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  مقدمه

. كنـد ست كه انسان برای درك نسبت خويش بـا ديگـر موجـودات جهـان تـالش مىها قرن

مشكل اين است كه ما از خود، از آن جهت كه انسانيم، تصويری متعارف داريم كـه تطبيـق 

مند و  ما خود را عامل، آگاه، ذهن. مان از جهان فيزيكى بسيار دشوار است آن با تصور علمى

ذهن  يافته از ذرات فيزيكى بـى كه علم آن را سراسر تشكيل هم در جهانى دانيم؛ آن عاقل مى

توان اين دو تصوير را با يكديگر سـازگار كـرد؟ مسـئله  چگونه مى. كند معنا تصوير مى و بى

اين است كه چه نسبتى ميان ذهن ما و بقيه جهان برقرار است؟ اين همان مسئله سنتى ذهـن و 

  .)20 ـ 19 :1382سرل، (است ) بدن(جسم 

ها پـيش فيگـل گفتـه  سال. ای نيست ئله ذهن و بدن اجزای مختلفى دارد و مسئله سادهمس

مسـلين ابعـاد . (Feigl, 1958: 373)» ای از معماهـای پيچيـده اسـت درواقع دسـته«اين مسئله : بود

گويد مسئله ذهن و جسـم  او مى. خوبى تفكيك كرده است مختلف مسئله ذهن و جسم را به

طـور كلـى حـاالت و  اول، ماهيـت ذهـن و بـه. يوسته تشـكيل شـده اسـتپ هم از سه مسئله به

رويدادهاى ذهنى چيست و به عبارت بهتر، نحوه وجودشان چگونه است؟ آيا حاالت ذهنـى 

اساساً مانند فرايند فتوسنتز ماهيت فيزيكى دارند، يا مانند روح، كامًال غيرمادى هستند و هيچ 

يا اينكه بايد اين مشكل فيزيكى يـا غيرفيزيكـى بـودن  وجِه مشتركى با عالم فيزيكى ندارند؟

هاى ديگرى از ماهيت ذهن انكار كرد؟ دوم، ماهيت دارنـدگان ايـن حـاالت  را، به نفع تبيين

هـاى آنـان انـواع گونـاگون  ذهنى، يعنى ماهيت آن اشخاص و حيواناتى كه مجموعه تجربـه

هـا وجـودى مسـتقل از  براى اين فاعلدهند، چيست؟ آيا بايد  هاى ذهنى را تشكيل مى پديده

گونـه كـه  انـد؛ همـان ها تصور كرد، يـا اينكـه بـه نحـوى از آنهـا تشـكيل شـده وجود تجربه

بــر ايــن، ايــن فاعــل نوعــاً  دهنــده آن نيســت؟ افــزون جــورچين چيــزى جــز قطعــات تشــكيل

الم هاى ذهنى به ع غيرفيزيكى است يا فيزيكى؟ مسئله سوم، چگونگى ارتباط حاالت و فاعل

هـاى فيزيكـى وجـود داشـته  تواننـد مسـتقل از پديـده هاى ذهنى مى آيا پديده. فيزيكى است

باشند، يا در وجودشان وابسته به آنها هستند؟ اگر درواقع حاالت فيزيكـى حـاالت ذهنـى را 

  .)31 ـ 29: 1391مسلين، (شود؟  آورند، اين كار چگونه انجام مى پديد مى

تـرين مسـئله در فلسـفه ذهـن بـه شـمار آوريـم،  را مهـماگر مسئله رابطـۀ ذهـن و جسـم 

  گردد بـه اينكـه زنـدگى آگاهانـه مـا چگونـه  توانيم بگوييم كه اين مسئله در نهايت برمى مى



  ديگـر، لـّب 

ـيم يـا طعـم 

ها خصلت  به

م ديدن گـل 

ى را تجربـه 

كـه حـاالت 

شـيميايى  ــ 

هـای  كيفيـت

 كـه چيـزی 

ه در نهايـت 

يكـى رفتـار 

فيلسـوف در 

فتـارگرايى، 

ـى جـوهری 

فـس نسـبت 

دن از سـوی 

. طـرح كننـد

ن آگـاهى و 

هـای  يژگـى

االت ذهنـى 

، آگـاهى و 

كنـد در ازای 

جـای اينكـه 

وجـى بـدان 

ـه خروجـى 

شـود؟ بـه عبـارت 

بينـ مـزی را مـى قر

كنيم، اين تجرب مى

هنگام. همراه است

الت كيفيت شيرينى

ی وجـود نـدارد ك

 ـدهای الكتريكـى

هـا، صـدا و ديگـر ك

 آگاهى اين است 

ته باشد؛ جهانى كه

مطـابق قـوانين فيزي

يدگاهى كه يك ف

گرايـى، ر دوگانـه

گرايـ دوگانـه. ـتند

و آگـاهى را بـه نف

ز يـك سـو، و بـد

ت اين ديدگاه را مط

رد، امـا بـرای تبيـين

هـای فيزيكـى و و

ط به آگاهى و حا

همانى نظريه اين. د

كن برد و ادعا مى مى

ـاركردگرايى بـه ج

خرو ـختار ورودی 

ك ورودی خـاص بـ

ش مغـز مربـوط مـى

هنگامى كـه گـل 

دندانمان احساس م

با كيفيت خاصى ه

ت؛ در چشيدن شكال

ترديـد. صـى دارد

اند، امـا فراينـ ابسته

هـ هـا، طعـم ا، شكل

ه بيان ديگر، مسئلۀ

اشتفيزيكى وجود د

 شـده اسـت كـه م

درواقع، دي. د دارد

. شـود تطبيـق مـى

هـا هسـ ـن ديـدگاه

شـمارد   بـدن مـى

گـر امـور ذهنـى ا

افالطون و دكارت

پـذير  بـدن را مـى

ه ويژگـى: دانـد مـى

رايى، واژگان مربو

كنند ه و تحليل مى

 تحويل وجودی م

كـ. ى وجـود دارد

يكى بگيرد، با ساخ

بعى اسـت از يـك

زيكـى جـاری در م

. گاهى و مغز است

م يا دردی را در د

به هركدام از آنها 

ربه ما قرمزی است

فيت دردنـاكى خاص

وى و شيميايى مغز 

ها  آگاهى از رنگ

(Kim, 2010, ch. 10 به

تواند در جهانى في ى

منـد تشـكيل  زمان

رباره آگاهى وجود

رد، بر آگاهى نيـز 

گرايى از جمله ايـ

هر مسـتقِل نفـس و

 ميان آگاهى و ديگ

يلسوفانى همچون ا

نها جوهر فيزيكـى

 دو نوع ويژگـى م

يۀ رفتارگرفان نظر

الت رفتاری ترجمه

را به حاالت مغزی 

 نوعى حالت عصبى

يا حاالت عصبى ي

س، حالت ذهنى تـاب

فيز ـدهای زيسـتى 

هن و بدن مسئله آگ

چشيم شكالتى را مى

يعنى تجرب ؛ دارند

فيت پديداری تجر

 درد دندان ما كيف

فرايندهای فيزيكى

چگونهكستری مغز 

(0 آورند؟  پديد مى

آگاهى چگونه مى

مند و   مادی مكان

  (Kim, 2005: 7)؟ 

های مختلفى در گاه

پذير هن و جسم مى

همانى و كاركردگ ن

مركب از دو جوه

های شديد  تفاوت

وجب شده است في

ها، تن رايى ويژگى

ذهنى آن را دارای 

فيلسوف. كى و مجرد

گان مربوط به حاال

ى حاالت ذهنى ر

 از حاالت ذهنى، 

ذهنى را با رفتارها 

بر اين اساس. گيرد

  

  

به فراينـد

مسئله ذه

شيرين ش

پديداری

قرمز، كيف

كنيم؛ مى

ذهنى به ف

ماده خاك

حسى را پ

همچون آ

از ذرات 

كنند؟ مى

ديدگ

مسئله ذه

نظريه اين

انسان را م

. دهد مى

، موديگر

گر دوگانه

حاالت ذ

غيرفيزيك

را به واژگ

طوركلى به

هر نوعى

حاالت ذ

گ يكى مى
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د تابعى است از ورودی فـرو رفـتن سـوزن در دسـت و خروجـى فريـاد رفتار؛ برای مثال، در

ها جـوهر غيرفيزيكـى را  گرايى جوهری، ديگر ديدگاه روشن است كه بجز دوگانه. كشيدن

رو گــرايش فيزيكاليســتى دارنــد؛ بــا ايــن تفــاوت كــه فيزيكاليســم در  پذيرنــد و از ايــن نمــى

  .ها حداقلى است گرايى ويژگى دوگانه

سوفان، گستردگِى لوازم مسئله آگاهى چنان است كه علوم را نيز در بر گرفته بر فيل افزون

رو، در كنار فلسـفه آگـاهى  از اين. اند و دانشمندان دوشادوش فيلسوفان به حل آن كمر بسته

هرچنـد بسـياری از فيلسـوفان بـا زدِن برچسـب . تـوان از علـِم آگـاهى نيـز سـخن گفـت مى

هـای علـم  كنند كه ايـن حـاالت را از تيـررِس تبيـين الش مىسابجكتيو به حاالِت آگاهانه، ت

ديـدگاهى كـه . تجربى خارج كنند، حل اين مسئله بدون كمك علوِم مختلف متصور نيست

دهد، درواقع، همان ديدگاه او درباره مسـئله ذهـن و  درباره مسئله آگاهى ارائه مى جان سرل

حـل چيسـت؟ سـرل ايـن  اين راه. امدن مى» شناختى گرايى زيست طبيعى«بدن است كه آن را 

. »مغـز علّـِت آگـاهى اسـت«: دهـد حل را در قالب رابطه علّى بين مغز و آگاهى ارائه مـى راه

