουμε. Στο δίκτυο των γλωσσικών αλληλεπιδράσεων
μέσα στο οποίο κινούμαστε, διατηρούμε μια συνεχιζόμενη αναδρομή που την ονομάζουμε
‘Εγώ’. Μας επιτρέπει να διατηρούμε τη γλωσσική λειτουργική μας συναρμογή και την
προσαρμογή μας στο πεδίο της γλώσσας. Αυτή η νέα διάσταση λειτουργικής συναρμογής
μέσω της γλώσσας είναι αυτό που βιώνουμε ως συνείδηση και ως εαυτό. Η συνείδηση και ο

87

νους ανήκουν στο βασίλειο της κοινωνικής σύζευξης με την έννοια ότι εκεί βρίσκεται η
δυναμική τους (Maturana H. R. & Varela F. J., 1987).

Κεφ. 3.4.: Η εξέλιξη της θεωρίας Αυτοποίησης: Enactivism
Η εξειδίκευση της θεωρίας Αυτοποίησης στη γνωσιακή επιστήμη που έγινε από τους
Francisco Varela, Evan Thompson και Eleanor Rosch παρουσιάζεται στο βιβλίο τους, “The
Embodied Mind” (Varela F., Thompson E., Rosch E., 1991). Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο
απορρίπτει την αναπαραστασιακή και υπολογιστική προσέγγιση, καθώς και τις
παραδοσιακές αναλύσεις των γνωσιακών συστημάτων σε εσωτερικά λειτουργικά
υποσυστήματα ή αρθρώματα και προτείνει τα εργαλεία και τις μεθόδους της Θεωρίας μη
Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων για την κατανόηση της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης
εγκεφάλου – σώματος – κόσμου (Thompson E. & Varela J. F., 2001). Η enactive (πραξιακή)
γνωσιακή επιστήμη αποτελεί μια προσπάθεια για την εξήγηση του πώς οι δομές και οι
μηχανισμοί αυτόνομων γνωσιακών συστημάτων μπορούν να προκύψουν και να
συμμετάσχουν στην παραγωγή και διατήρηση βιώσιμων κόσμων που εξαρτώνται από τον
παρατηρητή (McGee K., 2005).
Χαρακτηριστικό της θέασης της enactive προσέγγισης είναι ένα παράδειγμα που
δίνουν οι συγγραφείς στο βιβλίο τους που αναφέρεται στην έγχρωμη όραση των μελισσών:
«Τέλος, υπάρχει ένα κρυφό και ακόμα βαθύτερο πρόβλημα με την αντικειμενιστική
άποψη για την έγχρωμη όραση: η άποψη αυτή απλά υποθέτει ότι οι επιφανειακές
αντανακλάσεις βρίσκονται σε κάποιον δεδομένο (pregiven) κόσμο που είναι
ανεξάρτητος από τις αντιληπτικές και γνωσιακές μας ικανότητες. Αλλά πως
καθορίζουμε τι αποτελεί μια επιφάνεια; Πως μπορούμε να καθορίσουμε τις ακμές της,
τα όριά της, την υφή και τον προσανατολισμό της αν όχι σε σχέση με κάποιον
παρατηρητή που κάνει τις συγκεκριμένες διακρίσεις;
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[…]
Στην έγχρωμη όραση των μελισσών, η συνεξέλιξη συνεπάγεται όχι μόνο ότι η έγχρωμη
όραση των μελισσών είναι ευαίσθητη στο υπεριώδες επειδή είναι πλεονεκτικό για τις
μέλισσες να εντοπίζουν άνθη που έχουν υπεριώδεις αντανακλάσεις, αλλά επίσης ότι τα
άνθη έχουν τις αντανακλάσεις αυτές επειδή είναι πλεονεκτικό γι’ αυτά να τα βλέπουν οι
μέλισσες. Συνεπώς, η εξέλιξη της έγχρωμης όρασης των μελισσών δεν παρείχε απλά στη
μέλισσα μια συγκεκριμένη γνώση για το περιβάλλον, αλλά συνέβαλλε στον ίδιο τον
καθορισμό του περιβάλλοντος.
[…]
Μπορούμε έτσι να δούμε πως το χρώμα μας παρέχει ένα παράδειγμα για ένα γνωσιακό
πεδίο που δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε και αναπαρίσταται, αλλά είναι εμπειρικό και
enacted.»
Η enactive προσέγγιση ασκεί κριτική στη συμβολική – υπολογιστική προσέγγιση για την
ερμηνεία των νοητικών φαινομένων καθώς διαφωνεί με τον ισχυρισμό ότι ο κόσμος έχει εκ
των προτέρων δεδομένα χαρακτηριστικά που αναπαριστούνται από τα γνωσιακά συστήματα.
Αυτή η άποψη αποτυγχάνει να λάβει υπόψη την ανάδραση της δράσης στην αντίληψη που
προκύπτει από την ενεργό συμμετοχή ενός τοποθετημένου στον κόσμο (πλαισιωμένου)
ενσώματου γνωσιακού παράγοντα. Κριτική ασκεί εξάλλου και στη συνδετιστική προσέγγιση
που βασίζεται στο ότι ένα δίκτυο ‘μαθαίνει’ μέσω δραστηριότητας που αναδύεται στο δίκτυο
και κωδικοποιεί τις κανονικότητες του περιβάλλοντος, γιατί δεν εστιάζει επαρκώς στην
έννοια της αναπαράστασης. Προτείνει εναλλακτικά μια ενδιάμεση λύση, μια μείξη των δύο
προσεγγίσεων που θα περιλαμβάνει από τον μεν συνδετισμό την έννοια της αυτόοργάνωσης, τη διαδικασία μάθησης από ένα δίκτυο και την έννοια της παράλληλης
επεξεργασίας και μια πιο χαλαρή εκδοχή της συμβολικής προσέγγισης, τέτοια που οι
συμβολικές κανονικότητες αναδύονται από διεργασίες παράλληλης επεξεργασίας. Με άλλα
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λόγια, η enactive προσέγγιση προτείνει την αυτό-οργάνωση ως αναδυόμενη, βιώσιμη δομική
σύζευξη μεταξύ οργανισμού και περιβάλλοντος. Στη σύζευξη αυτή οι ζώντες οργανισμοί
έχουν έναν ενεργό ρόλο στη δόμηση του περιβάλλοντός τους, όπως φαίνεται και στο
χαρακτηριστικό παράδειγμα με την έγχρωμη όραση των μελισσών. Ούτε τα χαρακτηριστικά
του κόσμου δεν αποτελούν εκ των προτέρων δεδομένα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος,
ούτε και οι ποιότητες μέσα στους εγκεφάλους μας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο
που οι οργανισμοί και ο ανθρώπινος νους οργανώνονται μέσω αλληλεπίδρασης με το
περιβάλλον τους.
Οι Thompson και Varela (Thompson E. & Varela J. F., 2001) προτείνουν εξάλλου μια νέα
προσέγγιση στη νευροεπιστημονική μελέτη της συνείδησης που στοχεύει να χαρτογραφήσει
τα νευρωνικά υποστρώματα της συνείδησης στο επίπεδο μεγάλης κλίμακας αναδυόμενων
και μεταβατικών δυναμικών προτύπων εγκεφαλικής δραστηριότητας, κάτι που
αντιδιαστέλλεται σε κλασικές προσεγγίσεις που αναζητούν το νευρωνικό σύστοιχο της
συνείδησης σε συγκεκριμένα κυκλώματα, λειτουργίες ή τάξεις νευρώνων (βλ. Chalmers D. J.
2000 για μια ενδεικτική λίστα των προτεινόμενων νευρωνικών σύστοιχων της συνείδησης).
Προτείνουν ότι οι διεργασίες που είναι κριτικής σημασίας για τη συνείδηση δεν είναι
νευρωνικά γεγονότα που συνδέονται μόνο με τον εγκέφαλο αλλά οι διεργασίες αυτές
διατρέχουν τα συστήματα εγκέφαλος, σώμα, κόσμος. Ακόμα παραπέρα, δεν αποδέχονται τη
μονομερή αιτιακή αλληλεπίδραση που δίνει ουσιαστικό αιτιακό ρόλο μονάχα στα εσωτερικά
νευρωνικά αναπαραστασιακά συστήματα και όχι στα περιεχόμενα της συνείδησης, καθώς
προτείνουν μια αμφίδρομη και αμοιβαία σχέση μεταξύ ενσώματων συνειδητών καταστάσεων
και τοπικής νευρωνικής δραστηριότητας. Ο F. Varela προτείνει τέλος, ότι η γνωσιακή δράση
είναι ενδραστικά (enactively) αναδυόμενος συν-προσδιορισμός των νευρωνικών στοιχείων
και των γνωσιακών υποκειμένων (Varela F. J., 1999a).
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Κεφ. 3.5.: Η Ενσώματη Νόηση (Embodiment)
Η Ενσώματη Νόηση έχει επηρεαστεί από το κίνημα της Πλαισιωμένης Νόησης
(Situated Cognition) που εξετάζει τη νοήμονα ανθρώπινη συμπεριφορά ως δεσμευμένη,
κοινωνικά και υλικά ενσώματη δραστηριότητα που προκύπτει μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο
και όχι ως αφηρημένη και διαχωρισμένη διεργασία λογικής και τυπικής εκλογίκευσης. Σε
αντίθεση με την κλασική προσέγγιση που επικρατούσε τη δεκαετία του 1980 και που εξέταζε
τη νόηση ως ατομική, ορθολογιστική, αφηρημένη, αποχωρισμένη και γενική, η πλαισιακή
προσέγγιση θεωρεί ότι η νόηση είναι κοινωνική, ενσώματη, χειροπιαστή, εγκαταστημένη,
αλληλεπιδραστική και εξειδικευμένη (Smith B.C., 1999). Αποτελεί εν ολίγοις, μια
