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چکیده
این مقاله یکدسته از اساسیترین نظریات فیلسوفان تحلیلی در تبیین «آگاهی پدیداری» را بررسی میكند.
نویسنده ابتدا مفهوم «آگاهی پدیداری» را تبیین و چند دستهبندی از نظریاتی كه در تحلیل و تبیین آگاهی
پدیداری ارائه شده ،نقل مینماید.
ّ
چرایی دشواری تبیین آ گاهی پدیداری در سنت فلسفه فیزیکالیستی ،به سراغ نقل و
مقاله در ادامه با توضیح
ِ

نقد یکدسته از مهمترین این نظریات میرود كه به «نظریات بازنمودی» معروف هستند .نویسنده ،هر یک از
ّ
سه نظریه شناختهشده در نظریات بازنمودی («بازنمایی درجه ّاول» (« ،)FORتفکر درجه ّدوم» ( ،)HOTو
«تجربه درجه ّدوم» ( ))HOEرا مطرح و اشکاالت وارد بر هركدام را بررسی میكند.

مقاله در پایان به این نتیجه میرسد كه دسته نظریات بازنمایی ،در ظاهر توانایی و كارآیی الزم برای تبیین
«آگاهی پدیداری» را ندارند و در برابر برخی اشکاالت مشترک یا اختصاصی ،متزلزل به نظر میرسند.
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مقدمه
ّ
امروزه بر سر موارد کاربرد واژه «آگاهی »1توافقی وجود ندارد و شاهد استعمالهای متشتت و متنوع
ال ف  .آگففاهی
از این مفهوم هستیم .دو کاربرد و معنای بیمناقشه از واژه آگاهی ،عبارتند از:
در هنگام بیداری (در مقابل حالت خواب یا کما)؛ ب .توانفایی دریاففت و پاسفخ بفه ّ
محفر هفای
محیطی .این دو معنا ،در گونههای بسیاری از طبقهبندیهای جانوری ،قابل شناسایی هستند.
اما معنای سوم  -که در سال  ،5991توسط ِندبال  2ارائه شد « -آگاهی دسترسفی» 3نفام دارد.
آگاهی دسترسی به این معنا اشاره دارد که بازنماییهای ذهنفی مفیتواننفد در کنتفرل رفتفار و گفتفار
بهکار آیند .اصالح و ارتقای این نظریه در سال  4001صورت گرفت تا شفامل فرآینفدهای سفطوح
باالتر شناختی مانند «طبقهبندی»« ،استدالل»« ،طراحی» و «هدایت ارادی توجهات» نیف باشفد.
نمونههای حاالت آگاهانه دسترسی ،باورها و امیال و تفکرات هستند؛ وابسفته بفه محتفوایی کفه بفا
تعبیر «که »...اظهار میشوند .بال اعتقاد دارد که بسفیاری از حیوانفات ،دارای آگفاهی دسترسفی
(با این مفاد) هستند .او از برخی شواهد عصبشناختی  -برگرفتفه از میمفونهفا  -نیف بفرای تأییفد
نظریهاش کمک گرفت.
آگاهی دسترسی ،مقابل دو گونه دیگر از آگاهی – که میتواند بهعنوان معنای چهارم و پنجم از
آگاهی تلقی شود  -طبقهبندی میشود :آگفاهی پدیفداری 4و خودآگفاهی .5آگفاهی پدیفداری بفه

6
ای آگاهی ،اشفاره دارد کفه گفاه بفا واژه «کوالیفا »7نیف تعبیفر
جنبههای کیفی و سوبژکتیو و تجربه ِ

میشود(آلن) 4055 ،8؛ اما معنای پنجم (خودآگاهی) به قابلیت یک ارگانیسم برای بازنمایی درجفه
ّدوم از حاالت ذهنی خودش ،ارجاع دارد.
موضوع این مقاله جنبه های پدیدارانفه آگفاهی و هفدن آن بررسفی برخفی نظریفات فیلسفوفان
تحلیلی در تبیین آگاهی پدیداری است .آگاهی پدیداری از چالشبرانگی ترین مباحف پفیش روی
1. Consciousness
2. Ned Block
3. Access Consciousness
4. Phenomenl Consciousness
5. Seif-Consciousness
6. Qualitative
7. Qualia
8. Allen

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ

فیلسوفان فی یکالیست تحلیلی است؛ چراکه تجربیفات پدیدارانفه – همفان واقعیتفی کفه در سفنت
فلسفه اسالمی ،ذیل کی نفسانی قرار میگیرد – توسط قائلین به دوئالیسم (یا هرگونه نظریه ّ
تجفرد
ِ
نفس) ،از طریق علم حضوری نفس مجرد ،قابفل تبیفین اسفت .امفا بفرای فیلسفوفان فی یکالیسفم،
ً
توضیح این واقعیتهای درونی از طریق تقلیل آن به مفاهیم و واقعیتهای صرفا فی یکی و نورونی،
کار بسیار دشواری بوده و هست.
البته تالشهای دامنه داری از سوی فالسفه تحلیلی برای تبیین فی یکالیستی تجربیات پدیدارانفه
اعصفاب شفناختی،
شناسی شناختی ،علفوم
انجام شده که نتیجه آن را میتوان در علومی مانند روان
ِ
ِ
ً
تعلیم و تربیت شناختی و ّ
حتی هوش مصنوعی ،به وضوح مشاهده کرد .طبیعتا تقلیل کی نفسانی
ِ
ً
و تجربیات درونی به کارکردهای صرفا فی یکی ،تأثیر بفهسف ایی بفر دسفتورالعملهفای دانشفمندان
روانشناسی و تعلیم و تربیت و علوم اعصاب بر جای میگذارد؛ تأثیراتی که بخشهفایی از آن را در
دهههای اخیر شاهد هستیم.
مففا در ایففن مقالففه ،سففه وی فرایش مختل ف از معففرونتففرین و مهففمتففرین نظریففات فیلسففوفان
فی یکالیست تحلیلی در تبیین آگاهی پدیداری – که به «نظریات بازنمودی» شناخته میشفوند  -را
شرح میدهیم و سپس به نقد و بررسی آن میپردازیم.
آگاهی پدیداری
تامس نایگل 1به وجود آبجکتیو چی ی شبیه به حاالت پدیداری قائل شده که البته ما توانایی مطالعه
و تصور علمی 2و سوم شخص بر روی آن را نداریم .او در مقاله معروفش در اینبفاره ،تحلیفلهفای
سادهانگارانهای که به انکار وجود خارجی و آبجکتیو آگاهی پدیداری میانجامفد را ناکارآمفد مفی-
داند:

