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   ىبا مسئلۀ آگاه يىارويرو

  ىبا مسئلۀ آگاه يىارويرو

 *ديويد چالمرز

   **ترجمة مرضيه لطفي

  چكيده

چالمرز، در اين مقاله با تمركز بر مسئلۀ دشوار آگاهى در صدد است نشان دهد چرا 
هـای    وی از كارهـای اخيـر كـه روش. تبيين اين مسئله تـا ايـن انـدازه دشـوار اسـت

شـناختى بـه    شناسـى و علوم   تحويلى را برای پرداختن به آگاهى در چارچوب عصب
هـا بـرای حـّل    كند اين روش   در مرحلۀ بعد، او ادعا مى. كند   گيرند، انتقاد مى   كار مى

به زعم وی، برای دست يافتن به راه . شوند   ت مواجه مىمسئلۀ دشوار ناگزير با شكس
تحويلى از آگاهى حركت كنيم و    حّل اين مسئله، ناگزيريم به سمت نوعى تبيين غير

 .آيد   دست مى   گرايانه به   ای طبيعى   به اين ترتيب، نظريه

تحـويلى كـه بـر سـه    ای غير   نظريه. دهد   را ارائه مى اش او در نهايت، نظريۀ پيشنهادی
بـودگى اطالعـات    شناختى انسجام سـاختاری، ثبـات سـازمانى و دوحيثـى   اصل روان
  .استوار است

  ها واژه كليد

گرايانـه،    ، نظريۀ طبيعىىليرتحوين غيي، كيفيات ذهنى، تبىليتحو یها   آگاهى، روش
    .بودگى   انسجام ساختاری، ثبات سازمانى، دوحيثى

                                                           
* Chalmers@Anu.Edu.Au 
** Marziye.Lotfi@Gmail.Com 
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 مقدمه .1

ه كـز وجـود نـدارد يـچ چيهـ. نهد   ن مسئله را در علم ذهن پيش روی ما مىيتر   نندهك   جي، گىآگاه
ن آن دشـوارتر يـيه تبكست ين یزيچ چيحال ه   نيع باشد، در ىتر از آگاه   ىشناخت ما از آن درون

 ىعلمـ یهـا   دسـت پـژوهش   ر بـهيـاخ یهـا   در سال ،ىذهن یها   دهيانواع پد ىتمام. باشد ىاز آگاه
ن يـيه آن را تبكـانـد    ردهكـ ىسـع یاريبسـ. نـدك   ىسرسختانه مقاومت م ىاما آگاه. اند   سپرده شده

 جـا نيابـه  ىبرخـ. انـد   ردهكـگـاه مقصـود را بـرآورده ن   چيهـا هـ      نيـيه تبكرسد    ىنظر م   نند، اما بهك
  . دست داد   ن خوبى از آن بهييتوان تب   ىرقابل حل است و نميمسئله غن يه اكاند    دهيرس

ن مقالـه، ابتـدا يـدر ا. ميرو شـو   م با آن روبهيطور مستق   د بهي، باىشرفت در مسئلۀ آگاهيپ یبرا
 كيـكتـر هسـتند تف   حل   ه قابلك يىها   نم؛ آن را از بخشك   ىدشوار مسئله را جدا م ىراست   بخش به

بـه نقـد . ن انـدازه دشـوار اسـتيـن آن تـا ايـيه چرا تبكدهم    ىدست م   و بيانى از اين نكته بهرده ك
اسـتفاده  ىپـرداختن بـه آگـاه یبـرا ىليتحـو یهـا   ه از روشكـپـردازم    ىر مـيـاخ یارهاك ىبرخ

ل كن بخـش مسـئله بـه شـيخصوص دشوارتر در يىها   ن روشيه چنكنم ك   ىنند و استدالل مك   ىم
شـرفت بيشـتر يست اذعان شود، باب پكن شيه به اك ىزمان. ندا ستكوم به شكمح یريناپذ   اجتناب

از  ىليرتحـوين غيـيتب ىه اگر ما به سمت نـوعكنم ك   ىدر بخش دوم مقاله، استدالل م. شود   ىباز م
خـود را  نـۀيمـن گز. دسـت داد   بـه ىانه از آگـاهيگرا   ىعيتوان تبيينى طب   ىم، مينكت كحر ىآگاه

و ثبـات  1یه بر اصـول انسـجام سـاختارك ىليرتحويغ یا   هينظر: نمك   ىم ىمعرف ىتين روايچن یبرا
  . است ىاطالعات مبتندربار?  3ای   دگاه دوجنبهيو د 2ىسازمان

  ىمسائل آسان و مسئلۀ دشوار آگاه. 2
مختلـف  یهـا   دهيـچندپهلوست و به پد ىاصطالح» ىآگاه«. وجود ندارد ىمسئلۀ آگاه كيتنها 

تر    از آنها آسان ىن برخيين شوند، اما تبييها تب      دهين پدياز ا كيالزم است هر . اشاره دارد ىفراوان
. مينـكم يتقسـ   »دشوار«و » آسان«را به  ىدر ابتدا سودمند است مسائل مربوط به آگاه. ه استياز بق

متـداول  یهـا   م، بـه روشيطـور مسـتق   د بـهرسـ   ىنظر مـ   ه بهكهستند  ى، مسائلىمسائل آساِن آگاه
ا يـ ىعصـب یارهاكده بـر اسـاس سـازويـپد كيـه از رهگـذر آنهـا كـدهنـد    تن مى ىشناخت   علوم

ن يرسـد در برابـر چنـ   ىنظـر مـ   ه بهكهستند  ىمسائل ىمسائل دشواِر آگاه. شود   ىن مييتب ىمحاسبات
  . نندك   ىمقاومت م يىها   روش



 

 

هم
زد

ان
ل پ

سا
/ 

ره
ما
ش

 
ول

ا
 

52  

  :ها   دهين پدين ايياند از تب   عبارت ىمسائل آسان آگاه
  ؛ ىطيمح یها   كنش به محركو وا یبند   ص، طبقهيتشخ يىتوانا •
  ؛ ىلۀ يك دستگاه شناختيق اطالعات به وسيتلف •
  ؛ ىحاالت ذهن یريپذ   گزارش •
  خودش؛  ىبه حاالت درون ىدسترس یدستگاه برا كي يىتوانا •
  ردن توجه؛ كزكمتمر •
  نترل عامدانۀ رفتار؛ ك •
  .یداريتفاوت ميان خواب و ب •
حالـت  كيـد يـگو   ىم ىسك ىمثال، گاه یبرا. اند   در ارتباط ىها با مفهوم آگاه      دهين پديا ىتمام
طـور    ه بـهكـ ىا در صـورتيـر باشد يپذ   طور شفاهى گزارش   ه بهك ىدر صورت ،آگاهانه است ىذهن

اطالعـات آگـاه اسـت، در  ىدستگاه از برخـ كيشود    ىگفته م ىگاه. ر باشديپذ   دسترس ىدرون
ه بـه كـ ىتر، زمـان   ای قوی   گونه   ا بهينش نشان دهد كشده وا   افتيه بتواند به اطالعات درك ىصورت

. رديـد? رفتار از آنها بهـره بگينترل سنجكند و در كق يا بتواند آنها را تلفيند كآن اطالعات توجه 
كـه  امًال عامدانـه باشـد و اغلـب گفـتن ايـنكـه كـم يخوان   ىشى را صريحاً آگاهانه مز كنين ىگاه

  . دار استيواره ب   كه بگوييم اندام ای آگاه است راه ديگری است برای اين   واره   اندام
 ىطـور علمـ   تـوان بـه   ىهـا را مـ      دهيپد اینا يه آكباره وجود ندارد    در اين یا   ىقيچ مسئلۀ حقيه

 ىمحاسـبات یارهاكن بر حسب سـازوييسره در معرض تب   ن مسائل يكيا ىتمام. ن كرد يا خيرييتب
را  یاركتنها الزم اسـت سـازو یريپذ   و گزارش ىن دسترسييتب یمثال، برا یبرا. هستند ىا عصبي

 یبـرا. شـوند   ىآماده مـ ىگزارش زبان یابى و برايلۀ آن بازيوس   به ىه حاالت ذهنكم ينكمشخص 
لۀ آنهـا يه اطالعات به وسـكرا نشان دهيم  يىارهاكه سازوكق اطالعات، تنها الزم است ين تلفييتب

تبيين شرح خـواب و  یبرا. شوند   ىم یبردار   بهره یبعد یندهايگرد هم آورده شده و از طريق فرا
ه مسـئول كـم يبپـرداز يىنـدهايمناسـبى از فرا كيـولوژيزيف       -است به تبيـين عصـب ىافك یداريب

- ا عصــبيــ ىدر هــر مــورد، مــدل شــناخت. ســم در ايــن دو حالــت هســتنديمغــاير ارگان یرفتارهــا
  . نحوی واضح انجام دهد   را به ىنييتواند كار تب   ىشناسانۀ متناسبى م   روان

معضـل چنـدان  ىوجود دارد، آگاه ىه دربار? آگاهكبود  یزيآن چ ىها تمام      دهين پدياگر ا
د? يـم، اينـكن يـيهـا را تب      دهيـن دسـت پديـن اسـت اكـه چگونه ممك   نيما در مورد ا. نبود ىبزرگ
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ن يـل، مـن ايـن دليبه هم. ميا   نشده كيها نزد      دهين پديامل اكن ييم، هرچند هنوز به تبيدار ىروشن
ات يـجزئ يـابى بـه   دسـت. اسـت ىنسـب ىاصـطالح» آسـان«البتـه . نامم   ىم» مسائل آسان«مسائل را 

وجـود  ىمـكل محيـهمـه، دال   نيـا با. از دارديدشوار ن ىار تجربكدو قرن  ىكيح احتماالً به يصح
  .و عصبى، موفق خواهند شد ىشناخت    علوم یها   م روشيه معتقد باشكدارد 

م، نـوعى ينـك   ىر و احساس مكه ما فك ىزمان. است تجربـهمسئلۀ  ىدشواِر آگاه ىراست   مسئلۀ به
ه كـطـور    همـان. ز وجود دارديجنبه سابجكتيو ن كيمداوم اطالعات در جريان است، اما  پردازش

ن يـا. سـم آگـاه اسـتيارگان كيـ یفیـتکه كـوجود دارد  یزيرده است، چكان يب) 1974( 4گلين
تجربـه را  یبصـر یهـا   م، احسـاسينـيب   ىه مـك ىمثال، زمان یبرا. تجربه است   و همان يتكجنبۀ سوبژ

�. ینـۀ بصـريت عمـق در زميـفيك، يىو روشنا ىكي، تجربۀ تاریشد? قرمز   ت احساسيفيك: نـیمک   م
ــا ادرايد یهــا   تجربــه . نينفتــال یت، بــويــالرنك یصــدا: از وجــوه ديگــر همــراه هســتند كگــر ب

بـه ذهـن  ىصـورت درونـ   ه بـهكـ ىر ذهنـياز درد تا ارگاسم وجود دارد؛ تصاو ىبدن یها   احساس
ن يـآنچـه تمـام ا. ر آگاهانهكان فيجر كيشد? عواطف و تجربۀ    ت احساسيفيكشوند،    ىمتبادر م

. ت بـودن در آن حـاالت اسـتيفيكه كوجود دارد  یزيه چكن است يند، اك   ىحاالت را متحد م
  . آنها حاالت تجربه هستند ىتمام
تجربه هستند، امـا پرسـش  یها   ها، سوژه      سمياز ارگان ىه برخكار است كقابل ان رين مسئله غيا
ه كـ ىچـرا زمـان. تجربـه هسـتند یهـا   هـا سـوژه      ن دسـتگاهيـه چگونـه اكـننده ايـن اسـت كريمتح

و  ىشـوند، تجربـۀ سـمع   ىمـ یو بصـر ىر پـردازش اطالعـات سـمعيما درگ ىشناخت یها   دستگاه
ه چـرا كـم ينـكن يـيم تبيتـوان   ى؟ چگونه مـىانيسى م]نت[ره، احساسيت ىت آبيفيك: ميدار یبصر

عاطفـه اسـت؟  كيـا تجربۀ ي ىر ذهنيتصو كيردن دربار? كت تأمل يفيكه كوجود دارد  یزيچ
 ىنييچ تبيد اما ما هيآ   ىد ميپد ىكيزيای ف   كه تجربه از پايه   توافقى گسترده وجود دارد مبنى بر اين

بايـد موجـب  ىكـيزيفچرا اصًال پـردازش . ميار نداريش آن در اختيدايپ ىو چگونگ يىبرای چرا
ه بايـد چنـين باشـد، كرسد    ىنظر م   لحاظ عينى نامعقول به   به. شود ىغن ىات درونيح كيش يدايپ

  .حال چنين است   نياما با ا
ن مسـئله يداشته باشـد، همـ ىمسئلۀ آگاه ی7انهسب عنوان ك یط الزم را برايشرا یا   اگر مسئله

وجود داشـته باشـد  یزيسم آگاه است، اگر چيارگان كي، »ىآگاه« یمحور یدر اين معنا. است
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وجـود داشـته باشـد  یزيـآگاهانه است، اگر چ ىحالت ذهن كيسم باشد و يت آن ارگانيفيكه ك
» 6تيـفيك«و » 5یداريـپد ىآگـاه«همچـون  يىها   واژه ىگاه. ت بودن در آن حالت باشديفيكه ك
طـور    ا بـهيـ» تجربـۀ آگاهانـه«ه از كـدانم    ىتر م   ىعيروند، اما من طب   ىار مك   به ىتين موقعيز در چنين

مثـال نوئـل  یه بـراك(از خلط  یريجلوگ یگر برايق سودمند ديطر. نمكصحبت     »تجربه«ساده از 
)Newell, 1990(  و چالمرز)Chalmers, 1996( را بـه » ىآگـاه«ه واژ? كـن است يا) اند   ار بردهك   آن را به

 یهــا   دهيــپد یدارد، بــرا یمتــركه بــار كــرا » 7یبــاخبر«م و واژ? يد? تجربــه اختصــاص دهــيــپد
طـور گسـترده اتخـاذ    به ین قراردادياگر چن. ف شدنديتر توص   شيه پكم يار ببرك   تری به   سرراست

سـخن » ىآگـاه«ه دربـار? كـ ىسـانكط حاضـر يشـود؛ در شـرا   ىتر م   مراتب آسان   شود، مفاهمه به
  . زنند   های متفاوتى حرف مى   ربار? چيزند، غالباً ديگو   ىم

بـودن  سند، از چنـدپهلوينو   ىه دربار? موضوع آگاهى مك ىلسوفان و هم دانشمندانيغالباً هم ف
آگاهى ديد كه با اشاره به راز دربار?  های متعددی را   توان مقاله   مى. كنند   اين اصطالح استفاده مى

ننـد و از ك   ىب سـابجكتيو بـودن اشـاره مـيغر یريناپذ   انيو ب دگىيچيشوند، به پ   آغاز مى ىآگاه
، موضـوع مقالـه جـا نياتـا . ايـم، ناخشـنودند   نداشـته ىدر باب آگـاه یا   هيچ نظرينون هكه تاك   نيا
تـر    نانـهيب   ى، لحـن خـوشيهـا   در بخش دوم چنين مقاله. است) مسئلۀ تجربه(گمان مسئلۀ دشوار    ىب

ه يـن نظريـ، اىبه محض بررسـ. شود   ىم ميترس ىسنده در باب آگاهيۀ نوينظر ىلكشده و خطوط 
ا هر ينگرانه    درون ى، دسترسیريپذ   تر مانند گزارش   سرراست یها   دهياز پد ىكيدر باب  یا   هينظر

بـل قا ىه سـرانجام آگـاهكند ك   ىسنده اظهار ميان، نويدر پا. ديآ   ىار در مكدست از    از اين یزيچ
غـش در معاملـه دارد،  ىهمچون احسـاِس قربـان ىه احساسك   ىحال حل شده است، اما خواننده در