شود و  گرايى ختم مى رسد كه اين جمله يا به پذيرش دوگانه هرچند در اولين نگاه به نظر مى

آن است كه بدون پذيرش شناسد، اما سرل بر  گرايى فيزيكاليستى را به رسميت مى يا تحويل

بندی، مباحث مختلفـى از جملـه  وی برای اين صورت. بندی كند اين دو، آگاهى را صورت

را » شـناختى سابجكتيوبودن هستى«و » عليِت غيِر رويدادی«، »تبعِى علّى وقوعِ «، »تحويل علّى«

  .بندی وی است اين مقاله در پى تبيين و ارزيابى صورت. كشد به ميان مى

  سرل به مسئله آگاهى رهيافت

اگر بين تعريف تحليلـى  وی مدعى است كه. داند سرل تعريف آگاهى را چندان دشوار نمى

. ن دشوار نيسـترفى از آن چنداتمايز قائل شويم، ارائه تعريفى عرفى از آگاهى و تعريف ع

كنـد كـه از  رفى به حـاالتى از ادراك حسـى و هوشـياری داللـت مىآگاهى طبق تعريف ع

كه دوباره به خواب رويم يا به حالت اغما و  شود و تا زمانى هنگاِم بيداری از خواب آغاز مى

رؤيا نيز حـالتى از آگـاهى . يابد شويم ادامه مى» ناآگاه«مرگ بيفتيم، و يا اينكه به هر شكلى 

طبـق ايـن تعريـف، آگـاهى خـاموش و . حاالت بيـدارِی كامـل است؛ البته كامًال متفاوت با

البتـه دروِن حـوزه آگـاهى . شود؛ يعنى يك سيستم يا آگاه است و يا آگاه نيسـت روشن مى

  .)Searle, 1997: 5(آلودگى تا هوشيارِی كامل تشخيص داد  توان مراتبى را از خواب مى



يگـر، آن را 

گـاهى قايـل 

اختصـار   بـه

ر آگـاهى وا

ـناختى حـل 

هـم غيرقابـل 

ـِى علّـى بـه 

 رونـد امـور 

وی . دانـد ى

 رت ديگـر،

ی تبيـين آن 

ين، بحث از 

ـه نيـازی بـه 

ى را خـارج 

شناسـِى  ستى

ـتقيم باشـد، 

تنهـا  اهيم نـه

آگــاهى دور 

شناخِت عدم 

Searle, 200( .

جـود مسـتقل 

بـل تحويـل 

را كه ف وی 

بـا  .»ى اسـت

خالف فيلسـوفان دي

و مسـئله دشـوار آگ

كـه آن را(ری را 

ت كـه مسـئله دشـو

 پيشرفت علـوم شـ

ای زيستى و ه ديده

گـ بسته. ى قايل بود

واند تأثير علّى در 

مـى) naturalistic(ه 

بـه عبـا. رسى كرد

گوارش است و برای

بنابراي. ى نيازمنديم

ن مسـئله آگـاهى نـ

گرايى، آگـاهى گانه

انكار هس اقع در پىِ 

 با آگاهى بايد مسـ

اين مفـا. گرايى دی

ز درك طبيعــِى آ

ع: داند ه دو امر مى

02(شـده  ت منسـوخ

وج) 1: (صـه كـرد

آگـاهى را قا) 3( 

بارتى شعاِر معروف

مغـز، علّـِت آگـاهى

برخگيرد، اما  ی مى

ك مسـائل آسـان و

آگاهى پديدا) 19

كند و مدعى اسـت 

توان با  ديگر را مى

توان هم پد ى را مى

 علّى جهان فيزيكى

تو ج از طبيعت نمى

گرايانه كامًال طبيعى

شناختى برر  زيست

مچون فتوسنتز و گ

های طبيعى گر پديده

بـرای تبيـيِن. سـت

دوگ. كردن آن يعى

ِن آگاهى نيز دروا

ى است كه مواجهه 

گرايى و ماد وگانه

ســازند و مــا را ا ل

هن و جسم را نتيجه

فاهيم و اصطالحات

 چهـار نكتـه خالص

كنـد؛ را انكـار مـى

و به عب  توان جمله ى

مغ«: پيش چشم نهاد

اهى را بسيار جدی

ی اساساً بـه تفكيـك

96(چالمرز . داند ى

گِر آن تفكيك مى

های د ت و دشواری

ر است كه آگاهى

گِى  حال به بسته ين

كه هيچ نيروی خارج

مسئله آگاهى را ك

ى را بايد در سطح

هان فيزيكى ما، هم

كه برای تبيين ديگ

n (معناس آگاهى، بـى

ت و نه نيازی به طبي

كرد كند، و طبيعى

سرل مدعى .ست

ای همچون د شده 

لكــه بيشــتر مشــكل

ى در حِل مسئله ذه

همين مف ستفاده از

تـوان در قالـب  مى

گرايـى ر دوگانه) 2

  .كند ف نمى

ز ديدگاه سرل مى

ش مستتر است، در پ

ند سرل مسئله آگا

وی. داند شوار نمى

آن را نادرست مى

از ابعاِد ديگ) نامد ى

جربه پديداری است

(ib .سرل بر اين باو

انست و هم در عين

ه بدين معناست ك

  .اشته باشد

 شيوه ورودش به 

ور است كه آگاهى

خشى از همين جه

ابزاری نيازمنديم ك

naturalizing(ردِن 

گرايى است انهدوگ

ك  طبيعت فرض مى

ا) شخص يا اول(و 

های منسوخ  س واژه

كننــد، بل  دوا نمــى

وی، اساساً ناكامى 

 دقيق ما از مغز و اس

وی به آگاهى را م

2(پذيرد، اما  را مى

آن را حذف) 4(اما 

شرحى منسجم ازه 

هايش در تمام نوشته

  

  

هرچن

چندان دش

نيست و آ

تجربه مى

همين تج

(.bid كرد

تحويل د

ن سادزبا

طبيعت د

سرل

بر اين باو

آگاهى بخ

به همان ا

كر طبيعى

پذيرش د

از قلمرو 

سابجكتيو

نه از پِس

دردی را

. كنند مى

مفّصل و 

رهيافت و

آگاهى ر

داند،  مى

  مغز

برای ارائه

نوعى د به
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فهمـد و چـه  يابيم كه وی ذهن و مسـئله آگـاهى را چگونـه مـى تحليل دقيق اين جمله درمى

  .اهدافى را در نظر دارد

منـد و زنـده  هـم ماشـينى انـدام گويد كه مغز يك ماشـين اسـت؛ آن صراحت مى سرل به

)organic .(تـوانيم مغـز مصـنوعى  كه توانستيم قلب مصنوعى بسازيم، مـى گونه بنابراين، همان

هم بسازيم؛ هرچند كه ساختِن چنين مغزی بـه دليـل شـناخت ناكـافى مـا از مغـز و جزئيـاِت 

موانعى كه اين امر . وز ميسر نشده است، اما دور از انتظار هم نيستبافته آن هن كاركرد درهم

سرل سخن افـرادی . اند؛ نه موانع منطقى و فلسفى اندازند، موانع علمى و عملى را به تأخير مى

بـه بـاور او، الگـوی . شـمرد معنـا مـى داننـد بـى ترين ارگانسيم جهان مى بافته كه مغز را درهم

هـای عصـبِى مغـز  تر از الگوهای موجود در سلول بافته سيار درهمهای يك اقيانوس ب مولكول

تـر از الگـوی  بافتـه هـای شسـت دسـت بسـيار درهـم از اين نظر، حتى الگوی مولكـول. است

های آن بيشـتر از  های عصبِى موجود در مغز است؛ به اين دليل ساده كه تعداد مولكول سلول

  .)Searle, 1997: 206(های عصبى است  سلول

مغـز ماشـينى  )2(مغز ماشين است؛  )1(: طور خالصه، سرل درباره مغز مدعى است كه به

تـرين  بافتـه درهـم ــ هم بدون وجود يك مالك دقيـق آن ـاينكه مغز را  )3(مند است؛  اندام

برای ساختِن نمونه مصـنوعِى مغـز بـا موانـع علمـى و  )4(معناست؛  ارگانسيم جهان بدانيم بى

دانـيم  مغز فعًال تنهـا چيـزی اسـت كـه مـا مـى )5(عملى مواجهيم؛ نه موانع منطقى و فلسفى؛ 

كه مدعِى ايجاد ) خواه طبيعى و خواه مصنوعى(بنابراين، هر چيزی . كند آگاهى را ايجاد مى

انـد  ای علِّى مغز كه مسـئول ايجـاِد آگـاهىارز با قو آگاهى است، بايد واجد قوايى علّى، هم

تراز باشند، زيـرا شـايد قـوای  كم با ظرفيِت آستانه مغز هم اين قوای علّى نيز بايد دست. باشد

پس سرل، در نهايـت نـه داشـتِن بافـت مغـزی را . باشند) كافى(علّى مغز بيشتر از حد آستانه 

  .داند غير از يك ماشين مى داند و نه مغز را چيزی برای داشتِن آگاهى ضروری مى

  شناختى سابجكتيوبودن هستى

به بيان ساده اين اسـت كـه ايـن نظريـه، ) عليه فيزيكاليسم(ترين اعتراض  عميق«به نظر سرل، 

تواننــد  عصــبى مــى از نظــر وی، اينكــه علــوم. )Searle, 1992: 30(» گيــرد ذهــن را ناديــده مــى

شناختِى  معنای تبيين آگاهى نيست؛ چون تبييِن عصب های آگاهى را در مغز بيايند، به همبسته