ً
«اساسا داشتن تجربههای پدیداری در یک ارگانیسم ،بدین معناست که چی هایی شفبیه بفه «آن

ارگانیسم بودن» وجود دارد ... .ما میتوانیم آن را خصلتهای سوبژکتیو تجربه بنامیم که بفهوسفیله
هیچیک از تحلیلهای تقلیلگرایانه اخیر از پدیدههای ذهنی ،قابل تصویر نیست؛ زیرا تمفامی ایفن
ً
تحلیلها منطقا با فقدان این تجربههای پدیداری نی سازگار هستند .ایفن تجربیفات نمفیتواننفد در
1. Thomas Nagel
2. Scientific
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قالب هیچ سیستم تبیینی از حاالت کارکردی یا حاالت التفاتی تحلیل شوند؛ زیرا این حاالت مفی-
توانند به روباتها و ماشینهای خودکار نی نسبت داده شوند که مانند انسفانهفای فاقفد تجربیفات
پدیداری رفتار میکنند» ( ،5992ص .)236وی در ادامه نه فقط تحلیلهای تقلیلگرا ،بلکه عمفوم
تحلیلهای فی یکالیستی را فاقد توانمندی الزم برای بررسی آگاهی پدیداری معرفی کرده است:
«اگر بخواهد از تئوریهای فی یکالیستی دفاع بشود ،باید جنبههای پدیداری در تبیینی فی یکفی
لحاظ شوند .اما وقتی خصلتهای سوبژکتیو آنها را بررسی میکنیم ،بهنظر میرسد که چنین کاری
ً
غیرممکن باشد .زیرا هر پدیده سوبژکتیو ذاتا با یک نظرگاه منحصر بهفرد (اول شفخص) سفر و کفار
ً
دارد و ظاهرا یک تئوری فی یکی و آبجکتیو بهناچار چنین نظرگاهی را وامینهد» (همان ،ص.)239
مسئله سخت
یکی از اساسیترین مسائل فلسفه ذهن که در پی تسلط پارادایم فی یکالیسفتی بفر ایفن حفوزه بفروز
کرد ،تبیین و توجیه کیفیات نفسانی است؛ یعنی همان حاالت و احساساتی کفه بفه علفم حضفوری
ادرا می شوند و دارای جنبه پدیداری هستند .برای یک فیلسون فی یکالیست ،تبیین کی نفسانی
با تکیه بر اساس و پایه فی یکی و جسمانی ،کاری بسیار دشوار و بلکفه محفال اسفت .تفا آنجفا کفه
دیویففد چففالمرز – فیلسففون مشففهور معاصففر – از ایففن مسففئله بففه «معضففل سففخت »1یففاد مففی-
کند(چالمرز ،5991 ،2ص.)ix
وی در ابتدا با تأکید بر اینکه «در علم ذهن ،3پیشرفتهای زیادی حاصفل شفده و تفالشهفای
اخیر در علوم شناخ تی و علوم اعصاب ،ما را بفه فهمفی بهتفر از رفتفار انسفانی و فرآینفدی کفه آن را
هدایت میکند ،سوق داده است» ،در عین حال به فقدان «تئوریهفایی بفا ج ئیفات بسفیار دربفاره
شناخت و آگاهی» اشاره میکند و مینویسد:
«ما دالیل خوبی برای اعتقاد به اینکه آگاهی از سیستمهای فی یکی – مانند مغ – ناشی مفی-
شود ،در اختیار داریم .ولی ایدههای چندان جالبی نداریم که چگونگی این فرآیند و حتی چرایی آن
را توضیح بدهد .چطور یک سیستم فی یکی مانند مغ  ،مفیتوانفد یفک «تجربفهکننفده» باشفد ...
1. Hard Problem
2. Chalmers
3. Science of the Mind
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بررسی
ِ

امروزه تئوریهای علمی ،بهسختی به پرسشهای دشوار در باب آگاهی ،ن دیک میشوند ... .تعداد
بسیار اندکی از کارهای فلسفی طی سالهای اخیر درباره آگاهی انجام شده است و برخیها ممکن
است گمان کنند که ما ،پیشرفتی رو به جلو داشتهایم .اما با دقت در مییابیم کفه بسفیاری از همفین
تعداد کارها نی مسائل دشوار درباره آگاهی را همچنان دستنخورده باقی گذاشفته و بفه آن ن دیفک
نشدهاند( ».همان)
چالمرز در کتابی که سال  4050به چاپ رسانده ،یک دستهبندی مفید و پنجگانفه از مجموعفه
تالش هایی که برای تبیین حاالت پدیداری آگاهانه در حفوزه فلسففه ذهفن معاصفر انجفام گرفتفه و
راهبردهایی که ارائه کردهاند ،پیش روی ما میگذارد:
« راهبرد اول این است که در واقع ،چی دیگری را توضیح میدهند! برخی محققان تصریح می-
کنند که معضل تجربه آگاهی ،برای امروز بسیار دشوار است و شاید بهکلی از قلمرو علفوم ،خفار
باشد .این محققان در عوض ،یکی دیگر از مسائل که قابل حل باشد را دنبال میکننفد؛ راهبفرد ّدوم
این است که به انکار حالت پدیداری ،دست میزنند( .رویکردهای متفاوتی از این راهبرد ،بهوسیله
آلپورت در  ،5988دانیل ِدنت در  ،5995و ویلک در  5988اتخفاذ شفده اسفت) .بفر اسفاس ایفن