  . ماند   ىم ىنخورده باق   شود و مسئلۀ دشوار دست   ها مى   ر

  یردكاركن ييتب. 3
ل يـن دليـقـاً بـه اياند و چرا مسئلۀ دشوار، دشوار اسـت؟ مسـائِل آسـان دق   چرا مسائِل آسان، آسان

رد كاركـ كيـن يـيتب یبـرا. انـد   مربوط ىشناخت یها   ها و توانايى   ردكاركن ييه به تبكآسان هستند 
 یها   رد را اجرا كند، روشكاركتواند    را مشخص كنيم كه مى ىسميانك، تنها الزم است مىشناخت   

. انـد   مناسـب ىمسائل آسان آگاه ین، براين مناسب هستند و بنابرايين نوع تبيا یبرا ىشناخت   علوم
هـا    ردكاركـ یدربـار? اجـرا یا   ه مسـئلهكـل دشـوار اسـت ين دليقاً به ايدر مقابل، مسئلۀ دشوار دق
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مانـد    ىمـ ىن شـوند، بـاقيـيمربوطـه تب یردهـاكاركه تمـام كـ ىدر صـورت ىن مسئله حتيا. ستين
انجـام  یه دستگاه براك یزيعنوان چ   ى بهشناسانۀ محدود، يعن   تيغا یبه معنا جا نيادر » ردكارك«(

وجـود آوردن    در بـه ىتِر هر نقش علّـ   عيوس یه در معناكرود؛ بل   ىار نمك   شده است، به ىآن طراح
  ).ندكن است آن را اجرا كدستگاه مم كيه كرود    ىار مك   رفتار به
دسـتگاه چگونـه  كيـه كـم ينـكن يـياسـت تب ىافكـ، یريپـذ   ن گزارشييتب ینمونه، برا یبرا

 ىن دسترسـيـيتب یبـرا. نـدك   را اجـرا  ىدآوردن گـزارش از حـاالت درونـيـرد پدكاركـتواند    مى
از حـاالت  ىطـور مناسـب   توانـد بـه   ىدسـتگاه مـ كيـه چگونـه كـم ينـكن يـي، الزم است تبىدرون
ار كـ   بـه یبعـد ینـدهايت فرايرد و اطالعات مربوط به آن حاالت را در هـداير بپذياش تأث   ىدرون

دسـتگاه  كيـ یمحـور ینـدهايم كـه فراينـكن يـينترل، الزم است تبكق و ين تلفييتب یبرا. رديگ
گونـاگون  یسـازی رفتارهـا   آورند و آنها را در آسـان   ىاطالعات را گِرد هم م یچگونه محتواها

  . ها هستند   ردكاركن ييدربار? تب ىنها مسائليتمام ا. رنديگ   ىار مك   به
ه آن كـ سـازوکاریردن كـم؟ بـا مشـخص ينـكن يـيرد را تبكارك كي یم اجرايتوان   ىچگونه م

. كامًال مناسب هسـتند ىشناخت یساز   و مدل یولوژيزيف       -عصب جا نيادر . ندك   ىرد را اجرا مكارك
رد را مشـخص كاركـن يـمسـئول ا ىسـم عصـبيانكم ميتـوان   ىن ميين تفصيلى در سطح پاييتب یبرا
مشـخص  ىاری را در چارچوب محاسـباتكم سازويتوان   ىم، ميتری بخواه   ىن انتزاعيياگر تب. مينك
مثـال، در صـورت مشـخص  یبـرا. ديـآ   ىدسـت مـ   ننده بـهك   امل و قانعك ىنييدر هر حال تب. مينك
 ىنـد، بخـش اصـلك   ىرا اجرا مـ ىرد گزارش زبانكاركه ك یا   ىا محاسباتي ىسم عصبيانكردن مك
  . شده است   انجام  یريپذ   ن گزارشييار ما در تبك

ردی کارکـلحاظ    بـههـا       دهيـن پديـه اكـجـا    از آن. ش پـا افتـاده اسـتيته پـكن نيجهت، ا كياز 
ن آنها تنهـا متضـمن ييها است كه تب      دهين پديدربار? ا ىت مفهوميواقع كين يهستند، ا پذیر   تعریف
سـتم بـه تمـامى يدر يـك س یريپذ   مصداق يافتن گزارش معنـای. تمختلف اس یردهاكاركتبيين 

معنـای . ت داشـته باشـديـ، ظرفىاطالعـات درونـ ىزبـان یهـا   گـزارش یه دستگاه براكن است يا
ط باشـد و قـادر يرند? اطالعات محـيپذ ىطور مناسب   ه بهكن است يدستگاه به تمامى ا كي یداريب

ن يـه اكـ   نيـا كدر یبـرا. نـدكت رفتار استفاده ياطالعات در هدان يمناسب از ا یا   وهيباشد به ش
شـما «د يـگو   ىه مـكـ ىسـكه كـد يـنكن نكتـه توجـه ياست، به ا ىقت مفهوميحق كينوع مسئله 

 ،»ديـا   ردهكـن نيـيرا تب یريپـذ   د، اما هنوز گـزارشيا   ردهكن ييرا تب ىرد گزارش زبانكارك یاجرا



 

 

هم
زد

ان
ل پ

سا
/ 

ره
ما
ش

 
ول

ا
 

56  

 تـوان   م� هكـ یزيهمۀ آن چ. شود   ىم یريپذ   افتاده دربار? گزارش ش پايپ ىاشتباه مفهوم كيدچار 
گـر يدر مـورد د. رد مربوطـه اسـتكاركاجرای  ىمطرح كرد، چگونگ یريپذ   ن گزارشييتب یبرا
  . ندك   ىن مطلب صدق ميمورد بحث هم، هم یها   دهيپد

بـرای نمونـه، . نـدك   ىمـل عمـل كن شيقاً به هميدق ىلين تحوييدر سراسر علوم سطح باالتر، تب
را در خـود نگـه  ىه اطالعـات وراثتـكـم ينـكرا مشـخص  یاركن ژن، الزم است سـازوييتب یبرا

رد را اجـرا كاركـايـن  DNAه كـشـود    ىند؛ معلوم مـك   ىگر منتقل ميبه نسل د ىدارد و از نسل   ىم
 یبـرا. ميـا   ردهكن ييتب به محض اينكه چگونگى اجرای اين كاركرد را تبيين كنيم، ژن را. كند   ىم

نـد، بـا ك   ىد مثـل مـيـدسـتگاه چگونـه تول كيـه كـم ينكن ييت، الزم است تبيات درنهايتبيين ح
دربـار?  يىهـا   نها پرسـشيا ىتمام. ند و مانند آنك   ىه و مصرف ميشود، تجز   ىطش سازگار ميمح

شتر مسـائل ين مطلب دربار? بيهم. اند   متناسب ىلين تحويين، با تبيها هستند و بنابرا   ردكارك یاجرا
ه در آن، كـرا  ىقـيالزم اسـت طر یريادگيـن يـيتب یبـرا. نـدك   ىصدق م ىشناخت   مطرح در علوم 

ه در آن، كـرا  ىقييابند و طر   بهبود مى ىطيستم در پرتو اطالعات محيس كي یرفتار یها   تيظرف
طش مـورد اسـتفاده قـرار يستم با محيس كي یها   ردن عملكتوانند در سازگار   ىد مياطالعات جد

ار را كـن يـچگونـه ا ىا محاسـباتيـ ىار عصـبكسـازو كيه كم ياگر نشان ده. مينكن ييرند، تبيگ   
 یهـا   دهيـن مطلـب را دربـار? ديگـر پديم همـيتـوان   ىم. ميا   ردهكن ييرا تب یريادگيدهد،    ىانجام م
امًال با كمربوطه  یردهاكاركالزم است  ىگاه. مي، حافظه و زبان بگويىحس كمثل ادرا ىشناخت

ن يـيهـا را تب      دهيـن پديـا ىشـناخت   ه علـوم كـجـا    ار است اصًال تـا آنكف شوند، اما آشيدقت توص
  . دهند   ىها انجام م   ردكارك ین اجراييار را با تبكن ينند، اك   ىم

آنچـه مسـئلۀ دشـوار را . خـورد   ىسـت مـكرسـد، ش   ىن به تجربۀ آگاهانه مـيين نوع تبيوقتى ا
 یه بـه اجـراكـاسـت  ىن مسـئله از مسـائليـا فراتـر رفـتننـد، ك   ىفـرد مـ   باً منحصر بـهيدشوار و تقر

ه كـ ىزمـان ىه حتـكـد يـنكتـه توجـه كن نين مطلب، به ايا كدر یبرا. ها مربوط هستند   ردكارك
، یبنـد   ، طبقـهىتجربـص يتشـخ -مربـوط بـه تجربـه  یو رفتـار ىشناخت یردهاكاركتمام  یاجرا

 ىبـاق ىپاسـخ   ىن است هنوز پرسش بكم، مميرده باشكن ييرا تب ـى، گزارش زبانىدرون ىدسترس
ن پرسـش را يـهـا، ا   ردكاركـن سـاد? يـيتب ها با تجربه همـراه اسـت؟   ردکارکچرا اجرای این : مانده باشد

  . گذارد   ىها م   پاسخ ر   ىب
 ىسـكاگـر . وجـود نـدارد ىچ پرسـش فراتـر مشـابهي، هـیريادگيا يات و يها، ح      ن ژنييدر تب
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گـر را يبه نسل د ىاز نسل ىحفظ و انتقال اطالعات وراثت ىه چگونگكتوانم بفهمم    ىمن م«د يبگو
 ىاشتباه مفهـوم كي، مرتكب »چگونه است ژن كيه كد يا   ردهكن نيياما تب    ديا   ردهكن ييتب DNAبا 

و انتقـال مربوطـه  یرد نگهداركاركه كه هويتى باشد كن است يژن بودن ا یل معناك. شده است
ق و يـص تلفيتشـخ ىن شـما را از چگـونگيـيتوانم تب   ىمن م«د يبگو ىسكاما اگر . كند   را اجرا مى

، دچار اشـتباه »شـوند   تجربه م�ه چگونه اطالعات كد يا   ردهكن نييگزارش اطالعات بفهمم اما شما تب
  . ستيت نياهم   ىو ب ىاضاف ىن پرسشيه است، و انشد ىمفهوم
ن پردازش اطالعـات ياست؛ چرا تمام ا ىدر مسئلۀ آگاه یديلك، پرسش ىليمكن پرسش تيا

ــأل« ــ» در خ ــاس درون ــه احس ــارغ از هرگون ــ یا   ىو ف ــاق نم ــان   ىاتف ــرا زم ــد؟ چ ــ ىافت ــواج ك ه ام
تشـخيص داده و  يىنـايلۀ دسـتگاه بيوسـ   گذارنـد و بـه   ىر مـيۀ چشـم تـأثيكبر شب ىسيترومغناطكال

شـود؟ مـا    ىهمچـون احسـاس قرمـز تنـد تجربـه مـ یبند   ص و طبقهين تشخيشوند، ا   ىم یبند   طبقه
درست همـان  ىها اجرا شوند، اما راز اصل   ردكاركن يه اك آید   پدید م� ىم تجربۀ آگاه هنگاميدان   ىم

 )Levine, 1983(ين واژه از لـو( 8اف تبیینـ��ش كيها و تجربه    ردكاركميان . ظهور تجربۀ آگاه است
ف يصـرف توصـ. ميازمندين ىنييپل تب كيعبور از آن به  یوجود دارد و ما برا) گرفته شده است

 ید در جـايـپـل با ین، مصـالح الزم بـرايبنـابرا. رديـگ   ىاف قرار مـكطرف ش كيها در    ردكارك
  . دا شونديگری پيد

 ىمهمـ ىد معلـوم شـود نقـش شـناختيشا. ندارد یردكاركچ يه تجربه هكست ين بدان معنا نيا
رد كاركـن ساد? ييشتر از تبيب یزين تجربه چييه داشته باشد، در تبكهم  ىاما هر نقش. ندك   ىبازی م

م يبرسـ یديلك ىنشيرد، به بكارك كين ييان تبين است ما در جركمم ىحت. وجود خواهد داشت
 ىنـيياز تبيـامت كيـتشاف كن امر، اير سازد، گرچه درصورت تحقق ايپذ   انكن تجربه را امييه تبك

ن يـيم كه تبيش بگوييشاپيم پيه ما بتوانكوجود ندارد  یا   ىرد شناختكاركچ يه. خواهد بود ىاضاف
  . ردكن خواهد ييتجربه را تب خود   خودبهرد كاركآن 

و  ىشـناخت    معمول علوم ىنييتب یها   روش. ميازمنديد نيافت جديره كين تجربه، به ييتب یبرا
توسـعه  ىشـناخت یردهـاكاركن اجـرای يـيتب یقـاً بـرايهـا دق      ن روشيا. ستندين ىافك ىعلوم عصب

ن يـيتب یبـراتنهـا شان،    ىنونكت يها در وضع      ن روشيدهند، اما ا   ىانجام م ىخوب   اند و آن را به   افتهي
 یبـرا یزيدگاه استاندارد چيرسيم، د   ىه به مسئلۀ دشوار مك ىزمان. اند   ا شدهيها مه   ردكارك یاجرا

  . گفتن ندارد
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  یچند مطالعۀ مورد. 4
و علـوم  ىشـناخت   در چـارچوب علـوم  ىهـا بـه مسـائل آگـاه      از نوشته یر، تعداديدر چند سال اخ

واقـع  راد دارد، امـا دريـل باال ايه تحلكاز آن باشد  ىكن است حاكن امر مميا. اند   پرداخته ىعصب
 ىبررسـ ىوقتـ. ديـافزا   ىل مـيـگـر بـه ايـن تحليد یا   ق از آثار مربوطـه را پشـتوانهيدق ىبررس كي
هـا را       دام جنبهكن يياند و تب   را هدف گرفته ىآگاه یها   دام جنبهكقاً ين مطالعات دقيه اكم ينك   ىم

تـه كن نيـا. از مسائل آسان است ىكيشه ين همييتب يىنهاه هدف كم يابي   ىاند، درم   ان رساندهيبه پا
  . كنم   ىرا با دو نمونۀ بارز روشن م

م ياش را ترسـ   ىلـكه كريك و كخ خطوط كاست » ىشناسانۀ آگاه   ۀ عصبينظر«ن نمونه ياول
 ىنـيمع یتـزرْ هِ  35 -15 ىه بر نوسانات عصـبين نظريا ).Crick, 1994؛ Crick and Koch, 1990(اند    ردهك

 یه ايـن نوسـانات مبنـاككنند    ه را مطرح مىين فرضيكريك و كخ ا. ز استكمتمر یدر قشر مغز
رسد نوسانات از چنـد جهـت    ىنظر م   ه بهكل است ين دليای به ا   ن مسئله تا اندازهيا. هستند ىآگاه

ن بـه يو همچنـ يىايـوو ب یبصـر یها   مثال، در درون دستگاه یاند؛ برا   همبسته یمتفاوت، با باخبر
با آنهـا  ىآگاه یمحتواها پیوندده�ن است كه ممكدهند    ىرا نشان م یاركه آنها سازوكل ين دليا

شد? اطالعات دربار?    ه در آن قطعات جداگانه بازنمايىكاست  ینديفرا ىونددهيپ. به انجام برسد
ار گرفتـه شـوند، هماننـد كـ   بـه یشوند تـا در پـردازش بعـد   ىموجود واحد گِرد هم آورده م كي

جداگانه با هـم  يىنايب یرهايشده از مس   كشئ ادرا كيل كه اطالعات دربار? رنگ و شك ىزمان
فـرض  )Eckhorn, et al, p. 1988: كنمونـه، نـ یبـرا(گران ياز د یرويكريك و كخ به پ. شوند   ق مىيتلف
مربوطـه را  یه محتواهـاك ىعصب یها   زمان گروه   ن است با نوسانات همكمم ىونددهيه پكردند ك