εναλλακτική στην άποψη ότι οι γνωσιακές λειτουργίες μπορούν να εξηγηθούν
χρησιμοποιώντας την αναλογία ενός υπολογιστή. Το υπολογιστικό μοντέλο υποθέτει την
ύπαρξη συμβολικών, κωδικοποιημένων αναπαραστάσεων που υπολογίζονται από το
γνωσιακό σύστημα το οποίο λαμβάνει εισόδους (inputs) και δίνει αποκρίσεις (outputs)
εστιάζοντας στις εσωτερικές γνωσιακές διεργασίες ενός οργανισμού. Αντίθετα, η Ενσώματη
Νόηση δίνει έμφαση στο διαμορφωτικό ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον στην
ανάπτυξη των γνωσιακών διαδικασιών και επιχειρεί να αναπτύξει ερμηνείες που εξηγούν τον
τρόπο με τον οποίο ο νους, το σώμα και ο κόσμος αλληλεπιδρούν αμοιβαία για να
προωθήσουν την προσαρμοστική επιτυχία ενός οργανισμού (Anderson M. L., 2003), (Cowart
M., 2005).
Κεντρικό σημείο της Ενσώματης Νόησης είναι ότι η φύση του ανθρώπινου νου
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή του ανθρώπινου σώματος. Όλες οι όψεις της
νόησης, όπως οι ιδέες, οι σκέψεις, οι έννοιες και οι κατηγορίες διαμορφώνονται μέσω όψεων
του σώματος που περιλαμβάνουν το αντιληπτικό και κινητικό σύστημα, τις δραστηριότητες
και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον και τη φυσική κατανόηση του κόσμου που είναι
εγγεγραμμένη στη δομή του σώματος και του εγκεφάλου. Κάποιες κοινές θεωρητικές
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υποθέσεις που συναντώνται στις περισσότερες θεάσεις ενσώματης νόησης είναι (Cowart M.,
2005): Το αξίωμα ότι οι δράσεις καθοδηγούνται από τον εκάστοτε σκοπό και συμβαίνουν σε
πραγματικό χρόνο, δηλαδή η σκέψη προκύπτει από τη δυνατότητα ενός οργανισμού να δρα
στο περιβάλλον του, κάτι που γίνεται όταν ο οργανισμός μαθαίνει να ελέγχει τις κινήσεις του
και να εκτελεί συγκεκριμένες δράσεις κατανοώντας τις δικές του βασικές αντιληπτικές και
κινητικές ικανότητες και αυτό αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη πιο πολύπλοκων
γνωσιακών διεργασιών, όπως η γλώσσα. Η δοξασία ότι η μορφή της ενσωμάτωσης καθορίζει
το είδος της νόησης, δηλαδή ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται ένας
οργανισμός (π.χ. εάν έχει πόδια, πτερύγια, ουρά, κ.λπ.) θα επηρεάσει το πώς εκτελεί δράσεις
που αναφέρονται σε κάποιο σκοπό και επίσης οι ειδικές αισθητικοκινητικές του εμπειρίες
που συνδέονται με αυτές τις δράσεις θα λειτουργήσουν ως βάση για τη δημιουργία
κατηγοριών και εννοιών. Τέλος, η θέαση της νόησης μέσα στο πλαίσιο του δομισμού, με την
έννοια ότι εάν ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και κατηγοριοποιούμε τον κόσμο
βασίζεται στη δομή του σώματός μας, τότε αυτές οι έννοιες και κατηγορίες δομούνται ενεργά
από τη διαδικασία αυτή και δεν συλλαμβάνονται από ένα περιβάλλον που είναι ανεξάρτητο
από τον παρατηρητή.
Η Margaret Wilson (Wilson M., 2002) συνοψίζει έξι βασικούς ισχυρισμούς που ισχύουν
για τη θέαση της ενσώματης νόησης:
1. Η νόηση είναι τοποθετημένη στο χώρο, λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον και
περιλαμβάνει αντίληψη και δράση.
2. Η νόηση θα πρέπει να κατανοηθεί ως προς το πώς λειτουργεί κάτω από την πίεση της
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο.
3. Εξαιτίας των ορίων στις δυνατότητές μας για επεξεργασία πληροφορίας
εκμεταλλευόμαστε το περιβάλλον για να μειώσουμε τον γνωσιακό φόρτο εργασίας.
4. Το περιβάλλον αποτελεί τμήμα του γνωσιακού συστήματος.
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5. Η γνώση είναι για τη δράση. Ο νους λειτουργεί για να καθοδηγεί τη δράση και
έννοιες όπως η αντίληψη και η μνήμη θα πρέπει να κατανοηθούν με όρους της
συνεισφοράς τους στη συμπεριφορά που είναι κατάλληλη για τις περιστάσεις.
6. Ακόμα και όταν δε βρίσκεται σε σύνδεση με το περιβάλλον η νόηση βασίζεται στο
σώμα και σε μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον,
δηλαδή μηχανισμούς επεξεργασίας αισθήσεων και ελέγχου κινήσεων.
Εάν τα νοητικά φαινόμενα εξηγούνται μέσα στο θεωρητικό σώμα της ενσώματης νόησης,
τι γίνεται με τη συνείδηση; Ο Jesse Prinz (Prinz J., 2008) θεωρεί ότι εύκολα μπορεί να γίνει
αποδεκτό ότι οι αισθητικές καταστάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι
ενσώματες, αλλά υπάρχει αμφισβήτηση για το εάν άλλα είδη αντίληψης και νόησης όπως η
συνείδηση μπορούν να εξηγηθούν μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Επιχειρηματολογεί, ότι το να
ισχυριστούμε ότι η συνείδηση είναι ενσώματη εξαρτάται είτε από την ύπαρξη διαδικασιών
στο σώμα έξω από το κεφάλι ή σε σωματικές ή έμπρακτες (enactive) διαδικασίες που μπορεί
να βρίσκονται μέσα στο κεφάλι. Δηλαδή, η έννοια "situated" σημαίνει ότι τοποθετείται
κάπου. Οι περισσότεροι βέβαια όταν αναρωτιόμαστε που βρίσκονται οι σκέψεις μας,
σκεπτόμαστε το κεφάλι μας. Αλλά σύμφωνα με την ενσώματη νόηση παίζει ρόλο και το πού
βρισκόμαστε, με την έννοια ότι εάν δύο άτομα με την ίδια εσωτερική κατάσταση βρίσκονται
σε διαφορετικά περιβάλλοντα θα έχουν διαφορετικές συνειδητές εμπειρίες. Ακόμα
περισσότερο, ένας εγκέφαλος σε μια γυάλα δε θα μπορούσε να έχει συνειδητές καταστάσεις.
Η συνείδηση μπορεί να εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον με τρεις τρόπους (Prinz J.,
2008): Σημασιολογικά, και στην περίπτωση της ενσώματης νόησης αυτό σημαίνει ότι το
αποβλεπτικό περιεχόμενο εξαρτάται από σχέσεις μεταξύ του νου και του κόσμου, αιτιακά, με
την έννοια ότι οι εμπειρίες μπορεί να εξαρτώνται αιτιακά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο
κάποιος τις βιώνει και τέλος, δομικά, δηλαδή η συνείδηση έχει μια δομική εξάρτηση από το
περιβάλλον, ώστε οι συνειδητές καταστάσεις πραγματώνονται από δυναμικά συστήματα που
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εκτείνονται πέρα από το δέρμα. Έτσι, έχουμε δύο υποθέσεις για την πλαισιωμένη συνείδηση:
την αιτιακή και τη δομική, που και οι δυο έχουν ασθενείς και ισχυρές εκδοχές. Στην
ασθενέστερη εκδοχή, η συνείδηση προκύπτει χωρίς να θεωρείται ότι εδράζεται και στο
σύστημα περιβάλλον, αλλά ο χαρακτήρας της είναι διαφορετικός ανάλογα με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ στην ισχυρή εκδοχή η συναρμολόγηση του περιβάλλοντος
επιδρά στο χαρακτήρα της συνείδησης. Πιο συγκεκριμένα, η ισχυρή εκδοχή της ενσώματης
συνείδησης σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι τμήμα της συνειδητής εμπειρίας, κάτι που σε
πρώτη ανάλυση αντιτίθεται στην αρχή της επιγένεσης της συνείδησης επί του εγκεφάλου.
Πιο ασθενείς εκδοχές περιλαμβάνουν την ιδέα ότι η ενσωμάτωση συμβάλλει στην
αυτοσυνείδηση, δηλαδή το εγώ είναι σωματικό στη φύση του αλλά η ανάπτυξή του
εξαρτάται από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και την ιδέα ότι εάν η αντίληψη του
σώματος συνθέτει μια μορφή αυτοσυνείδησης, τότε πιθανότατα οι εμπειρίες του σώματος
συνεισφέρουν στην αίσθηση της ιδιοκτησίας που εκφράζεται κάθε φορά που έχουμε μια
συνηθισμένη αντιληπτική εμπειρία, με άλλα λόγια, η εμπειρία της ιδιοκτησίας προέρχεται
από το γεγονός ότι οι εμπειρίες του καθενός ατόμου συμβαίνουν στο σώμα του και αυτός
μπορεί να ξεκινήσει και να βιώσει σωματικές αντιδράσεις σε όσα αντιλαμβάνεται.