خطمشی ،وقتی که ما کارکردها – مانند امکان دسترسی 1و قابلیت گ ارش - 2را تبیین کردیم ،هفیچ
پدیده دیگری با نام «تجربه پدیداری» باقی نمیماند تا توضفیح بفدهیم؛ در راهبفرد سفوم ،گروهفی
دیگر از محققان ،ادعای تبیین کامل این تجربه را دارند .این گروه برخالن دو دسته قبلی ،بفهدنبفال
ً
این هستند که تجربه آگاهی را کامال جدی بگیرند .اما گام مربوط به این تبیفین ،بفهسفرعت نادیفده
ً
گرفته و مورد غفلت واقع میشود و معموال به نوعی معج هآسا خاتمه مییابد؛ رویکرد چهارم ،بفه-
دنبال تبیین ساختار تجربه آگاهانه برمیآید .این رویکرد بفرای بسفیاری اهفدان ،مفیفد اسفت؛ امفا
ً
درباره اینکه چرا باید ابتدائا چنین تجربهای وجود داشته باشد ،چیف ی بفه مفا نمفیگویفد؛ رویکفرد
پنجم و آخر ،یک استراتژی مستدل برای تج یه الیههای زیرین تجربه است .این رویکرد ،مفا را بفه
این مفاد رهنمون میسازد که محصول برآمده (تجربه) و خاستگاه آن (فرآینفدهای مغف ی) را ایفن-
همان بدانیم .این استراتژی نی به وضوح ناقص است .در یک تئفوری رضفایتبخفش ،مفا نیفاز بفه
اطالعات بیشتری داریم تا بدانیم چه فرآیندی به این تجربه آگاهانه ختم میشود و چرا و چگونفه »
1. Accessibility
2. Reportability
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(ر : .چالمرز .4050 ،ص.)53-55
ِند بال – فیلسون شناختهشده ذهن در دانشفگاه نیویفور – نیف اصفطالح دیویفد چفالمرز
(معضل سخت) در فلسفه ذهن معاصر را چنین توضیح میدهد« :معضل سخت درباره آگاهی این
(عصفبی) آن تبیفین
است که توضیح بدهیم چگونه وضعیتی از آگاهی ،بر پایه مبنفای نورولوژیفک
ِ

میشود اگر حالت عصبی  ،Nپایه عصبی برای ادرا «قرم ی» است ،چرا باید پایفه ایفن تجربفه
آگاهانه باشد و نه تجربه آگاهانه دیگر  ...در اینجا دو دلیل وجود دارد که فکر کنفیم بفرای معضفل
سخت ،پاسخی وجود ندارد :ال  .ناتوانی خارجی :هیچکس نمیتواند یک پاسخ حتی فوقالعفاده
ریسک آمی به این معضل داشته باشد؛ ب .ناتوانی اصولی :موادی که ما قادر به دیدن آنهفا هسفتیم،
بهنظر میرسد که شرایط تولید پاسخ به این معضل را ندارند( ».بال  ،4009 ،1ص .)555او نی در
ادامه ،چهار چشم انداز برای پاسفخ بفه معضفل سفخت در چفارچوب پفارادایم فی یکالیسفم ،ارائفه
میکند:

دانیل
 - 5حذنگرایی :طبق این دیدگاه ،آگاهی بهعنوان یک تجربه پدیداری وجود ندارد .مانند ِ

َد ِنت()5999؛

 - 4تقلیلگرایی فلسفی :این دیدگاه مفیگویفد تجربفه آگاهانفه وجفود دارد .امفا نفوعی تقلیفل
ً
مفهومی از آگاهی ارائه میدهد :آگاهی میتواند مفهوما به تعابیر و واژگفان غیرپدیفداری تحلیفل و
تج یه بشود .مانند َد ِنت()5995؛
 - 3واقعگرایی پدیداری :این دیدگاه میگوید آگاهی ،یک ویژگی اساسی اسفت کفه بفهلحفاظ
مفهومی نمی تواند به تعابیر غیرپدیداری تقلیل یابد .طبق نظر اکثر ایشان ،ماهیت حاالت پدیفداری

میتواند با پیشرفت علوم ،کش شود .این دیدگاه با تقلیلهای آگاهی در علوم تجربی بفه ویژگفی-
ً
محاسباتی مغ  ،سازگار است .دقیقا مانند «گرما» کفه بفهنحفو علمفی 2و نفه
های عصبشناختی و
ِ
فلسفی به انرژی جنبشهای مولکولی ،تقلیل یاففت( .ایفن تقلیفل ،فلسففی نیسفت؛ چفون مفهفوم

«گرما» و مفهوم «انرژی جنبشی مولکولها» ،تصادق ندارند) مانند تامس نیگل (ِ ،)5992ند بال
( )5991و برایان لور ()5999؛

 - 2دوئالیسم طبیعتگرا :در این دسته به دیدگاه چالمرز ( )5996توجه داریفم؛ دیفدگاهی کفه
1. Block.
2. Scientific.