بنابراين، سرل نيز مانند بسياری از فيلسوفان، گام اول . درد به معنای تبييِن احساس درد نيست



appearance (

وان نمـود و 

ــال  ــرای مث ب

 و خورشـيد 

وان يكـى را 

ايـن مـورد، 

گـاهى دارای 

دن آن را بـه 

كــه (گــاهى 

ن كنيم، آن 

ديدگاه سرل 

از . معناسـت

بـودن و  ـاتى

بـودن  كيفـى

صـى بـه نظـر 

آگـاهى ايـن 

. شـود ـه مـى

چيزی غير از 

د دارنـد كـه 

. ـخص دارد

  .رم

او . گيرنـد ى

نـوعى  كـه بـه

كـم  و دسـت

 كذب آنهـا 

ت، منظرهــای 

e(بودِن نمود  يكى

تـو خـى مـوارد مـى

ــه نيســت؛  ــن گون

مـين بـه دور خـود 

تـو مى همين دليل،

در . رقـرار نيسـت

آگ. ام  پـس آگـاه

ـوان سـابجكتيوبود

ــام آگ ــه ن ــزی ب چي

ب يك عبارت بيا

ه درديد پرداختن ب

م شناختى بى  هستى

بـودن، التفـ  كيفـى

ك. )Searle, 1993(ـد 

است، به نحو خاص

 يـا يكپـارچگى آ

 و يكپارچـه تجربـ

گاهانه ذاتاً درباره چ

ها تا زمـانى وجـود

شـ شناسى اول هستى

 آگاهى خودم دار

ـاهى را ناديـده مـى

زند ك هم دست مى

سابجكتيوور سرل، 

دانيم كه صدق و  ى

هــا، احساســات ش

توان از  آگاهى مى

گر، هرچنـد در برخ

 مــورد آگــاهى ايـ

ن واقعيـت كـه زم

ت يكى نيستند و به 

ر مـورد آگـاهى بر

ام، برسد كه آگـاه

تـ بنـابراين، نمـى). 

ن صــورت ديگــر چ

  .ماند  نمى

باره آگاهى در قالب

بدون تر. شناختى ى

 به سابجكتيوبودن 

وحـدت، : ى اسـت

دانـ ين ويژگى مـى

سى كه دارای آن 

معنای وحدت. رد

يك حوزه واحـد 

ه بيشتر حاالت آگ

د؛ بدين معنا كه تنه

ر ديگر، آگاهى ه

عرفتى است كه به 

سـابجكتيوبودن آگـ

كيكى ساده، اما مه

به باو. دهد كل مى

م را سابجكتيو مى

كــه بــه طــرز نگــرش

ور وی، در مورد آ

بيان ديگبه . كند مى

ــا در  ــز داد، ام تمي

ـودی اسـت از ايـن

رد نمود و واقعيت

ـا ايـن وضـعيت در

 يعنى اگر به نظرم 

)نـه آبجكتيـو(ـت 

ــرا در ايــن ــرد، زي

باقى ) لى آن است

انديشه سرل را درب

ابجكتيوبودن هستى

هى بدون پرداختن 

چهار ويژگى اصلى

تري كتيوبودن را مهم

ت آگاهانه برای كس

 كيفيت خاصى دا

مثابه بخشى از  ه به

عنا كهداند؛ بدين م

گاهانه سابجكتيوند

به تعبير. كند ربه مى

معكامًال متفاوت با 

ای فيزيكاليستى سـ

سابجكتيويته به تفك

مسئله آگاهى را شك

اغلب زمانى احكا

و معلــوم كــرد، بلك

به باو. دارد ود برمى

بحث م) reality(ت 

ديگــر   را از يــك

ـردن خورشـيد نمـ

گونه موا در اين. د

ی تحويل كرد، امـ

همان نمود است؛ 

اسِى سابجكتيو اسـ

ــديل كـ ــودن تب و ب

ويژگى اصل  وبودن

بخواهيم گرانيگاِه 

چيزی نيست جز سا

ذهن و مسئله آگاه

، آگاهى دارای چ

وی سابجك. وبودن

است كه هر حالت

يا پديدارشناسى و 

 هر حالت آگاهانه

 اهى را التفاتى مى

حاالت آگ.  هستند

حيوانى آنها را تجر

من به آگاهى شما ك

ها ور سرل، ديدگاه

وگيری از حذف س

رودش به ذهن و م

ما . ی متفاوت دارد

 بــه نحــو آبجكتيــو

  

  

را با شهو

و واقعيت

واقعيــت 

كـ غروب

چرخد مى

به ديگری

واقعيت، 

شنا هستى

ــوآبجكت ي

سابجكتيو

اگر ب

عبارت چ

در باب ذ

نظر سرل

سابجكتيو

نابدين مع

رسد ي مى

است كه

سرل آگا

خودشان

انسان يا ح

معرفت م

به باو

برای جلو

اساس ور

دو معنای

را نتــوان 
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كنندگان و مخاطبان حكم بستگى دارد؛ برای مثال، اين حكم را كه گل الله زيبـاتر از  حكم

بـه ايـن معنـا، مـا ايـن . توان فارغ از منظر معرفتِى فاعل شناسا بررسـى كـرد است، نمى بنفشه

قـم در يكصـد و بيسـت «دهـيم؛ ماننـد اينكـه  احكام را در مقابل احكام كامًال عينى قرار مـى

هـا  دانيم كه كدام نـوع واقعيـت درباره اين احكام به اطمينان مى. »كيلومتری تهران قرار دارد

ها يا احساسات هر كسى درباره آنها، آنهـا را صـادق يـا كـاذب  تقل از ديدگاهدر جهان، مس

  .ندتشناختى سابجكتيو يا آبجكتيو هس اين احكام به معنای معرفت. كنند مى

گـويم  هنگـامى كـه مـى. شـناختى اسـت معنای ديگر سابجكتيو و آبجكتيو معنای هسـتى

بدين معنا كه وجود واقعيتى بالفعـل آن اين گزاره كامًال آبجكتيو است؛ » كند دستم درد مى«

. كننـدگان وابسـته نيسـت سازد و به هـيچ موضـع، طـرز نگـرش و رأی مشـاهده را صادق مى

هرچند خود اين پديده، خوِد اين درد بالفعل، نحوه وجود سابجكتيو دارد كه سابجكتيوبودن 

ــه ايــن معناســت ــل، گــزاره . آگــاهى هــم ب ــه م» دســتم شكســته اســت«در مقاب ــای هــم ب عن

شناختى آبجكتيو است، زيرا نحوه وجود شكستگى وجـود سـابجكتيو نيسـت؛ هـم بـه  هستى

سـازد، شكسـتگى  معنای معرفت شناختى آبجكتيو است، زيرا آنچه اين گزاره را صادق مـى

كننـده يـا  دست من است، نه هيچ واقعيتـى كـه بـه منظـر، احساسـات يـا طـرز نگـرش حكـم

  .(Searle, 1997: 113-114; 1992, ch.3; 2007: 83-84; 2004: 135-136)مخاطبان حكم وابسته باشد 

شـناختى  كنند تا آگـاهى را بـه لحـاظ معرفـت كند كه مخالفانش تالش مى سرل ادعا مى

بنـدی  سابجكتيو بدانند و در نتيجه آن را از دسترس علم دور كنند، امـا سـرل بـا ايـن تقسـيم

از نظــر ســرل، . ابــل بررســى بشــماردلحــاظ علمــى ق كوشــد تــا آگــاهى را همچنــان بــه مــى

كنـد، بلكـه امـری ماننـد درد و  سابجكتيوبودن الزاماً مانعى برای مطالعات علمى ايجـاد نمـى

توانــد بــه لحــاظ  شــناختى ســابجكتيو اســت، مــى طــوركلى آگــاهى كــه بــه لحــاظ هســتى بــه

  .پذير شود لحاظ علمى تحقيق شناختى آبجكتيو باشد و در نتيجه، به معرفت

كـردن صـورت  وی، تحويِل حاالت آگاهانه به حاالت مغـزی چيـزی جـز پـاك به باور

شـناختى را كـه بـرای  حتى اگر بتوان تمام رويدادهای فيزيولـوژيكى و عصـب. مسئله نيست

  دهـد تشـريح كـرد، بـاز هـم چيـزی  مثال در فرايند دردكشيدن يا ديدن رنِگ قرمـز رخ مـى

پـس آگـاهى را بايـد . احسـاس درد يـا قرمزبـودنخوِد : ماند كه قابل تحويل نيست باقى مى

شناسـِى ماسـت؛ در نتيجـه، نـه قابـل حـذف  آگاهى، جزئى از طبيعت و هستى. جدی گرفت

  .است و نه قابل تحويل



eliminative 

 پـى حـذف 

ى را حـذف 

. ر نشـان داد

ى دارد؛ مـثًال 

اكنـون، . يـد

ايـن . نـدارد

دارای كنـد  ى

يـق فهميـدم 

. »گـذارد مـى

رسـيم كـه  ى

M رسـد مـى .