Κεφ. 3.6.: Νευρωνικός Δαρβινισμός
Ο Νευρωνικός Δαρβινισμός ξεκίνησε αρχικά από τον Gerald Edelman στο βιβλίο
του, ‘Neural Darwinism, the Theory of Neuronal Group Selection’ (Edelman G. M., 1987)
και στη συνέχεια διαμορφώθηκε ως θεωρία για τη συνείδηση από τους Gerald Edelman και
Giulio Tononi στο βιβλίο τους, ‘A Universe of Consciousness: How matter becomes
imagination’ (Edelman G. M. & Tononi G., 2000). Η προσέγγιση του Edelman είναι bottomup σχετικά με το πως οργανώνονται από μόνα τους τα νευρικά συστήματα και δημιουργούν
νέα πρότυπα συμπεριφοράς. Μια σημαντική αφορμή για την ανάπτυξη της θεωρίας ήταν το
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ερώτημα του πώς μειώνεται ο συνολικός αριθμός των συνάψεων που ενώ κατά τους πρώτους
μήνες μετά τη γέννηση κορυφώνεται, μέχρι τα 10 χρόνια μένει σχεδόν μισός. Ποιές αρχές
ελέγχουν τις αλλαγές;
Η κύρια ιδέα που έδωσε ώθηση για την ανάπτυξη της θεωρίας του Νευρωνικού
Δαρβινισμού (Edelman G. M., 1987) είναι ότι ο εγκέφαλος αποτελεί ένα σύστημα σωματικής
(με την έννοια ότι η χρονική κλίμακα αφορά στην οντογενετική εξέλιξη ενός σώματος)
επιλογής, παρόμοιο με την εξέλιξη και όχι ένα σύστημα οδηγιών, δηλαδή δεν είναι ένα
σύστημα που επιλέγει πληροφορίες από το περιβάλλον σύμφωνα με κάποιες οδηγίες αλλά
από ένα μεγάλο και ποικίλο πληθυσμό αντικειμένων επιλέγονται τα πιο κατάλληλα και
αναπαράγονται διαφορετικά. Ο παράγοντας κλειδί για τη θεωρία του Edelman είναι η
νευρολογία: οι νευρώνες στον εγκέφαλο συνδέονται σε πολύπλοκα και ιδιοσυγκρασιακά
πρότυπα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της εμπειρίας, ώστε ποτέ δε συμβαίνει δύο
άτομα να είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο τρόπο. Οι νευρώνες σχηματίζουν ομάδες που τείνουν
να πυροδοτούνται μαζί και για τον Edelman αυτές οι ομάδες είναι η βασική λειτουργική
μονάδα του εγκεφάλου. Η άλλη βασική δομή είναι οι χάρτες. Το όλο σύστημα ενώνεται με
συνδέσεις επανεισόδου, δηλαδή σύνολα από διαδρομές που παρέχουν παράλληλες συνδέσεις
από μια ομάδα στην άλλη και αντίστροφα. Η αρχή που κάνει τη δομή αυτή να λειτουργεί
είναι η επιλογή των νευρωνικών ομάδων, ή ο Νευρωνικός Δαρβινισμός. Κάποια πρότυπα
ενδυναμώνονται από την εμπειρία, ενώ πολλά άλλα εξαλείφονται από μια διαδικασία που
μοιάζει με αυτή της εξέλιξης. Η επανείσοδος είναι για τον Edelman η βασική διαδικασία με
την οποία ο εγκέφαλος διαχωρίζει τον κόσμο σε διαφορετικά πράγματα και αναγνωρίζει
αυτά που είχε προηγούμενα συναντήσει. Επίσης, μεγάλη σημασία έχουν οι διαδικασίες
υψηλότερης τάξης, δηλαδή οι έννοιες που είναι χάρτες των χαρτών και προκύπτουν από την
εφαρμογή κατηγοριοποίησης από τον εγκέφαλο στην ίδια του τη δραστηριότητα. Οι έννοιες
από μόνες τους απαρτίζουν μόνο την πρωταρχική, πρώτης τάξεως συνείδηση: η ανθρώπινη
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συνείδηση επίσης περιλαμβάνει και τη δευτερογενή συνείδηση, δηλαδή έννοιες αναφορικά
με έννοιες, τη γλώσσα και την έννοια του εαυτού, που όλα δομούνται στο θεμέλιο των
εννοιών πρώτης τάξεως.
Η θεωρία του Νευρωνικού Δαρβινισμού εφαρμοσμένη για την ερμηνεία της
συνείδησης βασίζεται σε τρεις παραδοχές (Edelman G. M. & Tononi G., 2000): την ύπαρξη
του φυσικού κόσμου, την εγκυρότητα της θεωρίας της Εξέλιξης και την ύπαρξη του
ιδιωτικού χαρακτήρα των Qualia. Όσον αφορά στην πρώτη παραδοχή, η υπόθεση για την
ύπαρξη του φυσικού κόσμου εκφράζει ότι μόνο τυπικές φυσικές διεργασίες απαιτούνται για
μια ικανοποιητική εξήγηση της συνείδησης, αποκλείοντας έτσι το δυισμό. Οι Edelman και
Tononi υποθέτουν ότι η συνείδηση είναι ένα ιδιαίτερο είδος φυσικής διαδικασίας που
εμφανίζεται στη δομή και στη δυναμική συγκεκριμένων εγκεφάλων. Το ερώτημα είναι
βέβαια, τι είδους είναι αυτές οι διεργασίες; Η εξελικτική παραδοχή δηλώνει ότι η συνείδηση
εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της φυσικής επιλογής στο ζωικό βασίλειο. Η συνείδηση
συνδέεται με τις βιολογικές δομές που εξαρτώνται από δυναμικές διεργασίες οι οποίες
προκύπτουν από συγκεκριμένη μορφολογία που είναι προϊόν εξελικτικής επιλογής, έτσι η
συνείδηση δεν αποτελεί προϊόν αλλά επηρεάζει τις συμπεριφορές που υπόκεινται σε φυσική
επιλογή και επιλεκτικά γεγονότα στη διάρκεια της ζωής ενός ζώου. Επίσης, λόγω του ότι η
συνείδηση αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη, δεν τη μοιράζονται όλα τα ζώα. Τέλος,
η παραδοχή για την ύπαρξη των qualia δηλώνει ότι οι υποκειμενικές και ποιοτικές όψεις της
συνείδησης που είναι ιδιωτικές δε μπορούν να επικοινωνηθούν απευθείας μέσω μιας
επιστημονικής θεωρίας, που λόγω της φύσης της είναι δημόσια και διυποκειμενική.
Για να εξηγήσουν τη νευρωνική βάση της συνείδησης εστιάζονται στις ιδιότητες της
συνειδητής εμπειρίας που είναι κοινές για κάθε συνειδητή κατάσταση, και η σημαντικότερη
από αυτές θεωρούν ότι είναι η ολοκλήρωση ή η ενότητα σε συνδυασμό με το ότι σε κάθε
στιγμή μπορεί να επιλεχθεί από το υποκείμενο μία από δισεκατομμύρια πιθανές συνειδητές
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καταστάσεις μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, δηλαδή ο εγκέφαλος χαρακτηρίζεται από
πολυπλοκότητα αλλά συγχρόνως και συνεκτικότητα, κάτι που δίνει στη συνειδητή εμπειρία
τις ιδιότητες της ενότητας, της συνοχής και της ιδιωτικότητας. Υποστηρίζουν ότι οι
νευρωνικές διεργασίες που υπόκεινται της συνειδητής εμπειρίας μοιράζονται κοινά γενικά
χαρακτηριστικά: πρώτον, η συνειδητή εμπειρία φαίνεται ότι συνδέεται με νευρωνική
δραστηριότητα που είναι κατανεμημένη ταυτόχρονα σε νευρωνικές ομάδες σε πολλές
διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές, έτσι ώστε το νευρωνικό υπόστρωμα της συνείδησης
είναι ευρέως διασκορπισμένο στο θαλαμοφλοιϊκό σύστημα και στις συνδεδεμένες με αυτό
περιοχές και δεύτερον, ένας μεγάλος αριθμός ομάδων από νευρώνες θα πρέπει να
αλληλεπιδρά ταχέως και αμοιβαία μέσω της διαδικασίας της επανεισόδου ώστε να
υποστηριχτεί η συνειδητή εμπειρία. Σε ενίσχυση των παραπάνω, προτείνουν ότι η
δραστηριότητα των προτύπων των νευρωνικών ομάδων που υποστηρίζουν τη συνειδητή
εμπειρία θα πρέπει να αλλάζουν διαρκώς και να διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ενώ στην
περίπτωση που ένας μεγάλος αριθμός από νευρώνες στον εγκέφαλο ξεκινά να πυροδοτείται
με τον ίδιο τρόπο, μειώνοντας την ποικιλία στα νευρωνικά ρεπερτόρια του εγκεφάλου, αυτό
σημαίνει την εξαφάνιση της συνείδησης όπως συμβαίνει στον βαθύ ύπνο.
Με βάση τα παραπάνω και στηριζόμενοι σε νευροφυσιολογικά δεδομένα, υποστηρίζουν
ότι οι μηχανισμοί της συνείδησης βασίζονται στις αρχές της εξελικτικής θεωρίας του
Δαρβίνου, δηλαδή στην ιδέα ότι η παραλλαγή στην ποικιλομορφία μεταξύ των ατόμων σε
έναν πληθυσμό παρέχει τη βάση για τον ανταγωνισμό μέσω της φυσικής επιλογής, με τρόπο
που ενισχύεται η επιβίωση του καταλληλότερου. Ο Νευρωνικός Δαρβινισμός εφαρμόζει τις
αρχές του Δαρβινισμού στον εν λειτουργία εγκέφαλο και τα βασικά του δόγματα
διαμορφώνονται ως εξής:
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1. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου σχηματίζεται ένα πρωταρχικό
ρεπερτόριο από υψηλά διαφοροποιημένες νευρωνικές ομάδες που σχηματίζουν την
εγκεφαλική νευροανατομία (επιλογή μέσω της ανάπτυξης)
2. Κατά την εμπειρία σχηματίζεται ένα δευτερογενές ρεπερτόριο από ενισχυμένα
νευρωνικά κυκλώματα ως αποτέλεσμα των αλλαγών στα βάρη των συνάψεων
(επιλογή μέσω της εμπειρίας)
3. Μια διαδικασία από σήματα που επανεισέρχονται στο σύστημα μέσω αμοιβαίων
συνδέσεων μεταξύ κατανεμημένων νευρωνικών ομάδων διασφαλίζει τη χωροχρονική
συσχέτιση των επιλεγμένων νευρωνικών συμβάντων.
Πέρα από τους παραπάνω προτεινόμενους μηχανισμούς, έμφαση δίνεται στο ότι μόνο
όταν επιτευχθεί υψηλός βαθμός πολυπλοκότητας στον εγκέφαλο από την αλληλεπίδραση με
ένα πολύπλοκο περιβάλλον, κάτι που βασίζεται σε αρχές φυσικής, αναπτυξιακής και
νευρωνικής επιλογής, μπορούν να γεννηθούν ολοκληρωμένες νευρωνικές διεργασίες
ικανοποιητικής πολυπλοκότητας για να συντηρήσουν τη συνειδητή εμπειρία. Επιπλέον,
σύμφωνα με την υπόθεση του δυναμικού πυρήνα που προτείνουν οι συγγραφείς (Dynamic
Core Hypothesis), μια ομάδα νευρώνων μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στη συνειδητή
εμπειρία εάν αποτελεί τμήμα ενός κατανεμημένου λειτουργικού συμπλέγματος, μέσω
επανεισερχόμενων αλληλεπιδράσεων στο θαλαμοφλοιώδες σύστημα. Τέλος, όσον αφορά στη
διαμόρφωση του εαυτού, σημαντικό ρόλο παίζει η γλώσσα: η υψηλής τάξης συνείδηση
οφείλεται σε νευρωνικές αλλαγές που οδήγησαν στη γλώσσα. Καθώς αυτή ξεκινά να
αναδύεται, ο εαυτός δομείται από κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις.