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ

ماتریالیسم اصیل را غلط میداند ،اما قائل به جفایگ ینی طبیعفتگرایانفه بفرای دوئالیسفم دکفارتی
است .نایگل( )4000پیشنهاد میدهد که در اینجا سطحی عمیق از واقعیت وجود دارد کفه اسفاس
طبیعی برای هر دوی آگاهی و عصبشناسی است(همان ،ص.)554
او خود پس از این تقسیم بندی ،به ناتوانی علوم تجربفی و محاسفباتی در تبیفین کیف نفسفانی
اشاره میکند و یافتههای علوم اعصاب در کش همبستههای عصبی را برای تبیین حاالت پدیداری
کافی نمیبیند:
«بهطور رایج ،هیچگونه دسترسی فی یولوژیک -عصبی یا مفاهیم محاسفباتی ،1ظرفیفت تبیفین
چی ی شبیه به یک حالت آگاهی پدیداری – مانند درد داشتن یا دیفدن قرمف ی  -را ندارنفد .ففرض
کنید که فرانسیس کریک و کریستون کوخ در مورد این ادعا برحق باشند که یک نوسان عصبی بفین
 31تا  91هرت  ،برای آگاهی پدیداری ،ضروری است .هیچکس قفادر نیسفت یفک پفیشنفویس از
طرحی برای تبیین چگونگی ارتباط این نوسان عصبی با آگاهی پدیداری ارائه دهفد .چفرا بایفد ایفن
نوسان ،بین  31تا  91هرت باشد؛ و نه  1هرت یا  500هرت عفالوه بفر ایفن ،چگونفه یفک نوسفان
ً
خاص (مثال  20هرت ) ،تبیین میکند که چرا یک حالت آگاهانه خاص ،بفهشفیوهای خفاص ادرا
ً
میشود و نه بهگونهای دیگر فعال در علم عصب – فی یولوژی و روانشناسی محاسباتی ،چی ی در
دست نیست تا کلیدی برای پاسخگویی به سؤاالت فوق ،درست کند( ».همان ،ص.)530-549
بال همانند بسیاری دیگر از فیلسوفان ذهن ،از این فاصله ب رگ میان اکتشافات نورولوژیک و
بیولوژیک با تبیین حاالت پدیداری نفس ،به «شکان تبیینی» 2یفاد مفیکنفد(همان ،ص )399و از
ّ
قول تامس نایگل مینویسد« :ما هیچ ایدهای نداریم که توضیح دهد چگونه زنجیرههای علی از یک
مفهوم آبجکتیو (همبسته عصبی) و یک مفهوم سوبژکتیو (کیفیت پدیداری) ،به یک پدیده واحفد در
جهان ختم میشود »( 3همان ،ص.)204
به هرحال و با تمامی مشکالتی که فیلسوفان تحلیلی در تبیین آگفاهی پدیفداری دارنفد ،نفوعی
توافق وسیع در حس عمومی 4درباره وجود آگاهی پدیداری در پستانداران و پرندگان برقفرار اسفت.
1. Computational
2. Explanatory Gap

ّ
 .3این وضعیت را با طرح اشکال  paringمقایسه کنید؛ یکی از مهمترین اشکاالتی که علیه دوئالیسم دکارتی اقامه شد و بر فقدان زنجیره علی
َ
َ
از عالم فی یکال به عالم غیرفی یکال انگشت میگذاشت.

4. Common Sense
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حتی شاید بتوان این توافق را در مورد بیمهرگان (مانند کرمها و خرچنگها و حل ونها) و حیوانات
خ نده و ماهیها و دوزیستان نی تعمیم داد .همانطورکه گریفین تأکیفد دارد ،شفواهد رو بفه ت ایفد
نشان میدهد که برخی حیوانات غیرمهرهدار (نرمتنان) نی در مواجهه با مشکالت چالشبرانگی  ،از
م ایای تفکر آگاهانه بهره میگیرند(گریفین ،4002 ،1ص.)53
ً
تجربی آگاهی پدیداری در همه انواع حیوانات به یک شکل باشفد ،جفای
اما اینکه واقعا حس
ِ
تأمل دارد .نیگل در مقاله معرون خویش با عنوان «چفه چیف ی شفبیه ّ
تردید و ّ
حفس خففاشبفودن
است  »2به این ّ
تأمل میپردازد:
«جوهر این باور که خفاشها تجربه درونی دارند ،این است که چی هایی وجود دارند کفه شفبیه
خفاشبودن است .امروزه میدانیم که خفاشها دریاففتهفایی از محفیط بیفرون ،از طریفق امفوا
صوتی دارند که در واقع بازتابی از سوی اشیاء در محدود میدان محیطی هستند .مغ خفاشها بفه-
گونهای تصویر میشود که با تکانههای صادره در بازتابهای محیطی ،همبسته باشد و بنابراین آنهفا
را قادر میسازد تا فرق دقیقی بین مسافتها ،اندازهها ،شکلها و هر آنچه که ما بفا چشفم خفود در
مییابیم ،بگذارند .اما ردیاب صوتی خفاش در نوع عملکرد خویش – با وجود اینکه بهوضوح ،یک
شکل از ادرا را سامان میدهد – شبیه نحوه ادرا در ما نیست و دلیلی هم وجود نفدارد کفه بفه-
لحاظ سوبژکتیو ،شبیه همان تجربهای باشد که ما در ادراکاتمفان داریفم .در نتیجفه مشفکل اسفت
تصور کنیم که شبیه خفاشبودن ،چه حس و تجربهای دارد » ( ،5992ص.)238
بررسی نظریههای بازنمایی در تبیین آگاهی پدیداری
نظریههای بازنمایی ،آگاهی پدیداری را با محتوای بازنمودی حاالت ذهنی پیونفد مفیدهنفد؛ البتفه
ّ
کارکردی بیشتر .بهطور کلی ،دو نوع از این فرضیهها وجود دارند:
مشروط به برخی ضوابط
ِ

 .8نظریههای بازنمودی درجه ّاول:3
این نظریهها میگویند اگر حالت خاصی از سیستم دیداری یک ارگانیسم ،برخی ویژگیهای جهفان
1. Griffin
?2. What is it like to be a bat
3. First Order Representation; FOR

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ

کارکردی مناسب ،بازنمایی کند ،آن ارگانیسم واجد آگاهی پدیداری از آن ویژگی خواهفد
را به روش
ِ