شـوند،    ىه دو بخـش از اطالعـات بـا هـم پيونـد داده مـكـ ىزمـان. ديـنند حاصـل آك   ىبازنمايى م
  . نوسان خواهند كرد ىسانكيانس و فاز كمربوطه با فر ىعصب یها   گروه

ن است بـه انجـام برسـد بسـيار كـم شـناخته شـده كچگونه مم ىونددهيات اين امر كه پيجزئ
را  یزيـدست آمـده چـه چ   ۀ بهينظر. توان اين موضوع را حل كرد   ه مىكم ينك   ىت، اما فرض ماس

د بـه يند و شاكن يياطالعات را تب یمحتواها ىونددهين است پكوضوح مم   ند؟ بهكن ييتواند تب   مى
ه كـانـد    ن اظهار كـردهيكريك و كخ همچن. ق اطالعات در مغز بيانجامديتری از تلف   تبيين عمومى

ن حافظـۀ يـن است تبيينـى از اكه ممك   نيا یبرا. ندك   ىحافظۀ را فعال م یارهاكن نوسانات سازويا
 ىن است به تبيينـى عمـومكه سرانجام ممين نظريا. ار باشدكگر حافظه دور در يال دككاری و اَش
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اسـتفاد? پـردازش  یافتـه و بـرايونـد يافـت شـده، پيه چگونه اطالعات دركشود  ىاز اين امر منته
  . شوند   ىره ميدر حافظه ذخ یبعد

مربوطـه تجربـه  یه چـرا محتواهـاكـ   نيدربار? ا یزياما چ. ارزشمند خواهد بود یا   هين نظريچن
 ىعصـب هـای   همبسـتهن نوسـانات يـه اكـانـد    ردهكـكريك و كخ اظهـار . ديگو   ىشوند، به ما نم   ىم

 ینـد اطالعـات ناآگاهانـه رويدر فرا ىونـددهيا پيـآ -ت ن ادعا قابل بحـث اسـيا. هستند ىآگاه
ن يـچـرا ا«مانـد كـه    ىمـ ىبـاق تبیینـ�ن پرسـش يرفته شود، اين ادعا پذياگر ا ىاما حت    -دهد؟    ىنم

 ىونـددهيه آنها در پكاست  ىنقش ىنييارتباط تب یتنها مبنا برا» نند؟ك   ىجاد مينوسانات تجربه را ا
د بـا تجربـه همـراه يره خودشان بايو ذخ ىونددهيه چرا پك   نينند، اما پرسش از اك   ىفا ميره ايو ذخ

جـاد يره تجربـه را ايـو ذخ ىونـددهيم چـرا پياگـر نـدان. رديـگ   ىباشند هرگز مورد اشاره قـرار نمـ
ه چـرا كـ بـدانیم س، اگـركبرع. ندك كمكتواند به ما    ىدربار? نوسانات نم يىگو   نند، داستانك   ىم
 ىفاتيتشر یتنها امور ىكيولوژيزيف -      ات عصبينند، جزئك   ىجاد ميره تجربه را ايو ذخ ىونددهيپ

سـب كو تجربـه  ىونـددهيارتبـاط پ گرفتن   فرضاز اش را    ۀ كريك و كخ پشتوانهينظر. خواهند بود
  . ندكن يين ارتباط را تبيتواند ا   ىن، نميرده است و بنابراك

اگـر . انـد   ردهكـه به مسئلۀ دشوار اشـاره كنند كت ادعا يكريك و كخ درنهاه كنم ك   ىر نمكف
از  ىان روشـنيمصاحبۀ منتشر شد? از كخ ب كي. اند   ردهكر يگر تفسيد ىلك، آنها را به شىچه بعض
  . دهد   شان ارائه مى   هياهداف نظر یها   تيمحدود

م؛ ينـكو را فرامـوش يتكسـوبژ یها   دشوار، مثل احساس ىراست   به یها   د جنبهياييُخب، نخست ب
، درد، لـذت، یو بـازيتكنداشته باشـند؛ حالـت سـوبژ ىعلم ىن است راه حلكها مم      ن جنبهيرا ايز
ها       ها و نورون      ولكن مولييانگارانۀ تب   رسد ميان سطح مادی   ىنظر م   به. دن ُرزيا بويي ىدن رنگ آبيد

ه كــ یبصــر یمثــل بــاخبر يىزهــايد بــر چيــاييب. و، پــرش بزرگــى وجــود دارديتكو ســطح ســوبژ
د، امـا بـه مـن نگـاه يـنك   ىنـون بـا مـن صـحبت مـكشـما ا. تر است، تمركز كنيم   شان آسان   مطالعه

ن فنجان است يا«: دييد بگويتوان   ىم. دين از آن باخبريد و بنابراينك   ىنو نگاه مياپوچكد، به ينك   ىنم
د و آن را يـده   ىت مـكـاگر مـن آن را بـه شـما بـدهم دسـتتان را حر» .در آن وجود دارد ىعيو ما

  9.نامم   ىم یه من باخبركاست  یزين آن چيا. ديده   ىپاسخ م یل معناداركد؛ شما به شيريگ   ىم
برنـارد  10ار فراگيرك یه فضاين نظريا. است ىشناخت ىشناس   در سطح روان ىافتيمثال دوم، ره

بر . آورده است 12ای شناخت� دربارۀ آگاه�   هینظرتاب كه آن را در كاست  ىدر باب آگاه 11بارز
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پردازشـگر  كيـ. انـد   گنجانده شـده ار فراگیرکفضای در يك  ىآگاه یه، محتواهاين نظرياساس ا
. رود   ىار مـكـ   ناآگاه به ىتخصص یها   دستگاه یاريميانجى بودن در ارتباط تعداد بس یبرا یزكمر

ن عمل ينند، اكستم پخش يۀ سياطالعات را در بق ىتخصص یها   ن دستگاهيه الزم است اك ىزمان
 یبـرا ىاه عموميتخته س ىه به مثابۀ نوعكدهند    ىار انجام مك ین اطالعات به فضايرا با فرستادن ا

  . ر استيپذ   گر دسترسيد یپردازشگرها یند و براك   ىستم عمل ميس ۀبقي
از  ین تعـداديـيو تب ىشـناخت انسـان یهـا   از جنبـه یاريپرداختن به بسـ یمدل بران يبارز از ا

هرحـال در    بـه. نـدك   ىآگاهانه و ناآگاهانه استفاده مـ ىشناخت یردهاكاركان يموجود م یها   تقابل
ه كـنـد ك   ىن مـيـيه تبيـن نظريـا. اسـت پذیری شـناخت�   دسـترسه دربار? ينظر كيۀ بارز يت، نظرينها

ز يـرنـد و نيپذ   دسـتگاه دسـترس كيـگسـترده در  ینحـو   بـه ىخاصـ ىاطالعات یه محتواهاچگون
دربـار?  یا   هيـدبخش نظريـه نويـن نظريـا. است ىاطالعات یريپذ   ق و گزارشيدر باب تلف یا   هينظر

  . ستين خود تجربه نييتجربۀ آگاهانه است، اما تب یردكاركهمبستۀ  ىعني   ، یباخبر
ار كـ یفضـا یقـاً محتواهـايتجربـه دق یه، محتواهـاين نظريه بر اساس اكرد كتوان فرض    ىم

ه چـرا اطالعـات درون كـ نـدک   تبیین نمـ�ه يدر درون نظر یزيطور باشد، چ   نياگر ا ىهستند، اما حت
ه كـن اسـت يتواند انجام دهد ا   ىه ميه اين نظرك یاركن يبهتر. شوند   ىر تجربه ميار فراگك یفضا
ل كنون پرسـش بـه شـكاما ا. هستند پذیر   طور فراگیر دسـترس   بهرا يشوند؛ ز   ىد اطالعات تجربه ميبگو

شـه، يند؟ مثـل همكجاد يد تجربۀ آگاه را ايای با   شبكه یريپذ   چرا دسترس: شود   ىظاهر م ىمتفاوت
  . ماند   ىپاسخ م   ىزننده ب   ن پرسِش پليا

ر اتخـاذ ياخ یها   را در سال ىبه آگاه ىشناخت   ا عصبي ىشناخت ىافتيه رهك یباً همۀ آثاريتقر
 13لمـنادِ » ىسـم عصـبينيدارو«مثال، مدل  یبرا. باشند ىتوانند در معرض انتقاد مشابه   ىم ،اند   ردهك
)Edelman, 1989( یزيـند، امـا چك   ىاشاره م ىحس یو باخبر 14دربار? تصور از خود يىها   به پرسش 

» چندگانـه یهـا   سينـو   شيپـ«مـدل . د موجـود باشـديز بايه چرا تجربه نكد يگو   ىنمن رابطه يدر ا
خـاص  ىذهنـ یمحتواهـا ىبرخـ یريپذ   ن گزارشييبه تب یا   طور گسترده   به )Dennett, 1991( 15دنت

 ینـدهايفرا ىاز برخـ ىنـييتب) Jackendoff, 1989( 16جكنـداف» ىانيـسطح م«ۀ ينظر. افته استيسوق 
ه كـن پرسـش يـه اكند ك   ىد ميكاما جكنداف تأ. است ىآگاه یه مبناكند ك   ىفراهم م ىمحاسبات
  .ماند   ىم ىرازآلود باق» شوند   ىمنعكس م«ند در درون تجربۀ آگاه ين فرايچگونه ا
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شـان در بـاب مسـئلۀ يها   رند، غالباً دربـار? نگـرشيگ   ىار مك   ها را به   ن روشيه اك ىپژوهشگران
در  ىحتـ. ننـدك   ىارا مشـخص مـكموضع خـود را آشـ ىستند؛ گرچه گاهيح نياهانه صرتجربۀ آگ

. متفاوت اسـت یا   طور گسترده   ها به      ند، نگرشيگو   ىن مورد، واضح سخن ميه در اك ىسانكان يم
ن يـاگـر ا. ار، نسبت به مسئلۀ تجربه، چند راهبرد مختلـف وجـود داردكن نوع يگاه اين جاييدر تع

  . بود   ىد ميمف   افتند، ي   ىصراحت م یشتريدر موارد ب یراهبرد یها   انتخاب
ه كـننـد ك   ىح مـيپژوهشگران تصـر ىبرخ. است تبیین چیزی دی7ـرطور ساده    به   ن راهبرد ينخست

رون از گسـتر? يب ىلكن است به كمم ىش از حد دشوار است و حتيمسئلۀ تجربه در حال حاضر ب
ا يـ یريپـذ   همچون گزارش   تر،    حل   از مسائل قابل ىكيآن، به  یپژوهشگران، به جان يا. علم باشد

ن يتـر   ام، آنها در زمر? جالـب   دهينام» آسان«ن مسائل را مسائل ياگرچه ا. پردازند   تصور از خود مى
 یزين چيبدتر. تار ارزشمند اسكن يناً ايقين يقرار دارند، بنابرا ىشناخت   نشده در علوم    مسائل حل

 ىار در بافت پژوهش دربار? آگـاهكن يا ىن انتخاب گفته شود سادگى نسبيتواند دربار? ا   ىه مك
  . ده نشوديفهم ىاوقات به درست ىن است گاهكاست و مم

ــۀ دوم ا ــگزين ــت ي ــن اس ــك ــط مش ــوارتر ىه خ ــاذ  یدش ــاتخ ــده را انرده و ك ــپدی ــیمکار ک . ن
ن يـدر ا ىمختلفـ یها   نگرش )Allport, 1988(    و آلپورت )Dennett, 1991( ، دنت)Wilkes, 1988(زكليو(

، یريپـذ   همچـون دسـترس يىردهـاكاركه مـا كـ ىزمـان ىن خـط مشـيـبـر اسـاس ا.) باب دارنـد
ن يـيتب یبـرا» تجربـه«بـه نـام  یگـريد? ديچ پديم، هيرده باشكن ييو مانند آن را تب یريپذ   گزارش

ننـد كـه آنچـه ك   ىمثـال تصـور مـ یننـد، بـراك   ىار مكده را انياين پدارا كآش ىبرخ. وجود ندارد
 ىاما در صـورت   وجود دارد،     گران معتقدند تجربهيد. ستين ىر نباشد واقعيپذ   قيتحق ىرونيطور ب   به
ق بـه همـان نتيجـه يـن طريـم و از ايص و گزارش بدانيمثل توانايى تشخ یزيارز با چ   ه آن را همك
. سـتنديننـده نك   ت قـانعيـشـوند، امـا در نها   ىمـ ىمنتهـ یتـر   ۀ سادهيها به نظر      افتين رهيا. رسند   ىم

در  17خـواه   تـرين تبيـين   د مهـميشا ىراست   ماست و به ىن وجه زندگين و بارزتريتر   یتجربه، محور
ۀ يـنظر كيـه ك ىتواند زمان   ىخواه نم   تبيين كيگاهش به مثابۀ يسبب جا   تجربه به. لم ذهن باشداع

ه هـر كـاسـت  یمحـور ىقتيه حقكنار گذاشته شود، بلك ىاتيد چون روح حيآ   ىدست م   د بهيجد
نـد، مسـئله را ك   ىار مكده را انين پديه اك یا   هيند، نظركن ييد آن را تبيبا ىدر باب آگاه یا   هينظر
  . ندك   ىم» حل«ردن صورت مسئله، ك كبا پا
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 یتجربـه را بـه معنـا هکـننـد ک   ادعا مـ�از پژوهشگران  ىهم وجود دارد، برخ ىسوم نۀيو اما گز
ه تجربـه را كـن هسـتند يـخواسـتار ا) برخالف افـراد فـوق(ن پژوهشگران يا. نندک   تبیین م�املش ك
ه يا نظريه مدل كنند و معتقدند ك   ىشان را ارائه م   یردكاركآنها مدل يا نظريۀ . رنديبگ یار جديبس

 ىزمان. )Humphrey, 1992 & Flohr, 1992: كنمونه، ن یبرا(ندك   ىن مييو تجربه را تبيتكت سوبژيفيكآنها 
 كيه همچون ك یا   گونه   شود، به   ىده گرفته مين مرحله به سرعت ناديرسد ا   ىن مييه نوبت به تبك

شـود، ناگهـان    ىاطالعات ارائه م ات دربار? پردازشيجزئ ىه برخك   نيپس از ا. رسد   ىنظر م   راز به
انجامنـد، مـبهم يد بـه ظهـور تجربـه بيها با   ندين فرايا چ7ونـهه ك   نيشود، اما ا   ىر ميتجربه وارد تصو

ن يـن طـور اسـت، امـا در ايـه اكـشـود    ىه مسلم انگاشته مـك لين دليبه ا ىسادگ   د بهيشا. ماند   ىم
  . ميرو هست   از راهبرد پنجم در ذيل روبه یريامل و تقركنى ناييحالت با تب

سـاختار شود تـا    ىها متوسل م      ن روشيه به اكاست  یتر   نندهكدواريافت اميافت چهارم، رهيره
ه تبيينى از تمييزاتى كه دستگاه باصره انجـام كرد كتوان استدالل    ىم ،مثال یبرا. ندکتجربه را تبیین 

سـاختار  یز بـرايـمختلف و ن ىرنگ یها   ان تجربهيم یروابط ساختار یبرا ىنييتواند تب   ىدهد م   مى
برخى از  ىلكطور    به. )Hardin, 1992, Clark 1992: كنمونه، ن یبرا(دست دهد    به یدان بصريم ىهندس

دربار? ساختار تجربه تناظر  ىاتيشوند با واقع   ىافت ميه در پردازش ك يىات دربار? ساختارهايواقع
ن يدر بهتـر. ن راهبرد، قابل قبول اما محدود اسـتيا. نندك   ىن مييآنها را تب ىطور مستدل   دارند و به

 ىنـد و نـوعك   ىن مـيـيات را تبيـواقع ىند و ساختار برخـك   ىحالت، وجود تجربه را ُمسلّم فرض م
). دهم   ىح ميشتر توضين مورد بعداً بيدر ا(آورد    ىفراهم م یساختار یها   از جنبه ىليرتحوين غييتب
د يـه چـرا در آغـاز، تجربـه باكـد يگو   ىسودمند است اما به ما نم یارياهداف بس ین نگرش برايا

