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Inngangur

Þessi ritgerð mun fara yfir og fjalla um tengsl taugafrumuheimspeki (neurophilosophy) 

og almennrar þekkingafræði. Hvernig þessar greinar tengjast og hvernig kenningar innan 

beggja faga skarast. Kenningar nútíma taugafrumuheimspeki um vitund og þekkingu eru 

skoðaðar og bornar saman við kenningar hinnar klassísku þekkingafræði á borð við 

frummyndakenningu Platons. Markmið ritgerðarinnar verður að varpa ljósi á þessi 

tengsl, hvort eitthvað nýtt hafi komið í ljós og hvar maðurinn stendur í dag gagnvart 

spurningum líkt og „er þekking á möguleg?“ Og ef svo er, „hvernig er hún möguleg?“ 

Mikið af rannsóknum á mannlegri hegðum hefur verið jafnt og þétt að færast yfir í 

„hörð“ vísindi þar sem leitað er að svörum við slíkum spurningum í virkni heilans. Tekið 

verður fyrir verkefnið Blue Brain en það er rannsóknarverkefni sem hefur það að 

markmiði að byggja upp nákvæma eftirlíkingu af virkni og starfsemi mannsheilans, 

eftirlíkingu sem að í stuttu máli mætti kalla gerviheila. Verkefnið er eitt af því fremsta á  

sínum vettvangi og hentar því mjög vel til að varpa ljósi á tengsl milli starfsemi heilans 

og þess hvernig maðurinn skynjar og skilgreinir umhverfið sitt. Önnur ástæða þess að 

fjallað verður um þetta verkefni er að æskilegt er að vekja áhuga á þróun 

þekkingafræðinnar sem orðið hefur á síðustu áratugum með tilkomu taugafrumuvísinda 

og verkefna líkt og Blue Brain. Ný fræðigrein hefur orðið til við þessa þróun sem kölluð 

er taugafrumuheimspeki og innan hennar hafa risið upp kenningar um vitund og 

þekkingu. Fjallað verður um kenningar sem snerta bæði spurningar um möguleika 

þekkingar og vitundar.  Þær kenningar eru „hjúpskenningin“ sem stjórnandi Blue Brain, 

Henry Markram, tekur fyrir í einum af sínum fyrirlestrum, og kenningin um hæfileika 

heilans til þess að vera meðvitaður um sjálfan sig og hvernig það tengist vitund. 

Kenningar David Chalmers, eins fremsta sérfræðings á sviði heimspekilegrar sálfræði í 

dag, um vitundina og tengsl hennar við virkni taugafrumna verða einnig teknar fyrir og í 

samhengi við kenningar Markrams um vitundina. Farið verður í grein Chalmers Leitin  

að tengslum milli virkni taugafrumna og vitundar (On the search for the Neural  

correlate of

Consciousness)1  þar sem hann fjallar um möguleikann á því að mæla vitundina í þeim 

tilgangi að finna uppruna hennar í heilastarfseminni. 

Hjúpskenningin sem byggð er á nýjustu upplýsingum sem til eru um starfsemi heilans 

1. http://consc.net/chalmers/
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verður borin saman við kenningar þriggja þekktra heimspekinga sem allir veltu fyrir sér 

hvernig maðurinn geti öðlast þekkingu og sem höfðu allir mikil áhrif á þekkingafræðina, 

í þeim tilgangi að skoða hvort hún hafi eitthvað nýtt fram að bjóða og hvort hún geti stutt 

við eða grafið undan þeim kenningum. Heimspekingarnir sem teknir verða fyrir eru 

Platon, Descartes og Locke. Platon var sá fyrsti til að velta því fyrir sér hvað þekking 

væri, og hvernig maðurinn öðlaðist hana. Frummyndakenningin átti að sýna hvernig 

maðurinn getur aflað þekkingar á umhverfinu án þess að þurfa að treysta á skynfærin. 

Descartes sem rökhyggjumaður hafnaði því að hægt væri að öðlast þekkingu með 

skynfærunum en Locke sem var reynsluhyggjumaður setti fram kenningu um að öll 

þekking væri fengin með skynfærunum og að engin þekking væri meðfædd. 

Í lokin verður farið yfir niðurstöður þessa samanburðar og hvaða áhrif tengslin milli 

taugafrumuheimspeki og þekkingafræði hafi á möguleika okkar til að svara 

þekkingafræðilegum spurningum. 

Blue Brain

Blue Brain verkefnið var stofnað og hrint í framkvæmd af taugavísindamanni að nafni 

Henry Markram árið 2005 en undirbúningur verkefnisins hófst fyrir um 15 árum síðan. Í 

dag vinnur að verkefninu stór hópur af vísindamönnum og sérfræðingum á ýmsum 

sviðum sem tengd eru verkefninu. Hópurinn hefur aðalbækistöðvar hjá Cern í Sviss og 

hefur International Business Machines Corporation (IBM) veitt verkefninu þann 

tækjabúnað sem til þurfti í verkefni af þessari stærðargráðu. 

Fyrir utan hópinn í Sviss koma að verkefninu fimm háskólar víða um heim. 

Tækniháskólinn í Madrid (UPM) ásamt vísindastofnuninni Cajal á Spáni eru með 

sjálfstætt verkefni undir stjórn hópsins í Sviss sem kallað er Cajal Blue Brain. Innan þess 

verkefnis vinna hinar ýmsu rannsóknarstofur víðs vegar á Spáni. Til hinna fjögra háskóla 

teljast Hebrew University í Jerusalem, Háskóli Reno í Nevada, Yale í Connecticut og The 

School of Pharmacy við Lundúnaháskóla og vinna þeir að hinum ýmsu verkefnum 

tengdum Blue Brain.2

Verkefnið hefur það að markmiði sínu að skapa fullkomna eftirlíkingu af mannsheila á 

2.  http://bluebrain.epfl.ch/page19091.html
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tölvu. En til að geta búið til fullkomna eftirlíkingu af heila í tölvu þarf að sundurgreina 

raunverulegan heila niður í sínar smæstu einingar sem síðan er hægt að endurbyggja 

aftur í tölvu. Smæstu einingar heilans eru taugafrumurnar og á þessu stigi snýst verkefnið 

um að vita allt sem hægt er að vita um þær. Sá hluti heilans sem talinn er hafa þróast 

síðast nefnist nýbörkurinn (neocortex). Rannsóknir á heilastarfsemi benda til þess að 

nýbörkurinn sé sá hluti heilans sem vinni með allar æðri hugsanir og sjálfsvitund. Því 

beinast rannsóknirnar einkum að nýberkinum. Talið er að hann hafi þróast í spendýrum 

til þess að þau gætu átt í flóknari samskiptum við umhverfið sitt. Þannig gátu þau ráðið 

við flóknari fjölskyldutengsl og lifað í samfélagi. Til þess að vita meira um eðli 

sjálfsvitundar mannsins og hæfileika hans til að skilja heiminn þurfa vísindamenn að 

skilja hvernig þessi hluti heilans virkar. 

Heilarnir sem notaðir eru til að rannsaka taugafrumurnar þurfa að vera lifandi svo hægt 

sé að mæla þá virkni sem kemur fram við örvun taugafrumnanna. Af siðferðilegum 

ástæðum hafa mannsheilar ekki verið notaðir á þessu stigi rannsóknarinnar. Þess í stað 

hefur verið notast við rottuheila. Ferlið felur í sér að tekin er örþunn sneið af rottuheila 

sem haldið er lifandi og  sneiðinni komið fyrir undir öflugri smásjá. Þannig sjá 

vísindamenn hvernig taugafrumurnar liggja og líta út. Taugafrumuendarnir eru síðan 

örvaðir með rafmagni til að þeir sendi rafboð í gegnum frumuna og tíðni rafboðsins 

skráð ásamt því hvaða samskipti taugafruman hefur við aðrar nærliggjandi taugafrumur. 