بود .نظریات بازنمودی درجه اول ،تجربه پدیدارانه را به ویژگی محتوا در بازنمایی محتوای التففاتی
مربوط میداند؛ حاالت التفاتی مانند باور و میفل و امیفد و ،...دارای یفک محتفوا هسفتند کفه ایفن
گرایشات را معطون به آن محتوای گ ارهای شکل میدهد .این دسته از نظریات ،حالت پدیدارانفه را
ویژگی همین محتوای بازنمودی می دانند که در هنگام قرارگرفتن در موقعیت بازنمایی التفاتی ،خود
را نشان میدهند.
ً
این دسته از نظریات ،کامال با نسبت دادن آگاهی پدیداری به حیوانات ،همخوان هسفتند؛ زیفرا
ً
تقریبا مفورد تواففق اسفت کفه حیوانفات ،دارای حفاالت درونفیای هسفتند کفه کارکردهفای الزم و
ویژگیهای بازنمودی را دارند .مثالهای ساده و بسیاری وجود دارد کفه اثبفات مفیکنفد حیوانفات،
دارای باور و میل هستند؛ دو حالت ذهنی که ویژگی بازنمودی دارند و با محتفوای پفس از «کفه»...
گره خوردهاند :باور دارند که ،...میل دارند که. ...
ّ
درتسکه )5991( 1مبنی بر اینکه آگاهی پدیداری از هر حیوانی کفه دارای ادرا و
زمینه ادعای ِ
پاسخ به محر های محیطی باشد ،جدانشدنی است ،همین نظریه بفوده اسفت .بنفابر دیفدگاه وی،
آگاهی پدیداری در قلمرو حیوانات ،حضوری بسیار وسیع و گسترده دارد .همچنفین مایکفل تفای

2

براساس نظریات بازنمایی درجه اول ،وجود آگاهی پدیداری را حتی در بفین زنبورهفای عسفل هفم
امتداد بخشید.
اما اشکال اساسی نظریههای بازنمایی درباره آگاهی پدیداری این است که امکان دارد با وجفود
یکسانبودن محتواهای بفازنمودی ،خصفلتهفای پدیفداری متففاوتی را برحسفب سفن و سفال یفا
ً
جنسیت ،شاهد باشیم .ضمن اینکه اساسا برخی کیفیات پدیداری (ماننفد احساسفات بفدنی :درد،
خارش ،قلقلک و ،)...از طریق محتوای مفهفومی ،قابفل تبیفین نیسفتند و نمفیتفوان ارتبفاطی بفین
محتوامندی و چنین احساساتی برقرار کرد تا این احساسات ،بازنمایی درونی آن محتوا باشند.

1. Dretske
2. Michel Tye
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 .0نظریههای بازنمودی درجه باالتر:1
نارضایتی از نظریه بازنمایی درجه اول ،منجر به ظهور نظریههای بازنمایی درجه باالتر شد که بفرای
تبیین آگاهی پدیداری ،معطون به حاالت ذهنی دیگر میشدند .بهراستی چفه چیف ی یفک حالفت
ّ
ذهنی را آگاهانه میسازد سنتی طوالنی وجود دارد که تفالش کفرده هوشفیاری را در قالفب برخفی
انواع آگاهی درجه باالتر در کند .این شهود و تفالش بفرای تبیفین آگفاهی ،بفهوسفیله شفماری از
فالسفه – قائالن به تئوری بازنمایی درجه باالتر  -احیا شده است .ایده کلی این اسفت :چیف ی کفه
یک حالت ذهنی را آگاهانه میسازد ،این است که آن را موضوع یک بازنمایی درجه بفاالتر()HOR

قرار می دهد .هر تئوری که تالش دارد آگاهی را در قالب یک حالت درجه بفاالتر تبیفین نمایفد ،بفه
عنوان یک تئوری درجه باال ( )HOدرباره آگاهی شناخته میشود.
برخی از تولیدات ادراکی ،دارای محتوای التفاتی دوگانه هستند .برای مثفال ،تجربفه آگاهانفه از
قرم ی ،نه تنها محتوایی درجه اول از قرم ی دارد؛ بلکه همچنین واجد محتوای درجفه بفاالتر «بفه
رسیدن قرم ی» یا «تجربه قرم ی» را نی دارد(جنارو ،4002 ،2ص 5و  .)2نظریات بازنمودی
نظر
ِ
درجه باالتر ،خود به انواع مختلفی تقسیم میشوند که شاید بتوان آنهفا را بفه دو نفوع کلفی تفکیفک
کرد :نظریههای تفکر مرتبه باالتر و نظریههای تجربه مرتبه باالتر.
 .0-8نظریههای تفکر مرتبه باالتر ()HOT

َ
روثر5998( 3و ،)4000یک حالت ذهنی را برای یک سوبژه ،دارای تجربه پدیدارانه مفیدانسفت،
ک ِ
ً
اگر قابلیت آن را داشته باشد که آن سفوبژه دربفارهاش مسفتقیما تفکفر نمایفد .دیفدگاه وی در میفان
دانشمندان معاصر با توجه خاص روبهرو شد؛ زیفرا او بفه صفراحت نظریفه خفویش را بفرای انکفار
آگاهی پدیداری در همه (یا اکثر) حیوانات بهکار گرفت.
یکی از انتقادات رایج به تئوریهفای درجفه باالتر(بهخصفوص تئفوری  )HOTایفن اسفت کفه
احتمال داشتن مهارت ادراکی الزم برای  HOTدر بسیاری از حیوانات وجود ندارد و در نتیجه بایفد
ِ
حالت ذهنی آگاهانه را در مورد حیوانات و اطفال انسانی انکار کنفیم؛ همفانگونهکفه روکفو جنفارو
1. Higher Order Representation; HOR
2. Gennaro
3. Carruther

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ

مینویسد« :آیا گربهها و سگها دارای چنین تفکر درجه باالتر پیچیدهای ،مبنی بفر اینکفه «مفن در
حالت ذهنی  Mقرار دارم» هستند ...هرچند بسیاری از کسانی که ایفن انتقفاد را مطفرح کردهانفد،
تئوریسینهای ( HOتئوریهای درجه باالتر) نیستند؛ اما یکی از برجسفتهتفرین ایفن تئوریسفینهفا
َ
روثر ،) 5998 ،نتیجه حاصل از انتقاد یاد شده را پذیرفتفه کفه حیوانفات و اطففال انسفانی ،فاقفد
(ک ِ
حاالت ذهنی آگاهانه هستند»(همان ،ص.)6
یولفوژی عصفبی ،از وجفود حفاالت ذهنفی
جنارو در ادامه اذعان دارد که شواهد روزافف ون فی
ِ