  . وجود داشته باشد
نـيم، گذشـته از كه بنياد تجربـه را جـدا كن است يا -معقول است یه راهبردك- راهبرد پنجم

آيـد و    مغـز پديـد مى ینـدهاياز انحـا از فرا ینحو   ه تجربـه بـهكـرنـد يپذ   ىمباً همه ينها تقريهمۀ ا
مثـال، كريـك و كـخ در  یبـرا. سـتيوجـه ن   ىشـود، ب   ىجاد ميه از آن اك ینديص نوع فرايتشخ
را ارائـه  ىمشـابه یو ادلمن و جكنداف ادعاها. اند   ردهكرا جدا  ىآگاه ىشان همبستۀ عصب   هينظر

طور    ه تجربـه بـهكـ   نيـژه ايو   ازمنـد اسـت، بـهين ىقـيدق یل نظريها به تحل   ن ادعايه ايتوج. دهند   ىم
ده يطور سـنج   ه بـهكـ ىافـت در صـورتين رهيـسـت، امـا ايقابل مشاهده ن ىم در بافت تجربيمستق
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د بـه ن راهبـريـهمـه، ا   نيبـا ا. بگـذارد ىميرمسـتقير غيتأث ىتواند بر مسئلۀ آگاه   ىاستعمال شود، م
ها بـه    نـديدام فراكـه كـم ين بـدانيـشتر از ايد بيننده باك   ۀ قانعينظر كي یبرا. امل استكوضوح نا

 ىامـل آگـاهكۀ يـنظر كي. ميازمندين يىو چرا ىن چگونگييشوند؛ ما به تب   ىظهور تجربه منجر م
  . بسازد ىنييتب ىد پليبا

  18مؤلفۀ فراتر. 5
ل يـدر تبيين تجربۀ آگـاه دال ىشناخت   و عصب ىمعمول شناخت یها   روش ىامكه ناكم يا   افتهيما در
 یبـرا. شـوند   ىمنجـر نمـ ىن آگـاهييج آنها به تبينتا. ها نادرست هستند      ن روشيا. دارد یمند   نظام
ه دربـار? مسـئلۀ كـ ىسانك ین امر برايا. ميازمندين نييه تجربۀ آگاه، ما به مؤلفۀ فراتری در تبيتوج

د تجربـۀ آگـاه را يـسـت و چـرا بايمؤلفۀ فراتر شـما چ: ندك   ىجاد ميهستند چالش ا یدشوار، جد
  ند؟كن ييتب

را  ىرخطيغ كيناميق آشوب و ديتزر ىبرخ: نۀ مؤلفۀ فراتر وجود ندارديدر زم یمبودكچ يه
 ىبرخ. قرار دارد ىتميرالگوريه راه حل در پردازش غكاند    شهين انديبر ا یا   عده. نندك   ىشنهاد ميپ

ه راه حـِل كنند ك   ىز فرض مين یا   عده. شوند   ىمتوسل م یولوژيزيف       -   نده در عصبيتشافات آكبه ا
انـد    ها ارائـه شـده   شنهادين پيه چرا تمام اك   نيا كدر. وانتوم استك كيانكدر سطح م ىراز آگاه

د يـجد ید در امـريـن راه حل را بايستند، بنابرايمؤثر ن ىميقد یها   از روش كيچ يه. آسان است
  . هستند ىميالت قدكها گرفتار همان مش   شنهادين پيمتأسفانه تمام ا. افتي

ن پردازش يه اكل ين دليرده است، به اكشنهاد يرا پ ىتميرالگوريپردازش غ    19مثال پنروز یبرا
ــد بين اســت در فراكــمم ــن ــه، ا ىاتياضــينش ري ــای نقــش يآگاهان ــدكف . )Penrose, 1989, 1994( ن

از پـردازش  ىانيـاگـر موفـق شـوند و ب ىاما حت. زنديبرانگ   ات مناقشهياضيهای مربوط به ر      استدالل
 یهـا   ل در اسـتدالليدخ ردهایکارکاز  ىان تنها شرحين بيدر مغز انسان ارائه شود، ا ىتميرالگوريغ
ند يفرا كيبه انداز?  ىتميرالگوريند غيفرا كيپرسش در مورد . و مانند آن خواهد بود ىاتياضير

شــود؟ پــردازش    ىش تجربــه مــيدايــنــد موجــب پين فرايــچــرا ا: مانــد   ىپاســخ مــ   ىبــ ىتميالگــور
  . ندارد ىچ نقش خاصيپرسش ه ایندر پاسخ به  ىتميرالگوريغ

ن اسـت كـهـا مم   هيـن نظريـا. ز صادق اسـتينظم ن   ىو ب ىرخطيغ كينامين روال در مورد ديا
 یهـا   امًال بـا آنچـه روشكـه كـفـراهم آورنـد  ىشناخت یردهاكارك كيناميد از ديان جديب كي
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 كيـناميتـوان از د   ىه مـكـ یزياما تنها چ. دهند، متفاوت باشد   ىارائه م ىشناخت    استاندارد در علوم
تـه كن نيـا. شـه رازآلـود اسـتيپرسش از تجربه همچـون هم. شتر استيب كيناميدست آورد، د   به

د يـتشـافات جدكن ايـا. دارد یشـتريوضـوح ب ىشـناخت   سـتيز   ـ       تشافات تاز? عصبكا یبرا ىحت
م، امـا يرد مغـز داشـته باشـكاركدر فهم  یا   شرفت قابل مالحظهينند تا پك كمكن است به ما كمم
دشوار . پرسش مطرح خواهد شد   م، همان ينك   ىم كيكه تفك یا   ىند عصبيشه در مورد هر فرايهم

 ىشـناخت یردهـاكاركن يـيتب ید، ورايـجد یولـوژيزيف   ـ     مدافع عصب كيه كم ينكاست تصور 
را درون  یداريدرخشش پد كيه ناگهان كست ين طور نيا. را دارد یزيگر انتظار وقوع چه چيد
  ! مينكشف كعصب  كي

: كنمونه، ن یبرا(ها باشد    نهين گزيان ايدر م» مؤلفه فراتر«ن يوانتوم پرطرفدارترك كيانكد ميشا
Hameroff 1994( .20راز یسـاز   نـهيمكقـانون  كيـن اسـت از كـمم ىوانتـومك یهـا   هيـت نظريجذاب 

ن اسـت كـن مميز است، بنابرايز اسرارآميوانتوم نك كيانكز و مياسرارآم ىآگاه. رديسرچشمه بگ
 ىدربـار? آگـاه ىوانتـومك یهـا   هيـهمـه، نظر   نيـا با. داشته باشند ىكهردو خاستگاه سرمنشأ مشتر

 ىوانتـومك یهـا   دهيـپد. هسـتند ىا محاسـباتيـ ىعصـب یهـا   هيـهماننـد نظر يىهـا   یگرفتار دشـوار
اسـت  ىعـيطب. ت دارنـديت و عدم موضـعيهمچون عدم قطع ىقابل توجه یردكاركهای          ويژگى

همچـون  ىشـناخت یردهـاكاركن يـين اسـت در تبكـممهـا       ن ويژگـىيه اكم ينك ىزن   ن گمانهيچن
نـار ك ىنيشـيطـور پ   توانـد بـه   ىه نمـين فرضينند و اكفا يا ىق اطالعات نقشيو تلف ىانتخاب تصادف
با  ىت مشابهيوضع ىوانتومك یندهايرسد، فرا   ىن تجربه مييه نوبت به تبك ىاما زمان. گذاشته شود

امًال كـش تجربـه شـوند، يدايـد سبب پيها با   ندين فرايچرا ا هكن پرسش يا. گر دارنديد یها   هينظر
  . ماند   ىپاسخ م   ىب

 كيـانكم یرهايتفسـ ىه بر اساس برخكن است يا ىوانتومك یها   هينظر یها   تياز جذاب ىكي(
 يىهـا   رين تفسـيچنـ. نـدك   ىفا مـيا ىوانتوم نقش فعالكتابع موج » دنيفروپاش«در  ىوانتوم، آگاهك

 ینــدهايدر چــارچوب فرا ىآگــاه تبیــین یبــرا یديــچ اميامــا در هــر حــال، هــ. زنــديبرانگ   مناقشــه
رنـد و آن را در يگ   ىمـ مفـروضرا  ىوجود آگاه يىها   هين نظريه چنكنند، بلك   ىفراهم نم ىوانتومك
 یا   ىكـيزيفهـا دربـار? نقـش       هين نظرين حالت، ايدر بهتر. برند   ىار مك   به ىكيزيف یندهاين فراييتب
 ىه آگاهك   نيدربار? ا یزيها چ      هين نظريا. نديگو   ىبه ما م یزيند، چكفا ين است اكمم ىه آگاهك

  ).نندك   ىشود، اظهار نم   ىجاد ميچگونه ا
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نـد يهر فرا یبرا. شود   ىوارد م ىاز آگاه ىكيزين صرفاً فييتب هرن انتقاد به يه همك   نيسرانجام ا
د سـبب يـنـد باين فرايچرا ا: خواهد ماند ىپاسخ باق   پرسش بى كيم، ينك   ىم ه مشخصك ىكيزيف
 21منسـجم ىلحـاظ مفهـوم   م، بـهيريل را در نظر بگين قبياز ا ینديش تجربه شود؟ اگر هر فرايدايپ

از  ىر صـرفيچ تفسـيه هـكـ   نيجه اينت. ابدياب تجربه مصداق يتوانست در غ   ىند ميه آن فراكاست 
ه كـاست  یزيظهور تجربه فراتر از چ. شود   ىه چرا تجربه ظاهر مكد يگو   ىبه ما نم ىكيزيند فيفرا

  . ديدست آ   به ىكيزيۀ فيتواند از نظر   ىم
 ین سـاختارهايـيتب ىعنـيمناسـب اسـت؛  ىكـيزيف ین ساختارهاييتب یبرا ىكيزين صرفاً فييتب

ننـده از ك   ن قـانعيـيتب كيـار كـن يـ؛ و ایز ساختارير ىليمقوم تفص یاس بر اساس اجزايالن مقك
 یارهاكهـا را بـر اسـاس سـازو   ردكاركـن يـه اكـل كن شـيآورد، بـد   ىها فراهم م   ردكارك یاجرا

 ىكـيزين فيـيتب كيه كن است ين امر ايل ايدل. ندك   ىن ميينند، تبك   ىه آنها را اجرا مك یا   ىكيزيف
 ىات درونـيـه جزئكـ ىزمـان    :هـا باشـد   ردكاركـهـا و    دربار? سـاختار يىها   تيواقع مستلزمتواند    ىم

 یخـود   خودبـه یا   جـهيبه مثابۀ نت یردكاركو  یهای ساختار         شود، ويژگى   ىارائه م ىكيزيت فيروا
دسـت    بـه یشتريب كيناميتنها ساختار و د ىكيزيف یندهايفرا كينامياما ساختار و د. نديآ   ىش ميپ
هـا را    ردكاركـهـا و    هـا سـاختار   نـدين فرايه اكم يم انتظار داشته باشيتوان   ىن، تنها ميبنابرا. دهند   ىم
. باشـند یا   ىكـيزين فيـيچ تبيهـ یخـود   جـۀ خودبـهيتواننـد نت   ىهای تجربـه نمـ      تيواقع. نندكن ييتب

وجـود داشـته     بدون تجربـهتواند    ىم ىند مفروضيه هر فراكمنسجم است  ىطور مفهوم   ه بهك   چنان
  .ستيمستلزم آن ن ىكيزي، اما امر فپدید آید ىكيزين است از امر فكتجربه مم. باشد
قـت يحق كيـن يـا .نیـدکآسـان� تبیـین    توانید تجربۀ آگاه را به   شما نم�ه كن است ينها ايجۀ همۀ اينت

امًال بر اساس كد? سطح باال را يپد كيه ك يىها   روش( ىليتحو یها   ه روشكقابل مالحظه است 
، ىعبـارت   به. نندك   ىخوب عمل م یاريبس یها   در حوزه )ندك   ىن مييتر تب   یاديبن ىكيزيف یندهايفرا

هـا       دهيـن پديـه اكـرد؛ چـرا كن ييتب ىآسان   را به ىو شناخت ىشناخت   ستيز یها   دهيثر پدكتوان ا   ىم
 یهـا   ن تجربـه بـا روشيـيتب. شـوند   ىتـر مالحظـه مـ   یاديـبن ینـدهايفرا یخود   ج خودبهيمثابۀ نتا   به

متأسـفانه، بـرای . دوار بـودميـان آن امكـهـا بـه ام      ز خواهـد بـود؛ مـدتيانگ   ار شگفتيبس ىليتحو
هـا موفـق       ثـر حـوزهكدر ا ىليتحـو یهـا   روش. وجود دارد یمند   ل نظاميها دال      ن روشيست اكش

ن امـور يـهـا هسـتند و ا   ردكاركـهـا و    ن اسـت، سـاختارييازمند تبيه در آنها، آنچه نكچرا  هستند؛
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 یا   ه نوبـت بـه مسـئلهكـ ىوقتـ. داشته باشد ىتواند در پ   ىم ىكيزين فييتب كيه كهستند  ىزهاييچ
  . ها ناتوان هستند      ن روشيرسد، ا   ىها م   ردكاركها و    ن ساختارييفراتر از تب

 یا   ىكـيزيان فيـچ بيه هـكـانـه باشـد يگرا   اتيـح ین ادعـايـادآور ايـن است كن نگرش مميا
انـه را يگرا   اتيـت حيكاكآنچـه شـ. ستندياس نين موارد قابل قيند، اما اكن ييات را تبيتواند ح   ىنم
از  یاريتواننـد بسـ   ىمـ ىكـيزيف یارهاكا سـازويـه آكـبـاره بـود    نيـد در ايـرده بـود، تردكجاد يا

. ريـا خيـننـد كد مثل را اجرا يده و توليچيپ یات همچون رفتار سازگاريمربوط به ح یردهاكارك
رفتـه يحـاً پذياز اسـت، تلويـه مـورد نكاست  یزيردها همان چكاركن ييه تبك ىمفهوم ین ادعايا

 كشـيميايى، شـ   زيسـت یارهاكسـازو ىل فقـدان شـناخت جزئـيان به دليگرا   اتيشده بود، اما ح
 ىنـييرا بـه مثابـۀ تب ىاتيـۀ روح حيار را انجـام دهـد و فرضـكن يبتواند ا ىكيزيند فيه فراكردند ك

مربوطـه را  یردهـاكاركتواننـد    ىم ىكيزيف یندهايه معلوم شد فراك   نيهم. ردندكن ارائه يگزيجا
  . ان رفتنديانه از ميگرا   اتيح یدهاينند، تردكاجرا 

ن يـسـت، راه حـل در ايمـورد بحـث ن   رد كارك ىكيزين فييتبگر، در مورد تجربه، ياز طرف د
 یاديـو بن مفهـوم� تۀكن نيا. ستندين ىافكن تجربه ييتب یها برا   ردكاركن ييه تبكاست  ىتۀ مفهومكن

ق مشابه، تجربه با نيروی يبه طر. ر بگذارديبر آن تأث یشناسانۀ بعد   ه پژوهش عصبكست ين یزيچ
 یردهـاكاركن يـيتب یبـرا ىنـييفـرض تب كيـبـه مثابـۀ  ىاتيـروح ح. ستياس نيز قابل قين ىاتيح

. نـار گذاشـته شـدكن شـدند، يـيها بدون آن تب   ردكاركآن  ىن، وقتيمربوطه ارائه شده بود و بنابرا
ن يـا یبـرا ین نـامزديو بنـابرا. خواه است   نييتب كيه خودش كست، بلين ىنييفرض تب كيتجربه 

  . ستينوع حذف ن
معماگونه  یها   دهيه سرانجام معلوم شده است همۀ انواع پدكز است يانگ   ته وسوسهكن نير اكذ