Að notaðir séu heilar úr rottum en ekki mannfólki skiptir ekki máli á þessu stigi 

verkefnisins því að þær einingar sem verið er að rannsaka eru sambærilegar þeim 

einingum sem finnast í mannsheilanum. Munurinn á manni og rottu í þessu tilliti er 

hinsvegar fjöldi taugafrumna sem finnast í heilanum. Talið er að fjöldi frumna ráði því 

hversu hæf ákveðin dýrategund er í að eiga í flóknum samskiptum og búa yfir flóknari 

hugsunum um sjálfa sig og umhverfið. Þegar verkefnið hefur þróast lengra mun 

rannsóknarhópurinn færa sig nær manninum með því að rannsaka skepnur sem hafa 

heilastarfsemi sem nálgast þá sem er að finna hjá manninum. En gert er ráð fyrir mun 

mannúðlegri aðferðum á þeim stigum. Að lokum ætti verkefnið að gera kleift að byggja 

upp mannsheila í tölvu á grundvelli þeirra upplýsinga sem aflað hefur verið.3

3 Ted.com, Henry Markram builds a brain in a supercomputer
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Fyrsta stigi þessa verkefnis er nú þegar lokið. Það fólst í því að kortleggja fyrstu tíu 

þúsund taugafrumurnar í rottuheila. Það tók Henry Markram og lið hans 15 ára vinnu að 

skrá niður allt sem hægt var að vita um hverja einustu taugafrumu af þessum tíu þúsund. 

Upplýsingar fengust um það efni sem taugafrumur eru byggðar úr, hvaða tíðni af 

rafstraum þær sendu og hvar þær væru staðsettar í tengslum við aðrar frumur. Einnig var 

skráð hvernig þær litu út og hvernig samskiptum á milli þeirra væri háttað. Allt þetta gaf 

rannsakendum mikla innsýn í virkni þeirra. Þessar tíu þúsund taugafrumur voru einnig sá 

lágmarksfjöldi sem nauðsynlegur var talinn til að endurskapa eðlileg samskipti á milli  

þeirra í tölvu. Ástæðan fyrir því er sú að nýbörkurinn skiptist niður í milljónir eininga 

sem kallaðar eru taugafrumuhólkar (neocortical columns)  og í rottuheila er einn 

taugafrumu hólkur samsettur úr tíu þúsund taugafrumum. Til þess að geta endurskapað 

rottuheila þurfti rannsóknarteymið að vita allt sem hægt væri að vita um samskipti 

taugafrumna innan eins slíks hólks. Út frá því er hægt að reikna út um það bil hvernig 

aðrar samskonar einingar starfa. 

Samhliða skrásetningu á fengnum upplýsingum var þeim janframt safnað saman í tölvu, 

sem endurskapaði hverja  einustu frumu í þrívídd.

Magn þeirra upplýsinga sem fylgir hverri einustu taugafrumu er slíkt að heila fartölvu 

þarf til að geyma þær upplýsingar. Því fengu þeir styrk frá IBM, eins og áður getur, sem 

útbjó ofurtölvu samsetta úr tíu þúsund fartölvum. Í þessari tölvu hafa þeir sett upp 

eftirlíkingu af taugafrumuklasanum. Þar geta þeir líkt eftir eðlilegri örvun frumnanna og 

fengið úr þeirri samlíkingu gríðalegt magn af nýjum upplýsingum um virkni þeirra.4 

Þetta var endirinn á fyrsta stigi í verkefni Markrams. Næsta skref verður að rannsaka 

nánar hvaða áhrif örvun hefur á klasann sem heild. Það verður gert með áframhaldandi 

eftirlíkingu af eðlilegri örvun og skráningu á hvernig klasinn bregst við. Með eðlilegri 

örvun er átt við örvun eins og sjón eða snertingu. Nú þegar bendir ýmislegt til þess að 

fyrsta stigið hafi heppnast því að samskipti frumnanna og hegðun í tölvunni hafa sýnt sig 

vera þau sömu og í venjulegum rottuheila. Hérna er átt við að hegðun taugafrumnanna 

við ákveðnar aðstæður er sú sama eða svipuð þeirri hegðun sem birtist við sömu 

aðstæður í heila lifandi rottu. Dæmi um eina miklivæga hegðun er að taugafrumurnar 

byrja að mynda ný samskipti við aðrar taugafrumur af sjálfdáðum.5

Sú spurning getur vaknað hvort tæknin sem notuð er og aðferðirnar við að afla 

4 Ted.com, Henry Markram builds a brain in a supercomputer

5 Blue Brain Project; http://bluebrain.epfl.ch/
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upplýsinganna séu áreiðanlegar. Þegar frumurnar eru ekki í sínu eðlilega umhverfi þá er 

alltaf sá möguleiki fyrir hendi að ekki fáist rétt mynd af því hvernig þær starfa. Christof 

Koch, sem sjálfur hefur gert rannsóknir á tengslum heilastarfsemi og meðvitundar, hefur 

gagnrýnt Markram fyrir að hafa ekki ákveðna kenningu um það hvernig samskipti 

taugafrumna geta í raun skapað vitund (counsciousness). Hann segir að þú getir 

einfaldlega ekki „safnað saman tilteknum fjölda gagna, hrist og sagt „aha, þannig verður 

til vitund“ (assemble ever larger data fields and shake it and say, ‘Ah, that’s how 

consciousness emerges).6  

Hægt er að túlka Koch þannig að það sem Markram sé að gera sé að taka bíl í sundur, 

skrá allt sem hægt er að skrá niður um hvern einasta hluta bílsins, taka síðan alla bútana 

hrista þá saman og halda að úr því komi þekkingin á því hvernig bíllinn virkar. 

En verkefni Markrams stefnir á að vita sem mest um hvern hluta bílsins og hvaða 

tilgangi sá hluti þjónar í heildar kerfinu. Þá hvernig hann virkar á aðra hluti í kringum sig 

og síðan setja hann aftur saman á réttan hátt, fylgjast með því hvernig þeir hlutar starfa 

saman og í sitthvoru lagi, og vonandi út frá því geta sagt til um hvernig bíllinn virkar. En 

þar til að verkefninu lýkur verður í raun ekki hægt að segja til um nákvæmlega hvort 

aðferðir hans séu áreiðanlegar eða ekki. Og nokkuð langt er í það, því gert er ráð fyrir að 

með réttu fjármagni muni verkefnið taka 10 ár í viðbót, eða þar til að hægt sé að eiga í 

samskiptum við fullgerðan tölvuheila. 

En til hvers að setja upp nákvæma eftirlíkingu af heila í tölvu? Ástæðan fyrir því að 

ráðast í verkefni eins flókið og umfangsmikið og það að endurskapa mannsheila í tölvu 

er að sögn Markrams ekki aðeins til að opna nýjar leiðir að þekkingu fyrir mannkynið, 

heldur einnig vegna þeirrar einföldu staðreyndar að við höfum getu og búnað til að gera 

það. Með þeirri tækni og þekkingu sem við búum yfir í dag er okkur gert kleift í fyrsta 

sinn í sögu mannkyns að afla ítarlegrar þekkingar á starfsemi heilans.

Þar sem heilinn hefur alltaf virst vera óyfirstíganleg hindrun mannsins í leit sinni að 

þekkingu um sjálfan sig þá er erfitt að láta slíkt tækifæri fram hjá sér fara. Ljóst er að 

verkefnið er einstakt og á engan hátt einfalt eða tryggt að það beri árangur, og eftir því 

sem tækni og þekkingu á umhverfinu hefur farið fram kemur sífellt betur í ljós hversu 

óendanlega flókið líffæri heilinn er. Enn hefur ekki verið hægt að fullyrða neitt endanlegt 

6 Synthetic thought.com, The Blue Brain: Artificial Mind
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um virkni hans. En margir telja að heilinn sé síðasta hindrun mannsins í leit hans að 

fullkomri, endanlegri þekkingu á umhverfi sínu sem og honum sjálfum. 