آگاهانه در حیوانات ،حمایت میکند و در نتیجه بسیاری از تئوریسینهای  HOتمایل ندارند فقدان
آگاهی در حیوانات را بهعنوان نتیجه تئوریهای خود بپذیرند .وی به برخی استراتژیها برای فرار از
تندادن به چنین نتیجهای اشاره میکند که شامل «نفی پیچیدگی مهارتی و ادعفای اتومفاتیکیبفودن
بخش قابلتوجهی از این تفکر مرتبه باال»ست(همان).
اما صرننظر از ارزیابی رضایتبخشی تالش جنارو برای تثبیت آگاهی در حیوانات بر اسفاس
نظریات  ، HOTاشکاالت دیگری نی علیه آن اقامه شده است .یک اشکال اساسی که توسط ویلیام
سیگر 1مطرح شده ،این است که چرا توانایی اندیشیدن درباره حاالت ذهنی ،باید شفرط الزم بفرای
ِ
آگاه بودن باشد به فرض کسی بپذیرد که فقط موجودات متفکر ،آگاه هسفتند(ادعایی کفه در جفای
ً
خود ،کامال مناقشهبرانگی است) ،این پرسش باقی میماند که چرا توانایی اندیشفه دربفاره حفاالت
ذهنی ،شاخص مهم آگاهانه بودن است چرا باید توانایی احساس درد ،نیازمند توانایی تفکر درباره
درد باشد وی در ادامه با اشاره به همان مشکل فقفدان آگفاهی حیوانفات براسفاس تئفوری ،HOT
شواهد متعددی از وجود آگاهی در حیوانات میآورد(سیگر ،4002 ،ص.)411
مشکل اصلی در اینجاست که نظریه  ،HOTآگاهی پدیداری را با اطفالع یکفی مفیگیفرد؛ در
حالیکه در دسترس بودن حاالت ذهنی ،مسئله دشوار آگاهی نیسفت؛ بلکفه بحف بفر سفر تجربفه
پدیداری است .به بیان دیگر ،باید میان «بهنظر رسیدن» (معنای بفازنمودی یفا التففاتی) و «پدیفدار
شدن» (معنای پدیداری یا تجربهای) تفکیک قائل شد .در «بهنظر رسیدن» ،ویژگفی شفیء بیرونفی
توسط یک شخص فهمیده میشود .در حالت مرتبه باالتر آن نی شخص ،باور دارد که محتوای باور
ً
(ویژگفی یفک شفیء بیرونفی و آبجکتیفو) اسفت .امفا
مرتبه اول او ،مثال «قرم ِی آن گوجه فرنگی»
ِ
1. Wiliam Seager
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پدیدارشدن» قرم ی گوجهفرنگی به عنوان یک حالت تجربهای و آگاهانه ،یفک ویژگفی درونفی و
«
ِ
سابژکتیو را نشان میدهد .اولی صدق و کذب برمیدارد؛ اما دومی همفواره صفادق اسفت .بفهنظفر
میرسد نظریه  ، HOTاز عدم تمای بین این دو خصیصه ،ناشی شده است .تامس نیگل برای تبیین
این اشکال ،به یک مثال خالن واقع متوسل شده است:
ً
«یک دانشمند مریخی [که بهجای سیستم عصبی و فی یولوژیک انسانی ،سیستم دیگری (مفثال
ّ
سیستم سیلیکونی) دارد] ،بدون هیچگونه تلقی از ادرا بصری ،میتواند رنگینکمان یفا صفاعقه را
بهعنوان پدیدههای فی یکی در کند؛ اگرچه هیچگاه قادر به در مفاهیم انسانی از رنگفینکمفان و
صاعقه ،یا جایی که اینها در جهان پدیداری ما اشغال میکنند ،نباشد .طبیعت آبجکتیفو ایفن اشفیاء
(جدا از مفاهیمشان) ،می توانند توسط او در بشوند؛ زیرا اگرچه این مفاهیم با یفک منظفر خفاص
(منظر اول شخص) و پدیدارشناسی بصری خاص ارتباط دارند ،اما خود اشیاء اینگونه نیستند .این
اشیاء هم البته از طریق همان منظر خاص اولشخص ادرا مفیشفوند؛ امفا جنبفهای بیرونفی نیف
دارند .در نتیجه می توانند از طریق منظرهای دیگفر هفم فهمیفده شفوند... .صفاعقه یفک خصیصفه
آبجکتیو دارد که بهوسیله ظهور بصری آن ،تحلیل نمیرود و میتواند توسط آن دانشمند مریخفی –
که فاقد قوه بینایی است – بررسی شود(نیگل ،5992 ،ص.)223
روکو جنارو به اشکال دیگری علیه  HOTکه توسط ِلوین اقامه شده نی اشفاره مفیکنفد کفه بفر

امکان بازنمایی اشتباه تفکر مرتبه دوم از حالت ذهنی مرتبه اول استوار استِ .لوین میگوید :ممکن
ّ
وضفعیت تفکفر بفه
است سیستم بصری در حالت «قرم دیدن» باشد ،ولی حالت مرتبفه بفاالتر در
«سب دیدن» قرار داشته باشد .جنارو این اشکال را «بسفیار گمفراهکننفده» توصفی مفیکنفد؛ زیفرا
سیستم بصری  -برخالن تصور ِلوین که فقط حالت مرتبه اول «قرم دیدن» را شفامل مفیشفود -
طبق تئوری  ،HOTیک سیستم یکپارچه (شامل هر دو حالت مرتبه اول و مرتبه باالتر ،خواهد بود.
بنابراین سیستم بصری – یا دستکم سیستم بصری آگاه – در نظر جنارو ،باید شامل حالفت مرتبفه
اول «قرم دیدن» و حالت مرتبه باالتر «تفکر درباره قرم دیدن» باشد و لفذا یفک تجربفه آگاهانفه
قرم دیدن را نتیجه بدهد .هیچیک از این دوحالت (مرتبه اول و مرتبه باالتر) به تنهایی ،برای داشتن
تجربه قرم ی ،کافی نیست.
جنارو سپس به بازخوانی دوباره از اشکال ِلوین میپردازد که به دوپارگی تجربه پدیداری مربوط

میشود؛ حال آنکه بهنظر نمیرسد تجربه درونی ،چنین انشعابی را بپذیرد .جنفارو در پاسفخ مفی-
گوید:

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ

«معضل دوپارگی ،مسئله مهمی است؛ اما من فکر میکنم که میتواند با الهام از نسخه رزنتال

1

از تئوری  HOTبرطرن شود .طبق این نسفخه ،حفاالت ذهنفی آگاهانفه مرتبفه اول ،حالفتهفایی
یکپارچه هستند که هر دو حالت مرتبه پایین و مرتبه باالتر را شامل میشود .در نتیجه آگفاهی ،یفک
خصلت درونی و ذاتی برای حاالت ذهنی آگاهانه است.
...طرفداران دیدگاه یاد شده میتوانند در پاسخ به ِلوین بگویند که ارتباط آگاهانه ،شامل وجفود
ً
دو حالت ذهنی کامال جدا از هم نیست .در واقع ،ما دو بخش از یک حالت آگاهانفه واحفد داریفم
که یکی ،معطون به و آگاه از بخش دیگر است... .بنابراین یک نوع عنصر خود ارجاعی در آگفاهی
وجود دارد»(همان ،ص.)65-19
اما همانگونهکه دیوید رزنتال در جواب مفیگویفد ،در تئفوریهفای دروننگرانفه مرتبفه بفاال،2
آگاهی مرتبه باال ،بخشی از حالت ذهنی ماست؛ مانند خود حالت ذهنی مرتبه پایین .ولی حتی بفا
این مالحظه ،واضح نیست که چرا بازنمایی اشتباه ،امکان وقوع نداشته باشد بهطور سفاده ،درون-
نگری نسبت به یک حالت ذهنی ،تضمین نمیدهد که آگاهی مرتبه باالتر ،دقیفق و صفحیح باشفد.
بنابراین یک تئوری دروننگرانه ،م یتی نسبت به سایر تئوریها کفه آگفاهی مرتبفه بفاالتر را جفدا از
حالت ذهنی مرتبه اول فرض میکنند ،نفدارد(روزنتال ،4002 ،ص .)34گفتنفی اسفت کفه «علفم
حضوری» در فلسفه اسالمی ،قابل تطبیق بر «دروننگری» نیست؛ زیرا به هر حال قائلین به درون-
نگری در این تئوریها ،همچنان از طریق مفهومی (در تفکفر مرتبفه بفاال) بفهدنبفال تبیفین حفاالت
پدیداری هستند و به عنصر غیر مفهومی ارجاع نمیدهند .واضح است که تبیین مفهومی ،در زمفره
علم حضوری قرار نمیگیرد.
رزنتال در ادامه به مشکالتی در زمینه تبیین چگونگی تبدیل یک حالت ذهنی از غیرآگاهانه بفه
آگاهانه در این تئوری هم اشاره دارد؛ چرا که تفکر مرتبه باالتر ،ج ئفی از حالفت ذهنفی شفخص و
همواره همراه آن است .در نتیجه در زمان تبدیل از غیرآگاهانهبودن به آگاهانهبودن ،این تفکر مرتبفه
باالتر تغییری نکرده و معلوم نیست چه تبیینی برای این تبدیل ،قابل ارائهشدن باشد .خود رزنتفال از
«تغییرات در محتوای حالت ذهنی مرتبه پایین» بهعنوان گ ینهای در تئوری  HOTبرای تبیین تبدیل
حالت غیرآگاهانه به آگاهانه نام میبرد( .ر : .همفان ،ص)32؛ امفا رزنتفال مشفخص نکفرده کفه
1. David Rosenthal.
2. Intrinsic higher order theories
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چطور می توان توضیح داد که محتوای بازنمودی مرتبفه اول از «قرمف ی گوجفه فرنگفی» ،در زمفان
تبدیل به حالت پدیدارانه «حس دیدن قرم ی گوجه فرنگی» ،دستخوش تغییر میشود آیا محتوای
اولیه غلط یا ناقص بوده است در این صورت چه تضمینی برای تطابق محتوای قبل از تغییر یا پس
از تغییر ،با ابژه خارجی وجود دارد آیا امکان دارد هفر دوی ایفن محتواهفا ،مطفابق بفا ابفژه ثابفت
خارجی باشد
اشکال دیگر مطرح در برابر نظریفات  ، HOTبرخاسفته از توصفی ناپفذیری تجربفه پدیفداری
است .حال آنکه تفکر مرتبه باال درباره یک محتفوای بفازنمودی ،قابفل توصفی مفهفومی اسفت و
نمیتواند معادل تجربه پدیداری فرض شود .به گفته ویلیام الیکان:1
نفارنجی پرتقفالی ،پفس از دیفدن یفک پرتقفال نفارنجی
پدیداری دیدن
«چه چی ی شبیه تجربه
ِ
ِ

است ما چنین چی ی را نمیتوانیم در قالب کلمات ،توصی کنیم... .تئوری  ، HOTهیچ تبیینفی
ناپذیری این تجربه ندارد .رزنتال از این منازعه بدینصورت عبور میکند که تفکفر مرتبفه
از توصی
ِ

باالتر ،باید بهنحو اشارهای 2به حالت حسی مرتبه پایین ،ارجاع دهد .اما نکته بایرن 3باقی مفیمانفد
که کسی میتواند به چی ی ارجاع اشارهای بدهد که پیشتر از آن چی آگاه باشد».
الیکان برای حل این مشکل در نظریه خویش (ادرا مرتبه باال  )HOPمیگوید حالت ذهنفی
مرتبه اول ،یک ویژگی کیفی و پدیداری دا رد که توسط ادرا مرتبه باالتر ،در و تجربفه مفیشفود.
م یت ادرا مرتبه باال نسبت به تفکر مرتبه باال در این است که توصی ناپذیری اینگونه تجربیات
را تبیین میکند( ،4002ص .)555-508این نظریه در زمره تئوریهای  HOEاست.
اشکال معرون دیگری درباره دور یا تسلسل به نظریه  HOTگرفته شده که بهنظر میرسد پاسخ
طرفداران این نظریه به اشکال یاد شده ،پذیرفتنی باشد« :به این ظرافت در تئوری  HOTتوجه کنیم
که وقتی یک حالت ذهنی آگاه ،از نوع حاالت درجه اول باشد ،خود تفکر درجه بفاالتر دربفاره آن،
آگاهانه نیست .وقتی خود این تفکر درجه دوم ،آگاهانفه باشفد ،همچنفان یفک تفکفر درجفه بفاالتر
(درجه سوم) درباره آن وجود دارد [که خود این تفکر درجه سه ،آگاهانه نیسفت... ].ایفن ،پاسفخی
است که به اشکال دور یا تسلسل در تئوری  HOTداده شده است»(جنارو ،4009 ،ص.)581
1. Wiliam Lycan.
2. Demonstratively.
3. Byrn.