ق باشد، آيـا 

تـر، آيـا  ـاده

ـدعى اسـت 

، باز هـم )يم

جـه، شـخص 

و (بـه خـود 

لحـاظ   اما به

است، امـا ) و

سرل اين بود 

. كنـد ار مـى

تبيـين سـرل 

ى خـارج از 

ف بخشى از 

ست نيسـت، 

 ( گرايانـه حـذف

گرايانـه الزامـاً در  

دانـد، آگـاهى  مـى

ديشـه سـرل را بهتـر

هـای خاصـى نـدی

بگذاري Mوانـى را 

ای وجـود   العـاده

ص را كـه ادعـا مـى

پس از معاينات دقي

ش رو به كـاهش مـ

م، به اين نتيجـه مـى

Mبه حالـت  Pالت 

P  و حالتM صادق

كـرد؟ بـه بيـان سـ

ف كـرد؟ سـرل مـ

ه البته نيازمند هستي

در نتيج. ذف كـرد

ای مخصوص  ستى

تحويل كرد،  Pبه 

سابجكتيو(شخص 

مدعای اصلى س. د

گرايـى را انكـا انـه

. كنـد تحويـل مـى

گرايـى رش دوگانـه

ى هم به منزله حذف

گرايانه آگاهى درس

تحويـِل : كنـد مـى

c .(گتحويِل حـذف

ز را علّـت آگـاهى

تـوان اند مثـال مـى

نمنــاظ روانـى، توا

نام ايـن حالـِت رو 

چنـين حالـت فـوق

من ايـن شـخص«: 

پ. ، زير نظر گرفتم

M شود، قند خونش

بناميم Pكى است، 

، درواقع از حاMى 

Pرابطه بين حالت 

تحويل  Pه حالت 

حذف Pه نفع هستى 

P  كه(نيازمند باشيم

حـذ Pنفـع هسـتى 

و اين حالت نيز هس

توان  حاظ علّى مى

ش شناسى اول  هستى

  .اردد) آبجكتيو

كند دش را تبيين مى

كنـد و هـم دوگا ى

انـد و هـم آن را ت

ت است، پس پـذير

حذف آگاهى. نوع

گ ن، تحويل حذف

ديگـر تفكيـك م ك

)causal reduction

علّـى بـا اينكـه مغـز

با كمـك يـك م. )

لحـ كند به  ادعا مى

. بينند وم مردم نمى

كه مدعى اسـت چ

كند گونه ثابت مى

حاظ فيزيولوژيكى،

M وی دچار حالت 

 را كه حالتى فيزيك

تجربه حالِت روانى

ك مورد نظر دربارۀ 

شناختى به ظ هستى

 گرفت و آن را به

Pبه حالِت  Mحالِت 

را بـه  Mان هستِى 

است و M ی حالتِ 

لح را به Mتاه اينكه 

دارای  Mت ذهنى 

آ(شخص  سى سوم

موضع خود ها يك

هى را تصـديق مـى

د يرقابل حذف مى

بخشى از طبيعت هى

ستى داريم، نه دو ن

بنابراين. نمايد ل نمى

  عّلى

را از يك» تحويل«

re(  و تحويِل علّى)

ست، اما تحويِل عل

)Searle, 1997: 212(

را فرض كنيد كه 

بيند كه عمو  را مى

را در نظر بگيريد ك

گ دعای خود را اين

لح است، به Mوانى 

لحظه قبل از اينكه

 كاهش قند خون 

يادشده در هنگام ت

اگر ادعای پزشك

لحاظ را به Mحالت 

را ناديده M هستى

اگر برای وقوع حا

توا عنا نيست كه مى

درستى، دارای ر، به

كوت. دارد) Pهستى 

اختى نه، زيرا حالت

شناس هستى Pزيكِى 

ن سرل با اين تفكي

جوِد مستقِل آگـاه

ر هم آگاهى را غي

آگاه: ى چنين است

ما يك نوع هس. ت

ست كه البته معقول

  

  

تحويل ع

سرل دو 

eduction

آگاهى اس

كند  نمى

شخصى 

چيزهايى

پزشكى ر

پزشك اد

حالِت رو

كه چند ل

حال اگر

شخص يا

اما حتى ا

توان ح مى

توان ه مى

كه حتى 

به اين معن

مورد نظر

جدا از ه

شنا هستى

حالت فيز

اكنون

كه هم و

طور همين

سادگى به

بحث است

هستى اس
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ّ  توان آن را به ولى نكته اينجاست كه مى ى به حاالت مغزی تحويـل بـرد تـا در عـين لحاظ عل

سابجكتيوبودن آگاهى نيز مانعى بر راه پژوهش علمـِى . اش حفظ شود تحويل، هستى مستقل

ايـن حـاالت، . توان و بايد به رسميت شـناخت حاالت آگاهانه را مى. حاالت آگاهانه نيست

ــى ــابجكتيو هســتى جــای م ــرو س ــه در قلم ــد و ب ــى گيرن ــانى م ــا را  آس ــوان آنه ــای ت ــه معن ب

هدف علم در حقيقت، همـين آبجكتيويتـه معرفتـى اسـت، . شناختى آبجكتيو دانست معرفت

. شناسـان اسـت لحاظ علمى قابل پژوهش است و اين پژوهش بر عهده عصـب پس آگاهى به

  .نامد شناختى مى گرايى زيست اين ديدگاهى است كه سرل آن را طبيعى

  شناختى گرايى زيست طبيعى

گرايـى دال بـر ايـن اسـت كـه  شناختى، واژه طبيعى گرايى زيست بى طبيعىدر اصطالح تركي

.آگاهى بخشى از جهان طبيعى است
1
شناختى هم حاكى از اين اسـت كـه سـرل  واژه زيست 

                                                              
تـرين مسـائل فلسـفى  عنوان مهم های ديگـری را بـه دانـد، بلكـه پديـده گرايانه مى حلى طبيعت ِتنها آگاهى را دارای راه سرل نه. 1

هـای پايـه  گرايانه دارنـد؛ بـدين معنـا كـه بـا واقعيت حلى طبيعى ِراه كند كه آنها نيز در يك نظم منطقى، تماماً  معاصر ذكر مى

)basic facts (4زبـان؛ . 3التفـاتى؛  حيث. 2آگـاهى؛ . 1: انـد از ها، با در شـمار آوردِن آگـاهى عبارت اين پديده. سازگارند .

گانه را كـه توضـيح و  يـن حصـِر هشـتالبتـه سـرل ا. اخالقـى. 8سياسـى؛ و . 7اجتماعى و نهادی؛ . 6آزاد؛   اراده. 5عقالنيت؛ 

تـوان بـدان  های بيشـتری را مى داند و معتقد اسـت پديـده آيد، عقالنى و قطعى نمى اختصار مى چگونگِى پيوندشان در ادامه به

  .شناختى و رياضى های زيبايى افزود؛ مثل پديده

دهـد، امـا مـدعى نيسـت كـه بـرای  جای مى های يادشده را در يك نظم منطقى و سلسله مراتبى هرچند كه سرل روابط پديده

هـای  گويى به هر يك بايد پاسخ مورد قبلى را روشن كرد، بلكه به باور وی برای حصول پيشرفت بايد مسئله را به بخش پاسخ

گانه بدين  های هشت خالصه بيان وی درباره روابط ميانى اين پديده. تری تقسيم كنيم؛ چيزی شبيه به تحليل دكارتى كوچك

التفـاتى مـا در اكثـر مـوارد ناآگاهانـه  البتـه حيث. دارد) 1مورِد (نياز به آگاهى ) 2يعنى مورِد (التفاتى  حيث: رت است كهصو

التفـاتى هـم  اند، اما جايى كه قابليِت آگـاهى باشـد، قابليـِت حيث التفاتى است؛ يعنى بسياری از حاالِت اگاهانهمان فاقد حيث

فـرض داشـتِن زبـان  التفـاتى، پيش به عبـارت ديگـر، داشـتِن حيث. است) 2مورِد (التفاتى  متضمن حيث) 3مورد (زبان . هست

بدون اين بازنموِد مرتبـه دوم نيـز . تواند بازنمود مرتبه دوم داشته باشد فقط موجودی كه دارای بازنمود ذهنى است، مى. است

) 2مـورِد (التفـاتى  و حيث) 3مـورِد (قـّوم زبـان خصوصيِت سـاختاری و م) 4مورِد (عقالنيت . های گفتاری ميسر نيست كنش

گفتن مـا همـواره و يـا عمومـاً عقالنـى اسـت، بلكـه  البته منظور از ساختاری و مقّوم اين نيسـت كـه انديشـيدن و سـخن. است

ــه محــدوديت ــال مى مجموع ــت اعم ــه عقالني ــاتى و كُنش هايى ك ــِى حــاالت التف ــد، از خصوصــياِت ذات ــاری  كن ــای گفت ه

) 5مـورِد (آزاد   گسـتره اراده. های گفتاری به قيود عقالنيت مقيّد هستند به بيان ديگر، حاالت التفاتى و كُنش. يرندناپذ جدايى

وجـوِد . های ما بـه داشـتِن اراده آزاد وابسـته اسـت بودن يا نبودِن كُنش است، زيرا عقالنى) 4مورِد (نيز همان گستره عقالنيت 

تـوان پـول، دارايـى، ازدواج و حتـى  بدون زبـان نمى. است) 3مورِد (نيز مستلزم وجوِد زبان ) 6يعنى مورِد (نهادهای اجتماعى 

انـد، امـا زبـان  به عبارت ديگـر، مفـاهيم اجتمـاعى متضـمن زبان. دولت داشت، اما برای داشتِن زبان به اين موارد نيازی نيست

گيرنـد؛ يعنـى بـدون داشـتِن آگـاهى،  ل را فـرض مى، شش مورد قب)8مورِد (و اخالق ) 7مورِد (سياست . متضمن آنها نيست

ما به ضمانت شش مـورد يادشـده . التفاتى، زبان، عقالنيت، اراده آزاد و نهادهای اجتماعى، نه اخالق داريم و نه سياست حيث

  ).Searle, 2007: 4-14(كنيم  مى بحثگرفته توسط آنهاست كه از انديشه سياسى و اخالقى  های شكل و فعاليت