Κεφ. 3.7.: Η Self Model Theory of Subjectivity (SMT) του Thomas Metzinger
O Thomas Metzinger είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στο αντικείμενο της
συνείδησης, είναι ιδρυτής της Ένωσης για την Επιστημονική Μελέτη της Συνείδησης
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(Association for the Scientific Study of Consciousness) και διατελεί αυτή τη στιγμή
διευθυντής της. Τον απασχόλησε το ερώτημα, πώς μπορεί η συνείδηση να προκύπτει σε ένα
φυσικό σύμπαν και έχει αναπτύξει μια θεωρία για την ανάδυση της συνείδησης, που
ονομάζει Self-model Theory of Subjectivity –SMT (Metzinger T., 2010). Η SMT είναι μια
φιλοσοφική θεωρία αναφορικά με το τι σημαίνει να είναι κάτι εαυτός. Οντολογική
προϋπόθεση για τη θεωρία του είναι ότι ο εαυτός δεν αποτελεί μια ξεχωριστή υπόσταση ή
ουσία, αλλά αυτό που υπάρχει είναι μια ασυνεχής διαδικασία, η εμπειρία του εαυτού, όπως
επίσης τα διαφορετικά και συνεχώς μεταβαλλόμενα περιεχόμενα της συνείδησης. Στην SMT
η συνειδητή εμπειρία του εαυτού αναλύεται εννοιολογικά ως το αποτέλεσμα πολύπλοκων
μηχανισμών επεξεργασίας πληροφορίας και αναπαραστασιακών διεργασιών στο κεντρικό
νευρικό σύστημα. Δεν απορρίπτει τα κοινωνικά σύστοιχα της συνείδησης, αλλά εστιάζει στις
ελάχιστες αναπαραστασιακές και λειτουργικές ιδιότητες που ένα φυσικά εξελιγμένο
σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών, όπως ο Homo Sapiens, θα πρέπει να έχει ώστε να
ικανοποιεί τους περιορισμούς για την πραγμάτωση των υψηλότερης τάξης μορφών
αυτοσυνείδησης. Οι ιδιότητες, που σύμφωνα με την SMT αποτελούν τις ελάχιστες επαρκείς
συνθήκες για την ανάδυση του συνειδητού εγώ, είναι αναπαραστασιακές και λειτουργικές
ιδιότητες.
Το μοντέλο του εαυτού είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο που ταυτόχρονα λειτουργεί σε
φαινομενολογικά, αναπαραστασιακά, λειτουργικά και νευροεπιστημονικά επίπεδα
περιγραφής και τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία απευθύνεται είναι (Metzinger T., 2007):
Πώς, σε ένα δεδομένο σύστημα επεξεργασίας πληροφορίας, αναδύθηκε ένας συνειδητός
εαυτός και μια προοπτική πρώτου προσώπου; Σε ποιό σημείο στη φυσική εξέλιξη του
νευρωνικού συστήματος εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μοντέλα του εαυτού; Τι ήταν αυτό
που έκανε δυνατή τη μετάβαση από τα μη συνειδητά στα συνειδητά μοντέλα του εαυτού; Τι
είδους μοντέλα εαυτού μπορούν να υλοποιηθούν ή να εξελιχθούν σε τεχνητά συστήματα;...
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Η βασικότερη ερώτηση στο εννοιολογικό επίπεδο έχει να κάνει με το ποιές είναι οι
αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την εμφάνιση ενός φαινόμενου εαυτού.
Θεωρεί ότι αυτό που καλούμε εαυτό στα πλαίσια της ψυχολογίας του κοινού νου
είναι ο φαινόμενος εαυτός, που προικίζει τον φαινόμενο χώρο μας με δύο ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες δομικές ιδιότητες: την αίσθηση ότι είμαστε στο επίκεντρο ενός συμβάντος
που βιώνουμε και την αίσθηση της προοπτικής. Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της
θεωρίας του είναι η εισαγωγή μιας νέας θεωρητικής οντότητας, του μοντέλου του
φαινόμενου εαυτού (Phenomenal Self-model - PSM), που αποτελεί την αναπαραστασιακή
βάση για την έναρξη των κατάλληλων φαινόμενων ιδιοτήτων. Ένα σύστημα όπως ο
ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται μια συνεκτική αυτο-αναπαράσταση, ένα συνεκτικό
εσωτερικό μοντέλο του εαυτού του που να έχει τον χαρακτήρα του όλου. Για παράδειγμα,
όταν κάποιος ξυπνάει το πρωί ο βιολογικός οργανισμός ενεργοποιεί το συνειδητό μοντέλο
του εαυτού. Το PSM είναι το τμήμα του μοντέλου του εαυτού ενός οργανισμού που είναι
συνειδητό λόγω του ότι ικανοποιεί μια σειρά από συνθήκες όπως, διαθεσιμότητα για
ενδοσκοπική προσοχή και για επιλεκτικό και ευέλικτο κινητικό έλεγχο.
Ο Metzinger (Metzinger T., 2010) προτείνει ότι στο αναπαραστασιακό επίπεδο
περιγραφής το PSM είναι μια συνεκτική πολύμορφη δομή που πιθανότατα εξαρτάται από ένα
μερικώς έμφυτο μοντέλο των χωρικών ιδιοτήτων ενός συστήματος, έτσι ώστε το ανθρώπινο
ον με αυτοσυνείδηση αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος συστήματος επεξεργασίας πληροφορίας:
το περιεχόμενο του φαινόμενου εαυτού που βιώνεται εμπειρικά αποτελεί το
αναπαραστασιακό περιεχόμενο μιας τρέχουσας ενεργής δομής δεδομένων στο κεντρικό
νευρικό σύστημα και η προοπτική πρώτου προσώπου είναι μια φυσικά εξελιγμένη διάταξη
δεδομένων, ένας εσωτερικός τρόπος αναπαράστασης στον οποίο το σύστημα
αυτοπροσδιορίζεται ως ένας γνωρίζων εαυτός. Στο λειτουργικό επίπεδο περιγραφής, ένα
ενεργό μοντέλο του εαυτού μπορεί να ειδωθεί ως ένα σύνολο αιτιακών συσχετισμών
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κυμαινόμενης πολυπλοκότητας που μπορεί ή δε μπορεί να πραγματώνεται σε κάποια
δεδομένη χρονική στιγμή και εφόσον αυτή η λειτουργική κατάσταση πραγματώνεται από μια
υπαρκτή νευροβιολογική κατάσταση, παίζει συγκεκριμένο αιτιακό ρόλο για το σύστημα.
Ολόκληρη η θεωρία του Metzinger βασίζεται στο σημαντικό ρόλο που παίζει η
ανάπτυξη ενός μοντέλου του εαυτού (SMT) σε έναν οργανισμό, κάτι που αποτελεί το πρώτο
βήμα για τη μετέπειτα ανάπτυξη του PSM, το οποίο έχει να κάνει με την αυτοσυνείδηση.
Ένα μοντέλο του εαυτού μπορεί να είναι παντελώς μη συνειδητό (δηλαδή, μπορεί να ειδωθεί
ως το προϊόν μιας αυτόματης bottom up διαδικασίας δυναμικής αυτό-οργάνωσης), βασίζεται
σε μια διαρκή διαδικασία διάπλασης, μπορεί να παρουσιάσει σημαντική πλαστικότητα,
δηλαδή να τροποποιηθεί μέσω της μάθησης και τέλος, η προέλευσή του δε βασίζεται στη
γλώσσα ή στην εννοιολογική σκέψη αλλά πιθανότερα σε μια προσπάθεια οργάνωσης της
κινητικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ένα μοντέλο του εαυτού (SMT) έχει τη
λειτουργία της ενοποίησης αισθητικών εντυπώσεων με κινητικές αποκρίσεις με έναν
εύκαμπτο και ευφυή τρόπο. Έτσι, ο πρόγονος του φαινόμενου μοντέλου του εαυτού (PSM)
αποτέλεσε μια νέα μορφή νόησης. Δεν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τον Metzinger
(Metzinger T., 2010), (Metzinger T., 2007) να είναι κάτι ζωντανό ώστε να κατέχει ένα
μοντέλο του εαυτού, εφόσον μη βιολογικά μοντέλα SMT είναι επίσης πιθανά.
Συμπερασματικά, ένα μοντέλο του εαυτού επιτρέπει σε ένα σύστημα να αποκτήσει
κυριότητα των δικών του δυναμικών κατώτερου επιπέδου με τη βοήθεια ενός απλού,
ολοκληρωμένου, εσωτερικού μοντέλου ολόκληρου του συστήματος και αυτό αποτελεί το
πρώτο βήμα για να γίνει ένας οργανισμός ένας αυτόνομος πράκτορας. Οσάκις εμφανίζεται η
συνειδητή εμπειρία, δηλαδή κάθε φορά που ενεργοποιείται ένα σταθερό ολοκληρωμένο
μοντέλο της πραγματικότητας, υπάρχει μια συνεχής πηγή εσωτερικών ερεθισμάτων που
εισέρχονται στο σύστημα, με άλλα λόγια, το σώμα, σε συγκεκριμένες όψεις του, αποτελεί το
μόνο αντιληπτικό αντικείμενο από το οποίο ποτέ δε μπορεί να ξεφύγει ο εγκέφαλος.
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Κεφ. 3.8.: Ο Douglas Hofstadter και ο παράξενος βρόχος του Εγώ
Ο Douglas Hofstadter είναι από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες στην έρευνα της
συνείδησης και στην εισήγηση των εννοιών της αναδρομής και της αυτοαναφοράς ως
χαρακτηριστικά αλλά και ως στοιχεία ‘επίλυσης’ του αινίγματος. Ο ίδιος έχει εμπνεύσει ως
καθηγητής σημαντικούς ερευνητές και στο χώρο της συνείδησης, όπως τον David Chalmers,
αλλά και στο χώρο της έρευνας στην Επιστήμη της Πολυπλοκότητας, όπως την Melanie
Mitchell. Στο διάσημο και πολυβραβευμένο βιβλίο του, ‘Gödel, Escher, Bach: an Eternal
Golden Braid’ (Hofstadter D., 1979) προτείνει τον τρόπο με τον οποίο η αυτοαναφορά και οι
τυπικοί κανόνες επιτρέπουν σε συστήματα να αποκτήσουν νόημα, παρόλο που τα ίδια
απαρτίζονται από στοιχεία τα οποία δεν έχουν νόημα. Στο πρώτο αυτό βιβλίο του
χρησιμοποιεί τρεις αναλογίες, την πρώτη από τα μαθηματικά και το γνωστό θεώρημα της μη
πληρότητας του Gödel, τη δεύτερη από το χώρο της τέχνης και συγκεκριμένα τους πίνακες
του Escher που αποτελούν εικόνες που ‘παίζουν’ με την αυτοαναφορικότητα και την
αναδρομή και τέλος, τη μουσική του Bach που οι φούγκες του είναι χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτοαναφορικότητας και εφαρμογής κανόνων αναδρομής στη μουσική. Μέσω
των αναλογιών αυτών εξερευνά το πώς η νόηση και η σκέψη αναδύονται από νευρολογικούς
μηχανισμούς που αφορούν στον συντονισμό νευρώνων σε ένα συνεκτικό όλο.
Οι ιδέες του Hofstadter για την ανάδυση της συνείδησης συγκεκριμενοποιούνται
ακόμα περισσότερο στο βιβλίο του ‘I Am a Strange Loop’ (Hofstadter D., 2007), στο οποίο
κεντρικό ρόλο έχει η αναλογία του Εγώ με έναν παράξενο βρόχο ο οποίος μοιάζει με την
εικόνα ενός ανθρώπου που κοιτάζει τον εαυτό του μέσα από δύο αντικριστούς καθρέφτες, με
τρόπο που η κάθε εικόνα αναπαράγεται αναδρομικά από καθρέφτη σε καθρέφτη σε έναν
ατέρμονο βρόχο. Η έννοια της αναδρομής εξετάζεται επισταμένα στο βιβλίο του και
κατατίθενται πολλά παραδείγματα του πώς μέσω της αναδρομής προκύπτουν αναδυόμενα
φαινόμενα. Κατά τον Hofstadter, ένας παράξενος βρόχος είναι μια ιεραρχία από επίπεδα, τα
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οποία συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο είδος σχέσης. Μια ιεραρχία που σχηματίζει