Á heimasíðu verkefnisins7  er að finna lýsingu Markrams á þeim möguleikum sem 

verkefnið bíður upp á fyrir samfélagið. Þekking á því hvernig heilinn starfar getur leyst 

mörg vandamál sem við stöndum frammi fyrir á sviði læknavísinda sem og á sviði 

hugvísinda. Vonast er til þess að verkefnið muni gera læknum keilft að lækna sjúkdóma 

sem eiga rætur að rekja í heilastarfsemi, líkt og þunglyndi eða geðklofa. Lyf myndu virka 

beint á sjúkdómsvaldinn, ekki einungis einkenni hans. En fyrir hugvísindin talar hann um 

möguleikann á því að veita þeim svör við spurningum sem hafa verið gegnumgangandi 

frá upphafi um vitræna þætti mannsins, þar á meðal um eðli vitundar og hvernig 

mögulegt er að öðlast þekkingu á umhverfi sínu. Einnig nefnir hann að það sé 

nauðsynlegt mannkyninu að öðlast þekkingu á heilanum og hvernig hann virkar svo það 

geti lært að búa í sátt og samlyndi í heiminum.8 

Hjúpskenningin

Verkefni Markrams og hans liðs snýr ekki einungis að því að geta svarað spurningunni 

„Hvað er vitund“ eða „Er þekking möguleg“, verkefnið er miklu stærra en svo, en þetta 

eru óneitanlega tvær af þeim spurningum sem þeir vonast til að geta svarað. Margar 

kenningar eru til um uppsprettu vitundar og þekkingar, en ein hefur vakið meiri áhuga 

Markrams en aðrar, og virðist hann leggja áherslu á að rannsaka möguleika hennar. 

Kenningin sem Markram trúir að lýsi því best hvernig við skynjum og skiljum heiminn 

er kennd við hjúp, eða einskonar loftbólu og heitir á frummálinu Bubble theory. Heldur 

hún því fram að heilinn búi til eina útgáfu af raunveruleikanum útfrá því sem hann 

skynjar í gegnum skynfærin, sem hann síðan varpar út á umhverfið líkt og hjúp þar sem 

maðurinn er staddur í miðjunni. Kenningin byggir á nýjustu þekkingu manna á 

heilastarfseminni og tengist bæði inn í hefðbunda þekkingafræði sem og 

taugafrumuheimspeki.

7. http://bluebrain.epfl.ch/
8 Blue Brain Project; http://bluebrain.epfl.ch/
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Taugafrumuheimspeki

Ein spurning hefur staðið upp úr innan taugafrumuheimspeki sem er sú heimspeki sem 

vaxið hefur út frá tengslum taugafrumuvísinda og heimspeki, og er hún svohljóðandi: 

Hvar eru tengslin á milli vitundar mannsins og starfsemi taugafrumumna í heilanum? 

Hvenær verða taugaboð að vitund? Þeirri spurningu hefur David Chalmers velt mikið 

fyrir sér. Ef tekst að svara þessari spurningu verður mögulega hægt að svara ýmsum 

spurningum sem snerta manninn og hegðun hans.

David Chalmers hefur eytt miklum tíma af sínum ferli í að fjalla um uppruna vitundar. 

Hann skrifaði meðal annars greinina, Leitin að tengslum milli virkni taugafrumna og  

vitundar (On the search for the Neural correlate of Consciousness).9  Þar fer hann yfir 

helstu leiðir sem farnar hafa verið hingað til til að útskýra vitund og með hvaða hætti það 

gæti verið mögulegt að mæla og gera grein fyrir þeirri vitund. Hér verður notað orðið 

„vitund“ yfir enska heitið „consciousness.“ 

David Chalmers hefur í gegnum tíðina greint umfjöllunina um vitund og 

þekkingavandann í tvö mismunandi vandamál,10 sem eru þar að auki á mismunandi 

erfiðleikastigum. Það sem hann segir vera „auðvelda vandamálið“ sé að útskýra hegðun 

okkar og ástæðuna fyrir henni. Sem dæmi um slíkt vandamál fælist í spurningunni 

„hvernig og hvenær skynja ég rauðan lit?“ Þar segir hann að hægt sé að ímynda sér að 

framfarir í taugafrumuvísinum geti nú þegar eða fljótlega svarað þessari spurningu. Með 

þekkingu á heilastarfseminni ætti að vera hægt að segja nákvæmlega til um hvenær 

heilinn verður var við rauðan lit, og hvernig túlkunin á skynjuninni fer fram. Einföld 

upptaka af virkninni sem birtist í taugafrumunetinu á því augnabliki sem viðkomandi sér 

rauðan lit myndi sýna þá leið sem heilinn fór til að túlka það sem augun sáu. En slík 

nákvæmisvinna verður aðeins möguleg þegar búið er að kortleggja heilann.

En „erfiða vandamálið“ fellst í því að svara spurningunni um af hverju og hvernig 

þessari heilastarfsemi fylgi einhver vitund. Við getum séð og skilið hvernig heilinn 

skynjar rauðan lit, hvernig hann lærir og tengir rauðan lit við aðra liti, man eftir litnum 

rauðum eða tjáir sig um litinn rauðan, með því að horfa á taugafrumunetið og skilja 

virkni þess, líkt og Markram vinnur nú að. En það svarar hinsvegar ekki þeirri spurningu 

9 Chalmers, David, On the search for the Neural Correlate of Consciousness
10 Youtube.com, David Chalmers:The conscious mind (exerpt -- A thinking allowed DVD w/ Jeffrey Mishlove
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hvenær og hvernig vitund verður partur af þeirri virkni. 

Chalmers hefur notað myndlíkinguna við uppvakninga (zombies)11 til að útskýra hvernig 

taugafrumuvísindi geti ekki ein á báti útskýrt tilvist vitundar. Þegar hann talar um 

uppvakninga þá er hann ekki að meina þá sem rísa upp frá dauðum og borða heila úr 

lifandi fólki, heldur uppvakninga sem skortir vitund en eru þrátt fyrir það með hæfileika 

til að ganga um og hegða sér eins og sá sem býr yfir vitund. Þeir skynja og bregðast við 

umhverfinu, tjá sig, geta lært og munað, sýnt tilfinningar, en búa ekki yfir vitund. 

Auðvelt er að ímynda sér tölvu, vélmenni, sem er svo háþróað að það hegðar sér eins og 

hver annar maður, en sú hegðum byggist aðeins upp á flóknu samspili rafboða. Líkt og 

okkar virkni virðist samanstanda af flóknu kerfi taugaboða. 

Í stuttu máli heldur Chalmers því fram að þótt hægt sé að byggja nákvæmt líkan af 

starfsemi heilans þá sé ekki með því hægt að svara hvað vitund sé, né hvaðan hún komi. 

Í grein Chalmers sem minnst var á hérna á undan fer hann yfir mögulegar aðferðir til 

þess að rannsaka vitund. Þegar verið er að rannsaka tengsl vitundar og heilastarfsemi þá 

þarf fyrst að gera grein fyrir því hvað felst í vitund. Til þess þarf að vera hægt að mæla 

vitundina. Og til að geta mælt heilastarfsemi í heila sem er með virka vitund þá þarf að 

vita nákvæmlega hvað það er sem heilinn er meðvitaður um. Þá er hægt að tengja saman 

meðvituðu hugsunina við það sem fram fer í heilanum. Þetta þýðir að það verður að setja 

fram ákveðnar grunnforsendur fyrir því hvað felst í vitund.