هـای  يژگـى

بـه . ـز اسـت

حـال در  عين

 اسـت و نـه 

، زيرا سـرل 

هـای  پديـده

رش محقّـق 

شـناختى  ـت

ختى جهـان 

زفراينـدهای 

 خصوصيِت 

تـر، آگـاهى 

سطح كالن و 

 را نوشـيد و 

آب از . فـت

و يـك اتـم 

اليـه زيـرين 

ـى نوخاسـته 

بــودن  و مــايع

ن بـه كمـك 

توان تنهـا از 

ستنتاج كـرد 

 رويدادی و 

طـه علّـى دو 

گـاهى يكـى از و

مغـ) realized in(ر 

خيزد و در ع برمى) 

ن سيسـتم، درونـى

ره آگاهى استربا

فتوسـنتز و ديگـر 

ش در دسـتگاه گـوا

زيسـ ندهای عصب

شـنا عـى و زيسـت

آگـاهى را ريز. رد

حال،  نند و در عين

ت به بيان ساده. رود ى

 با رفتار آب در سط

توان آن  است، مى

 در سطح خـرد ياف

دو اتـم هيـدروژن 

رد اسـت كـه در ال

آگـاهى ويژگـى. ت

ركــه جامــدبودن و

تـوان گـاهى را مـى

ت وِد آگاهى را نمى

ط علّى ميان آنها اس

علّيت : كند جدا مى

ست كه در هـر رابط

از نظر وی آ. داند 

يافتـه در ل تحقـقـا

)مغز( يك سيستم 

ـه ارتبـاطش بـا آن

فهم انديشه وی در

گاهى با گوارش، 

كـه گـوارش گونـه

آگاهى معلول فراين

جزئـى از نظـم طبيع

ای هم دا سيار ساده

l (كن مغز ايجاد مى

highe (به شمار مى

ما . كند ستفاده مى

بو ا ه مرطوب و بى

ن رفتار آب را بايد 

كـدام مركـب از د

ول رفتار عناصر خر

(em هاسـت دسـتگاه

طور اســت؛ همــان

وجـود آگ. هاسـت

 تبيين كرد، اما خو

ای از روابط  ن اضافه

ع علّيت را از هم ج

ان ديگر، الزم نيس

شناختى مى زيست

حـ مغـز و در عـين

ای است كه از  گى

يابد؛ بدين معنـا كـ

ی بسيار اساسى در ف

مواره به شباهِت آگ

گ ـان ديگـر، همـان

آ. شود ز محقّق مى

گوارش و ميتـوز، ج

حل بس در نتيجه راه

lower-level micro

 )er macro levels

  .ى مغز است

ادعا از مثال آب ا

دانيم كه ناييم و مى

اما علت اين. گيرد

ده است كـه هـر ك

ر سطح كالن معلو

  :هى

(mergentنوخاسـته 

هــای عصــبى  ــلول

ه هـای ملكـول تگاه

مغز در سطح خرد

عصبى بدون تبيين

صود خود، دو نوع

non-event cau( .به بيا

ای كامًال ز را پديده

) emergent of(از 

يگر، آگاهى ويژگ

ي ستم هم تحقق مى

ای ين مطلب، نكته

منظور است كه هم

به بيـ. كند شاره مى

 آگاهى نيز در مغز

اندازه فتوسنتز، گ ه

Searle, 1992: 90( و د

o processes(تِر  ين

طوح كالِن باالتر س

ِل مغز و هم ويژگى

 برای توضيح اين 

اشيای روزمره آشن

گ رف را به خود مى

 ملكول تشكيل شد

رفتار آب در. است

به نظر او، آگاه. د

لحـاظ علّـى  گى به

هــای ســ ز دســتگاه

ای نوخاسـته دسـتگ

م  علّى ميان عناصر

های  فيزيكى سلول

Searle, 1(.  

برای رسيدن به مقص

usation(ررويدادی 

  

  

آگاهى ر

برخاسته 

عبارت د

همان سيس

اي. بيرونى

به همين م

زيستى اش

شود،  مى

است و به

0(ماست 

سطح پايي

مغز در س

هم معلوِل

سرل

معمولِى ا

شكل ظر

ها  ميليون

اكسيژن ا

ندقرار دار

ويژگ

برخــى از

ها ويژگى

تعامالت 

ساختار في

)992: 112

وی ب

علّيت غير
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رخ دهـد و  pبه اين صورت كه نخسـت رويـداد (رويداد مجزا و با توالِى زمانى داشته باشيم 

اد بيرونـى و ؛ يعنى قرار نيست كـه در تمـام روابـط علّـى الزامـاً يـك رويـد)qسپس رويداد 

پـس از  pفـرض كنيـد كـه جسـم : ها توجه كنيـد به اين مثال. ُرخ دهد) extra event(اضافى 

در اين رابطه علّى با يك رويداد مواجه هستيم؛ يعنـى . آن را به جلو براند qبرخورد به جسم 

ه ايـن های علِّى مربـوط بـ به اشيای پيرامونتان بنگريد و تبيين اما حال. به جلو qحركت جسِم 

هرچنـد كـه ايـن مسـئله را . آورد، در نظـر بگيريـد واقعيت را كه ميز بر روی قاليچه فشار مى

جامدبودِن ميز را در . توان از طريق نيروی گرانش توجيه كرد، اما گرانش، رويداد نيست مى

يـين های سازنده ميـز تب لحاظ علّى از طريق رفتاِر مولكول توان به اين مسئله را مى. نظر بگيريد

. كرد، اما جامدبودِن ميز، رويدادی بيرونى نيست؛ بلكه صرفاً خصوصيتى از خـوِد ميـز اسـت

شـوند  های مناسب، موجب مـى آوردن مدل های مربوط به علّيت غيِر رويدادی، با فراهم مثال

شـناختى كـه ايـن  زيسـت تا رابطه بين حالت آگاهِى كنونِى من و فرايندهای زيربنايِى عصب

  .)Searle, 1997: 7-8(كنند، قابل فهم گردد  جاد مىحالت را اي

شـود؛ بـرای نمونـه،  در علّيت غيِر رويدادی چيـزی از خـارج وارد شـئ مـورد نظـر نمـى

بودِن چوب معلوِل ساختار خوِد آنهاست و نه چيزی خارج از آنها؛ ايـن  بودِن پنبه و سفت نرم

ويژگـِى نوخاسـته يـك سيسـتم، . دای نوخاسته تلقى كـر عنوان ويژگى توان به ويژگى را مى

البته اين ويژگى، نه متعلـق . های آن سيستم قابل تبيين است لحاظ علّى از طريق رفتاِر مؤلفه به

هـا  های آن مؤلفه عنوان مجموِع ويژگى توان آن را به هاست، و نه اساساً مى تِك مؤلفه به تك

بـودن  ، مـايعH2Oهای  مجموِع مولكولرفتار . بودِن آب مثال خوبى است مايع. در نظر گرفت

  .)Searle, 2004: 125(طور مجزا مايع نيستند  ها به كند، اما هريك از اين مولكول را تبيين مى

، )causal(تبعـِى علّـى  و وقـوعِ ) constitutive(تبعِى مقـّوم  سرل با تفكيك دو مفهوِم وقوعِ 

. كـنم از نـوع علّـى اسـت ارائـه مـى )supervenience( تبعـى گويد تبيينى كه مـن از وقـوعِ  مى

وقـوع  bنسـبت بـه  aای بين دو ويژگى است، به اين صورت كـه مـثًال اگـر  رابطه تبعى وقوعِ 

بـا . اسـت؛ نـه بـرعكس b، تابع تغييـری متنـاظر بـا آن در aتبعى يابد، هر تغيير ايجاد شده در 

گـر مـن از حالـِت يابنـد، ا فرض اينكه حاالت ذهنى نسبت به حاالت مغزی وقوع تبعـى مـى

ام ُرخ داده  خوشحالى به حالت غمگينى برسم، به اين معناست كه تغييری در حـاالت مغـزی

مغزی است كه ماهيـِت امـر ذهنـى را تعيـين / به عبارت ديگر، اين ماهيِت امر فيزيكى. است