دربـار? رفتـار  ىهـا مسـائل      دهيـن پديـدام از اكـامـا هـر . ر هسـتنديپـذ   نيـيتب ىكيزيدر چارچوب ف
. شـدند   ىها محدود مـ   ردكاركها و    ن ساختارييدر تب ىه به مسائلكبودند  ىكيزير امور فيپذ   مشاهده

 ن اسـت�ـمم ىكـيزيان فيـب كيـه كـانـد    بـوده یشـه از آن امـوريهـا هم         دهيـن پديل، اين دليبه هم
چ يه هـكـن ظن وجود داشته باشـد يا یبرا ىل خوبيات دالكن ىاگر در برخ ىند، حتكشان    نييتب
در مـورد  یمـواردن يز از چنـيـانگ   وسوسـه یاسـتقرا. ل در دسترس نخواهـد بـودين قبياز ا ىنييتب

 ىكـيزيف یردهاكاركها و    دربار? ساختار یا   مسئله ىرا آگاهيشود؛ ز   ىست مواجه مكبا ش ىآگاه
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ه كـدهد    ىل مسئله به ما نشان ميتحل. معماگونه است ىامًال متفاوتكل كبه ش ىمسئلۀ آگاه. ستين
ن آن موفـق يـيبتوانـد در تب ىليامًال تحـوكـر يتفس كيه كست ين يىزهايتجربۀ آگاه از آن نوع چ

  . باشد

  ىليرتحوين غييتب. 6
م يتـوان   ىه ما هرگـز نمـكنند و معتقدند كها    ه مسئله را ركاند    ر افتادهكن فيبه ا ىن نقطه، برخيدر ا
ن مسئله يه اكند ك   ىاستدالل م 22نيگ   كمثال م یبرا. ميدر باب تجربۀ آگاهانه داشته باش یا   هينظر
» ىلحـاظ شـناخت   به«ده ين پديما نسبت به ا. )Mcginn, 1989(ار دشوار استياذهان محدود ما بس یبرا

 ىۀ علميرون از گستر? نظريسره بكيه تجربۀ آگاهانه كاند    ردهكگران استدالل يد. ميهست 23مسدود
  . رديگ   ىقرار م

ن يـدر ا. ديشـكار دسـت كن مرحله از يد در ايعجوالنه است و نبا ىنين بدبينم اك   ىر مكمن ف
شـوند، الزم    ىنار گذاشته مـكن ييساد? تب یها   روش ىوقت. شوند   ىه مسائل جالب مكمرحله است 

 یا   نـهيگز غیرتحـویل�ن يـي، تبىلين تحـويـيسـت تبكبـا فـرض ش. مينك ىها را بررس      نيگزياست جا
  .است ىعيطب

تـر    سـاده یها   تيامًال بر اساس هوكها       دهياز پد ىه تعداد قابل توجهكگرچه معلوم شده است 
ه كـد يـآ   ىش مـي، گهگـاه پـكيـزيدر ف. ت نداردين مسئله عمومير هستند، ايپذ   نيياز خودشان تب

ن يـيتـر تب   ن بـر اسـاس امـور سـادهياديـبن یهـا   تيـهو. شـود ىتلقـ 24بنیـادینت يبه مثابۀ هو ىتيهو
ز يها با هر چ   تين هويارتباط ا ىدر باب چگونگ یا   هيو نظر شوند   ىم ىتلق یاديه بنكشوند، بل   ىنم
ــ یگــريد ــه م ــرا. شــود   ىدر جهــان ارائ ــوم شــد  یب ــوزدهم معل ــرن ن ــال، در ق ــدهايه فراكــمث  ین
بـه  ىقبل ىكيزيف یها   هيه نظرك یا   ىكيانكامًال مك یندهايتوانند بر اساس فرا   ىنم ىسيترومغناطكال

 یروهـايو ن ىسـيترومغناطكال یگران انرژيسول و دكن مايبنابرا. ن شوندييشدند، تب   ىآن متوسل م
ن يـيتب یبـرا. ردنـدك ىمعرفـ ىكيزيۀ فينظر كيد ين جدياديبن یرا به مثابۀ اجزا ىسيترومغناطكال
از  یا   ننـدهك   ن قـانعيـيارائـۀ تب یبـرا. افتي   ىد گسترش ميبا كيزيف ىس، وجودشناسيترومغناطكال

  . از بوديه نين پايد و قوانيه جديپا یها   ىژگيده به وياين پد
 یهـا   ىژگـيبـه مثابـۀ و ىكـيزيۀ فيـنظر كيـه كـهستند  يىها   ىژگيگر ويزمان، د       -ماده و فضا

تـر صـورت    سـاده یزيـها بر اسـاس چ      ىژگين وين اييتب یبرا ىچ تالشيه. رديگ   ىن در نظر مياديبن
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ۀ يـنظر. نـدك   ىنمـ ىزمان را منتف       -   ا فضايه در باب ماده ينظر كيان كن مسئله امياما ا. نگرفته است
ه در مـورد آنهـا كـ یا   هين پايگر و قوانيد   كيها با       ىژگين ويارتباط ا ىدر باب چگونگ یا   دهيچيپ

از جملـه شـده    شـناخته یها   دهياز پد یارين بسييتب یه براين اصول پايبرقرار است، وجود دارد و ا
  . شوند   ىباالتر استفاده م ىماده، فضا و زمان در سطح

. رديـن در نظـر بگياديـبن یمثابۀ امر   د تجربه را بهيبا ىه دربار? آگاهينظر كيه كنم ك   ىر مكف
. ازمنـد اسـتين ىن بـه وجودشناسـياديـبن چیـزیبه افـزودن  ىه دربار? آگاهينظر كيه كم يدان   ىم

امًال ك ىژگين است وكسازگار است، مم ىبا نبود آگاه ىكيزيۀ فيدر نظر یه هر امركطور    همان
ه چنـان كـ   نيـا كامـا در. ديـآ   ىدسـت مـ   ه تجربـه از آن بـه كـم ينـكاضافه  یديجد ىكيزيرفيغ
نـار مـاده، كشـتر، مـا خـود تجربـه را در يبـه احتمـال ب. چگونه خواهد بود دشوار است یا   ىژگيو

ن ياديـچنانچه ما تجربه را بن. ميريگ   ىاز جهان در نظر م ىنياديبن ىژگيمثابۀ و، فضا، زمان به یانرژ
  . مينك   ه در باب تجربه را آغاز ينظر كيم ساختن يتوان   ىم ميبدان

. ز وجـود خواهنـد داشـتيـن نياديـن بنين وجود دارد، قـوانياديبن ىژگيو كيه ك ىطيدر شرا
عـت ين طبياديـن بنيرا بـه سـاز و بـرگ قـوان یديدربار? تجربه، اصول جد ىليرتحويۀ غينظر كي
بـه دوش  ىه دربـار? آگـاهيـنظر كيـرا در  ىنـييت فشـار تبيـه در نهايـن اصـول پايـا. ديـافزا   ىم
ه شـامل مـاده كـشـده را    سـطح بـاالتر شـناخته یها   دهيه ما پدك یدرست به همان نحو. رنديگ   ىم

م يتـوان   ىم، مـينك   ىن مييها هستند، تب   تيگر هويه متضمن ماده و دك یا   هيهستند بر اساس اصول پا
ه كـ یتـر   یا   هيـن پايز بـر اسـاس قـوانيـه متضـمن تجربـه هسـتند نكـرا  یا   شـده   شناخته یها   دهيپد

  . مينكن يياند، تب   اتيگر هويرند? تجربه و ديدربرگ
ه كـرد كـرا مشـخص خواهـد  یا   هيـدر بـاب تجربـه اصـول پا ىليرتحويۀ غينظر كيژه، يو   به

بـا  ىكـيزيف   ن اصول روانيا. ندك   ىجهان را بازگو م ىكيزيف یها   ىژگيابتنای تجربه بر و ىچگونگ
تـا بـه حـال  ىكـيزين فيرسد، قوان   ىنظر م   ه بهكطور    نخواهند داشت، همان ىتداخل ىكيزين فيقوان

ۀ يـنظر كيـ. خواهنـد بـود ىكـيزيۀ فيـنظر یبرا ىملكه مكاند، بل   دادهل كدستگاه بسته را ش كي
ه كـد يگو   ىم ىكيزيف   ۀ روانينظر كيند و ك   ىارائه م ىكيزيف یندهايدربار? فرا یا   هي، نظرىكيزيف

 ىمبتنـ ىكـيزيف ینـدهايه تجربه بر فراكم يدان   ىم. شوند   ىها سبب ظهور تجربه م   نديچگونه آن فرا
. ديـدسـت آ   بـه  يىبـه تنهـا ىكـيزين فيتواند از قوان   ىن ابتناء نميه اكم يدان   ىن را هم مياست، اما ا
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سـاختن  یه براك-    ن مؤلفۀ فراتر راياند، ا   وضع شده ىليرتحويۀ غيه توسط نظركد يه جدياصول پا
  . دهند   ىار قرار ميدر اخت    -ميازمنديبه آن ن ىنييپل تب

د يـگو   ىافت به ما نمـين رهيمعنا، ا كين، به ياديبن یگرفتن تجربه به مثابۀ امر   مفروض البته، با
. سـان اسـتكين ياديـبن یها   هينظر ىن مسئله در تمامياما ا. وجود دارد    ه چرا در وهلۀ اول تجربهك
 یا   تـهكر را نن امـيـه چرا در ابتدا، ماده موجود است اما ما اكد يگو   ىبه ما نم كيزيز در فيچ چيه

های جهان را          د برخى از ويژگىيبا ىۀ علميهر نظر. مينك   ىدر باب ماده قلمداد نم يىها   هيه نظريعل
توانـد تمـام انـواع    ىۀ مربـوط بـه مـاده هنـوز مـيـنظر كيـ. نـدك ىن تلقياديهای بن         به مثابۀ ويژگى

. نـدكن يـيتب   ه هسـتند، يـن پايآنها چگونه تبعـات قـوان هك   نيات را در باب ماده با نشان دادن ايواقع
  . ز صادق استيدربار? تجربه ن یا   هيته در مورد نظركن نيهم

را  یا   هيـهـای پا         ه ويژگـىكـشـود؛ چـرا    ىلحـاظ مـ یانگار   دوگانه ىت به مثابۀ نوعين وضعيا
دگاه ين دياما ا. ندك   ىبدانها استناد م كيزيف هكهستند  يى      ها   ه فراتر از ويژگىكرد يگ   ىمفروض م

. امًال سـازگار اسـتكـدربار? جهـان  ىدگاه علمياست و با د یانگار   ال از دوگانهكاش   ىب یريتقر
ه كـفقط الزم است . ستيناسازگار ن ىكيزيۀ فيدر نظر یچ امريرد با هكين رويدر ا یا   چ مسئلهيه

ن يـيرا تب ىكـيزيف ینـدهايظهور تجربـه از فرا ىم تا چگونگينكرا اضافه  یگريد زنندۀ   پلما اصول 
ه يـن نظريـا ىلـكل كه وجود نـدارد و شـين نظريدر ا یا   ژهيز ويز مقدس و اسرارآميچ چيه. نندك
ن بـه هـم مربـوط ياديـن بنين بـا قـوانياديت بنيه در آن چند هوكاست  ىكيزيۀ فينظر كيه به يشب

ن يسـول هـم همـكدهـد، امـا ما   ىرا گسترش م ىوجودشناس یه تا حدودينظر نيمطمئناً ا. اند   شده
ه كند ك   ىق ميانه است و تصديگرا   ىعيامًال طبكن موضع يا ىلكدر واقع ساختار . ار را انجام دادك

نند ك   ىن ساده را اجرا ميه قوانكشود    ىن محدود مياديبن یها   تياز هو یا   هكت، عالم به شبيدر نها
ه بـر اسـاس كـوجود داشـته باشـد  ىدر باب آگاه یا   هين است نظركت مميه در نهاكرد يپذ   ىم و

انگاری    دوگانـهم، يبگـذار ىت نـامين وضـعيـا یم بـراياگر بخواه. ل گرفته استكش ىنين قوانيچن
�  . است ىانتخاب مناسب 25گرایانه   طبیع

بـا  یشـتريب كجهـات اشـترا ىاز بعضـ ىدربار? آگـاه یا   هيدگاه، نظرين ديبا فرض صحت ا
ه كـ ىچ اصليشناسانه ه   ستيز یها   هينظر. ىشناس   ستيدر ز یا   هيدارد تا با نظر كيزيدر ف یا   هينظر
نسبت به  ىخاص ىو آشفتگ ىدگيچيها پ      هين نظرين، اين باشد در بر ندارند، بنابرايادين معنا بنيبه ا
ار دارنـد كن سـروياديـه بـا اصـول بنكـجا    ، تا آنكيزيها در ف      هياما نظر. دارند ىكيزيف یها   هينظر
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انـد و    جهـان ىاز لـوازم اساسـ ىعـت بخشـين طبياديـن بنيقـوان. و ظرافت هسـتند ىخواهان سادگ
 كيـاگـر . ساده هسـتند یا   طور قابل مالحظه   به ىن لوازم اساسيه اكند يگو   ىم ىكيزيف یها   هينظر
، ىاصـول سـادگ. ميداشـته باشـ ىسانكيد انتظار ين باشد، ما باياديز شامل اصول بنين ىۀ آگاهينظر

د، يـآ   ىدست م   ن بهياديۀ بنينظر كي یها برا      دان   كيزيف یوجو   ه از جستك يىبايز ىظرافت و حت
  . ز صادق خواهد بودين ىۀ آگاهيدر مورد نظر

و  ىكـيزيف ینـدهايان فرايـه گرچـه مكـننـد ك   ىاسـتدالل مـلسـوفان يف ىبرخ :ىتۀ فنكن كي
ب، يـن ترتيـبـه ا. ستين ىكيزياف متافكوجود ش   به یازيوجود دارد، ن مفهوم�اف كش كيتجربه، 

 ;Hill, 1991 Levine, 1983 :نمونـه یبـرا(باشـد  ىكـيزيتوانـد همچنـان ف   ىمـ ىخاصـ یتجربـه بـه معنـا
Loar,1990;( .ىنياستدالل بـا توسـل بـه مفهـوم ضـرورت پسـر ين مسيمعموالً ا )Kripke, 1980( د ييـتأ

امًال كـا به نـوع ياست  ىمبتن ىنياز ضرورت پس ىن وضع بر فهم نادرستينظر من، ا   البته به. شود   ىم
: ات نـكيـجزئ یبـرا. مياعتقاد بـه آن نـدار یبرا ىليچ دليه ما هكازمند است ياز ضرورت ن یديجد

   Chalners, 1996 ،1994ن يهمچن Jackson  وLevis, 1994( .اف كن موضـع هنـوز بـه شـيـدر هر صـورت، ا
�و  ىكـيزيه امـور فكـرا  ىمثـال، اصـول یبـرا. دهـد   ىو تجربه تن مـ ىكيزيف یندهايان فرايم تبیین

ن اصـول يـن، ايرد، بنـابراكـاسـتخراج  كيزين فيتوان از قوان   ىنند، نمك   ىتجربه را به هم مرتبط م
ن يـبـر اسـاس ا ىن، حتـيبنـابرا. ن هسـتندياديـبن لحاظ تبیینـ�   بـهه كـشوند  ىتلق ىمثابۀ اصولد به يبا
ردم كـف يه توصـكـ یزيـار هماننـد آن چيبسـ ىه دربار? آگـاهينظر كي ىنييدگاه، ساختار تبيد

  . خواهد بود

  ىدربارK آگاه یا   هينظر ىلكخطوط . 7
ه برخـى كـم يهسـت ىنون، در موضـعكهم اما . ستيزود ن ىليه خينظر كي یار روكشروع  یبرا

ه آنها را بـه هـم ك يىها   و تجربه و انتظام ىكيزيف یندهايان فرايرا دربار? ارتباط م یديلكات يواقع
 یق را روين حقـايـم ايتوان   ىشود، م   نار گذاشته ك ىلين تحوييه تبك ىزمان. ميند، بفهمك   ىمتصل م