Chalmers leggur til að grunnforsenda vitundar felist í því sem hann kallar almennt  

aðgengi (global availability).12 Almennt aðgengi þýðir að viðfang geti tjáð á einn eða 

annan hátt það sem það skynjar í umhverfi sínu og hefur meðvitaða hugsun um. Líka er 

hægt að segja að það felist í að geta svarað ákveðnu áreiti sé það tónlist, mynd, lykt eða 

snerting. Chalmers tekur dæmi um manneskju sem á að tjá með einum eða öðrum hætti 

hvað hún sjái þegar henni er sýndur rauður litur. Hún getur sagt „ég sé rauðan lit“, hún 

getur bent á sama lit á litapallettu, hún getur skrifað svarið niður eða ýtt á takka í réttum 

lit. Allt þetta sé dæmi um virka vitund. Chalmers tekur fram að almennt aðgengi sé ekki 

tæmandi fyrir endanlega skilgreiningu á því hvað felist í vitund, og tekur hann sjálfur 

dæmi um manneskju sem er lömuð að öllu leyti en sé samt með vitund þrátt fyrir að geta 

ekki gefið um það merki. Almennt aðgengi þjónar engu að síður tilgangi sínum sem 

11 Youtube.com, David Chalmers on consciousness
12Chalmers, David, On the search for the Neural Correlate of Consciousness
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forsenda fyrir merki um vitund. Þegar forsendan er komin þá er hægt að byggja 

rannsóknir á henni og tengja heilastarfsemina sem kemur fram þegar viðfangsefni er 

beðið um að tilgreina hvaða það skynjar, við vitund. 

En slík fyrirframgefin forsenda um vitund setur því alltaf takmörk hversu áreiðanlegar 

rannsóknirnar verða. Og ekki er tekinn með möguleikinn á að uppvakningar eins og 

Chalmers setur þá fram séu til. Þar sem að enginn mælikvarði er til á það hvað í raun sé 

vitund, þá geta engar mælingar veitt endanleg svör.  Í raun væri best ef rannsóknin væri 

unnin á og framkvæmd af sömu manneskjunni, ef gert er ráð fyrir því að ekki sé hægt að 

vera viss um að aðrir hafi vitund, eða að aðrir séu jafnvel aðeins ímyndun ein.

David Chalmers og hjúpskenningin

Markram fjallar um hvaðan vitund hugsanlega kemur eða verður til í fyrirlestri sínum um 

hjúpskenninguna. Líkt og Chalmers hefur bent á þá er vitund mikilvægur hluti af 

umræðunni þegar skoðuð er þekkingafræðileg hlið mannsins, það er ekki nóg að vita 

hvernig maðurinn öðlast þekkingu, heldur þarf einnig að gera grein fyrir því hvenær og 

hvernig vitund verður hluti þessarar þekkingar. Því að vitund er það sem greinir menn frá 

uppvakningum að mati Chalmers. Hjúpurinn sem maðurinn stendur inni í er túlkun hans 

á umhverfinu eftir þeim upplýsingum sem hann fær um það. Markram talar um að ekki 

aðeins hafi heili manns hæfileika til þess að skapa mynd af hinum ytri raunveruleika í 

huganum útfrá því sem hann skynjar í gegnum skynfærin, heldur taki hann sjálfan sig 

með í reikninginn. Telur Markram að með þessu skrefi hafi heilinn þróast í það að geta 

orðið var um sjálfan sig, séð sjálfan sig í samhengi við umhverfið. Og að sú sé ástæða 

þess að maðurinn hafi vitund.13 Vitundin felst þannig í að vera var um sjálfan sig, geta 

sett sig í samhengi við umhverfið, geta hugsað „ég er“. Ef við lítum aftur á 

uppvakningana þá er þeim lýst sem verum sem gera allt eins og maðurinn en skortir 

vitund, þeir eru eins og vélmenni. Forritaðir til að bregðast rétt við, segja réttu orðin, 

sýna réttu tilfinningarnar, en eru alveg ótengdir þessum aðgerðum. Það er að segja það er 

ekkert að baki þessum aðgerðum nema skipanirnar. Í slíkri veru er engin „ég“ hugsun og 

það er eini munurinn á uppvakningum og manni, í því felst vitundin. Standist það að 

13 Ted.com, Henry Markram builds a brain in a supercomputer
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vitund sé afleiðing þróunar þá ætti að vera hægt að rannsaka aðrar lífverur til að sjá hvort 

maðurinn sé eina lífveran sem býr yfir vitund, eða hvort aðrar lífverur búi líka yfir 

vitund. Ef hægt væri að sýna fram á að á ákveðnu þróunarstigi vakni vitund hjá lífverum 

væri fróðlegt að setja það í samhengi við réttindi dýra. Auðvelt er að ímynda sér að apar 

búi yfir vitund á meðan maurar geri það ekki. 

Þekkingarfræði 

Þekkingafræði er sú grein heimspeki sem spyr hvað þekking sé, hvort maðurinn geti 

öðlast hana og þá hvernig. Tvær ríkjandi stefnur hafa verið í þekkingarfræði en þær eru 

rökhyggja og reynsluhyggja. Reynsluhyggjan telur að þekking grundvallist á reynslu 

manna, á meðan rökhyggja telur að hún grundvallist á skynsemi eða rökum. 

Fyrstur manna til að spyrja ‘hvað er þekking’, var Platon.14 Hann sjálfur komst að þeirri 

niðurstöðu að skynfæri mannsins væru óáreiðanleg þegar kæmi að því að afla öruggrar 

þekkingar. Á eftir fylgdu heimspekingar sem flestir á einn eða annan hátt veltu fyrir sér 

viðföngum þekkingarfræðinnar. Descartes var meðal þeirra sem hafði hvað mest áhrif á 

greinina á nýöld. Sem rökhyggjumaður fetaði hann í fótspor Platons og sagði enga 

þekkingu vera mögulega í gegnum skynfærin, heldur aflaði maðurinn þekkingar með 

hjálp æðri hugarstafsemi í formi skýrra og greinilegra hugmynda. Hann aðgreindi 

jafnframt sál frá líkama og festi í sessi þá hugsun sem ríkt hefur síðar um tvíhyggju sálar 

og líkama.15 Ekki hefur enn verið hægt að sýna fram á, án alls efa, samspil hugar og 

líkama. 

Annar heimspekingur, að nafni John Locke, færði rök fyrir því að reynslan væri 

uppspretta þekkingar. Hann leit svo á að skilningur manna á umhverfi sínu ætti rætur að 

rekja til skynjana okkar á því og að þær hugmyndir sem maðurinn hefur um umhverfi sitt 

séu grundvöllur þekkingar á hinum ytri heim.16 

14Chappell, Timothy, Reading Plato’s Theatetus (Gazelle Book Services LTD, 2004) , 145e7.
15 René, Descartes, Hugleiðingar um frumspeki (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2001), Íslensk þýðing 
Þorsteinn Gylfason, 67.
16 Locke, John Essay concerning human understanding (London: The Fontana Library,1973), 89.
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Plató og hjúpskenningin

Í samræðunni Þeaítetos eftir Platon spyr Sókrates lærisvein sinn Þeaítetos „hvað er 

þekking?“ Í framhaldi af því verður til samræða um möguleikann á þekkingu og hvernig 

maður öðlast hana. Þeaítetos reynir að svara Sókratesi í þrem tilraunum sem enda allar í 

höfnun. Samræðum Sókratesar var hins vegar ekki ætlað að veita endanleg svör heldur 

vekja fólk til umhugsunnar. Seinna kemur Platon fram með kenningu sem er kölluð 

frummyndakenningin og er henni ætlað að gera grein fyrir því hvernig við öðlumst 

þekkingu.17

Tilraunirnar þrjár sem Þeaítetos setur fram eru svohljóðandi; að þekking sé hið sama og 

skynjun, að þekking sé hið sama og sönn skoðun og að þekking sé sönn skoðun ásamt 

greinagerð.18 

Fyrst reynir Þeaítetos að sýna að þekking sé það sama og skynjun. Sókrates tekur þá 

dæmi um heitan og kaldan vind. Á meðan einum finnst vindurinn kaldur getur öðrum á 

sama tíma fundist hann heitur. Gert er ráð fyrir að skynjun manna sé jafngild og því leiði 

þetta til mótsagnar. Vindurinn getur ekki verið bæði heitur og kaldur á sama tíma. Reynt 

er að setja upp mælikvarða á það hvort skynjun eins manns sé betri en annars manns og 

því réttari. Það endar í ógöngum því að ekki er til sá sem geti sagt hvor hafi réttari 

skynjun. Því er ekki nóg að byggja þekkingu á skynjun einni saman. 