 همـان را يـن

ديگـر   يـك

  .هند بود

ز نـوع علّـى 

االت ذهنـى 

قى نسبت بـه 

 تبعى مقـوم 

اشـد، علـت 

حاالت ذهنى 

S( . ،بنـابراين

ه هـر رابطـه 

عليـت ُخـرد 

لسـفه انجـام 

وه ديگری ح

ون اعتقاد بـه 

او چنـد . كرد

نخسـت : مرد

قائـل ) يكـى

كنـيم  گى مى

هـای  پديـده

. بى و هنری

ا آگـاهى را 

لحـاظ علّـى 

هاِی ذهنِى اي معلول

 مولكولى دقيقاً بـا

هنى همسان خواهن

حـاالت عصـبى از

يت علّى برای حـا

های اخالقى ويژگى

ر بوده است، وقوع

د چيـزی خـوب با

مورد وقوع تبعى ح

Searle, 1992: 125(د 

و انديشـه» ىتبعـ وع

ـرا وقتـى وجـوِد ع

تبعـى كـاری در فل

چيزی نيست جز نح

توان بدو هى را مى

كالت آنها تبيين ك

شم ها برمى ويژگى

ذهنى و فيزي(جمع 

جهان واقعى زندگ

انـد؛ از جملـه  نـى

ميايى، فيزيكى، اد

  .وجه است 

، ماننـد آنهـاكه وی

ل هـا، آگـاهى را بـه

همان، م عصبِى اين

لحاظ   باشيم كه به

ن دارای حاالِت ذ

 ذهنـى نسـبت بـه 

حاالت عصبى كفا

مقابل، وقوع تبعِى 

های هير  در نوشته

شـود ًال موجـب مـى

اما در م.  آن است

انـد ت حاالت ذهنـى

وقـو«تـوان از واژه 

زيـ«د؛ يپوش د چشم 

ت گـر رابطـه وقـوع

تبعى درواقع چ وقوع

  .دن

كند كه آگاه عا مى

ن گرفتاری به مشك

گرايى و ى و دوگانه

الج ه دو ويژگِى مانع

 ت كه ما در يك

ى و نـه كـامًال ذهن

ماعى، رياضى، شيم

گرايى بى ب دوگانه

ها اين است ك ژگى

ولى بـرخالف آنه

ن صورت كه علِل 

گر ما دو مغز داشته 

گمان وابط علّى، بى

وقوع تبعى حاالت 

علّى اين است كه ح

در م. علّى ضروری

نه اوليه وقوع تبعى

ه مـثًالای كـ  ژگـى

بودن ه مقوم خوب

حاالت عصبى علت

ت حث عليـت، مـى

كند آن داللت مى

ال را دريـافتيم، ديگ

S( .گفتن از و سخن

گى علّى ذهن به بد

شناختى ادع زيست

فيزيكاليسم و بدون

شناختى ايى زيست

ها كه به يى ويژگى

شناختى مدعى است 

مًال فيزيكىكه نه كا

سى، ورزشى، اجتم

ها در قالب ه پديده

گرايان ويژ دوگانه

داند،  پذير نمى ويل

به اين ؛نه برعكس

بنابراين، اگر. كنند ى

شند، با توجه به رو

كند كه و  ادعا مى

تبعى عژگى وقوع 

ن دارند، نه لزوم ع

ای طبيعى كه نمون

ه ايـن معنـا كـه ويژ

دن آن نيست، بلكه

حاالت عصبى، ح

ه نگرش سرل به بح

ی كه اين لفظ بر 

الن از پـايين بـه بـاال

 «)Searle, 1992: 126

گفتن درباره وابستگ

  گرايى دوگانه

گرايى  طرح طبيعى

ها و ف رايى ويژگى

گر طبيعىسى بين 

گراي خالِف دوگانه

گرايى زيست بيعى

هايى است ك  پديده

، سياسى، هواشناس

سعى در تبيين همه

الِف بعدی سرل با 

شناختى تحو هستى

  

  

 ،كند مى

ايجاد مى

همسان با

سرل

ويژ. است

متناظرشان

ها ويژگى

است؛ بـه

بود خوب

نسبت به 

با توجه به

ا نوخاسته

برای كال

»دهد نمى

گ از سخن

تمايز با 

سرل با ط

گر دوگانه

تمايز اسا

اينكه برخ

است، طب

كه پُر از 

اقتصادی

بنابراين، 

اختال

لحاظ ه به
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ناپذيرِی آگاهى از نظـر سـرل، بـه ايـن معنـا نيسـت كـه  بنابراين، تحويل. داند پذير مى تحويل

اسـت كـه شناختى است، بلكه به ايـن معن ای متمايز از حاالِت عصب آگاهى جوهر يا ويژگى

  .يابد شناختى است كه هم معلول مغز است و هم در مغز تحقّق مى آگاهى حالتى عصب

هاست، در خصـوص كـاركرِد  گرايى ويژگى ترين ايرادی را كه متوجه دوگانه مهم سرل

وی بـر » تواند كاركرد علّى داشته باشد؟ آگاهى چگونه مى«پرسد  داند و مى علّى آگاهى مى

. كننـده نيسـت اين پرسش دو پاسخ متصور است كه هـيچ يـك قـانع اين باور است كه برای

لحاظ علّـى، بسـته اسـت و آگـاهى نيـز  پاسخ نخست اينكه بگوييم چون جهاِن فيزيكى ما، به

كند و به بيـان  ای در حيات ما بازی نمى ای فيزيكى نيست، پس آگاهى هيچ نقش علّى پديده

بـه اعتقـاد سـرل، ايـن پاسـخ بـا شـهود مـا . اسـت) epiphenomenal(پديـدار  ديگر، فقط پـى

. تـوان آنهـا را ناديـده گرفـت كند كه نمى واقع اموری را ايجاد مى آگاهى به. ناسازگار است

توانـد  لحاظ علّى، بسته ندانيم و بپذيريم كـه آگـاهى مـى پاسخ دوم اينكه جهان فيزيكى را به

ز مشـكالت خـود را دارد، زيـرا در اما اين ني. كاركردی علّى در رفتار فيزيكى ما داشته باشد

آگاهى و : اين صورت بايد بپذيريم كه رفتار فيزيكِى من ثمره و معلوِل دو علّت متمايز است

ای  كـه پديـده(سو رفتار فيزيكى من معلول آگـاهى  به بيان ديگر، از يك. علِل فيزيولوژيك

فيزيولـوژيكِى بـدن رخدادهای درونى و  باشد و از سوی ديگر، معلول مى) غيرفيزيكى است

علّـى  به بيان ديگر، ما در اينجا بـا تعـيّنِ . ديگر تحويل برد توان به يك خودم و اين دو را نمى

  .)Searle, 2002: 59(ايم  مواجه) causal overdetermination(چندعاملى 

  اشكاالت

گيـريم، ادعاهـای جـذاب و  صـورت جداگانـه در نظـر مـى كـه بـه ادعاهای سرل را هنگـامى

رسند، اما به محـض اينكـه بخـواهيم آنهـا را كنـار يكـديگر قـرار دهـيم و  ولى به نظر مىمعق

بـرای ديـدن برخـى از (شـوند  شناختى را بسازيم، اشكاالت آشـكار مـى گرايى زيست طبيعى

  .(Corcoran, K., 2001): ترين اشكاالت، نك مهم

يـك فراينـد زيسـتى  توان ميان اين ادعا كه آگـاهى نخستين اشكال اين است كه نمى  .1

گرايانه دارد و ايـن ادعـا كـه آگـاهى امـری سـابجكتيو و  عادی است و در نتيجه تبيين مادی

گـرا باشـيد  يا بايد مادی. گرايانه دارد، جمع كرد ناپذير است و در نتيجه تبيينى دوگانه تحويل

  .جمع ميان هر دو و نفى هر دو ناممكن است. گرا يا دوگانه



فرض . است

ى باشـد، بـه 

انگاران  مادی

... «دگاه كه 

» كـى اسـت

ذهنـى دارد، 

كنـد  عا مـى

هـای ذاتـى  ى

هـان باشـد و 

نحـو  چنـد بـه

كـه واژگـان 

و آگـاهى را 

 سـرل مبنـى 

اهى هميشـه 

ين، حـاالت 

صر بـه فـردی 

صاصى است 

 كـه دربـاره 

ى دسترسـى 

ــى بــا لــوازم 

قعيـت تمامـاً 

ص جـايى بـاز 

ای در   رونـى

 اختصاصـى 

گويـد  ى مى

ـز اسـت رد 

گى مفهومى مبتنى ا

اگر چيزی ذهنى. د

ايى است كه هم م

ت است از اين ديد

غيرفيزيك«مسـتلزم » 

د، يعنـى كيفيـت ذ

سرل اد. است كى

ه بپـذيريم ويژگـى

وصيت زيسـتى جه

آگـاهى هرچ. شـد

كنـد ك پيشنهاد مـى

نهـا پرهيـز كنـيم و

  .كتيو بدانيم

ومى است؟ ادعای 

سـت از اينكـه آگـا

بنابراي. گيرد ت مى

 آگاه رابطه منحصر

هوم دسترسى اختص

ى بـدين معناسـت 

ص اساساً به آگاهى

سترســى اختصاصــ

اين اسـت كـه واق

شـخص ولشناسـى ا

هـای در كه ويژگى

ن همـان دسترسـى 

ى سابجكتيو آگاهى

منـد مغـ ى و مكـان

رض سنتى دوگانگ

اند متقابل انحصاری

اين فرض خطا. س

مفهومى عبارت گى

»ذهنـى«اسـت و » ى

ی ذاتى خاصى دارد

معمولى جهان فيزيك

دن ايـن اسـت كـه

د كه آگاهى خصو

ل فراينـد مغـزی باش

سرل پ. زيكى است

د، پـس بايـد از آن

ل زيستى و سابجك

دوگانگى مفهو از 

بيان ديگری اس ت،

از يك منظر صورت

ن سرل، هر جوهر 

Sea( .اين همان مفه

سترسـى اختصاصـى

شخص ن معنا كه سوم

دس. شــخص اســت م

ن حال، سرل منكر 

شـناختى و وجودش

عمومى نيست، بلك

امـا ايـن. گريـزد ى

درباره وجودشناسى

ى ويژگـى فيزيكـى

كه اين اشكال بر فر

بدن نام دو مقوله م

كى باشد و بالعكس

دوگانگ. شوند ب مى

غيرذهنـى«مستلزم 

های ا اينكه ويژگى

اتى است و جزء م

ر مسئله ذهن و بـد

شوند نع از اين نمى

رار گيـرد و معلـول

از همين جهت فيز

فلسـفى ناكارامدنـد

حال ه مغز و در عين

ت كه آگاهى فراتر 

است و اول شخص

به آگاهانه هميشه ا

به بيان.  همه نيستند

arle, 1992: 95(دارد 

مفهـوم دس. شمارد 

ت؛ به اينصاصى اس

ى او مشــاهده ســوم

با اين. ازگار است

ابجكتيويته وجودش

ت كه همه واقعيت 

شخص مـى ظر سوم

ت كه آنچه سرل د

بنى بر اينكه آگاهى

كخ سرل اين است 

ن است كه ذهن و 

تواند فيزيك هت نمى

گرايان مرتكب گانه

، »فيزيكى« مهمى 

Searle, ( .آگاهى با

ص است و ذاتاً التفا

رين گام در غلبه بر

كه نام برده شد، مانع

مكـانى در مغـز قـر

پذير ذهنى است، ا

فيزيكى به لحـاظ ف

سطح باالی دستگاه

توان پذيرفت يا مى

آگاهى سابجكتيو 

كسى است و تجربه

يكسان در دسترس

ی آگاهى خودش 

آن را نامعقول مى

ذاتاً دسترسى اختص

ــه اينكــه دسترســى

ى علمى جديد ناسا

او برای سـا.  است

و اين بدان معناست

جود دارد كه از منظ

كته عجيب اين است

آگاهى را مب رباره

  