παράξενο βρόχο είναι όμως μπερδεμένη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυστηρώς
καθορισμένο υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο και όταν κάποιος κινείται από επίπεδο σε
επίπεδο τελικά καταλήγει στο αρχικό σημείο εκκίνησης, κάτι που μοιάζει πολύ με την
εμπειρία που έχει κάποιος όταν παρατηρεί έναν πίνακα του Escher.
Αυτό που κάνει έναν βρόχο παράξενο προέρχεται από τον τρόπο που έχουμε να
αντιλαμβανόμαστε. Κατηγοριοποιούμε όσα προσλαμβάνουμε μέσω ομάδων από σύμβολα,
δηλαδή ομάδες νευρώνων που δημιουργούν πρότυπα τα οποία αναπαριστούν αντικείμενα και
καταστάσεις του εξωτερικού κόσμου. Στη συνέχεια, οι κατηγοριοποιήσεις που κάνουμε
μπαίνουν ξανά ως είσοδοι στο σύστημα του βρόχου που αποτελούν τον εαυτό μας. Όπως το
περιγράφει ο Hofstadter (2007, σελ. 101-102):
«Αλλά όταν λέω ‘παράξενος βρόχος’, έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου – μια λιγότερο
στέρεα και περισσότερο απατηλή ιδέα. Αυτό που εννοώ με τον ‘παράξενο βρόχο’ είναι
[…] όχι ένα φυσικό κύκλωμα αλλά ένας αφηρημένος βρόχος στον οποίο, στη σειρά των
σταδίων που απαρτίζουν τον κύκλο, υπάρχει μια μετατόπιση από ένα επίπεδο
αφαίρεσης (ή δομής) σε άλλο, το οποίο μοιάζει σαν κίνηση προς τα πάνω στην
ιεραρχία, και εντούτοις με κάποιον τρόπο οι διάδοχες μετατοπίσεις προς τα πάνω
προκύπτει ότι δημιουργούν έναν στενότερο κύκλο. Αυτό γίνεται, παρά την αίσθηση
κάποιου ότι απομακρύνεται από την πηγή του, κάποιος καταλήγει, σε αιφνιδιασμό του,
ακριβώς εκεί όπου είχε ξεκινήσει. Εν ολίγοις, ένας παράξενος βρόχος είναι ένας
παράδοξος βρόχος ανάδρασης σε διασταυρούμενα επίπεδα.»
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Κεφ. 3.9.: Άλλες θεωρίες που αντιμετωπίζουν τη συνείδηση ως αναδυόμενο
φαινόμενο
Κάποιες άλλες προτάσεις που εξηγούν τη γέννηση της συνείδησης στο πλαίσιο ιδεών
που μπορούν να καταταχθούν στη θέαση της ανάδυσης και στη μελέτη των πολύπλοκων
συστημάτων, ανασκοπούνται εν συντομία στη συνέχεια, σε χρονολογική σειρά των
βιβλιογραφικών αναφορών μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται. Πολλές από τις παρακάτω
προτάσεις σχετίζονται και εντάσσονται λιγότερο ή περισσότερο στα γενικότερα θεωρητικά
πλαίσια που εξετάστηκαν κάπως πιο εκτενώς στα προηγούμενα κεφάλαια.
Neural Networks for Consciousness, Taylor J.G. (Taylor J. G., 1997): Στο άρθρο αυτό
ο συγγραφέας σκιαγραφεί ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου τριών σταδίων για να εξηγήσει
την ανάδυση της συνείδησης στο χαμηλότερο επίπεδο της φαινόμενης εμπειρίας και την
ανάπτυξη των δράσεων στην αναδυόμενη συνειδητή δραστηριότητα ώστε να δημιουργηθεί
συνείδηση ανώτερης τάξεως. Στο μοντέλο που προτείνει, το χαμηλότερο πρώτο στάδιο
περιλαμβάνει υπομονάδες που μετασχηματίζουν εισόδους στο σύστημα σε ποικιλόμορφους
κώδικες, ενώ στο δεύτερο επίπεδο ενεργοποιούνται και άλλες υπομονάδες με τρόπο που
επιφέρει την ανάδυση καταστάσεων φαινόμενης συνείδησης. Το τρίτο στάδιο δέχεται
συνειδησιακό υλικό από το δεύτερο στάδιο και το χρησιμοποιεί για να κατορθώσει στόχους
μέσω σχεδιασμού και συλλογισμού. Τα δύο πρώτα στάδια μελετούνται μέσω ενός
λεπτομερούς νευρωνικού πλαισίου που σχετίζεται με τη δραστηριότητα σε οπίσθιες
εγκεφαλικές περιοχές όπου εδράζεται η μνήμη εργασίας, ενώ το τρίτο στάδιο περιγράφεται
στη βάση γνωστών νευρωνικών δομών στους πρόσθιους λοβούς.
Consciousness as a self-organizing process: an ecological perspective, Goerner S,
Combs A. (Goerner S., Combs A., 1998): Οι συγγραφείς μελέτησαν τη συνείδηση ως
διαδικασία αυτο-οργάνωσης σε ένα πολύπλοκο σύστημα μέσα από μια οικολογική οπτική.
Θεωρούν ότι η ενέργεια και η πληροφορία αποτελούν τις δύο πλευρές ενός ίδιου νομίσματος
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και προτείνουν ότι είναι έμφυτη η τάση των ενεργειακών συστημάτων να εξελίσσονται σε
δομές που συλλαμβάνουν ενέργεια και τη χρησιμοποιούν για να οργανώσουν ακόμα πιο
πολύπλοκες, εύκαμπτες και ανθεκτικές δομές. Θεωρούν ακόμα, ότι η ενεργειακά οδηγούμενη
εξέλιξη ενός συστήματος αναπαρίσταται σε διάφορα επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας:
το πρώτο είναι η μορφογένεση, ή η αλλαγή σχημάτων που αυξάνει την αποδοτικότητα της
ροής ενέργειας. Το δεύτερο μεγάλο επίπεδο πολυπλοκότητας είναι η ζωή. Το τρίτο επίπεδο
είναι αυτό των κοινωνικών συστημάτων που περιλαμβάνουν ανθρώπινες κοινωνίες με τις
οικονομίες και τεχνολογίες τους, οι οποίες οργανώνουν και κατευθύνουν πολύ μεγαλύτερες
ενεργειακές ροές από αυτές που χειρίζονται οι ζωντανοί οργανισμοί από τις οποίες
απαρτίζονται. Η συνείδηση κατανοείται ίσως καλύτερα μέσω μιας οικολογικής προοπτικής
στην οποία τα τρέχοντα γεγονότα μπορούν να θεαθούν ως ένα πλούσιο, αλληλεπιδρών
σύμπλεγμα από πληροφοριακά γνωσιακά, αντιληπτικά και συναισθηματικά υποσυστήματα,
ανάλογα με τον αλληλεπιδρών ενεργειακά οδηγούμενο μεταβολισμό ενός ζωντανού
κυττάρου. Το αποτέλεσμα είναι ένα οργανικό, αυτοδημιουργούμενο ή αυτοποιητικό
σύστημα, που διαρκώς δημιουργεί τον εαυτό του. Επιπλέον, προτείνουν ότι κάθε κατάσταση
συνείδησης, αίσθημα, ή νοητικό πλαίσιο, αντιπροσωπεύει μια μοναδική και συνεκτική
ελάχιστη ενεργειακή καταλληλότητα για τις πληροφοριακές ροές που αναπαρίστανται,
οδηγώντας στην παραγωγή ενός σταθερού προτύπου ή gestalt.
Emerging selves: Representational foundations of subjectivity, Prinz W. (Prinz W.,
2003): Ο συγγραφέας προτείνει ένα υποθετικό εξελικτικό σενάριο που αναφέρεται στην
ανάδυση των νοητικών εαυτών. Στο σενάριο αυτό μας ζητάει να φανταστούμε ένα υψηλά
οργανωμένο ζωντανό πλάσμα που είναι εξοπλισμένο με υψηλά ανεπτυγμένες γνωσιακές
δυνατότητες αλλά δεν έχει συμβολική επικοινωνία και αναπαραστάσεις. Η συμπεριφορά του
υποστηρίζεται από υπολογισμούς που είναι συζευγμένοι με κάθε τρέχουσα κατάσταση. Σε
πρώτο στάδιο, το ζώο αυτό θα πρέπει να επαναφέρει στο παρόν περιστάσεις που δεν είναι
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παρούσες και να τις κρατήσει διαχωρισμένες από τις αντιλήψεις του. Στο δεύτερο στάδιο θα
πρέπει να τις συνδυάσει με αναπαραστάσεις που προέρχονται από προσωπική επικοινωνία.
Το πρώτο στάδιο αντανακλά τη φυσική ιστορία της οργάνωσης της συμπεριφοράς ενώ το
δεύτερο στάδιο την κοινωνική ιστορία του είδους μας. Σύμφωνα με το σενάριο οι νοητικοί
εαυτοί δομούνται με σκοπό να επιλύσουν ένα πρόβλημα προσδιορισμού πηγών. Αναδύονται
όταν εσωτερικά δημιουργούμενα νοητικά περιεχόμενα, όπως σκέψεις και στόχοι,
αντιμετωπίζονται ως μηνύματα που προέρχονται από εξωτερικές προσωπικές πηγές. Ως
αποτέλεσμα, τα νοητικά περιεχόμενα αποδίδονται στον εαυτό ως μια εσωτερική προσωπική
πηγή. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η υποκειμενικότητα ερμηνεύεται από έξω προς τα μέσα,
δηλαδή ο νοητικός εαυτός κάποιου όντος απορρέει από και τροφοδοτεί τους νοητικούς
εαυτούς που αντιλαμβάνεται στους άλλους. Το κεντρικό σημείο της θεωρίας είναι ότι οι
νοητικοί εαυτοί αποτελούν κοινωνικοπολιτιστικές κατασκευές και όχι φυσικά όργανα των
ανθρώπινων νοών.
A Natural Account of Phenomenal Consciousness, Velmans M. (Velmans M., 2005):
Ο Velmans επιχειρηματολογεί ότι ανάμεσα στους φυσικαλιστές υπάρχει η συμφωνία πως οι
συνειδητές εμπειρίες δεν είναι τίποτε άλλο από καταστάσεις του εγκεφάλου και πως οι
συνειδητές ποιότητες (qualia) είναι υποκειμενικές και ανεξάρτητες από τον παρατηρητή
ιδιότητες του εξωτερικού κόσμου. Αυτή η οπτική αψηφά τα ευρήματα της ψυχοφυσικής, της
νευροψυχολογίας και της συγκριτικής ψυχολογίας. Δηλαδή, αν και ο φυσικαλισμός στοχεύει
στο να δώσει μια φυσική ερμηνεία της συνείδησης, τελικά καταλήγει να δίνει μια μη φυσική
ερμηνεία. Ο Velmans προτείνει ένα φυσικό, μη αναγωγικό αντανακλαστικό μοντέλο του πώς
η συνείδηση σχετίζεται με τον εγκέφαλο και τον φυσικό κόσμο. Στο μοντέλο αυτό ο φυσικός
κόσμος όπως εκλαμβάνεται (ο φαινόμενος κόσμος) θεάται ως μέρος της συνειδητής
εμπειρίας και όχι ως κάτι το ξεχωριστό. Αν και στην καθημερινή μας ζωή αντιμετωπίζουμε
τον φαινόμενο κόσμο σα να είναι ο φυσικός κόσμος, αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα
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απλά μια βιολογικά χρήσιμη αναπαράσταση του πως μοιάζει ο κόσμος, η οποία μπορεί να
διαφέρει σε πολλές απόψεις από τον κόσμο που περιγράφει η φυσική επιστήμη.
The emergence of consciousness in phylogeny, Cabanac M., Cabanac A. J., Parent A.
(Cabanac M., Cabanac A. J., Parent A., 2009): Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι εγκέφαλοι
των ζώων παρουσιάζουν χημικές, ανατομικές και λειτουργικές διαφορές σχετικά με
οργανισμούς που εμφανίστηκαν παλαιότερα στη φυλογένεση. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουν
συμπεριφορές παιχνιδιού, την ικανότητα για αποστροφή ή έλξη λόγω της γεύσης, αισθητική
απόλαυση όταν παίρνουν αποφάσεις, κ.α. Προτείνουν συνεπώς ότι το συναίσθημα και
ευρύτερα η συνείδηση, αναδύθηκαν κάποια στιγμή στη φυλογενετική εξέλιξη των ειδών και
ότι η συνείδηση χαρακτηρίζεται από ένα κοινό νοητικό μονοπάτι που χρησιμοποιεί την
ηδονή, ή την δυσαρέσκεια, ως τρόπο για τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς.

