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شهود کماظر االشخص) آگاهی را درمییابد ،سپس با رد نگرشها فیزیکالیسیی ،از غیرفیزیکدی
بود ا تحویلناپذیر ِ آگداهی دفدام مدیکادد ا سدراناا بدا تفکیدک دا قلمدرا پدیددار ا
راا شااتیی ،تالش میکاد تا حل مسئلة آگاهی را به مسیر درست تود کیعای قلمرا پدیددار )
هدایت کاد.
از سو دیگر ،چالمرز طبیعیگرا است ا به همدین دلیدل آگداهی را کبدرتال داگاندهگرایدا
سایی) از طبیعت جدا ا میعالی نمیکاد ،بلکه آ را بهعاوا نیرایدی بایدادین کا غیرفیزیکدی) در
کاار دیگر نیراها بایادین فیزیکی مینشاند ا از این طریق تالش در تبیین آگاهی دارد .موضدوم
این مقاله نفسِ تفکیکها چالمرز است؛ نه مسئلة دشوار آگاهی .به باار چالمرز برا بررسدی
آگاهی باید از دیدگاه اال شخص بددا نگریسدت ،امدا اشدکال ایدن دیددگاه ایدن اسدت کده از
تطاپذیر این ماظر ا دسیرسپذیر بیشیر ماظر سو شخص غفلت میکاد
ااژگا کلیدد مسدئله دشدوار آگداهی ،دیویدد چدالمرز ،آگداهی پدیددار  ،داگاندهگرایدی
طبیعیگرایانه ،ماظر االشخص ،ماظر سو شخص ،فرارایدادگی

* دانشیار دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
** کارشناس ارشد فلسفه (گرایش منطق) دانشگاه اصفهان
تاریخ تأیید95/11/27:
تاریخ دریافت95/9/13 :

Email: Zaker@ut.ac.ir
Email: Hosseini.Mostafa1980@Gmail.com

172

روششناسی علوم انسانی /س /23ش /90بهار 1396

مقدمه

مسئله آگاهی از مسایلی است که به سختی به تور اندیشه فالسفه درمیآید و بنابراین ،حل آ جلد
ابهام موجود در مسئله آگاهی نه تنها یافتن راه ح  ،بلکله گلاهی
و جهدی عمیق و فراوا میطلبدِ .
ِ
فهم اص موضوع را نیز تحتالشعاع قرار میدهد .به دیگر سخن ،نه تنهلا یلافتن راه حللی بلرای آ
ِ
ِ
ً
دشوار است ،بلکه گاهی اوقات نمیدانیم که اصال قرار اسلت دربلاره چله موضلوعی بحل کنلیم.
ً
تالش برای تعریف آگاهی را ،تسامحا ،میتوا به تالشی تشبیه کرد که آگوستین برای تعریف زملا
انجام داد .وی متوجه شده بود که وقتی در باره زما پرسش نکنید ،میدانید که زما چیسلت ،وللی
1

وقتی پرسش آغاز میشود ،دیگر نمیدانید که چیست.

2

در اینگونه موارد ،بهترین و شاید تنها روش ،این باشد که الگویی برای تبیین موضوع مورد نظلر
انتخاب کنیم و نتایج حاص از آ را بیازماییم .برای تبیین آگاهی نیز الگوهلای فراوانلی ارائله شلده
است3که احتماآلً میتوا آنها را بله چنلد دسلته کللی تقسلیم کلرد زیستشلناتتی ،کلامییوتری و
اعتقاد رایج بر آ اسلت کله الگوهلای میا رشلتهای (کله آمیختلهای از توانمنلدیهای
متافیزیکی.
ِ
ً
فیزیکی و متافیز یکی را در تود دارند) ،معمول ،تبیین جامعتری ارائه میدهند .این وضعیت حاکی
ْ
متافیزیک صرف نمیتوا بله مالاف نهلن رفلت و بایلد دسلتاوردهای عللوم در
از آ است که با
ِ
حوزههای گوناگو را نیز به ِجد در نظر داشت و با آنها در تعام بود.
یکی از الگوهای پیشنهادی بلرای تبیلین مسلئله آگلاهی ،الگلویی اسلت کله دیویلد چلالمرز،
فیلسوف نهن معاصر ،ارائه کرده است .وی در این الگو تالش کرده تا هم از مفاهیم متافیز یکی بهره

تفکیک مسائ آسا
ببرد و هم موانع فیزیکی را در نظر بگیرد .اساس کار وی چیزی است که آ را «
ِ
دشوار آگاهی» مینامد و اساس این تفکیک نیز در نهایت چیزی جز شهود نیست.
از مسئله
ِ