  

پاسخ

سنتى اين

همين جه

و هم دوگ

به معنای 

)1992: 26

شخص اول

تر كه مهم

آگاهى ك

لحاظ م به

ناپ لتحوي

ذهنى و ف

ويژگى س

اما آي

بر اينكه آ

آگاهى ك

يك ذهنى به

با محتوای

كه سرل 

آگاهى ذ

نــدارد، نــ

بينى جهان

آبجكتيو 

كند و مى

جهان وج

نكت. است

باور او د
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مند مغز است و آگـاهى  كه آگاهى ويژگى زيستى و مكان ـتركيب اين دو ديدگاه . كند مى

هـای آبجكتيـوی وجـود دارنـد  مستلزم اين ادعاست كه درون مغز ويژگى ـسابجكتيو است 

ه آبجكتيو نيستند، بلكه سابجكتيوند؛ يعنـى تنهـا هايى وجود دارند ك اند و ويژگى كه عمومى

  .اند دههبا سابجكت حامل آنها قابل مشا

هـای فيزيكـى و زيسـتى مغـز متمـايز از  نتيجه اين ديدگاه آن است كه برخى از ويژگـى

انـد  كه در دسترس همه نيستند، بلكه تنها در دسترس كسى نحوی به ،اند های آن ديگر ويژگى

مشكل اين است كه چگونه ممكن اسـت برخـى از . های مغز اويند ژگىها وي كه اين ويژگى

هـای مغـز تنهـا در دسـترس خـود  های مغز همگانى باشند و برخـى ديگـر از ويژگـى ويژگى

هـای زيسـتى درون مغـز ارائـه  سرل تبيينـى بـرای ايـن تفكيـك ميـان ويژگـى. شخص باشند

  .كند نمى

اند، امـا حـاالت فيزيكـى  فيزيكى مغز يكىكند كه حاالت ذهنى با حاالت  سرل ادعا مى

يك از فرايندهای خاص مغز نيستند، بلكـه آگـاهى  اند هيچ مغز كه حاالت ذهنى با آنها يكى

 هـای اجـزا يـا حـاالت اجـزای مغـز های فيزيكى كل مغزند، نه ويژگـى و امور ذهنى ويژگى

(ibid.). های نوخاسـته  يژگىبودن و جامدبودن كه و های مايع مشكل همين جاست كه ويژگى

. خواهـد آگـاهى را بـا آنهـا مقايسـه كنـد، بـا آگـاهى تفـاوت دارنـد اند و سـرل مـى دستگاه

درواقع، اينكه ويژگى فيزيكى و مكـانى . اند شخص بودن و جامدبودن قابل مشاهده سوم مايع

يـك از  كـدام. بسـيار نامـأنوس اسـت ،شخص نباشد چيز على االصول قابل مشاهده سوم يك

های فيزيكى چنين وضعى دارند؟ همـين كـه ويژگـى در  های نوخاسته دستگاه يژگىديگر و

شخص نيست، كافى است بـرای ترديـد در اينكـه آگـاهى ويژگـى فيزيكـى و  دسترس سوم

ــد ــز باش ــانى مغ ــان . مك ــن هم ــايزی دانســت و اي ــى متم ــاهى را ويژگ ــد آگ ــه، باي در نتيج

كنـد  ه سـرل را بـا دكـارت يكـى مـىآنچـ«: نويسد چرچلند مى. هاست گرايى ويژگى دوگانه

هـای  لحاظ وجـودی متمـايزی از پديـده های ذهنى طبقه به تأكيد قاطع اوست بر اينكه پديده

  .(Churchland: 114)» دهند طبيعى را تشكيل مى

زدن ميان دو قلمرو سـابجكتيو و آبجكتيـو بـه همـان  براين، سرل در تالش برای پل افزون

ــى ــومى برم ــىگــردد  دوگــانگى مفه ــنتى م ــفه س ــرض خطــای فلس او . دانســت كــه آن را ف

زدن اين نكتـه را  لداند، اما همين پ شناختى را پل ميان اين دو قلمرو مى سابجكتيوبودن هستى

  .گرايى مفهومى است رساند كه فيلسوف ما، هرچند ناخواسته، هنوز دربنِد نوعى دوگانه مى



كنـد كـه  ـى

. انـد لوژيكى

سـطح خـرد 

من به ميل (» 

» م«ض كنيـد 

ـوان مطـرح 

گـری باشـند 

 يا از باال بـه 

ثًال ميـل مـن 

ماننـد » *م« 

در . اسـت» *

. »*ز«يعنـى 

با » م«زيرا يا 

كـى از آنهـا 

سـرل ايـن را 

ـاعف دارد، 

» *م«كـافى 

، كمكى بـه 

بـه خـوردن 

زگار اسـت، 

هنـى اسـت، 

شـگاه علتـى 

سـرل ادعـا مـ. تـ

گر و حاالت فيزيول

قض بستگى علّى س

»م«گى ذهنى مثًال 

حـال فـرض. اسـت

تـ جـا دو فـرض مـى

هـای ذهنـى ديگ ى

فيزيكى  ـت ذهنى 

شود؛ مـثال مى» *م« 

شـود، امـا شگاه مى

*ز«ژگـى زيسـتى 

و ديگـری زيسـتى 

اند، ز هرچند ذهنى

اگـر بـا يك. نيسـت

امـا س. خواهـد بـود

تعـين علـى مضـ» *

علت » م«ح باالی 

اند، ی زيستى ذهنى

ل اينكه ميـل مـن 

زيكى جهـان ناسـاز

ای ذه يل من پديده

مـن بـه سـوی فروش

حـاالت ذهنـى اسـ

 حاالت ذهنى ديگ

علّى چندعاملى و نق

ض كنيد يك ويژگ

» ز«ستى خاصـى، 

در اينج. ی را دارد

ق آنها باشد ويژگى

علت(يزيكى باشند 

هنى ديگری، يعنى

برای رفتن به فروش

ن، يعنى تحقـق ويژ

و» م« ذهنى، يعنى 

 

های زيستى  پديده

يكى است يا يكى 

ستى سطح پـايين خ

*م«نباشد، باز هـم 

 پديده زيستى سطح

های پديده» *م«هم 

ی فيزيكى باشد، مثل

بودن فيز بسته شد، با

ستى ذهن و مغز، مي

، يعنـى حركـت م

 عليت آگـاهى و ح

دارند؛ يعنى علت 

ن ديدگاه به تعيّن ع

گويد فرض كيم مى. 

های زيس قق ويژگى

های ديگـری يژگى

تواند علت تحقق مى

های في نكه ويژگى

ت تحقق ويژگى ذه

علت ميل ديگری ب

يين زيستى سطح پا

ت كافى دارد، يكى

 .ى مضاعف دارد

خودشان پ» *م«و  

طح پايين ديگری ي

يك پديده زيس» م

يكى از آنها يكى ن

م و ه» *ز«ح خرد 

و ه» م«ادعا كه هم 

ای علت پديده» م« 

سوی فروشگاه باشد

همانى فيزيكاليس ن

ای فيزيكى  پديده

  .ميل من است

شكال ديگر درباره 

ذهنى كفايت علّى 

كند كه اين كال مى

.(Kim, 1995)شود  ى

معلول تحق) كالتى

ليت برای تحقق و

م» م«هايى كه  ژگى

نيا اي) ذهنى ـهنى 

علت» م«رض اول، 

ن بستى شكالتى ع

معلول يك پديده 

دو علت» *م«رت، 

تعيّن علّى» *م«تيب 

» م«توان گفت كه 

زيستى سطا پديده 

«د، ويژگى ذهنى 

با ي» م«كند و اگر  

پديده زيستى سطح

در نتيجه اين ا. بود

  .كند ى

ض دوم، يعنى اينكه 

س لت حركت من به

ك سو، با انكار اين

ديگر، ى و از سوی

كى دارد كه همان م

  

  

اش. 2

حاالت ذ

كيم اشك

منتهى مى

بستنى شك

نيروی عل

ويژ. كرد

عليت ذ(

  ).پايين

در فر

به خوردن

» م«خود 

اين صور

به اين ترت

ت نمى

يا با» *ز«

يكى باشد

انكار مى

زيرا هم پ

خواهند ب

سرل نمى

فرض

بستنى علت

زيرا از يك

نه فيزيكى

غيرفيزيك
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های علّى متفـاوتى در  اينجا دستگاه واحدی پذيرای توصيفپاسخ سرل اين است كه در 

يـك مسـتلزم تعـين علّـى مضـاعف يـا  سطوحى متفاوت است كه همه آنها سازوارند و هـيچ

  .نقض بستگى علّى نيستند

هـای  ايـن درد معلـول الگوهـای شـليك. كـنم فرض كنيد اكنون دردی را احسـاس مـى

فرض كنيد ايـن درد ميـل بـه خـوردن . ستها تحقق يافته ا عصبى است و در دستگاه عصب

هـای عصـبى اسـت و در همـان  اين ميل نيز معلول الگوی شـليك. آورد آسپيرين را پديد مى

توانم هم بگويم كه درد من معلول ميـل  من با اطمينان مى .ها تحقق يافته است دستگاه عصب

ديـد آورده هـای ديگـری را پ های عصبى سلسـله شـليك من است و هم اينكه سلسله شليك

 ,Searle)انـد  اينها دو توصيف متفاوت، اما سازوار دستگاه واحدی در سـطوح متفـاوت. است

1995: 219).  