بـه  ىآگـاه ىليرتحويۀ غين در نظريرا به مثابۀ قطعات آغاز م تا بتوانند نقش مناسبشانيز بگذاريم
  . نندكفا يبخشند ا   ىرا قوام م يىۀ نهايه نظرك ىنيادين بنيقوان یرو یوديمثابۀ ق
نـد و آن ك   ىجـاد مـيمانع ا ىۀ آگاهينظر كيجاد يه در راه اكار وجود دارد كمعضل آش كي

سـت؛ يقابـل مشـاهده ن ىبافـت تجربـ كيماً در يتجربۀ آگاهانه مستق. است ىنيع یها   مبود دادهك
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بـا . مينـكو تجربه فـراهم  ىكيزيف یندهايان فرايدربار? نسبت م يىها   م دادهيتوان   ىن اصًال نميبنابرا
مهـم  یهـا   از انتظام یاريبس. ميدار ىاز داده دسترس یا   ىحال، همۀ ما در درون خود به منبع غن   نيا
ن يهمچنـ. نديدست آ   دربار? تجربۀ خود شخص به  ىتوانند از مالحظات   ىان تجربه و پردازش، ميم

ه بـر گـزارِش كـ ىر وجود دارند، مانند زمانيپذ   ها در موارد مشاهده      از داده ىم خوبيرمستقيمنابع غ
خودشـان را  یهـا   تيهـا محـدود      ن روشيـا. مينـك   ىه ميكبر تجربه ت یا   سوژه، به مثابۀ نشانه ىزبان

  . ميار داريه در اختينظر كيساختن و پرداختن  یبرا یاريبس یها   دارند، اما ما داده
ن نـوع يـا. ميريـمـان بگيها   ن بهـره را از دادهيشـتريند تـا بك   ىم كمك ىل فلسفين تحليهمچن

اً يـجـه قويننـد و در نتكو شناخت را به هـم مـرتبط  ىه آگاهكانجامد يب ىتواند به اصول   ىل ميتحل
 - ديـم ديه خـواهكـطور    همـان -زيـن یركـش فيروش آزمـا. ننـدك   ىد ميرا مق يىۀ نهايل نظركش
ۀ يـنظر كيـ یوجو   ه در جسـتكـت يـن واقعيـسـرانجام ا. به بـار آورد ىمهم یازهايتواند امت   ىم
و  ىگـون   ، همىهمچون سادگ یا   ىرتجربيود غيم به قيتوان   ىه ما مكن معنا است يم به اين هستياديبن

ه در كـم يباش ىردن اطالعاتكمند    نظام ىد در پيما با. ميه متوسل شوينظر كيمانند آن در توسعۀ 
م و سـپس يق گسـترش دهـيـل دقيـتحل كيـن اسـت آنهـا را بـا كـه ممكـم و تا آنجا يار دارياخت

از سـاز  ىه بخشـك   نيا یحال برا   نيع ند، و درك   ىن مييها را تب      دادهه ك- ن راكۀ ممين نظريتر   ساده
  . مينكاستنتاج  -بخشى است   تين جهان باشد، گزينۀ رضاياديو برگ بن

 یشـه عنصـري، همىاالذهانِى قطعـ   بين ىتجرب یها   ان آزمونكل عدم اميبه دل يىها   هين نظريچن
، هنـوز كشـ   ىبـ. حضـور نـدارد ىعلمـ یهـا   هيـگر نظريه در دكنند ك   ىبودن را حفظ م یاز نظر

م سازگارند و آنهـا را در نسـبت بـا يار داريه در اختك يىها   ه با دادهكم يبساز يىها   هيم نظريتوان   ىم
 ىابيـارز یبـرا یشـمار   ىبـ یارهـاياالذهانى، مع   در نبود مشاهده بين ىحت. مينك ىابيگر ارزيد   كي

گـر، يد یهـا   هـا در حـوزه      هي، انسجام با نظرى، انسجام درونىسادگ: وجود دارند يىها   هين نظريچن
 كيـ ىم و حتـيق خودمـان بـا آنهـا آشـنا هسـتيـه از طرك یا   ىتجرب ی      ها   د ويژگىيبازتول يىتوانا

بـا  ىه حتـكـوجـود داشـته باشـد  ىمهمـ یها   نيد عدم تعيشا. ىام فهم عرفكبا اح ىلك ىهماهنگ
 ىتنها زمان. ميل دهكرا ش ىنۀ محتمليم گزيتوان   ىم مك   اما دست. بماند ىها باق      د و بندين قياِعمال ا

  . م بوديآنها خواه ىابيافته باشند، قادر به ارزيل كها ش      نهيه گزك
ه كـ ىبر خواهد گرفت، اصـول را در ىكيزيف   از اصول روان یتعداد ىآگاه ىليرتحويۀ غينظر
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ن اصـول را يـم ايتوان   ىما م. دهند   ىوند ميتجربه پ ی      ها   را به ويژگى ىكيزيف یندهايفرا ی      ها   ويژگى
در . شـود   ىجاد ميا ىكيزيلۀ امر فيوس   ق آن بهيه تجربه از طركم يريدر نظر بگ یا   وهيدربر دارند? ش

مربـوط را دارنـد و در  یهـا   تجربـه یا   ىكيزيف یها   ند چه نوع دستگاهيد بگوين اصول بايت، اينها
بـا ظهـور تجربـه  یا   ىكيزيف ی      ها   ه چه نوع ويژگىكند يد بگوين دست، باياز ا يىها   مورد دستگاه

 ىكـيزياز هـر دسـتگاه ف یا   ه چـه نـوع تجربـهكـم يد انتظار داشـته باشـيقاً بايمرتبط هستند و ما دق
اجتنـاب از شـروع  یبـرا ىلـياست، اما دل ىدستورالعمل طوالن كين يا. ديآ   ىم   دست    مفروض به

  . ردن وجود نداردك
 ىۀ آگـاهيـن اسـت در نظركه ممك یا   ىكيزيف   اصول روان یخودم را برا یها   نهيدر ادامه، گز

ان يـمنـد م   نظام یها   ارتباط ىعنيهستند؛  اصول غیرپایهن، يدو اصل نخست. دهم   ىنند ارائه مكت كشر
ردن كـد يـجـاد و مقيدر ا ىتواننـد نقـش مهمـ   ىن اصـول مـيا. باالتر ىپردازش و تجربه در سطح

ن يقـوان ىدرسـت   ه بهكاند    قرار نگرفته ىنياديامًال بنكاما در سطح . نندكفا يا ىدربار? آگاه یا   هينظر
گونـۀ    بـه يىنهـان اصـل يـا. اسـت اصـل پایـه یمن بـرا یشنهادين اصل پيآخر. نديحساب آ   ه بهيپا

ۀ يـنظر كيـم يه اگـر اصـًال بخـواهكـاسـت  یاز نظرپـرداز ىنظرپردازانـه اسـت امـا نـوع ىخاص
ن اصـول را در يـتـوانم ا   ىمـن تنهـا مـ. مياز داريم، بدان نيداشته باش ىبخش در باب آگاه   تيرضا

به نفـع آنهـا اسـتدالل خـواهم  یتر   نحو مبسوط   به Chalmers, 1996)(نم؛ و دركان ياختصار ب   به جا نيا
  . ردك

  26یاصل انسجام ساختار. 1.7
گاه� ان ين اصل، اصل انسجام ميا شتر يپ» یباخبر«ه كد ياد آوريبه . استساختار باخبری و ساختار آ

نون آن كا. در ارتباط بودند ىه با آگاهكشد    استفاده  ىمختلف یردكارك یها   دهياشاره به پد یبرا
 یژه محتواهـايو   به. برم   ىار مك   تجربه به ىدر شالود? شناخت یتر   ند نسبتاً خاصياشاره به فرا یرا برا
 یمحـور یهـا   دسـتگاه یه بـراكـده شـوند يـفهم یا   اطالعـاتى ید به مثابۀ محتواهايه باك یباخبر

طـور خالصـه،    بـه .رونـد   ىار مـكـ   نتـرل رفتـار بـهكدر  یا   ق گسـتردهير هستند و به طريپذ   دسترس
بـرآورد  كيـدر . ميريدر نظر بگ نترل فراگیرکپذیری مستقیم برای    دسترسمثابه    را به یم باخبريتوان   ىم

 كيـم در كـ   ر و دسـتيپـذ   م دسترسيطور مستق   ه بهكهستند  يىمحتواها یباخبر یه، محتواهاياول
  . ر هستنديپذ   دستگاه كاربر زبان بالقوه گزارش
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. امًال با تجربۀ آگاه مـرتبط اسـتكن حال، ياما با ا. است یردكاركامًال كمفهوم  كي یباخبر
م و هر جا تجربـۀ آگـاه يابي   ىز ميرا ن یم، باخبريابي   ىرا م ىه آگاهكدر موارد متعارف، در هر جا 

 ینتـرل رفتـار و بـراكه در كـوجـود دارنـد  ىدر دستگاه شناخت یموجود است، اطالعات متناظر
گزارش و  یه اطالعات براكرسد هر زمان    ىنظر م   س، بهكع   به. ، در دسترس هستندىرش زبانگزا

و  ىان آگـاهيـن، ميبنـابرا. تجربۀ آگاه متناظر وجـود دارد كير هستند يپذ   ر دسترسينترل فراگك
  .م برقرار استيتناظر مستق كي یباخبر

دربـار?  ىت اساسـيـواقع كيـن يـده دارد و ايچيپ یشتر برود، تجربه ساختاريتواند پ   ىتناظر م
از  ىها روابط      ان تجربهين ميهمچن. ده دارديچيهندسۀ پ كي یدان بصرينمونه، م یبرا. تجربه است

. ن گونـه امـور برقـرار اسـتيـدر ا ىمثابه شدت نسب   به يىها   شباهت و تفاوت برقرار است و نسبت
ف و يتوص یساختار ی      ها   ن ويژگىيتواند بر حسب ا   ىم یا   م تا اندازهك   دست ىتكتجربۀ هر سابج

و  ى، سـاختار هندسـىشده، شدت نسـب كت ادرايشباهت و تفاوت، موقع یها   نسبت: ه شوديتجز
 یمتنـاظر ىژگـي، ویسـاختار یها   ىژگين وياز ا كيه هر ك   نيگر ايد یقت محوريحق. مانند آن

  . دارند یدر ساختار پردازش اطالعات باخبر
رنـگ،  یهـا   ان تجربـهيـم یزيهر تما یازا   به. ديريرنگ را در نظر بگ یها   مثال، احساس یبرا

 یم فضـاينـك   ىه ما تجربه مك ىمختلف یداريپد یها   رنگ. در پردازش وجود دارد یز متناظريتما
ن يـا ی      هـا   ويژگى. اند   رنگ، اشباع و شدت متفاوت   ه در تهكدهند    ىل مكرا ش یا   دهيچيپ یبعد   سه

نشـان  یبصـر یهـا   دسـتگاه ىبررسـ: شـوند ىابيتوانند از مالحظات پردازش اطالعات باز   ىفضا م
ن يـشـوند و ا   ىل مـيـص داده و تحلينور، در سـه محـور متفـاوت تشـخ یها   گونه   ه موجكدهد    ىم

د? يـپد یبعـد   ن، سـاختار سـهيبنابرا. مربوط است یبعد یندهايه به فراكاست  یبعد   اطالعات سه
اسـت  یزيـقاً همان چين دقيا. تناظر دارد یبصر یباخبر یبعد   ماً با ساختار سهيرنگ، مستق یفضا

ر تناظر دارد و به ايـن ترتيـب، يپذ   با اطالعات گزارش ىز رنگيم، در آخر هر تمايه ما انتظار دارك
  . ند بازنمايى وجود دارد، متناظر استيه در ساختار فراك یزيبا تما
ابى از يـماً در سـاختار قابـل بازيمسـتق یدان بصـريـم ىتـر، سـاختار هندسـ   سرراسـت ینحو   به

تواند گزارش شده و در نتيجـه    ىه مك یبا امر ىهر نسبت هندس. شود   ىس مكمنع یپردازش بصر
 ىم، داسـتانيار داشتيه در اختك یزياگر تنها چ. بازنمايى شود، تناظر دارد ىطور شناخت   تواند به   ىم



 

 

هم
زد

ان
ل پ

سا
/ 

ره
ما
ش

 
ول

ا
 

74  

م يتوانســت   ىگــر بــود، نمــ   نشكــ كيــ یو بصــر ىدربــار? پــردازش اطالعــات در دســتگاه شــناخت
 ی      هـا   م ويژگـىيتوانست   ىحال م   نيبا ا ىم، ولينكمشاهده  مستقیمًاگر را    نشكآن  یبصر یها   تجربه

  . مينكها را استنتاج       آن تجربه یساختار
. ز بازنمـايى خواهـد شـديـن ىطور شـناخت   ه آگاهانه تجربه شود بهك ى، هر اطالعاتىلكطور    به

ن مسـئله يـا. متنـاظر اسـت یزبافت در پردازش بصـريبا ساختار ر ینۀ بصريزم 27زبافتيساختار ر
 ىر ذهنـيتصـاو .ز صـادق اسـتيـن ىرحسـيغ یها   تجربه یبرا ىگر و حتيتجربه در جهات د یبرا

 ی      ها   عواطف، ويژگى ىحت. اند   ه در پردازش بازنمايى شدهكای دارند    ىهندس ی      ها   ويژگى ىداخل
پـردازش  یويژگـى سـاختار كيـم بـا يطـور مسـتق   ه بهكدارند  ىهمچون شدت نسب یا   یساختار

 ینـدهايبـر فرا یشـترير بيوجود داشـته باشـد، مـا تـأث یشتريه شدت بك ىطيمتناظر است؛ در شرا
ر و يپـذ   تجربـه دسـترس یسـاختار ی      هـا   ه ويژگـىكـل يـن دليـقـاً بـه ايل، دقكدر . ميابي   ىم یبعد

  . بازنمايى خواهند شد یم در ساختار باخبريطور مستق   ها به      ن ويژگىير هستند، ايپذ   گزارش
قـوام  یه بـه اصـل انسـجام سـاختاركاست  یو باخبر ىآگاه یان ساختارهايم ىختير   ن هميا

طـور    بـه ىشـناخت ینـدهايه اگرچـه فراكـاسـت  یت محـورين واقعيگر ا   انين اصل بيا. بخشد   ىم
گـر يد   كيـو شناخت جـدا از  ىستند، آگاهيدربار? تجربۀ آگاهانه ن يىها   تيمستلزم واقع ىمفهوم

  . دارند ىهمبستگ ىقيطور عم   ه بهكنند، بلك   ىت نمكحر
 یسـاختار ی      هـا   ه ويژگىكدهد    ىان مكور به ما امكاصل مذ. ن اصل حدود خودش را دارديا

 ی      هـا   تجربـه ويژگـى ی      هـا   م، امـا همـۀ ويژگـىيابيـپردازش اطالعـات باز ی      ها   تجربه را از ويژگى
ه كـاحسـاِس قرمـز وجـود دارد  ىت درونـيـاز تجربـه ماننـد ماه يـى      هـا   ويژگـى. ستندين یساختار

وس، كـف معيط یوهايخود قابل فهم بودن سنار. د شونديق یف ساختاريتوص كيتوانند در    ىنم
ماننـد،    ىمـ ىسان باقكي یساختار ی      ها   وس هستند اما ويژگىكقرمز و سبز مع یها   ه تجربهك ىحالت

ان يـطور مستوفا ب   كه آن را به   آن   ىند، بك   ىد ميمق تجربه را یساختار ی      ها   ه ويژگىكدهد    ىنشان م
لحـاظ    ان دو دسـتگاِه بـهيـوس مكمع یها   ه تجربهك ىه ما زمانكت ين واقعين وصف، هميبا ا. كند