Þá reynir Þeaítetos við fullyrðinguna að þekking sé hið sama og sönn skoðun. Sókrates 

skoðar hvernig maðurinn getur haft ranga skoðun og kemst að því að mögulegt er að 

hafa ranga skoðun sem byggð er á misskilningi vegna rangra skynjana. En þó svo að 

skoðunin sé byggð á misskilningi þá er hún samt sönn fyrir þann sem heldur henni fram. 

Þar með getur sönn skoðun ekki verið þekking. Hann endar umræðuna á því að taka 

dæmi um lögfræðinga sem hafa það að vinnu að reyna að sannfæra kviðdóm um tiltekna 

skoðun. Takist þeim það og kviðdómurinn er sannfærður um að skoðun þeirra sé sönn, 

þá felur það ekki endilega í sér að þeir búi yfir þekkingu.

Síðast lætur Þeaítetos reyna á að þekking sé sönn skoðun ásamt greinagerð.

Sókrates veltir fyrir sér hvað greinargerð sé og hvað hún geti gert fyrir manninn í leit að 

17 Platon, Ríkið (Reykjavík, Hið íslenska bókmenntafélag, 1991), 326.
18 Chappell, Timothy, Reading Plato’s Theatetus (Gazelle Book Services LTD, 2004), 151d-187a,187-201c, 201c-
210a.
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þekkingu. Hann gerir fjórar tilraunir til að skilgreina greinargerð sem eru að hluturinn sé 

nefndur, að hugmynd um hlutinn sé sett fram í máli, upptalning á því úr hverju hann sé 

settur saman og að útskýra hvað greinir hann frá öðrum hlutum. 

En þessar greinargerðir byggja allar á einfaldri skynjun sem áður var búið að sýna fram á 

að geti ekki veitt örugga þekkingu. Ekki dugir því til að greina hlut í sundur og lýsa því 

úr hverju hann er gerður.  

Eftir að hafa útilokað skynfærin sem uppsprettu þekkingar fór Platon að velta fyrir sér 

hvernig maðurinn geti mögulega haft einhverja örugga þekkingu. Eini möguleikinn 

virðist vera sá að þekkingin sé meðfædd. Frummyndakenningin byggir á meðfæddum 

hugmyndum sem sál hvers manns öðlaðis áður en hún fæddist. Sálin á að hafa verið 

stödd í heimi frummyndanna og þar komist í snertingu við frummyndirnar og þekking á 

þeim síðan fylgt henni yfir í mannheiminn. Hugmynd Platons um frummyndirnar rís upp 

úr þeim hæfileika mannsins að ímynda sér fullkominn hlut, sem við þó höfum og getum 

ekki haft skynjun af í raunveruleikanum. Hann getur ímyndað sér fullkomin hring, en 

getur aldrei skapað eða skynjað hann. Af því dró hann þá ályktun að einhverstaðar hlyti 

maðurinn að hafa fengið hugmynd sína um hinn fullkomna hring. Hinsvegar til að 

nálgast hana þarf maðurinn að rifja hana upp eftir að hann kemur yfir í mannheiminn.19  

Hjúpskenningin samþykkir það að skynfærin gefi afstæða mynd af raunveruleikanum. 

Hinsvegar gerir hún ekki ráð fyrir meðfæddri þekkingu líkt og Platon. Alla þekkingu sem 

maðurinn hefur öðlast hefur hann fengið í gegnum reynslu sína og hæfileika heilans til 

að tengja saman og túlka þessa reynslu.20  

Hinsvegar er hugmynd Platons um frummyndir ekki svo fjarri lagi. Hjúpurinn er 

endurvörpun af umhverfinu sem bendir til þess að menn skynja allir sama umhverfið. En 

skynfæri hans og heili ásamt genum og fyrri upplifunum hafa öll áhrif á það hvernig 

hann túlkar þetta umhverfi. Út frá þessu væri hægt að segja að til sé frumraunveruleiki 

sem túlkun mannsins er byggð á. Það sem er sameiginlegt með kenningunum er að gert 

er ráð fyrir frumveruleika sem hægt er að byggja þekkingu á. Munurinn á kenningunum 

er sá að Platon taldi að sál mannsins hafi séð þennan frumveruleika áður en hún fæddist 

því að annars gæti maðurinn ekki haft hugmynd eins og um fullkominn hring, hinsvegar 

gerir hjúpskenningin ráð fyrir því að ekki sé til nein meðfædd þekking á umhverfinu, 

heldur fáum við hugmynd um fullkominn hring í gegnum það sem við skynjum og síðan 

19 Platon, Síðustu dagar sókratesar (Reykjavík, Hið íslenska bókmenntafélag, 1983), 124
20 Ted.com, Henry Markram builds a brain in a supercomputer
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túlkun heilans á þeirri skynjun. Heilinn býr til tengingu á milli þess sem hann skynjar að 

sé og þess sem mögulega gæti verið. Það sem Platon gerði ekki ráð fyrir var hversu 

kröftugur heilinn er og möguleikinn á því að hann geti ímyndað sér það sem er ekki til, 

eins og fullkominn hring.

Hjúpskenningin og Descartes

Kenning Descartes um þekkingu kemur m.a. fram í verki hans Hugleiðingar um 

frumspeki og olli byltingu á því hvernig hugsað var um tengsl líkama og sálar og 

möguleika mannsins á ytri og innri þekkingu. Kenning Descartes hefur margt að sækja í 

hugmyndafræði forvera hans Platons þar sem treyst er á hugann sem hina einu öruggu 

uppsprettu þekkingar. 

Descartes var rökhyggjumaður sem taldi líkamann vera aðskilinn frá huganum og að eini 

möguleiki mannsins á að öðlast þekkingu væri með skynseminni en ekki skynfærunum. 

Hann komst að þeirri niðurstöðu með því að spyrja sjálfan sig hvað hann gæti vitað án 

nokkura efasemda.21  Ef hann gat efast um eitthvað þá var því hafnað. Hann setti ströng 

skilyrði fyrir því hvernig hann hagaði leit sinni að traustum grunni. Hann samþykkti 

einungis hugmyndir sem væru skýrar og greinilegar og sem stæðust skoðun. Þær 

hugmyndir sem stæðust skoðun myndu vera grunnurinn sem hann reisti nýju heimsmynd 

sína á. Hann gerði sér það einnig að skyldu að líta ávallt yfir farinn veg og sjá hvort hægt 

væri að hrekja einhverja niðurstöðu. 

Síðan hófst hann handa við að rífa niður alla þá þekkingu sem hann hafði hingað til talið 

trausta. Þegar hann skoðaði umhverfi sitt og spurði sjálfan sig hvort hann gæti haft 

þekkingu á því sem hann skynjaði kom í ljós að hann gat efast um allt sem hann 

skynjaði. Með því einu að ímynda sér illan púka sem væri að blekkja hann gat hann 

dregið allt í efa um það sem hann skynjaði eða teldi sig hafa þekkingu á. 