ً
مسائ آسا ِ آگاهی آنهایی هستند که مستقیما و بر اسلاس شلیوههای اسلتاندارد
علوم شناتتی قاب بررسیاند .به این صورت کله میتلوا ایلن پدیلدهها را در قالل

 - 1عموماً ساختِ واژه ( )consciousnessرا به یکی از افالطونیانِ کمبریج به نامِ رالف کادوُرث Ralph Cudworth
نسبت میدهند .وی در کتاب خود با عنوانِ نظام فکری حقیقیِ جهان The True Intellectual System of the
 Universeکه در واقع ،مربوط به حوزه الهیات است ،واژه آگاه ی را ،به منظور بیان مقاصد مورد نظر خود ،جعل کرد .وی
همدورة الک و مخالف تجربهگرایی بود.
 - 2برای آشنایی بیشتر با دیدگاه آگوستین ،پیرامون زمان ،رجوع کنید به :آگوستین ،)1380( ،اعترافات ،دفتر یازدهم ،ترجمه
سایه میثمی ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،چاپ دوم.
 - 3برای خواندن کتابی منسجم ،ارزشمند و البته مقدماتی در این باره میتوان به منبع زیر مراجعه کرد:
Seager, William (1999). Theories of Consciousness, London: Routledge.
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وار آگاهی1آنهایی هستند کله
مکانیسمهای عابی یا محاسباتی تبیین کرد .مسائ دش ِ

در مقاب این روش مقاومت میکنند .مسائ آسا ِ آگاهی ،شام مواردی است که به
نلایی تشلخی  ،مقوللهبنلدی و واکلنش بله
تبیین پدیدههای زیر میپردازنلد ( )1توا ِ

سازی اطالعات به وسیله سیسلتم شلناتتی؛ ()3
محرکهای محیطی؛ ( )2یکیارچه ِ

پذیری حالت نهنی؛ ( )4توانایی یک سیستم برای دستیابی به حالت درونی
گزارش ِ
تودش؛ ( )5متمرکز کرد ِ توجه؛ ( )6کنترل ارادی بر رفتار؛ ( )7تفاوت بین تواب و
بیداری (چالمرز ،20072،ص.)225

بهتر است مطل را با نکر یک نمونه بیا کنیم .مثال درد ،مثال توبی است؛ فرض کنید دسلت
ً
شما دچار جراحتی دردناک شده است .چگونه ایلن درد را توصلیف میکنیلد آیلا ایلن درد صلرفا
برآیند هما جراحت فیزیکی و واکنشهای عابی است یا اینکه چیزی غیلر از ایلن
مجموعه و یا
ِ
عابی مربوط به درد را تبیین
موارد است به اعتقاد چالمرز ،حتی اگر همه اتفاقات فیزیولوژیکی و
ِ

یفیت درد .این احساس هما
کنیم ،باز هم چیزی تبیین نشده باقی میماند ِ
تود احساس درد ،یا ک ِ
چیزی است که وی تالش دارد تا آ را با برچس ِ پدیداری (یا هما مسئله دشوار) از دیگر مواردی
که فیزیکی و مبتنی بر روابط علی هستند (یا هما مسائ آسا ) جدا کند.
بندی این تفکیک از آ ِ چالمرز است ،اما ایده اصللی آ را فالسلفه پلیش از
هرچند که صورت ِ

وی نیز مطرح کرده بودهاند و چندا تازگی ندارد .برای نمونه ،تامس نگ 3در مقاله معروف تلود بلا
عنوا «تفاشبود چه کیفیتی دارد  »4به عدم توانایی علوم معاصر در تبیلین مسلئله آگلاهی اشلاره
ً
منظر یگانه5مرتبط اسلت ،املا بله نظلر
کرده بود «[...هرچند] هر پدیده سابژکتیوی ،ضرورتا با یک ِ
ات تود] ،این منظر را نادیلده
میرسد که نظریههای ابژکتیو و فیزیکی ،به ناچار [و بر اساس مقتضی ِ
میگیرند» (نگ .)19746،

اما آنچه دیدگاه چالمرز را در این باره متفاوت میکند ،اصرار وی بر فرمولیزه کرد ِ این تفکیلک
8
است .الگوی کلی وی از این قرار است که نخسلت مفلاهیم پدیلداری7را از مفلاهیم روا شلناتتی
1

 -آگاهی معانی گوناگونی دارد که خارج از بحث این مقاله است ،اما منظور چالمرز از مسائل دشوار آگاهی فقط یک مسئله