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ

 .0-0نظریههای تجربه مرتبه باالتر ()HOE

در مقابل تئوریهای تفکر مرتبه باالتر( ،)HOTنظریات دیگری بفه «تجربیفات» درجفه دوم (و نفه
تفکرات درجه دوم) ارجاع میدادند؛ مانند آرمسفترانگ )5980( 1و الیکفان .)5996( 2آگفاهی در
این نظریه ،با تعبیرهایی از دریافت درونی حاالت ذهنی ،تبیین میشود؛ دیدگاهی که مفیتوانفد تفا
ارسطو ردیابی شود.
کروثر در بیان اشکال به این نظریه میگوید« :فرمول تجربفه آگفاهی پدیفداری( ،)HOEدر
اما ِ

شرایط کوری تجربهکننده – یعنفی در شفرایطی کفه تجربفهکننفده از آن آگفاه نباشفد – کفار نمفی-
کند»(کروثر ،5998 ،ص .) 450و ویلیام الیکان در جفواب بفه اشفکال یفاد شفده ،ابتفدا «آگفاهی
پدیداری» به این دو معنا را تفکیک میکند :ال ِ .صرن داشتن یک خصیصفه کیففی و ب .داشفتن
خصیصه کیفی آگاهانه؛ بهگونهایکه دارندهاش از آن آگاه باشد .سفپس خفودش را در کنفار مایکفل

در ِتسکه ،بهعنوان کسانی که معنای دوم را در نظر دارند ،معرفی میکند .در حالی که کروثفر،
تای و ِ
معنای اول را مدنظر دارد(الیکان .)5999 ،به نظر میرسد که الیکفان ،اصفل اشفکال را پذیرفتفه و
برای رهایی از آن ،تعری خویش از آگاهی را کمی محدود کرده است.
همچنین اشکال مهم دیگر به امکان سوء عملکرد اندام حسی برمیگردد؛ بدینمعنا کفه ممکفن
است کسی حالت ذهنی با محتوای مرتبه اول «قرم ی» داشته باشفد؛ در حفالی کفه حفس درونفی
ذهنی مرتبه باالتر او« ،تجربه نارنجی دیدن» را تولید کند .نظریه  HOEتوضیح نمفیدهفد کفه چفه
تضمینی برای بازنمایی صحیح از محتوای مرتبه اول وجود دارد این اشکالی است که تئوریهفای
 HOTرا نی با چالشی جدی روبهرو میکرد.
اما اشکال اساسی به نظریات مرتبه باالی تجربه ،این اسفت کفه حالفت ذهنفی پدیفداری را بفا
ادرا پدیداری تبیین میکند؛ در حالی که تبیین چی ی نباید مستل م استفاده از همان چی باشد .در
ّ
واقع ،کاری که طرفداران این تئوری انجام میدهند ،شیفتدادن مجهول به یک پلفه بفاالتر اسفت و
ً
این با تعری و معلوم کردن آن کامال فرق دارد.

1. Armstrong.
2. Lycan.
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نتیجهگیری و جمعبندی
ً
فلسفه تحلیلی از آنجا که غالبا تحت پارادایم «فی یکالیسم» تحلیفل و نظریفهپفردازی مفیکنفد ،در
تبیین تجربیات پدیداری کفه در سنففت فلسففه اسفالمی بفه « ِکیف نفسفانی» معفرون اسفت ،بفا
مشکالتی اساسی روبه روست .این قبیل حاالت ذهنی که در نظر فیلسوفان اسالمی از طریق «علفم
حضوری» قابل در هستند ،در نگاه فیلسوفان فی یکالیست ،باید به رویدادهایی فی یکفی تحویفل
برده شوند.
ً
طبیعتا تفوق و سیطره این تالشها در دهههای اخیر منجر به شکلگیری فضای علمفی و نظفری
شناسفی شفناختی ،تعلفیم و
خاصی در فلسفه ذهن و به َتبع آن در علوم انسانی مرتبط – ماننفد روان
ِ
اعصاب شناختی و هوش مصنوعی شده و نظریهها و دستورالعملها
تربیت شناختی – و حتی علوم
ِ
ً
در این علوم – با توجه به تقلیل تجربیات درونی و پدیدارانفه بفه کارکردهفای صفرفا فی یکفال – در
قالب چارچوبهای مادیانگارانه درباره نفس ،صورتبندی میشود.
یکالیسفتی
در این مقاله ،سعی شد یک دسته از نظریات مهفم فیلسفوفان تحلیلفی در تبیفین فی
ِ
آگاهی پدیداری بررسی شود؛ نظریاتی که به عنوان «نظریات بازنمودی» شناخته میشوند .ذیل این
دسففته نظریففات« ،نظریففه بازنمففایی درجففه اول» (« ،)FORنظریففه بازنمففایی تفکففر درجففه دوم»
( ،)HOTو «نظریه بازنمایی تجربه درجه دوم» ( )HOEکه سه نظریه مهم و شناختهشفده در ایفن
عرصه هستند ،بررسی شد و همانگونهکه در طرح انتقادات اساسی و متعدد بفه ایفن نظریفات بیفان
شد ،بهنظر میرسد فاقد کارآمدی الزم برای تبیین امور پدیداری هستند.

انتقادی تئوریهای بازنمودی درباره آگاهی پدیداری
بررسی
ِ
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