را  یسـاختار ی      هـا   م ويژگـىيه مجبـوركـم ينـك   ىم، احساس مينك   ىسان را تصور مكي یردكارك
ات يـمـا از ح ىتا چه اندازه در تلقـ یه اصل انسجام ساختاركدهد    ىنشان م م،ينكها    ر رييبدون تغ

م يتـوان   ىت مـيـه در نهاك   ست، چنانين یضرور منطقًااصل  كين اصل يا. است یمان محور   ىذهن
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د يـق كيـحال    نيدهند، اما با ا   ىم یه همۀ موارد پردازش اطالعات بدون تجربه روكم ينكتصور 
  . رود   ىشمار م   فيزيكى به   شناخته شده برای پيوند رواند و يشد

م تجربـه را بـر حسـب يرمسـتقين غيـيارآمـد از تبكار ينـوع بسـ كيـ یاصل انسـجاِم سـاختار
مربـوط بـه  یهـا   تيـم از واقعيتـوان   ىنمونـه، مـا مـ یبـرا. سـازد   ىر ميپذ   انكام ىكيزيف یندهايفرا

. مينـكرنـگ اسـتفاده  یم سـاختار فضـايرمسـتقين غيـيتب یبـرا یاطالعات بصـر ىپردازش عصب
ن يـيباشـند و آن را تب یتواننـد مسـتلزم سـاختار بـاخبر   ىمـ ىمربوط به پردازش عصب یها   تيواقع

 یهـا   پـژوهش. ن خواهـد شـديـيز تبيـم، سـاختار تجربـه نينگارينند؛ اگر اصل انسجام را مسلّم بك
نـد و كخفـاش رهنمـون  كيـدر  یاز ساختار باخبر ین است ما را به فهم بهتركمم ىحت ىتجرب

. نـدكفيب» دارد ىتـيفيكخفـاش بـودن چـه «ه كگل ينند? نك   ن پرسش نگرانيبر ا ىميرمستقيپرتو غ
نمونـه،  یبـرا(دهـد   ىدسـت مـ   به ىن آگاهييشتر آثار موجود دربار? تبياز ب ىعيطب یرين اصل تفسيا

Clark 1992 Hardin 1992  دربار? رنگ وAkins 1993 ها   دربار? خفاش( .  
باً همگـان يه تقركقدر متعارف است    شود آن   ىمتوسل م یريپذ   نا   نيين اصل گرچه غالباً به تبيا

 ّ   . است ىآگاه ىن شناختييدر تب ىاساس یانگارند و محور   ىم مآن را مسل
را  ىعلـوم عصـبار در كـاز  ىعـيطب یريان تفسـكـن اميهمچنـ یو بـاخبر ىان آگاهيانسجام م

 یهـا   هيفرضـ. شده است    رهنمون ىآگاه) همبسته عصبیا ي(زیرنهاد ردن كه به جدا كند ك   ىفراهم م
ه كنند ك   ىاظهار م )1990(مثال، كريك و كخ  یبرا. اند   ن مورد مطرح شدهيدر ا ىخاص گوناگون

ه كـد يـگو   ىه ليبت مك   ىباشند، در حال ىآگاه ىن است همبستۀ عصبكمم ینوسانات چهل هرتز
اگـر مـا اصـل انسـجام را . )Libet, 1993(اسـت  یافتـه در زمـان، محـوريگسـترش  ىت عصـبيـفعال
ق آن اطالعـات يـه از طركـ ینـديفرا: اسـت یباخبر ىآگاه ىكيزيهمبستۀ ف ترین   مستقیمم، يريبپذ
تواننـد    ىخـاص متفـاوت مـ یهـا   هيفرض. شوند   ىر ميپذ   ر دسترسينترل فراگك یم برايطور مستق   به
مثـال، كريـك و  یبـرا. ر شـونديتفس یحصول باخبر ىدربار? چگونگ ىتجرب یشنهادهايمثابه پ   به

ق آن اطالعـات بـا حافظـۀ يـه از طركهستند  یريمس یهرتز 40ه نوسانات كنند ك   ىشنهاد ميكخ پ
اسـت  ىعيمشابه، طب یا   گونه   هب. شوند   ىآماده م یبعد یندهايفرا یله براين وسيق و بديارآمد تلفك
ن يـه اكـل يـن دليـقاً به ايز مناسب است، دقيبت نيافته در زمان ليت گسترش يم فعالينكه فرض ك

ار كـ یفضا«شنهاد شده مانند يپ یها   گر همبستهيد. انجامد   ىر ميفراگ یريپذ   ت به دسترسينوع فعال
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گر به    های گزينش      ورودی«و  )Farah, 1994(29فره» 28ت بااليفيكبا  یبازنمودها«، )1988(بارز » ريفراگ
 يىها   هيتوانند فرض   ىن موارد ميهمۀ ا. اند   گونه   نيز همين )Schallice, 1972(شليس » نشكهای       دستگاه
م اطالعـات را ير سـاختن مسـتقيپـذ   رد دسترسكاركه ك یاركسازو. باشند ار باخبریکسازودربار? 

  . ندك   ىر اجرا ميفراگنترل ك یبرا
 یار بـاخبركه سـازوكـشـود    ىجه ميم، نتيريرا مفروض بگ یو باخبر ىان آگاهياگر انسجام م

در مغـز بـر  يىارهاكسـازو چـهقـاً يه دقكـن پرسـش يـا. خود همبستۀ تجربۀ آگاهانـه خواهـد بـود
 يىارهاكن سـازوياز چن یاديد تعداد زياست؛ شا ىتجرب ىاند، پرسش   مكر حايفراگ یريپذ   دسترس

را  یه بـاخبرك يىندهايه فراك   م ين باور داريا یبرا ىليرش اصل انسجام، دلياما با پذ. موجود باشد
�  . ز خواهند بودين ىآگاه پایهاز  ىحال بخش   عين در نندک   تبیین م

  30یاصل ثبات ساختار. 2.7
 یهـا   سان باشند، تجربهكيزبافت يو ر ردیکارکـسازمان ه دارای كن اصل، هر دو دستگاه يبر اساس ا

ّ  یاگر الگوها. سان خواهند داشتكي ىفيك  -شـود یپـرداز   ون نسـخهكيليبا س ىسازمان عصب ىعل
 ىسـانكي یهـا   تجربـه -سان تعاملكي یهر نورون و الگو یون براكيلياز س یا   نمونه، با تراشه یبرا

 یبنـد   بيـكت دارد، تريـظهـور تجربـه اهم ین اصـل، آنچـه بـرايـبر اسـاس ا. جاد خواهند شديا
ّ  ىانتزاع یه الگوكست، بليدستگاه ن كيخاص  ىكيزيف البتـه، . ان اجـزای آن اسـتيم ىتعامل عل
بـه  ىه آگـاهكـانـد       شه بودهين انديبر ا )Searle, 1980: نمونه یبرا( ىبرخ. ن اصل محل مناقشه استيا

انسـان لزومـاً آگـاه  كيـ ىونكيليخت سير   ه همك   وند خورده است، چنانيپ ىخاص ىشناس   ستيز
ن اصـل يـا یبـرا ىتواند پشتوانۀ مهم   ىم یركف یها   شيل آزمايه تحلك   حال، معتقدم    نيبا ا. ستين

  . فراهم آورد
ن اصـل نادرسـت يـه اكـد يـنكفرض  )برهان خلف: (ار مختصريبس ىركش فيآزما كي

د تنها يشا. متفاوت داشته باشند یها   توانند تجربه   ىسان مكي یردكاركلحاظ    است و دو دستگاِه به
داشـته  ىمتفـاوت یهـا   آنها آگاه باشـند، امـا تجربـه ید هر دوياز دو دستگاه آگاه باشد و شا ىكي

هـا، و دسـتگاه       دستگاه از نورون كيه كم يد بگوييتر شدن موضوع، اجازه بده   روشن یبرا. باشند
گـر يه دسـتگاه دكـ   ىحال ند؛ درك   ىدستگاه، قرمز را تجربه م كيون ساخته شده و كيليگر از سيد
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ه كم ينكم تصور يتوان   ىن، ما ميبنابرا. سان دارندكي ىده   ند؛ دو دستگاه سازمانك   ىرا تجربه م ىآب
 یهـا   راشـهبـا ت ىكـي   ىكـيهـا را       د نـورونيشا. ل شوديتبد یگريج به ديتدر   از دو دستگاه به ىكي

ن ينـابياز مـوارد ب ىفـيب، بـه طيـن ترتيبـد. مينـكن يگزيسان جاكي ىرد موضعكاركبا  ىونكيليس
 یهـا   و تجربـه ىكـيزيب فيـكسان دارند، امـا تركي ىده   از آنها سازمان كيه هر كم يابي   ىدست م

ه كـد وجود داشـته باشـند يف، دو دستگاه الف و ب باين طيدر طول ا. از هم دارند ىنسبتاً متفاوت
ن يـا. آنها متفاوت اسـت یها   م، اما تجربهيا   ردهكن يگزيدهم دستگاه را جا   كيمتر از كان آنها، يم

ون در كيليمربوطه در الـف بـا سـ ىه مدار عصبك   نياند به جز ا   سانكي ىكيزيلحاظ ف   دو دستگاه به
  .ن شده استيگزيب جا

م و يمربوطـه در الـف را بـردار ىه مدار عصـبكن است يا یركش فين آزمايدر ا یديلكگام 
ّ    به ىونكيليمدار س به موازات آن ن دو يـان ايـم یديلكم و ينكخت با آن را نصب ير   هم ىلحاظ عل

 ىستم از قرمز بـه آبـيشود؟ بنا بر فرض، تجربۀ آگاهانه س   ىم چه ميزن      ىد را ميلك ىوقت. ميقرار ده
ر، در اصـل ييـسـتم پـس از تغيه سكـد يـآ   ىدسـت مـ   ت بهين واقعيته از اكن نيا. ردكر خواهد ييتغ

  . قاً الف بودير دقييه قبل از تغك   ىحال ای از ب است در   نسخه
! رات شـودييـتغ متوجـهه كـدسـتگاه وجـود نـدارد  یبـرا ىگرفتن مفروضات، راه   اما با در نظر

 ّ  یرفتـار یها   ىژگيو و یردكارك یها   ه تمام حالتك یطور   ماند به   ىم ىاش ثابت باق   ىسازمان عل
 ىچ مجـاليهـ. رخ نداده است ىچ امر نامعموليه دستگاه مد نظر است، هك ىتا زمان. مانند   ىثابت م

از  یركـ، ساختار هـر فىلكطور    به. »ب اتفاق افتاده استيغر یزيچ! هوم«. ر وجود نداردكف یبرا
اگـر . مانـد   ىمـ ىثابـت بـاق جا نياشود؛ اما ساختار پردازش در س كد در پردازش منعيل باين قبيا

 یان داشـته باشـد و بـرايـسـتم جريامًال آزاد از سكد يوجود داشته باشد، با یركن فيقرار باشد چن
ر بگـذارد، يتـأث یر بـر پـردازش بعـدكن فياگر ا. (امًال ناتوان استك یبر پردازش بعد یاثرگذار

د را يـلك ىن اسـت حتـكـمـا مم.) ز خواهند بوديمتما یردكاركطور    ها بر خالف فرض، به   ستميس
دسـتگاه عقـب و جلـو » چشم درونى«در برابر  ىقرمز و آب یها   ه تجربهك یا   گونه   م، بهيچند بار بزن

  . نخواهد شد» ت رقصانيفيك«ن يطبق فرض، دستگاه هرگز متوجه ا. بروند
ه كـوجود دارد     دربار? تجربه یت محوريواقع كي. است ىن امر به نظرش نقض فرض اصليا

طـور قابـل    ه هـر وقـت تجربـه بـهكـن اسـت يـت ايـار آشناسـت و آن واقعيبا توجه به خودمان بس
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طـور نبـود    نياگر ا. ميببر ىر پييم به تغيتوان   ىم، مينك   ىند و ما به آن توجه مك   ىر مييتغ یا   مالحظه
شـه در مقابـل چشـمانمان عقـب و جلـو يما هم یها   ه تجربهكم يديرس   ىانه مكاكان شكن اميما به ا

. ده شـده اسـتيـقـه قبـل آفريه جهان پـنج دقكان دارد كن اميهمانند ا ىه شأنين فرضيا. روند   مى
ن فـرِض يـگـرفتن ا   بـا در نظـر. سـتيمنسجم باشد اما قابل قبـول ن ىلحاظ منطق   ه بهين فرضيد ايشا
جـه ين نتيـرات در پـردازش متنـاظر اسـت، بـه اييـرات در تجربـه بـا تغييـه تغكت قابل قبول يغا   به
د از نـوع يـسـان باكي یردكاركـلحـاظ    ن است و دو دسـتگاِه بـهكنامم ىۀ اصليه فرضكم يرس   ىم
و » بيـغا ىفـت ذهنـيك« ىفلسـف یهـا   هيتر، فرض   ىان فنيبه ب. ها برخوردار باشند      از تجربه ىسانكي
 . اند   نكنامم ىو قانون ىلحاظ تجرب   اند اما به   نكاگرچه منطقاً مم» وسكمع ىت ذهنيفيك«

ن اسـت بـه كـمم ىسـتم عصـبيس ىونكيليخـِت سـير   ه هـمكن است نگران باشند كمم ىبرخ(
ن كخت ممير   هم اگرد تنها يگو   ىاصل ثبات م. ن پرسش گشوده استين باشد، اكنامم ىداليل فن

  ). ربۀ آگاهانه را خواهد داشتاز تج ىسانكيباشد نوع 
ن يـگـر، ايبـار د. ن اسـتيه همـيگفتن وجود دارد، اما اصـل قضـ یبرا یشتريز بيچ جا نيادر 

 كيرد تا به يگ   ىو پردازش بهره م ىان آگاهيدربار? انسجام م ىات مشابهياز واقع یركش فيآزما
م يش بـرود، خـواهياگـر اسـتدالل پـ. و تجربه برسد ىكيزيان ساختار فيدربار? نسبت م یجۀ قوينت

 ی      هـا   انـد، ويژگـى   ماً با ظهـور تجربـه در ارتبـاطيه مستقك ىكيزيف ی      ها   ه تنها آن ويژگىكدانست 
�  . ندك   ىعمل م ىۀ آگاهيگر بر نظريد ید قويق كيته به مثابۀ كن نيا. هستند    سازمان

  اطالعات یا   ۀ دو جنبهينظر .3.7
را » سـازمان«و » یبـاخبر«همچون  يىم سطح بااليآنها مفاه. بودند ای   غیرپایهن اصول يشيدو اصل پ

در سـطح  ىۀ آگـاهيـن در نظرياديـن بنيدن بـه قـوانيقـوام بخشـ ین، بـرايرنـد و بنـابرايگ   ىدربر م
عـالوه بـر آنهـا بـه . ننـدك   ىعمـل مـ یقو یوديمثابه ق   ن اصول بهيهمه، ا   نيا با. قرار دارند ىنادرست
  . نندكن ييت، بتواند آنها را تبيها متناسب باشند و در نها   دين قيه با اكاز است ين ای   پایهاصول 

مـن . اسـت اطالعـاتطـور عمـده دربردارنـد? مفهـوم    نم، بـهك   ىشنهاد ميه من پك یا   هياصل پا
ه اطالعات وجـود ك يىجا. نمك   ىم كدر )Shanon, 1948( 31ش در مفهوم َشنُنيم و بكاطالعات را 

 كيـ. انـد   گرفتـه یجـا ىاطالعـات یفضـا كيـه در كوجود دارند  ىداشته باشد، حاالت اطالعات
ه كـرا  يىهـا   ه نحـوهكان عناصرش دارد يتفاوت م یها   از نسبت یا   هيپا یساختار ىاطالعات یفضا
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 یا   دهيـچيق پيـاوت هسـتند، احتمـاالً بـه طرا متفيق آنها مشابه يفضا از طر كيعناصر متفاوت در 
م اطالعـات يتوان   ىت از شنُن مياست، اما به تبع ىانتزاع یا   ءىش ىاطالعات یفضا. ندك   ىمشخص م