Κεφ. 3.10.: Κβαντικές προσεγγίσεις για την ανάδυση της συνείδησης
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρίες που προσεγγίζουν τη
συνείδηση ως αναδυόμενο φαινόμενο χρησιμοποιώντας αρχές της κβαντομηχανικής. Αρχικά
θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές επάνω στις οποίες στηρίζονται οι κβαντικές
προσεγγίσεις για την ανάδυση της συνείδησης και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εν
συντομία οι θεωρίες των Von Neumann και Stapp, των Eccles και Beck και των Penrose και
Hameroff.

ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΟΛΙΣΜΟΣ
Aκόμα και όταν ένα σύνθετο σύστημα έχει μια καθαρή κατάσταση, τα υποσυστήματά
του γενικά δεν έχουν αντίστοιχα τις δικές τους καθαρές καταστάσεις. Ένα τέτοιο σύστημα
που αποτελείται από υποσυστήματα χωρίς καθαρές καταστάσεις καλούνται εναγκαλισμένα.
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Ένας τέτοιος εναγκαλισμός σε ένα σύστημα παρουσιάζει μη διαχωριστικότητα, με την
έννοια ότι η κατάσταση του όλου δεν συνθέτεται από τις καταστάσεις των συστατικών του
μερών. Στη βάση της μη διαχωριστικότητας έχει προταθεί ότι η κβαντομηχανική παρέχει
παραδείγματα από συστήματα με ιδιότητες που δεν ανάγονται πάντα στις εγγενείς ιδιότητες
των περισσότερων βασικών μερών – το όλο είναι διαφορετικό από το μέρος. (Silberstein M.,
2001).

ΘΡΑΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
Στο καθιερωμένο μοντέλο της ύλης οι τέσσερεις δυνάμεις (βαρύτητα,
ηλεκτρομαγνητισμός, ασθενής και ισχυρή πυρηνική δύναμη) προήλθαν από μια μόνο
θεμελιώδη συμπαντική δύναμη που κάποτε, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, διαχωρίστηκαν. Ο
διαχωρισμός αυτός οφειλόταν σε μια κοσμολογική αλλαγή φάσης, σε μια θραύση
συμμετρίας. Εάν αυτό ισχύει, η θραύση συμμετρίας και η ανάδυση νέων ξεχωριστών
οντοτήτων αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος.(Silberstein M., 2001).

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ)
Η Κβαντομηχανική σε αντίθεση με την Κλασική Μηχανική θεμελιώνεται σε
ψυχοφυσικούς νόμους. Ασχολείται με τις παρατηρούμενες συμπεριφορές μακροσκοπικών
συστημάτων όταν οι συμπεριφορές αυτές εξαρτούνται από τις δραστηριότητες των
οντοτήτων στο ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Οι εγκέφαλοι είναι τέτοια συστήματα, για
παράδειγμα η συμπεριφορά τους ως συστήματα εξαρτάται από τις επιδράσεις των ιόντων
στις απολήξεις των νευρώνων. Η Κβαντομηχανική διατηρεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό
της Κλασική Φυσικής, δηλαδή τη δομή μαθηματικών ποσοτήτων που προσδιορίζουν σημεία
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στο χώρο και στο χρόνο, αλλά επιπλέον η συμπεριφορά και η σημασία αυτής της δομής έχει
και πληροφοριακή φύση που αναπαριστά τη γνώση που συνδέεται με ψυχοφυσικά γεγονότα
που έχουν συμβεί αλλά και τις αντικειμενικές τάσεις να συμβούν μελλοντικά ψυχοφυσικά
γεγονότα. Η κβαντική διαδικασία δεν περιλαμβάνει μόνο αριθμούς αλλά και δράσεις με
σημαντικότερη τη δράση της μέτρησης. Πως επηρεάζει η μέτρηση την κβαντομηχανική
κατάσταση ενός εξεταζόμενου συστήματος; Οι δράσεις συνδέονται με τη διαδικασία
απόκτησης πληροφορίας ή γνώσης που αναφέρεται στην τοποθεσία ενός παρατηρούμενου
αντικειμένου και η δράση αυτή επηρεάζει την κατάσταση που μετράται. Η δράση της
απόκτησης γνώσης για ένα σύστημα περιπλέκεται (εναγκαλίζεται) με μη κλασικό τρόπο με
την φέρουσα πληροφορία κβαντομηχανική κατάσταση του συστήματος που μετράται.
Κβαντικός δυισμός: η ερμηνεία της Κοπεγχάγης χωρίζει τη φύση σε δύο τμήματα: το
ένα είναι το σύστημα παρατήρησης (συμπεριλαμβανομένων και του εγκεφάλου και του νου
όσων απαρτίζουν το σύστημα παρατήρησης) και το δεύτερο είναι το παρατηρούμενο
σύστημα. Αυτός ο διαχωρισμός καλείται Heisenberg cut. Πάνω από την τομή
χρησιμοποιούνται εμπειρικά βασιζόμενες κλασικές περιγραφές ενώ κάτω από την τομή
χρησιμοποιείται κβαντική μαθηματική περιγραφή. Ο Von Neumann εφάρμοσε την αρχή
αυτή σε τρία συστήματα: στο παρατηρούμενο σύστημα Ι, στη συσκευή παρατήρησης ΙΙ και
στον εγκέφαλο/νου αυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία παρατήρησης ΙΙΙ. Η τομή μπορεί
να τοποθετηθεί είτε ανάμεσα στο πρώτο και στα δύο δεύτερα, είτε ανάμεσα στα δύο πρώτα
και στο τρίτο, κάτι που επιτρέπει στο τρίτο σύστημα να παίζει το ρόλο του παρατηρητή.
Όταν εφαρμόζεται μέτρηση/παρατήρηση θα πρέπει να τεθεί ένα συγκεκριμένο ερώτημα που
θα έχει έναν μετρήσιμο αριθμό από εμπειρικά διαφορετικές δυνατές αποκρίσεις. Αλλά ο
αριθμός των πιθανών αποκρίσεων σε ένα σύστημα είναι μη μετρήσιμος κι έτσι λόγω της
απροσδιοριστίας θα πρέπει να ληφθεί κάποια ‘απόφαση’ σχετικά με το ερώτημα που τίθεται

109

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ότι ένας συνειδητός παράγοντας μπορεί να επιλέξει
ελεύθερα ποιο ερώτημα θα θέσει (Stapp H., 2007).

ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Von Neumann και Stapp, Αλληλεπιδραστικός Δυϊσμός (Stapp H. P. , 2007): Η θεωρία
εισηγείται την ύπαρξη δύο διαφορετικών ειδών πραγματικότητας, τη φυσική και τη νοητική,
που αλληλεπιδρούν. Βασίζεται στην ορθόδοξη κβαντική θεωρία του Von Neumann.
Απαντάει στο πώς αλληλεπιδρούν το φυσικό με το νοητικό επίπεδο μέσω της εξήγησης για
τη διαδικασία μέτρησης. Απευθύνεται επίσης στο επιχείρημα της αιτιακής πληρότητας του
φυσικού με την πρόταση ότι στην περίπτωση της Κβαντομηχανικής το φυσικώς
περιγραφόμενο τμήμα δεν είναι αιτιακά πλήρες (κλειστό). Σημαντικό σημείο για την
εξήγηση του πώς η νοητική όψη συνδέεται με την υλική είναι το ‘Quantum Zeno Effect’ (η
Κβαντο – ζηνώνεια επίδραση): εάν κάτω από κατάλληλες συνθήκες σ’ ένα υπό μέτρηση
σύστημα τίθεται επαναλαμβανόμενα το ίδιο ερώτημα σε έναν ικανοποιητικά γρήγορο ρυθμό,
τότε η αλληλουχία των αποκρίσεων θα τείνουν να παγώσουν σε μια απόκριση, παρά το
γεγονός ότι ισχυρές φυσικές δυνάμεις μπορεί να πιέζουν για το αντίθετο. Οι ιδιότητες των
βουλητικά προωθούμενων διεργασιών μπορούν να ερμηνευτούν εάν θεωρηθεί ότι ο
χρονισμός τους ελέγχεται μέσω συνειδητής επιλογής και που μέσω της Κβαντο-ζηνώνειας
επίδρασης τείνουν να κρατήσουν σταθερό ένα μοτίβο νευρωνικής δραστηριότητας που θα
τείνει να επιφέρει ένα σκόπιμο αποτέλεσμα. Έχουν γίνει πειράματα όπου έχει δειχθεί το πώς
μπορούν να επιδράσουν οι συνειδητές επιλογές στις εγκεφαλικές διεργασίες (π.χ. Ochsner
et.al. 2001).
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Eccles & Beck, Κβαντομηχανική στη συναπτική σχισμή: Η θεωρία τονίζει τον ρόλο
των κβαντικών επιδράσεων στη δυναμική του εγκεφάλου σε σύνδεση με επιδράσεις στις
απολήξεις των νευρώνων. Προτείνει κβαντικές απροσδιοριστίες στις απολήξεις των
νευρώνων. Η προσέγγιση του Eccles στο πρόβλημα νου-σώματος βασίζεται σε τρία σημεία:
το πρώτο, ότι η συνείδηση συγκροτείται από θεμελιώδεις νοητικές μονάδες που ονομάζονται
'psychons' και ότι κάθε psychon συνδέεται με την ενεργοποίηση μιας αντίστοιχης
μακροσκοπικής φυσικής δομής στον εγκεφαλικό φλοιό που ο Eccles την καλεί 'dendron'.
Ανατομικά προσδιορίζεται και συνδέεται με τον εγκέφαλο μέσω μεγάλου αριθμού από
συνάψεις. Ο δεύτερος ισχυρισμός είναι ότι η Κβαντική θεωρία εισέρχεται στη δυναμική του
εγκεφάλου σε σύνδεση με την εξωκύτωση, που είναι η απελευθέρωση των κυστιδίων με τους
νευροδιαβιβαστές από μια νευρωνική απόληξη στη συναπτική σχισμή. Το τρίτο σημείο είναι
ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από τον φυσικό Friedrich Beck που περιγράφει τις
κβαντομηχανικές λεπτομέρεις της διαδικασία της εξωκύτωσης.
Ο δεύτερος ισχυρισμός έχει να κάνει με την πολύ μικρή διάμετρο των καναλιών για
τα ιόντα ασβεστίου (που ρυθμίζουν την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστη) στον
προσυναπτικό νευρώνα. Η διάμετρός τους είναι μικρότερη από ένα νανόμετρο και αυτό,
σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg, δημιουργεί μια αντίστοιχα
μεγάλη αβεβαιότητα στην κατεύθυνση της κίνησης του ιόντος. Έτσι, το πακέτο κβαντικού
κύματος που περιγράφει τη θέση του ιόντος διασπείρεται κατά το ταξίδι του από το κανάλι
του ιόντος στην περιοχή ερεθισμού σε ένα μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από την περιοχή
ερεθισμού. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα του εάν ή όχι το ιόν ασβεστίου (σε συνδυασμό με
άλλα ιόντα ασβεστίου) προκαλέσει μια εξωκύτωση αποτελεί μια κβαντική ερώτηση, βασικά
ίδια με την ερώτηση του εάν ή όχι ένα κβαντικό σωματίδιο θα περάσει ανάμεσα στη μία ή
την άλλη σχισμή στο γνωστό πείραμα της διπλής σχισμής. Σύμφωνα με την Κβαντική
θεωρία, η απάντηση είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο. Έτσι, μέχρις ότου οι εγκεφαλικές
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διεργασίες φτάσουν σε βαθμό οργάνωσης που αντιστοιχεί στην εμφάνιση μιας δράσης,
μπορεί να ισχύουν όλες οι δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί από την εξίσωση
Shroedinger. Δηλαδή, θα πρέπει να θεωρηθεί δυνατή και η πιθανότητα ότι το ιόν ενεργοποιεί
τον πυροδοτητή και προκαλεί την εξωκύτωση, αλλά και ότι χάνει τη θέση του και δεν
συμβαίνει εξωκύτωση. (Stapp H., 2007)
Penrose – Hameroff, Orchestrated Objective Reduction (Hameroff S & Penrose R.,
1996): Η θεωρία βασίζεται σε τρεις ιδέες, στην ακόμα αναπτυσσόμενη Κβαντική Θεωρία της
Βαρύτητας, στο Θεώρημα της μη Πληρότητας του Gödel και στη δομή των
μικροσωληνίσκων στους νευρώνες που σχηματίζουν τον κυτταροσκελετό.
Όσον αφορά στον Gödel, ο Penrose χρησιμοποιεί το θεώρημα μη πληρότητας για να
αποδείξει ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν διανοητικές δυνάμεις που δε θα είχαν εάν
λειτουργούσαν σύμφωνα με τις αρχές της κλασικής φυσικής θεωρίας. Το τμήμα της
κβαντικής θεωρίας της βαρύτητας έχει να κάνει με το πότε συμβαίνει ένα κβαντικό άλμα
(αλλαγή φάσης). Ο Penrose το συνδέει με την προσπάθεια να συνδυαστεί η Κβαντική θεωρία
με τη θεωρία του βαρύτητας του Αϊνστάιν. Εάν η θέση των υλικών σωματιδίων δεν είναι
καθορισμένη (σύμφωνα με την Κβαντική θεωρία) δε θα είναι καθορισμένη και η μορφή της
χωροχρονικής δομής του σύμπαντος στην οποία βρίσκονται τα σωματίδια. Η φύση όμως
‘αντιπαθεί’ την αβεβαιότητα κι έτσι γίνεται ένα κβαντικό άλμα – κατάρρευση σε μια
λιγότερο αβέβαιη κατάσταση. Έτσι συνδέει τα κβαντικά άλματα με την ποσότητα
αβεβαιότητας στη δομή του χωρόχρονου.
Το κβαντικό άλμα αυτό συντελείται στους μικροσωληνίσκους και έχει να κάνει με τις
σπειροειδείς αλυσίδες των μορίων της Τουμπουλίνης. Κάθε μόριο Τουμπουλίνης έχει ένα
ιδιαίτερο ηλεκτρόνιο που μπορεί να βρίσκεται σε μια από δύο σχετικώς σταθερές θέσεις. Ο
Hameroff πρόσεξε ότι υπάρχει στενή αντιστοιχία μεταξύ των μετρήσιμων επιδράσεων
πολλών αναισθητικών στη συνείδηση και της ικανότητας των αναισθητικών αυτών να
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ελαχιστοποιήσουν τη δυνατότητα το ιδιαίτερο ηλεκτρόνιο να πάει από τη μία σταθερή
κατάσταση στην άλλη. Αυτό υποδηλώνει μια συσχέτιση μεταξύ συνείδησης και
διαμορφωτικής δραστηριότητας στους μικροσωληνίσκους. Οι δύο μορφές της Τουμπουλίνης
μπορεί να φέρουν ένα μπιτ πληροφορίας, έτσι ίσως η δομή των μικροσωληνίσκων να
σχηματίζει το υπόστρωμα ενός πολύπλοκου υπολογιστή που βρίσκεται μέσα σε έναν
νευρώνα – ενός κβαντικού υπολογιστή – και όλοι μαζί μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους
σχηματίζοντας έναν γιγάντιο Κβαντικό Υπολογιστή (Hameroff S & Penrose R., 1996).
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Στην παρούσα εργασία προσπάθησα να απευθυνθώ στο πρόβλημα της συνείδησης
εστιάζοντας στο ζήτημα του πώς αναδύεται η συνείδηση με βάση τους μηχανισμούς και τις
έννοιες που συναντώνται στη θεωρία Πολυπλοκότητας και ανασκοπώντας τις κυριότερες
θεωρίες που απευθύνονται στο ζήτημα από τη σκοπιά της ανάδυσης. Με βάση τους ορισμούς
των πολύπλοκων συστημάτων και τα χαρακτηριστικά της ανάδυσης που εξέθεσα στο
δεύτερο μέρος, επέλεξα να παρουσιάσω οκτώ θεωρίες που μπορούν να ενταχθούν στην
αναδυτιστική προσέγγιση και που απευθύνονται σε κάποιο ή κάποια από τα τέσσερα
συστήματα διερεύνησης της συνείδησης τα οποία πρότεινα στο πρώτο κεφάλαιο και που
είναι τα ακόλουθα:
1. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο.
2. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα.
3. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον.
4. Συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον και σε
αλληλεπίδραση με άλλες συνειδήσεις.
Κάθε μια από τις θεωρίες αυτές επικεντρώνεται σε κάποια συστήματα περισσότερο από
άλλα, με την έννοια ότι θεωρεί κρισιμότερο το ρόλο τους στην ανάδυση της συνείδησης.
Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως μια προσέγγιση η οποία επικεντρώνεται στον εγκέφαλο, όπως
συμβαίνει με τη θεωρία του Sperry για την ανάδυση της συνείδησης, δε θεωρεί πως και τα
άλλα συστήματα είναι αναγκαία. Στην πραγματικότητα, εκτιμώ πώς μέσα από τις θεωρίες
και τους μηχανισμούς που ανασκόπησα γίνεται φανερό πως η αναγκαία και ικανή συνθήκη
για τη γέννηση της συνείδησης δε βρίσκεται ούτε μόνο στον εγκέφαλο, ούτε μόνο στον
εγκέφαλο και στο σώμα, ούτε στο περιβάλλον, κ.ο.κ. Με αυτήν την έννοια, το τελευταίο
σύστημα διερεύνησης (συνείδηση σε έναν εγκέφαλο σε ένα σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον
και σε αλληλεπίδραση με άλλες συνειδήσεις) αποτελεί τη μόνη περίπτωση που εύλογα θα
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μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς ως ικανό και αναγκαίο σύστημα μέσα στο οποίο μπορεί να
προκύψει η συνείδηση.
Στη συνέχεια παρουσιάζω έναν πίνακα στον οποίο έχω κατατάξει τις θεωρίες για την
ανάδυση της συνείδησης ανάλογα με το σύστημα στο οποίο επικεντρώνονται. Με κουκίδες
σημειώνονται τα συστήματα στα οποία η κάθε θεωρία κυρίως απευθύνεται.