Eftir að Descartes hafði hreinsað út alla óörugga þekkingu stóð ekkert eftir nema 

sú spurning hvort hann sjálfur gæti verið blekking. En þegar hann ætlaði að efast um að 

hann sjálfur væri til, þá komst hann ekki lengra. Það væri alveg sama hversu mikið hin 

illi púki gæti blekkt hann, hann gæti aldrei efast um tilvist sjálfs sín. Til að geta efast um 

21 René, Descartes, Hugleiðingar um frumspeki (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2001), 133.
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tilvist sína þá þarf sá sem efast að vera til. Þannig kemst hann að þeirri niðurstöðu að 

hans tilvera sé það eina sem hann geti verið fullkomlega viss um. Sá var grunnurinn sem 

hann síðan byggði upp nýju heimsmynd sína á. Hann reynir síðan að sanna tilvist Guðs 

með þeim rökum að fyrst hugmyndin um fullkomna veru væri til staðar í huga hans og 

hann sjálfur sé ekki fullkomin vera, þá hlyti sú vera að hafa skapað hann og komið fyrir 

hugmyndinni af sér hjá honum. Þetta hefur verið gagnrýnt fyrir að vera hringrök. Hann 

sannar að Guð sé til með þeim rökum að hann hafi skýra og greinilega hugmynd um 

Guð, sem Guð kom fyrir í honum. Þótt þessi hluti raka hans sé ótraustur þá dugir það 

ekki til að fella það sem hann hefur komist að fram að þessum punkti. Ekki er hægt að 

vera viss um að enginn púki sé til sem sé að plata þann sem skynjar.22   

Markram myndi líklega svara þessum rökum Descartes fyrir tilvist Guðs með því að 

benda á að til þess að hafa hugmynd um fullkomna veru hefur hann þurft að vita hvað 

ófullkomin vera væri og til þess að geta borið saman fullkomna og ófullkomna veru 

hefði hann þurft að notast við skynfærin. Hugmyndin um fullkomna veru væri því ekki 

meðfædd heldur fengin í gegnum skynfærin og þess vegna óörugg. 

Í hjúpskenningunni felst að við skynjum hluti á mismunandi hátt og einnig að við getum 

ekki verið fullkomlega viss um að eitthvað sé raunverulegt, annað en við sjálf.

Þannig á hún á samleið að hluta til með kenningu Descartes um örugga þekkingu, það er, 

að við getum ekki vitað hvort nokkuð af því sem við skynjum sé raunverulegt, það eina 

sem við getum verið viss um er að við sjálf séum raunveruleg. Markmið Descartes var að 

skapa öruggan þekkingafræðilegan grundvöll til að byggja á. Til þess notaði hann 

aðferðafræðilega efahyggju og með henni náði hann að útiloka skynfærin sem uppsprettu 

öruggrar þekkingar. Eina þekkingin sem var fullkomlega örugg og traust var sú að hann 

sjálfur var til.

Hjúpskenningin styður þannig niðurstöðu Descartes með að segja að þær upplýsingar 

sem skynfærin færa heilanum séu afstæðar. Á meðan maðurinn fær upplýsingar sínar um 

umheiminn í gegnum skynfærin er hann ekki laus undan hjúpnum sem heilinn skapar. Og 

eina þekkingin sem ekki kemur í gegnum skynfæri, heldur er fædd innan hjúpsins, er 

vitneskjan um okkar eigin tilvist. Þannig, segir Markram, er hægt að fullyrða „ég er, því 

ég hugsa“ en ekki, „þú ert, því þú hugsar“.

22 René, Descartes, Hugleiðingar um frumspeki ,139.
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Draumurinn

Margoft hefur verið tekið fyrir dæmið um heila í krukku eða drauminn þegar fjallað er 

um þekkingavandann. Hvað ef ég er bara heili í krukku sem hefur ímyndað sér allt 

umhverfið? Hvað ef mér er haldið sofandi í vél? Ein frægasta túlkun á draumnum kom 

fram í Matrix þrílógíunni. Neo er aðalkarakterinn og hann byrjar sögu sína í því sem 

virðist vera raunverulegur heimur. En þegar líður á myndina kemst hann að því að 

honum er í raun haldið sofandi af vélmennum og allt sem hann upplifir er draumur. 

Draumurinn er stærsta vandamálið sem að Descartes leggur fyrir. Hvernig getum við 

vitað að okkur sé ekki að dreyma?  Er möguleiki á því að hægt sé að svara þessari 

spurningu? Til að geta svarað henni þyrftum við að geta verið viss um að skynfærin væru 

ekki að blekkja okkur.

Ljóst er að hjúpskenningin ætlar sér ekki að svara slíkum vangaveltum, og til þess að 

vera laus við þessar óþægilegu spurningar er einfaldlega gert ráð fyrir í bili að um engan 

draum né heila í krukku sé að ræða. 

Skynjun skynfæranna er afstæð og óörugg, en hún er engu að síður skynjun á einhverju. 

Gengið er út frá því að skynreynsla mannsins sé raunveruleg og möguleikinn á því 

skoðaður hvort sú skynreynsla geti leitt til þekkingar á umhverfinu með áreiðanlegum 

hætti. 

Grundvöllur skynjunnar

Samkvæmt Markram byggir heilinn alla sýna þekkingu á því sem hann skynjar frá og 

jafnvel fyrir fæðingu, um leið og heilinn byrjar að starfa í móðurkviði. 

Grundvöllur fyrir skynjun er áreiti, sem gæti verið eldur sem brennir fingur eða brjálaður 

vísindamaður sem gefur heila í krukku rafstrauma til að láta hann halda að hann sé úti að 

labba. Til þess að heilinn geti skynjað verður að vera eitthvað til staðar fyrir hann að 

skynja, heilinn hefur ekki möguleika til að gera sér upp skynjun, en hann hefur 

möguleika á að tengja saman tvær skynjanir eða fleiri.

Snerting við eld sendir skilaboð upp í heila og hann túlkar þau svo að eldurinn sé heitur. 

Næst þegar skynjaður er eldur teljum við okkur vita hvernig hann er viðkomu. Tekin er 
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ákvörðun um að hann sé heitur, jafnvel áður en við snertum hann. Þannig er heilinn 

stöðugt að túlka raunveruleikann, jafnvel áður en við höfum náð að skynja hann að fullu. 

Hann einfaldlega gerir ráð fyrir ákveðnum hlutum. Eins og að eldur sé heitur. Aðeins 

flóknara dæmi sem Markram tekur fyrir í fyrirlestri sínum er af manni sem labbar inn í 

herbergi, og áður en hann hefur náð að skynja allt herbergið er heilinn strax farinn að 

taka ákvarðannir um hvernig herbergið lítur út. Þessar ákvarðannir eru teknar svo hratt 

og ómeðvitað að við tökum varla eftir því. Hver ákvörðun sem tekin er er byggð á 

upplýsingum sem heilinn hefur aflað sér upp að þeim punkti.23

Þetta er mjög einfölduð mynd af því hvernig talið er að heilinn virki, en hún dugar til að 

sýna fram á ferlið sem fram fer þegar við skynjum. Grunnurinn er sá að heilinn verður að 

taka ákvörðun um umhverfi sitt svo að maðurinn geti öðlast skilnings á því. Og heilinn 

tekur þessar ákvarðannir með hjálp skynfæra sem færa honum upplýsingar um 

umhverfið ásamt upplýsingum sem hann hefur fengið áður. Markram útskýrir að heilinn 

sé eins og píanó. 

Við lærum að spila á „píanóið“ eftir því sem að við upplifum meira af umhverfinu. En ef að 

þú átt við sjúkdóm að stríða sem hefur áhrif á heilastarfsemina þá mun lagið sem þú spilar 

vera falskt á einhverjum parti.24 

Hver mannvera er einstök því engin er genalega eins uppbyggð. Allt frá heildarútliti til  

hverrar einustu frumu í líkama hennar er einstakt fyrirbæri. Heili hvers manns er því 

einstakur og hvernig hann starfar er einnig einstakt. Hver og ein mannvera hefur því 

einstaka sýn á umheiminn. En þrátt fyrir þessa einstöku sýn á umheiminn er margt sem 

menn geta verið sammála um. Líkt og með liti, að því gefnu að einstaklingur hafi sjón þá 

er líklegt að hann sé sammála næsta manni um hvað liturinn rauður sé. Og ekki aðeins 

liturinn rauður, heldur einnig hvort sá litur sé dökkur eða ljós, eða hvort hann beri tón af 

öðrum lit í sér. Þegar maður er litblindur, þá er það vegna þess að líffræði augna hans er 

önnur en gengur og gerist hjá öðrum. Slíkt er talið frávik frá hinu eðlilega. Fyrir utan 

sjón hefur manneskja lyktarskyn, heyrn, snertingu og bragðskyn til að skynja umhverfi 

sitt. Hið sama gildir um öll skynfærin að þau færa heilanum ákveðin boð sem hann síðan 

þarf að túlka. Hvernig heilinn túlkar boðin veltur á nokkrum þáttum. Í fyrst lagi veltur 

túlkunin á því hvernig skynfærin og heilinn séu genalega uppbyggð. Eins og í tilviki hins 

litblinda manns þá er það genatengt hvernig keilur í augunum senda skilaboð um liti í  

23 Ted.com, Henry Markram builds a brain in a supercomputer
24 Ted.com, Henry Markram builds a brain in a supercomputer
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umhverfinu. Og það er genatengt hversu margar taugafrumur og klasar (columns) eru til 

staðar í hverjum heila og hvernig þeir eru uppsettir og hvort einhver galli sé til staðar.