است :آگاهی پدیداری (یا همان تجربهی آگاهانه).
2. Chalmers
3- Thomas Nagel
?4- What is it like to be a bat
5- single point of view
6- Nagel
7- phenomenal
8- psychological
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تفکیک میکند ،سیس ادعا میکند مفاهیم پدیداری را نمیتوا بله مفلاهیم روا شلناتتی تحویل
برد ،آ گاه برای تبیین امور پدیداری ،آنها را بهعنوا نیرویی بنیادین در کنار دیگر نیروهلای طبیعلت
گسسلتگی موجلود میلا ایلن نیلروی بنیلادین غیرفیزیکلی
جای میدهد1و در نهایت به منظور رفع
ِ
ِ
ِ
(آگاهی) و فیزیکی (طبیعت) ،اصولی را مطرح میکند که به نوعی هم ویژگیهای فیزیکی دارنلد و
هم ویژگیهای روانی؛ وی این اصول را قوانین روا فیزیکی مینامد .این اصول ،در واقلعُ ،پ هلایی
ِ
طبیعت غیرفیزیکی را حفظ میکنند؛ دوگانهگرایی
و
فیزیکی
طبیعت
هستند که انسجام و تعام بین
ِ
ِ
طبیعیگرایانه2چالمرز نیز ریشه در همین نکته دارد.
بر سبیل قیاس [با نظریههای فیزیکی] میتوان این طور گفت که :سنگ بنای نظریهای
در بارهی آگاهی ،مبتنی بر مجموعهای از قوانینِ روانفیزیکی است که ارتباط بین
آگاهی و سیستمهای فیزیکی را کنترل میکنند (چالمرز ،1996 ،ص.)213

تفکیکِ مفاهیم پدیداری از مفاهیم روانشناختی

از دیدگاه چالمرز منشأ بسیاری از تلطها و بدفهمیها در حوزه نهن و مسئله آگاهی ،عدم تفکیک
پدیداری نهن هما چیزی است که ملا بلهعنوا
مفاهیم پدیداری و روا شناتتی است .مفهوم
بین
ِ
ِ

تبیینلی رفتلار را
شلناتتی نهلن نیلز مبلانی عللی و
تجربه آگاهانه از آ تعبیر میکنیم و مفهوم روا
ِ
ِ
لی
بررسی میکند .بنابراین ،یک حالت را میتوا  ،بهلحاظ روا شناتتی ،نهنی نامید ،اگر نقش عل ِ

درستی در ایجاد رفتار و یا دستکم نقش مناسبی در تبیین رفتار ،داشته باشد.
چالمرز اصطالح «پدیداری» را برای بیا تجربههای آگاهانه (که کیفیت حلالت نهنلی ملا را
ِ
تنظلیم بیلا  ،رفتلار و
در
(کله
مزلز
کارکردهلای
ای
ر
ب
ا
ر
»
شناتتی
روا
«
اصطالح
نشا میدهند) و
ِ
ِ
3
سازگاری فیزیکی ما با محیط پیرامو ما نقش دارند) به کار میبرد و در همین راسلتا ،واژه آگلاهی
ِ
4
امور روا شناتتی استفاده میکنلد ،البتله بایلد تلذکر
مور پدیداری و واژه هوشیاری را برای ِ
را برای ا ِ
داد این دو حوزه دارای مرزهای دقیق و مشخای نیستند .این فیلسوف مدعی است بیشتر افرادی که
ً
ادعای ح مسئله آگاهی را دارند ،معملول ،حلوزه پدیلداری و روا شلناتتی را بلا یکلدیگر تللط
میکنند و در نهایت هم تحلیلی از هوشیاری ارائه میدهند؛ نه از آگاهی.

تود احساس درد) و مفاهیم روا شناتتی (ماننلد
چالمرز میپذیرد که مفاهیم پدیداری (مانند ِ
 - 1این نیروهای بنیادین عبارتند از :گرانش ،الکترومغناطیس ،نیروی هستهای قوی ،نیروی هستهای ضعیف.
2- naturalistic dualism
3- consciousness
4- awareness
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عابی درد) «با هم میآیند» و به عبارت دیگر «با هم ُرخ میدهند» ،اما از نظر وی این
واکنشهای
ِ
ً
1
تلدادگی طبیعلی (غیرمفهلومی)
هم ُرتدادگی صرفا طبیعی است؛ نه مفهومی .منظلور وی از هم ُر
ِ
ً
این است که فرایندهای روا شناتتی الزاما (الزام منطقی) با فرایندهای پدیداری همراه نیستند و ملا
ً
تدادگی طبیعی مواجهیم که در واقعیت جریا دارد (و هملا طور کله ملیدانیم
صرفا با نوعی هم ُر
ِ
ً
گزارههای طبیعی ضرورت منطقی ندارند) .بلرای نمونله ،آسلی های بلافتی معملول فراینلدهایی را
ایجاد میکنند که به واکنش بیزاری منجر میشود؛ کیفیتهای پدیلداری نمونلهای از ایلن فراینلدها
درد پدیلداری
درد روا شلناتتی (فیزیکلی) حضلور داشلته باشلدِ ،
هستند .به دیگر سلخن ،وقتلی ِ
(غیرفیزیکی) نیز حضور دارد ،اما این هم ُرتدادگی تخلفناپذیر و اکید2نیست .چلالمرز در کتلاب
ذهن آگاه3بهطور مفا در این بلاره بحل میکنلد کله املور نهنلی بهصلورت منطقلی بلر املور
ِ