Πίνακας 2: Σύστημα όπου επικεντρώνεται η ανάδυση

ΘΕΩΡΙΑ

Εγκέφαλος

+ Σώμα

+ Περιβάλλον + Κοινωνία

●

Sperry
Popper

●

●
●

Autopoiesis

●

●

●

Enactivism

●

●

●

●

●

Embodiment
Neural Darwinism

●

Self Model Theory

●

●
●

Hofstadter

●

●

Στην παρουσίαση που έκανα για την ανάδυση μέσα από τη Θεωρία Πολυπλοκότητας
εντόπισα τα κυριότερα είδη ανάδυσης που είναι:
1. Απλή ή Σύνθετη, όπου η απλή ανάδυση αναφέρεται σε μια ιδιότητα του μακροεπιπέδου σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε ισορροπία, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε
ένα πολύπλοκο σύστημα που δεν είναι σε ισορροπία.
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2. Οριζόντια ή Κάθετη, όπου η πρώτη έχει να κάνει με την ανάδυση μιας ιδιότητας
κάποια χρονική στιγμή πριν από την οποία η ιδιότητα δεν είχε αναδυθεί, ενώ η
κάθετη σχετίζεται με τη διαφορά ανάμεσα σε επίπεδα ή προοπτικές παρατήρησης.
3. Δομική ή Λειτουργική, όπου η πρώτη αναφέρεται στην ανάδυση μιας νέας δομής,
ενώ η δεύτερη στην ανάδυση μιας νέας λειτουργίας.
4. Μετριοπαθής ή Ριζοσπαστική, όπου στην πρώτη δίνεται έμφαση στο ότι το όλο έχει
ιδιότητες διαφορετικές από τις ιδιότητες των μερών, ενώ στη δεύτερη τονίζεται το
γεγονός ότι το νέο αναδυόμενο όλο παρουσιάζει και νέες αιτιακές δυνάμεις.
5. Ασθενής ή Ισχυρή, όπου στην πρώτη περίπτωση οι αναδυόμενες ιδιότητες δε
μπορούν να εξηγηθούν από το χαμηλότερο επίπεδο, ενώ στη δεύτερη η διαφορά είναι
οντολογικής φύσεως.
Προσπάθησα να κατατάξω τις θεωρίες ανάλογα με το ποιο είδος ανάδυσης εισηγούνται.
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη αυτή. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι
κβαντικές θεωρίες για την ανάδυση της συνείδησης που δεν είχαν περιβληθεί στον
προηγούμενο, λόγω του ότι επικεντρώνονται στο κβαντικό επίπεδο και όχι στα συστήματα
διερεύνησης που επισήμανα στην παρούσα εργασία. Είναι όμως σημαντική η συμπερίληψή
τους στον πίνακα με τα είδη ανάδυσης, γιατί ουσιαστικά μόνο οι κβαντικές θεωρίες
προτείνουν ένα ριζοσπαστικό και ισχυρό είδος ανάδυσης, εφόσον μια από τις αρχές στις
οποίες βασίζονται είναι ο κβαντικός δυϊσμός.
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Πίνακας 3: Είδος ανάδυσης που προτείνεται

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Sperry

Σύνθετη, Κάθετη, Λειτουργική, Ριζοσπαστική, Ασθενής

Popper

Οριζόντια, Λειτουργική, Ριζοσπαστική

Autopoiesis

Σύνθετη, Οριζόντια, Λειτουργική, Μετριοπαθής, Ασθενής

Enactivism

Σύνθετη, Οριζόντια, Λειτουργική, Μετριοπαθής, Ασθενής

Embodiment

Σύνθετη, Κάθετη, Λειτουργική, Μετριοπαθής, Ασθενής

Neural Darwinism

Σύνθετη, Οριζόντια, Δομική, Μετριοπαθής, Ασθενής

Self Model Theory

Σύνθετη, Οριζόντια, Λειτουργική, Μετριοπαθής, Ασθενής

Hofstadter

Σύνθετη, Κάθετη, Δομική, Μετριοπαθής, Ασθενής

Stapp – Von Neumann

Κάθετη, Λειτουργική, Ριζοσπαστική, Ισχυρή

Eccles - Beck

Κάθετη, Λειτουργική, Ριζοσπαστική, Ισχυρή

Penrose - Hameroff

Κάθετη, Λειτουργική, Ριζοσπαστική, Ισχυρή

Η παραπάνω κατάταξη είναι μόνο ενδεικτική, καθώς χρειάζεται πολύ βαθύτερη
φιλοσοφική μελέτη για την αξιολόγηση κάθε θεωρίας ξεχωριστά, αλλά και των υποθέσεών
της, διότι δεν αποτελούν μεμονωμένες θεωρίες αλλά ολόκληρα ερευνητικά προγράμματα,
πλαίσια και προσεγγίσεις. Καθώς η ανασκόπησή τους έχει γίνει κατά κύριο λόγο με
χρονολογική σειρά, οι τελευταίες θεωρίες είναι σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Θεωρώ ότι είναι αναγκαία μια πιο βαθιά φιλοσοφική
αξιολόγησή τους και ιδιαίτερα όσον αφορά στο ποιες αρχές από τη θεωρία της
Πολυπλοκότητας χρησιμοποιούν, αλλά επίσης να συγκριθούν με τις υπάρχουσες
αναγωγιστικές θεωρίες ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον μπορούν να δικαιολογήσουν
ουσιαστικά την υποστήριξη της αναδυτιστικής έναντι της αναγωγιστικής προσέγγισης.
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