Í öðru lagi veltur túlkunin á fyrri upplýsingum. Allt sem skynjað hefur verið fram að 

þeim tímapunkti ásamt þeim tengslum sem heilinn hefur myndað hefur áhrif á túlkunina. 

Minnið gegnir hérna lykil hlutverki. Hlutverk þess er að geyma fyrri reynslu sem gerir 

heilanum kleift að sækja hana þegar við á. Einfalt dæmi um þessa virkni er til dæmis 

„brennt barn forðast eldinn“. Barn sem skaðast hefur vegna snertingar við eld man þá 

reynslu og forðast að lenda í henni aftur. 

En ef engir tveir skynja eða túlka raunveruleikann eins, af hverju geta menn þá skilið 

hvor annan, búið saman í samfélagi? Ætti ekki hver og einn að vera í eigin heimi, 

ótengdur öðrum? 

Markram svarar þessu með því að vísa í það sem Blue Brain verkefnið hefur leitt í ljós 

um starfsemi heilans. Á endum tveggja taugafrumna sem liggja saman eru samskeyti 

sem senda rafstraum á milli þeirra. Þessi samskeyti mynda allt tengslanetið í heilanum og 

það er kenning Markrams að þetta tengslanet ráði því hvernig túlkunin verði á 

umhverfinu. Þó að heilar hafi mismunandi tengslanet, þótt ekki sé nema vegna þess að 

engar tvær heilafrumur eru nákvæmlega eins, þá breytist ekki hönnunin á því hvernig 

samskeytin eru uppbyggð eða það sem Markram kallar „efni“ þeirra. Maðurinn getur haft 

mismunandi sýn á raunveruleikann, eftir því hvernig tenglsanetið raðast upp, en hann 

vinnur hins vegar úr sama efni. 

Þetta telur Markram gera mönnum kleift að skilja hvor annan. Hægt væri að segja að 

túlkun mannsins á raunveruleikanum rísi upp úr efninu. Menn geta saumað út 

mismunandi mynstur á efnið, en efnið er engu að síður það sama. Maðurinn á því að geta 

haft reynslu af sama raunveruleika fyrir tilstilli þess að uppbygging heilans hjá hverjum 

manni byggir á sömu grundvallarreglum um hvernig þekkingar er aflað.

Locke og hjúpskenningin

Locke lagði mikla áherslu á að ekki væru til neinar meðfæddar hugmyndir. Til að færa 

rök fyrir því að engar meðfæddar hugmyndir væru til benti hann á að ef þær væru til þá 

17



Blár heili Háskóli Íslands

myndu allir vera sammála um þær hugmyndir. Hann tók sem dæmi mótsagnalögmálið. 

Ef það væri meðfædd hugmynd þá myndu allir samþykkja að mótsagnalömálið væri satt. 

En Locke hélt því fram að svo væri ekki því að til væri fólk sem ekki samþykkir þetta 

lögmál, t.d. þeir sem hann nefnir fáráðlinga (idiots). Einnig veltir hann fyrir sér hvort 

hugmyndin um Guð geti verið meðfædd. Þá hugmynd reynir hann að hrekja með því að 

benda á að mörg samfélög hafi enga vitneskju um Guð. Eftir að hafa skoðað önnur dæmi 

um hugsanlega meðfædda þekkingu, úrskurðar hann að slík þekking sé ekki til.25 

Hérna myndu bæði Descartes og Markram benda á að til væri meðfædd þekking, 

þekking á sjálfinu.

Locke var reynsluhyggjumaður sem taldi að þekking okkar ætti rætur sínar að rekja til 

skynjunar. Rök hans byggðu á því að öll þekking væri grundvölluð á hugmyndum. 

Hugmyndirnar væru fegnar með skynjun og íhugun. Hugmyndirnar kallaði hann ídeur og 

taldi að maðurinn hefði skynjun af einföldum ídeum. Þessum einföldu ídeum gæti hann 

síðan með íhugun púslað saman til að mynda flóknari hugmyndir. 

Dæmi um einfalda ídeu væri liturinn gulur. Flóknari hugmynd sem mynduð væri úr 

einföldum ídeum væri til dæmis hafmeyja. Hafmeyjuhugmyndin væri fengin af einfaldri 

ídeu af konu og einfaldri ídeu af fisk. Locke er oftast túlkaður á þann máta að ídeurnar 

sem hann talar um myndi hulu á milli hugans og raunveruleikans. Að þessar ídeur séu 

einungis hugmyndir sem verða til í huganum við skynjun og líkjast því sem að skynjað 

er en sýna ekki nákvæma eftirmynd. Þar með skynjar maðurinn aldrei beint 

raunveruleikann heldur fær hann aðeins hugmynd af honum með skynjun. Á þennan hátt 

taldi Locke manninn geta öðlast þekkingu á umhverfi sínu, sem og öðlast nýja þekkingu 

með íhugun.26  

Til að heilinn sé fær um að mynda sér túlkun eða skoðun á raunveruleikanum þá þarf 

hann einhverjar upplýsingar til að vinna úr. Hjá Platoni fær maðurinn þær upplýsingar frá 

frummyndunum.27 Hjá Descartes þiggur maðurinn þær frá Guði. Hinsvegar eiga kenning 

Locke og hjúpstilgátan það sameiginlegt að skv. þeim koma þessar upplýsingar frá 

skynfærunum. Einnig eru þessar tvær kenningar alveg sammála um það hvernig skynjun 

virki. Locke gerði greinamun á því sem að maðurinn skynjar beint og hugmyndinni sem 

hann fær af  skynjuninni. Skv. hjúpstilgátunni er maðurinn aldrei að skynja 

25 Locke, John Essay concerning human understanding, 331.
26 Locke, John Essay concerning human understanding, 387.
27 Platon, Síðustu dagar Sókratesar, 124.

18



Blár heili Háskóli Íslands

raunveruleikann beint, heldur er hann alltaf litaður af því sem að hann heldur um hann og 

hvernig heilinn og líkaminn er uppbyggður. Að maðurinn sé staddur inni í hjúp sem 

skilur á milli hans og þess raunveruleika sem hann skynjar.

Niðurlag

Nokkrar spurningar vöknuðu við skrif þessarar ritgerðar. Fyrst „hvort að hjúpskenningin 

sameini rök- og reynsluhyggju?“ Í öðru lagi, „er hægt að skilgreina þekkingu á tvo 

vegu?“ Og í þriðja lagi, „getum við sagt hver við erum án þess að vitna í eitthvað sem 

við höfum skynjað?“ Ásamt þessum spurningum verður litið aftur á spurninguna sem 

spurð var í upphafi, „er þekking möguleg?“

 

Sameinar hjúpskenningin rök og reynsluhyggju?

Eftir að hafa litið á kenningar Descartes, Locke og Platons í samhengi við hjúpskenningu 

er þá hægt að líta svo á að hún sameini kenningar reynsluhyggjumanna og 

rökhyggjumanna?

Platon kemst að þeirri niðurstöðu að skynfærin færi okkur enga raunverulega þekkingu. 