فیزیکی ،فرارویداده (سوپروین) نمیشوند ،و به همین دلی  ،این طور نیست کله بلا تبیلین حلالت
کارکردی مسئله آگاهی نیز تبیین شود.
فرارویدادگی4

مسئله فرارویدادگی و تمایزهای آ برای فهم دیدگاه چالمرز لزم است .او معتقد است بلرای یلافتن
مفهوم فرارویدادگی پرداتت .وی از این طریق ،ارتبلاط میلا
نظم طبیعت باید به ِ
جایگاه آگاهی در ِ
پدیدارهای عالی ،مانند آگاهی و امور واقع فیزیکی را ترسیم میکنلد و همچنلین تبیلین روشلنی از
ِ
ِ
ایده تحوی 5ارائه میدهد.
کیم در دهه  1980تالش بسیاری برای توضیح مفهوم فرارویدادگی ،انواع مختلف آ و کلاربرد
آ در فلسفه نهن انجام داد (کیم ،19896،ص .)135-131فرارویدادگی بهطور کلی در ایلن قالل
تعریف میشود

«ویژگیهای  ،Bدر صورتی بر ویژگیهای  Aفرارویداده میشوند که دو موقعیتِ
ممکن نداشته باشیم که بهلحاظ ویژگیهای  Aاینهمان باشند ،اما بهلحاظ
ویژگیهای  Bتفاوت داشته باشند» .ویژگیهای  Aپایهای و ویژگیهای B
فرارویداده (یا ،تبعی)اند .برای نمونه ،ویژگیهای زیستشناختی در صورتی بر
ویژگیهای فیزیکی فرارویداده میشوند که دو موقعیتِ ممکن نداشته باشیم که
1- co-occurrence
2- strict
3- The Conscious Mind
4- supervenience
5- reduction
6- Kim
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بهلحاظ ویژگیهای فیزیکی اینهمان باشند ،اما بهلحاظ ویژگیهای زیستشناختی
تفاوت داشته باشند (کیم ،2003 ،ص.)4-1

با توجه به اینکه در موضوع مورد بح ما  ،اشیا را در نظر بگیریم یا ک جها را ،به ترتی  ،بله
ارویدادگی موضعی1یا سراسری2میرسیم و همچنین بلا توجله بله اینکله چله مفهلومی از
مفاهیم فر
ِ