متجسـم  ىكـيزينحـو ف   ز بـهيمتمـا ىكـيزياز حـاالت ف يىه هنگـام وجـود فضـاكـم يبدان یرا امور
ّ  يىرهايتوانند از مس   ىان آنها ميم یها   ه تفاوتك یشوند، امور   ىم تـوان خـود    ىم. منتقل شوند ىعل

 را از ىم عبارتياگر بخواه. دانست ىاطالعات یفضا كيبخش    شوند قوام   ىه منتقل مكرا  ىحاالت

ه کـتفـاوت� اسـت  ىكـيزياطالعـات ف: ميين بگـويم چنـيتوان   ىم، ميريوام بگ )Bateson, 1972( 32نبتيسِ 
�  . ندک   تفاوت� را ایجاد م
طـور    اطالعـاِت بـه ىان برخـيـه مكـرد يـگ   ىن مالحظه سرچشمه مـيبودن از ا یا   اصل دوجنبه

 ىختـير   خـاص هـم) ىا تجربـيـ( پدیـداری ىاطالعـات یفضـاها ىافتۀ خاص و برخي   تجسم ىكيزيف
م يتـوان   ىشد، م یه وارد اصل انسجام ساختاركن نوع مالحظات يبر اساس هم. م وجود دارديمستق

 يىهـا   م بـا تفـاوتيطور مسـتق   ه بهكدارد  یساختار    یداريان حاالت پديه تفاوت مكم يمتوجه شو
را  ىه تفاوتك يىها   ژه، با آن تفاوتيبه و. افته است متناظر استيتجسم  ىكيزيف یندهايه در فراك

ّ  یرهايدر مس گـر، يعبـارت د   بـه. ننـدك   ىجـاد مـير ايـنترل فراگكو  یريپذ   ر در دسترسيدرگ ىعل
و تجربۀ آگاهانه تجسـم  ىكيزيه در پردازش فكافت يرا  سان��ی ىانتزاع ىاطالعات یتوان فضا   ىم
  . افته استي

دو ) اطالعـات ىم برخـكـ   ا دسـتي(ه اطالعات ك   نيا: انجامد   ىم ىعيۀ طبيفرض كين امر به يا
ه را يـاصـل پا كيـگـاه يجا ن فـرضيـا. یداريوجه پد كيو  ىكيزيوجه ف كي: ه دارنديوجه پا

تجربـه بـر . نـدكن يـيباشـد و آن را تب ىكـيزيق فيظهور تجربه از حقـا ین است مبناكه ممكدارد 
گـر را يه جنبـۀ دكـ ىابـد، درحـالي   ىجنبـه از اطالعـات ظهـور مـ كيـمثابـه    گاهش بـهياساس جا

  . ميابي   ىم ىكيزيافته در پردازش في   تجسم
تـوانم بـه اختصـار    ىن جـا تنهـا مـيـرد و من در ايگ   ىمالحظات پشتوانه م ین اصل از تعداديا

رات در تجربـۀ آگاهانـه ييـه بـا تغكـ ىكيزيرات فيياول، مالحظۀ نوع تغ. نمكان يرا ب ىلكخطوط 
ّ    شه بهيهم ىراتيين تغيه چنكاز آن است  ىكمتناظر است، حا دن يشان در قوام بخش   ىسبب نقش عل

قـاً بـر يه دقكـاز حـاالت  ىانتزاع یفضا كيدرون  يىها   ل هستند، تفاوتيدخ عات�تغییرات اطالبه 
ّ  یها   حسب تفاوت ّ  یرهايشان در مس   ىعل ه اصـل كدوم، اگر قرار باشد . اند   م شدهيخاص تقس ىعل

تجربـه  یرا بـرا ىنياديبن سـازمان�م تا ويژگى يازمنديصورت ما ن   نيا برقرار باشد، در ىثبات سازمان
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ن اصـل يـسـوم، ا. ار اسـتيـع   تمـام ىه با آن مرتبط شود و اطالعات يك ويژگى سـازمانكم يابيب
فـراهم  ىاطالعـات یبـر حسـب سـاختار حاضـر در فضـا ین اصل انسجام ساختارييتب یبرا یديام
ه كـ ىامكـاح -دربـار? تجربـۀ آگاهانـه ادعاهایمـانو  ام�ـاح ىن شناختييل تبيچهارم، تحل. ندك   ىم

از آن اسـت  ىكحـا ـوند دارنديقاً با خود تجربه پيهمه عم   نيا رند اما باين پذييتب یردكاركطور    به
 یجـا ىه در پـردازش شـناختكـاسـت  یا   ىرند? حاالت اطالعـاتيدربرگ یطور محور   ن بهييه تبك

ن يـيو تبن تجربـه يـيان تبيـق ميانسجام عم كيان كبر اطالعات ام ىۀ مبتنيجه نظريدر نت. اند   گرفته
  . آورد   ىمان دربار? آن را فراهم ميام و ادعاهاكاح

بـر . ن اسـتياديـعـالم بن كيـزيف یه اطالعات بـراكرده است كاظهار  )Wheeler, 1990( 33لريو
رنـد و يل بگكتواننـد بـر حسـب اطالعـات شـ   ىمـ كيـزين فيقوان» تيآن از ب«دگاه ين ديحسب ا

ند يه واقعاً بگوك   نينند بدون اك   ىجاد ميرات متفاوت را ايه تأثكنند كرا فرض  ىمختلف یها   حالت
. ديـآ   ىحسـاب مـ   ه بـهكـاسـت  ىاطالعـات یت آنها در فضايتنها موقع. هسـتند يىها   آنها چه حالت

 ىن دربار? آگـاهياديۀ بنينظر كيرا در  ىاست تا نقش ىعينامزد طب كيصورت، اطالعات    نيا در
ن هسـتند و دو ياديقتاً بنيه بر اساس آن اطالعات حقكم يرس   ىاز جهان م یا   ىما به تلق. ندكفا يز اين

  . عالم دارند یداريو پد ىكيزيف یها   ىژگي، متناظر با ویا   هيجنبه پا
 یهـا   از پرسـش ین اسـت و تعـدادين نـامتعيار نظری و همچنـيبودن بس یا   البته، اصل دوجنبه

 یا   اطالعـات جنبـه تمـاما يـه آكن است يار اكپرسش آش كي. ندك   ىها م   نداده ر   را پاسخ  یديلك
ه نشـان كم يازمندين نياديۀ بنينظر یبرا یشتريد بيه ما به قكن است يان اكام كي. دارند یداريپد

 یديـن قيه چنـكـن اسـت يـگـر ايان دكام. دارند یداريپد یا   دام نوع اطالعات جنبهكقاً يدهد دق
نون تصور كه ما تاكاست  یزيتر از آن چ   ار گستردهيصورت، تجربه بس   نيا در. وجود نداشته باشد

رسـد،    ىنظـر مـ   ن مسئله در ابتدا خالف شهود بهيا. هست يىه اطالعات هرجاك   م، همچنان يا   ردهك
هرجا پـردازش . ندك   ىسب مك ىت با تأمل اعتبار و ظرافت خاصين موقعيه اكنم ك   ىر مكاما من ف

ای هــم وجــود دارد و هــر جــا پــردازش اطالعــات    ه   وجــود دارد، تجربــۀ ســاد یا   ســاده اطالعــات
مـوش سـاختار پـردازش اطالعـات  كيـ. ای هم وجود دارد   ه   ای وجود دارد، تجربۀ پيچيد   ه   پيچيد
 كيـد ينسـبت بـه انسـان دارد؛ شـا یتـر   نسبت به انسان دارد و متناظر با آن تجربۀ ساده یتر   ساده

در . ن نوع تجربه را داشته باشـديتر   ت ساده، سادهيغا   ساختار پردازِش اطالعاتِ به كيترموستات 
د يـه فقط گهگاه پدكز خواهد بود يانگ   ن باشد، شگفتياديويژگى بن كيقتاً يواقع، اگر تجربه حق



 

 

81  

رو
ي
وي
ار
ي

 
ئل
س
 م
با

 ة
اه

آگ
ي

 

«
 

كامًال  ىن پرسشيدر هر صورت ا. دارند یتر   نواختكي ىن گستردگياديبن ی      ها   شتر ويژگىيب. ديآ
رقابـل قبـول يشـود، غ   ىمـ ىه غالبـاً تلقـكـن موضع به آن انـدازه يگشوده است، اما به اعتقاد من، ا

  . ستين
 یاسـت، بـاب نظرپـرداز ىان اطالعات و تجربه در دست بررسـين مياديه ارتباط بنك ىهنگام

نمونـه، غالبـاً خاطرنشـان شـده  یبرا. دارد، باز استت جهان توجه يه به ماهكتری    مهم ىكيزيمتاف
ار را بـر حسـب كن يند و اك   ىف ميتوص 34ربط�طور    را تنها به یا   هيپا یها   تيهو كيزيه فكاست 
انـد و    ف مشـخص شـدهيتوصـ ىطـور ربطـ   ه خودشـان بـهكـ يىهـا   تيـگـر هويشان با ديها   نسبت

. شـود   ىده گرفتـه مـيـناد ىكـيزيهـای ف   تيـهو 35ىت نفسيماه .دهد   ىطور تا به آخر انجام م   نيهم
صـورت مـا    نيـا امـا در. وجـود ندارنـد یا      ىنفسـ ی      ها   ن ويژگىينند اصًال چنك   ىاستدالل م ىبرخ

ّ يه جرك ىم و جهانيمان   ىم وجـود  یا   چ ويژگىيو ه) ان محض اطالعاتيجر(محض است  ىان عل
 كيـوجـود دارنـد،  ىنفسـ ی      هـا   ه ويژگـىكرد يبپذ ىسكاگر . ت بدان مربوط شوديه علكندارد 

 - ىكــيزيامــور ف ىنفسـ ی      هــا   ه ويژگــىكـن اســت يــه در بــاال ارائــه شـد، اكـ ىعــيطب ینظرپـرداز
. هسـتند یداريـپد ی      هـا   خودشـان ويژگـى - شـود   ىها مربوط مـ   تاً بدانيت نهايه علك يى      ها   ويژگى

توانـد بـه    ىن اظهـار مـيـا. اطالعات هستند ىجنبۀ درون یداريپد ی      ها   م ويژگىيين است بگوكمم
 ّ  یريگـرفتن تصـو   ه با در نظـرك ىعيطب ىنگران كيتجربه پاسخ دهد،  ىدغدغه دربار? دخالت عل

ّ    به ىكيزيه بر اساس آن قلمرو فك  ىكـيزيامـر ف یبـرا ىليمكت یبسته است و تجربه امر ىلحاظ عل
ه تجربـه چگونـه كـسـازد    ىن مـكته را ممكن نيا كدر ىدگاه اطالعاتين ديا. ديآ   ىد مياست پد

ّ ين است نوع ظركمم  ىكيزيامور ف ىت نفسيگاه آن به مثابۀ ماهيرا بر حسب جا ىفى از ارتباط عل
 ىۀ علمـيـنظر كيجاد يف ااحتماالً بهتر است به نفع هد ىكيزيمتاف یپرداز   هين نظريا. داشته باشد

  .گشا است   امًال راهك ىنار گذاشته شود، اما در پرداختن به موضوعات فلسفك

  خاتمه. 8
ه كـن اسـت يـگمـان مـن ا. هـا اسـت      ى از گزينهكيام، نظری است اما    ردهكه من ارائه ك یا   هينظر

اصل خواهنـد  ىدر باب آگاه یا   نندهك   ۀ قانعيدر هر نظر ىو ثبات سازمان یاصول انسجام ساختار
ده يـا كيـشـتر ينـون بكدر واقـع، ا. اسـت ىنيقيمتر ك ىبودن آگاه یا   ۀ دوجنبهيگاه نظريجا. بود

ن يـه اكـم، الزم اسـت يداشته باشـ يىنها ىنييت تبيبه موفق یديه امك   نيا یبرا. هينظر كياست تا 
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حال، تأمل در بـاب    نيبا ا. ابديل يتفص یتر   یل قوكمشخص شود و به ش یتر   املكل كه به شينظر
ن در يرقابـل قبـول اسـت و همچنـيقاً از چه جهت قابل قبول و از چه جهت غيه دقين نظريه اك   نيا

  . نجامديب یۀ بهتريتواند به نظر   ىندارد، م يىاراكجا كدارد و  يىاراكجا كه ك   نيباب ا
ن يـيگـر را تبيد یزيا چينند ك   ىار مكده را انين پديا اي ىموجود در باب آگاه یها   هيثر نظركا

شـرفت در يه پكـدوارم نشـان داده باشـم يـام. دهنـد   ىارتقا م یا مسئله را به يك راز ابدينند، ك   ىم
 یهـا   شـتر بـه پـژوهشيشـرفت بيپ یبـرا. ن اسـتكم، مميريبگ یه آن را جدك ىزمان ىمسئله حت

مسـئلۀ دشـوار  كيـمسـئلۀ دشـوار . ميازمنـدين یتـر   قيـدق یها   ليتر و تحل   پالوده یها   هيگر، نظريد
  . خواهد ماند ىنشده باق   شه حليهم یم برايه معتقد باشكوجود ندارد  ىليچ دلياست، اما ه

  شتريب ۀمطالع یمنابع برا
 ىبرخـ یبـرا. ر مورد بحـث واقـع شـده اسـتياخ ىات فلسفيطور گسترده در ادب   به ىمسائل آگاه

. Tye 1995, Nelkin 1993, Block, 1995: نـك، ىدربـار? مسـائل مختلـف آگـاه ىمفهـوم یهـا   ح   ضـايا
انـد    انـد عبـارت   ردهكد يكتأ ىكيزين تجربه در چارچوب واژگان فييتب یها   یه بر دشوارك ىسانك
 Hodson 1988, Jackson 1982, Levine 1983, Lockwood 1989, McGinn 1989,  Negel: از

1974, Seager 1991, Searle1991, Strawson 199, Velmans 1991 .رد كـيه روكـ ىسـانك
 ,Churchland 1995, Clark 1992, Dennet 1991: انـد از   ننـد عبـارتك   ىرا اتخـاذ مـ ىليتحـو

Dretske 1995, Kirk 1994, Rosenthal 1996, Tye 1995 .یها   هيساختن نظر یبرا یاديتالش ز 
: كنـنـه ين زميـمالحظـات در ا ىبرخ یات وجود نداشته است، اما برايمشروح در ادب ىليرتحويغ

Handson 1988, Lockwood 1989 .ــ دو  lock, Flanagan and Guzeldere 1996, Metzinger 1995ن يهمچن
   .هستند ىر دربار? آگاهياز مقاالت اخ ىمجموعۀ عال

  ی مترجمها نوشت پى
  
 :شناسي اصل اين مقاله به شرح زير است  مشخصات كتاب* 

Chalmers , David, J. "Facing Up to the Problem of Consciousness", Published in the Journal of 

Consciousness Studies 2(3): 200-19, 1995. 

 .مقاله را با اصل آن مقابله نمودند ياسر خوشنويس كه متناز جناب آقاي  كربا تش

1. structural coherence 
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2  . organizational invariance 

3. double-aspect view 

4. Tagel 

5. phenomenal consciousness 
6. qualia 

7. awareness 

8. explanatory gap 

9. “What is consciousness”? Discover, 1992, p. 96. 

10. global workspace 

11. Bernard Bars 

12. A cognitive Theory of Consciusness 

13. Edelman 

14. Self-conscious 

15. Dennett 

16. Jackendoff 

17. explanandum 

18. The extra ingredient 

19. Penrose 

20. A Law of Minimization of Mystery 

21. coherent 

22. McGinn 

23. cognitively closed 

24. fundamental 

25. naturalistic dualism 

26. the principle of structural coherence 

27. fine-grained 

28. high-quality representation 

29. Farah 

30. the principle of organizational invariance 
31. Shanon 

32. Bateson 

33. Wheeler 

34. extrinsically  
35. intrinsic  
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