Og til að útskýra hvernig þekking sé möguleg ímyndar hann sér heim frummynda sem 

gera okkur kleift að hafa þekkingu áður en við fæðumst. Hægt er að túlka hjúpstilgátuna 

þannig að ákveðinn frumveruleiki búi á bak við hverja skynjun og þar sem hver 

manneskja er genalega mismunandi uppbyggð þá beri ekki alltaf saman túlkun manna á 

því sem skynjað er. En af því að heili manna er gerður úr sama „efni“ eins og Markram 

orðar það, þá eru túlkannirnar ávallt mjög nærri lagi hjá stærstum hluta manna. Sem 

dæmi má taka það þegar hópur er beðinn um að ýta á rauðan takka þegar hann sér rauðan 

lit á skjá. Frávikin fælust aðallega í því þegar litblinda veldur því að ekki sést munur á 

rauðum og grænum lit. 

Hjúpskenningin styður niðurstöðu Descartes um óáreiðanleika skynfæranna og 

samþykkir að „ég er“ sé meðfædd þekking. Hjúpurinn gerir okkur ekki kleift að fullyrða 

að það sem við skynjum sé ekki ímyndun ein. Einnig virðist kenning Markrams um að 

heilinn hafi þróað með sér hæfileikann að geta séð sjálfan sig vera í samræmi við þá 

kenningu Descartes að til sé þekking sem ekki er fengin í gegnum skynfærin og ekki er 

19



Blár heili Háskóli Íslands

hægt að efast um.

Síðan þegar við lítum til Lockes þá virðist hjúpskenningin smellpassa við kenningu hans 

um ídeur. Samkvæmt Locke fáum við hugmyndir af raunveruleikanum frá skynfærunum. 

Við byggjum síðan upp þekkingu okkar á þessum hugmyndum með íhugun. 

Samkvæmt hjúpstilgátunni þá skynjum við umhverfið og heilinn íhugar, eða túlkar, það 

sem við erum að skynja út frá því sem við höfum upplifað áður, ásamt því sem við erum 

að skynja á þeim tímapunkti. Heilinn varpar síðan túlkuninni sem hjúp í kringum okkur. 

Nýjar hugmyndir, eins og um fullkominn hring, verða til þegar heilinn tengir saman tvær 

eða fleiri skynjanir eða hugmyndir. Líkt og þegar tvær ídeur tengjast saman og mynda 

nýja ídeu í kenningu Locke. 

Hjúpskenningin virðist hérna eiga grundvöll í bæði rökhyggju og reynsluhyggju.

Vegna þess að heilinn skapar hjúp í kringum mannin þá er reynsla hans af umhverfinu 

ávallt afstæð. Afstæðið veltur á því hvernig skynfærin senda boð til heilans. Heilinn 

tekur á móti skynboðum og túlkar þau í samræmi við það sem hann hefur skynjað áður 

og varpar síðan þeirri túlkun til baka. Þrátt fyrir að reynsla sé afstæð þá vill Markram 

meina að það sé ekki nægileg ástæða til að útiloka að ekki sé hægt að öðlast þekkingar 

með henni. Því þó svo að skynjun sé afstæð þá hefur heilinn gífurlega hæfileika til að 

vinna úr þeim upplýsingum sem hann fær, og eftir því sem heilinn fær fleiri og betri 

upplýsingar um umhverfið sitt því betur skilur hann það. En það er auðvitað ekki nóg 

þegar umræðan snýst um endanlega þekkingu. Alveg sama hversu nálægt sannleikanum 

heilinn kemst þá er hjúpurinn ávallt fyrir. Markram er í raun aðeins að velta fyrir sér 

hversu mikið við getum treyst því að skynfærin séu að færa okkur rétta sýn á umhverfið 

að því gefnu að umhverfið sé í raun til staðar. 

Til að hjúpskenningin gangi upp verður hún að gera ráð fyrir bæði endanlegri þekkingu 

og þekkingu sem ekki er endanleg. 

Þá komum við að næstu spurningu, „er mögulegt að skilgreina tvennskonar þekkingu?“ 

Látum reyna á að skilgreina þekkingu sem annars vegar fyrsta stigs þekkingu og hins 

vegar annars stigs þekkingu. 

Fyrsta stigs þekking er sú þekking sem þarfnast ekki skynfæra. Ekki er hægt að efast um 

hana og er hún því endanleg. Þetta er þekkingin „ég er“ eins og Descartes lagði fram. 

Annars stigs þekking er sú þekking sem fæst með skynfærum. Hægt er að efast um hana 

og því er hún aldrei endanleg. 
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Annars stig þekking er ekki síður mikilvæg en fyrsta stigs þekking í kenningu Markrams. 

Ástæða þess er sú að þegar farið er að skoða eðli fyrsta stigs þekkingarinnar „ég er“ þá 

fylgir henni engin dýpri merking. Ég get vitað að ég sé til, en ekki í neinu samhengi. Til 

þess að geta leitt eitthvað útfrá þeirri þekkingu þá erum við strax farin að styðjast við 

upplýsingar frá skynfærunum, þar að segja, annars stigs þekkingu. 

Hjúpskenningin var áðan sett í samhengi við kenningu Chalmers um vitund. Þar var 

ályktað að vitund fælist í þeim hæfileika að geta hugsað „ég er“ sem er mögulegt vegna 

hæfileika heilans til að sjá sjálfan sig, en í því felst að hann setji sig í samhengi við aðra 

hluti.  Ef það er mikilvægur partur af vitund að geta sett sig í samhengi er þá þekkingin 

„ég er“ ekki nægileg forsenda fyrir vitund.

Þriðja spurningin sem vaknaði var, „getum við sagt hver við erum án þess að vitna í 

eitthvað sem við höfum áður skynjað?“ 

Tökum dæmi um mann sem fæðist með ekkert snertiskyn, enga sjón, ekkert bragðskyn, 

lyktarskyn eða heyrn. Hvernig ímyndum við okkur að sá maður hugsi? Hann getur orðið 

var við sjálfið, að hann sé. En hvernig getur hann skilgreint það hver hann sé? Hvernig 

er hugsun þessa manns? Hver er raunveruleiki þessa manns? Við höfum samþykkt það að 

hann geti verið var um sig, hann veit að hann er, en er mögulegt fyrir hann að hugsa um 

sjálfan sig sem eitthvað? 

Ég get sagt með fullri vissu að ég sé til, en sú vangavelta um hvort ég sé til er aðeins 

gerð möguleg vegna annars stigs þekkingar. Til að geta velt einhverju fyrir sér þá verður 

að gera ráð fyrir því að skynfærin séu að færa okkur upplýsingar um umhverfið okkar. 

Gera verður ráð fyrir möguleikanum á ytri þekkingu. Það hinsvegar dugir ekki sem 

sönnun á því að ég geti haft þekkingu á hinum ytri heimi, því að mig gæti verið að 

dreyma, eða ég gæti verið heili í krukku. 

Markmið þessarar ritgerðar var að sjá hvort hægt væri að varpa nýju ljósi á spurninguna 

„er þekking möguleg“ og niðurstaðan er að ennþá hafa þær kenningar sem teknar voru 

fyrir ekki náð að varpa ljósi á það hvort þekking á hinum ytir heimi sé möguleg, eða 

hvort einhver ytri heimur sé til yfir höfuð. Hjúpskenningin gengur út frá því að allir 

menn séu raunverulegir og að þeir skynji sama raunveruleika, en að sú skynjun sé afstæð 

vegna gena og mismunandi túlkunarhæfileika manna. En á meðan ekki er hægt að svara 
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með vissu hvort annars stigs þekking sé áreiðanleg þá er alltaf möguleiki á því að allt sé 

draumur. Sömuleiðis er ekki hægt að svara með vissu hvað vitund sé, né hvaðan hún 

komi. Kenning Markrams telur að vitund felist í hæfileika heilans til þess að sjá sjálfan 

sig og það gerir heilinn með því að setja sig í samhengi við aðra hluti en þar með aðra 

stigs þekkingu, sem ekki er hægt að treysta á. 

Markram hinsvegar er þess fullviss að í náinni framtíð muni verkefnið Blue Brain koma 

með svörin við þessum spurningum án alls efa. 
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