توانـد دو علـت داشـته باشـد؛ يعنـى درد و  پـذيرد كـه يـك معلـول مـى درواقع سرل مى

او ايـن . ها در دو سطح متفاوت توصـيف باشـند های عصبى، به شرط اينكه اين عليت شليك

اما الزمه اين مطلب آن است كه سرل بپذيرد كـه . داند ساز نمى لّى مضاعف را مشكلتعين ع

انـد؛ هرچنـد در دو سـطح توصـيف  هـای پديـده واحـدی های عصبى توصيف درد و شليك

هـای  های عصبى باشد، اما در اين صورت، چگونـه شـليك متفاوت و همچنين ميل و شليك

چگونـه پديـده واحـدی . (see: Kim, 2000: 49) ميـل باشـند تواننـد علـت درد و نيـز عصبى مـى

  .شود اين نكته در اشكال چهارم روشن مى. تواند هم علت و هم معلول خودش باشد مى

ديگـر  گرايانـه و از سـوی سـو تحويـل اشكال ديگر ديدگاه سرل اين است كه از يـك. 3

زيـرا معلـول  بر اساس تبيين سرل، آگاهى قابل تحويل علّى است،. گرايى است منكر تحويل

در . فرايندهای عصبى است و هيچ نيروی علّى غير از نيروهای علّى فرايندهای عصبى نـدارد

گويد آگاهى قابل تحويل وجودی به فرايندهای فيزيكـى نيسـت و ماننـد  عين حال، سرل مى

  .كند كه آگاهى غير از فرايندهای فيزيكى است انگاران تأكيد مى دوگانه

او . كنـد شكال، ميان تحويل علّى و تحويل وجـودی تفكيـك مـىسرل در پاسخ به اين ا

توانيم آن را بر حسب فرايندهای فيزيكى خرد تبيـين  گويد درباره جامدبودن اينكه ما مى مى

های فيزيكـى  علّى كنيم، بدين معناست كه جامدبودن چيزی نيست جز نوع خاصى از پديده

امـا در مـورد آگـاهى  ،شـود منتهـى مـى در اين مورد، تحويل علّى به تحويل وجـودی. خرد

  هـای عصـبى اسـت،  آگاهى كامًال معلول رفتار سـلول. توانيم تحويل وجودی را بپذيريم نمى



آگـاهى، در 

تـوانيم آنهـا 

تـوانيم   نمـى

يم، زيـرا در 

تـوان  و نمـى

چـه . كنـد ى

تبيين است و 

حسب رفتـار 

چگونـه قابـل 

 نيازمنـد دو 

 چيز وجـود 

ــا بـر اســاس 

سـطح كـالن 

تـر از  ديـك

ت و تحويـِل 

مـادی را در 

ليـل، تـالش 

 برخاسـته از 

ت، امـا ايـن 

كنـد، در  مى

هى را حفـظ 

ن بـه هـدف 

زيـرا بـرخالف آ ،

ت مىتند و در نتيجه 

اما در آگاهى . نيم

زيكى تعريف كنـي

خص ذاتى اسـت و

(Searle, 19.  

ما آن را تبيين نمـى

ب سطح خرد قابل تب

طور كامل بر ح ى به

دربـاره آگـاهى چ

اسـت، امـا عليـت

ن، بايد دو بنابراي. 

امــ. عنـوان معلـول 

ی اسـت كـه در س

ينـدهای مغـزی نزد

سرل مسـئله عليـت 

مِر مادی و امِر غيرم

و بـه همـين دل ـت

هـای  ى از ويژگى

 عصـبى قايـل اسـت

ی از آن صـحبت م

ستِى مستقِل آگـاه

وی بـرای رسـيدن 

های عصبى نيسـت

تى جامدبودن نيست

رد آنها تعريف كن

ا بر حسب علل فيز

جودشناسى اول شخ

(219 :995 ريف كرد

كند، ا ت را ادعا مى

 كه يكى برحسب

گاهىكند كه آ مى

ايـن دو ادعـا د. ت

راينـدهای مغـزی 

 امر واحدی باشند

لـت و آگـاهى بــه

ن فراينـدهای مغـزی

ميان آگاهى و فراي

  و البته مبهِم انديشه

كند تا ام تالش مى

 جدايى بـاخبر اسـ

ز بداند و هـم يكـى

ياری بـرای علـوم 

ای كـه وی آگاهانه

كوشد تا هس يزه مى

.ى جلوگيری كند

ه ی جز رفتار سلول

طحى جامدبودن ذات

را برحسب علل خر

ر بگذاريم و آن ر

ى آگاهى يعنى وج

ى سوم شخص تعر

رل تنها اين تفاوت

آگاهى وجود دارد

ن، سرل بارها ادعا م

يين قابل تبيـين اسـت

كه آگاهى معلول فر

توانند  و معلول نمى

عنــوان عل مغـزی بـه

تى، آگـاهى همـان

ن صورت، رابطه م

  .اسب باشد

كى از نكات مهم و

يِت غيِر رويدادی 

خوبى از نتايج اين 

واحد هم معلول مغز

كند كه اهميت بسـي

است، زيرا تجربه آ

سرل با اين انگي. ت

مغز و حاالت عصبى

وانيم بگوييم چيزی

های سطح ن ويژگى

گذاريم و سختى ر

ای سطحى را كنار

های سطحى ويژگى

جودشناسىحسب و

ل اين است كه سر

يان جامدبودن و آ

بر اين افزون. نيست

ی زيستى سطح پايي

  

كند كه رل ادعا مى

علت و. مايز است

فراينــدهای مغ: شـد

شـناختى رايى زيست

 شده است و در اين

عليت منا كه برای 

  يری

كه معلوم شد يك نه

سرل با طرح علي. ت

خ وی به.  نگاه دارد

آگاهى را در آِن و

ك چه سرل ادعا مى

دن كامًال صوری 

ری سابجكتيو است

نفع م  حذف آن به

  

  

تو اما نمى

جامدبودن

را كنار بگ

ها ويژگى

آگاهى و

آن را برح

مشكل

تفاوتى مي

ديگری ني

های پديده

اند؟ جمع

سر. 4

پديده متم

داشـته باش

گر طبيعى

توصيف 

آن است 

گي نتيجه

گون همان

علّى است

كنار هم 

كند آ مى

اگرچ. آن

دا اهميت

هايت امرن

كند و از
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اين تفكيـك بـه . كند گرايانه تفكيك مى گرايى حذف گرايى علّى را از تحويل خود، تحويل

نوعى  تِى مسـتقل آگـاهى را حفـظ كنـد و هـم اينكـه آن را بـهدهد تا هـم هسـ وی اجازه مى

گرايى پيش نيايد، اما اين نزديكى باعث شده اسـت  نزديك به مغز نگاه دارد تا توهم دوگانه

لُّب كالم منتقدان اين است كه . برخى فيلسوفان وجوِد رابطه علّى در اين مورد را انكار كنند

  .لّىبخشى است تا ع اين رابطه بيشتر قوام

ايـن اصـرار وی . عنوان بخشى از طبيعت بشناسد تأكيد اصرار دارد تا آگاهى را به سرل به

بسياری از فيلسوفان . لحاظ علمى مطالعه كرد گيرد كه بتوان آگاهى را به با اين نيت انجام مى

سـرل ايـن . داننـد لحاظ علمى مطالعه كرد آبجكتيـو مـى اصوالً هويِت مباحثى را كه بتوان به

هـای  پذيرد كه مطالعه درد با مطالعـه سـلول وی مى. طور كامل پذيرد، اما نه به كيك را مىتف

كـه  های عصبى، مستقل از تجربه شدنشان وجود دارند؛ در حالى سلول. عصبى متفاوت است

اش ندارد، اما به نظر سرل اين نكته صرفاً بـدين معناسـت  شدن درد، وجودی مستقل از تجربه

ايـن سـابجكتيوبودن، . يابنـد يـابم، ديگـران آن را درنمـى دردم را درمـى طور كه مـن كه آن

شناختى سعى دارد تا  وی با ارائه سابجكتيوبودن هستى. زند شناسى درد نمى ای به هستى ضربه

داند كه برای ارائه بحثـى علمـى، يـا  سرل مى. حاالت ذهنى را به قلمرو مطالعه علمى بكشاند

و يا اينكه سابجكتيوبودنى را طراحـى كنـد ) كند كه چنين نمى( بايد آگاهى را آبجكتيو كند

. تسامح بتواند جای آبجكتيو بودن را به نوعى پُر كند لحاظ علمى قابل مطالعه باشد و به كه به

هايش در قالـب آن تبلـور  كند تا خواسته شناختى را مطرح مى بنابراين، سابجكتيوبودن هستى

كند تا آگاهى  او تالش مى. اين طرح با مشكالتى مواجه است كه ديديم گونه يابند، اما همان

ای قرار دهد كه نه امری كامًال فيزيكى مانند ديگر امور فيزيكى و نـه امـری  را در وضع ميانه

گرايى و فيزيكاليسم هر دو درباره  كند كه دوگانه او به اين ترتيب، ادعا مى. غيرفيزيكى باشد

كند ميان ادعاهايى جمـع  او تالش مى. و در اين ادعا موفق نيستاند، اما ا آگاهى به خطا رفته

  .جمع با يكديگر نيستند و در نتيجه، توان تبيين آگاهى را ندارد كند كه قابل
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