ارویدادگی منطقی3یا طبیعی4تواهیم رسید.
امکا را در نظر داریم ،به مفاهیم فر
ِ
فرارویدادگی موضعی ویژگیهای  ،Bزمانی بلر ویژگیهلای  Aبلهطور موضلعی فرارویلداده
ِ
میشوند که ویژگیهای ( Aکه متعلق به یک شیء است) ،ویژگیهلای  Bرا (کله متعللق بله هملا
شیء است) متعین کنند .به عبلارت دیگلر ،دو شلیء ممکنلی کله ویژگیهلای  Aیکسلانی دارنلد،
ویژگیهای  Bیکسانی هم داشلته باشلند .بلرای نمونله ،شلک 5،بلهطور موضلعی ،بلر ویژگیهلای
ً
فیزیکی فرارویداده میشود اگر دو شئ دارای ویژگیهای فیزیکی یکسلا باشلند ،ضلرورتا شلک
یکسانی هم دارند ،اما ارزش6،بهطور موضعی ،بر ویژگیهلای فیزیکلی فرارویلداده نمیشلود یلک
بدلی دقیق از تابلوی مونالیزا به اندازه تابلوی اصلی آ ارزش ندارد .بلهطور کللی ،اگلر یلک
نسخه ِ
ً
7
ویژگی مورد نظر صرفا وابسلته بله سلاتتما
ویژگی ،به نوعی ،وابسته به زمینه باشد (به این معنا که
ِ
ارویدادگی موضلعی
فیزیکی شئ نباشد ،بلکه محیط و تاریخ هم در این وابستگی دتی باشند) ،فر
ِ
در مورد این ویژگی محقق نمیشود.
فرارویدادگی سراسری ویژگیهای  ،Bزمانی بر ویژگیهلای  Aبلهطور سراسلری فرارویلداده
ِ
میشوند که امور واقع  ،Aامور واقع  Bرا درباره ک جها تعیین کنند؛ به دیگر سخن ،زمانی که دو
جها ِ ممکن نداشته باشیم که بهلحاظ ویژگیهای  Aاینهما باشند ،املا بلهلحاظ ویژگیهلای B
تفاوت داشته باشند.
فرارویدادگی منطقیی ویژگیهلای  ،Bزملانی بلر ویژگیهلای  Aبلهطور منطقلی فرارویلداده
ِ
موقعیت ممکن نداشته باشیم که بلهلحاظ ویژگیهلای  Aاینهملا
میشوند که بهلحاظ منطقی دو
ِ
باشند ،اما بهلحاظ ویژگیهای  Bتفاوت داشته باشند .ایلن تالور از امکلا منطقلی بله ملا کملک
میکند تا ،بهطور منطقی ،بتوانیم جها ممکنی را تاور کنیم که در آ تلفنها پرواز میکننلد ،املا
8
مفهلوم ز ِ ملذکر،
نمیتوا  ،بهطور منطقی ،جهانی را فلرض کلرد کله در آ ز هلا ملذکر باشلند.
ِ
1- local
2- global
3- logical
4- natural
5- shape
6- value
7- context-dependent
8- male vixen
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متناقض و بهلحاظ منطقی محال است ،اما مفهوم تلفنهای پرنده بهلحاظ مفهلومی هلی تناقضلی
ندارد و سازگار است.
ارویدادگی زمانی برقرار است که ،در میا همه موقعیتهلایی کله
فرارویدادگی طبیعی این فر
ِ
ِ
بهلحاظ طبیعی امکا پذیرند ،آنهایی که توزیع یکسانی از ویژگیهای  Aدارند ،توزیع یکسانی هلم
از ویژگیهای  Bداشته باشند ،یعنی وجود امور واقع  Aدر یلک موقعیلت ،وجلود املور واقلع  Bرا
ِ
ِ
بهطور طبیعی (و نه منطقی) الزامآور کند .چنین موقعیتی زمانی رخ میدهد که دسلتهای یکسلا از
ویژگیهای  Aدر جها ما با ویژگیهای  Bیکسانی همراه باشلند ،البتله ایلن همبسلتگی نیلز بایلد
قانونمند باشد ،نه تاادفی .به عبارت دیگر ،هر کجا و هر زما که ویژگیهلای  Aرا داشلته باشلیم،
ویژگیهای  Bنیز رخ بدهند .برای نمونه ،بهلحاظ تجربی محال است (که در جها ملا بلا قلوانین و
گاز متمایز ،با «دما» و «حجم» یکسلا « ،فشلار» متفلاوتی
ثوابت فیزیکی معینی که دارد) دو مول ِ
فشلار ناشلی از یلک ملول گلاز ،بلهطور طبیعلی بلر دملا و
داشته باشند ،در نتیجه میتوا گفت که
ِ
حجمش فرارویداده میشود (چالمرز ،1996 ،ص.)38-32
ارویدادگی طبیعی است.
ارویدادگی منطقی و فر
اما آنچه برای چالمرز اهمیت دارد ،تمایز بین فر
ِ
ِ

وی معتقد است آگاهی ،بهطور طبیعی بر ویژگیهای فیزیکی فرارویداده میشود ،تواه موضلعی و
تواه سراسری .اگر جها طبیعی را در نظر بگیریم ،هر دو موجودی که بلهلحاظ فیزیکلی اینهملا

اند ،تجربههای کیفی اینهما هم تواهند داشت .اما به فرارویدادگی منطقی آگاهی بر ویژگیهای
فیزیکی اعتقادی ندارد .در بسیاری موارد ،ایلن امکلا منطقلی وجلود دارد کله موجلودی بلهلحاظ
ً
فیزیکی با موجود دیگری که اصال تجربههای آگاهانه ندارد ،اینهما باشد (مانند یک انسا و بد ِل
زامبیاش) و یا نسبت به آ تجربههای آگاهانهی متفاوتی داشته باشد .بنابراین ،تجربههای آگاهانله
بهطور طبیعی (و نه بهطور منطقی) بر امور فیزیکی فرارویداده میشوند.
دوگانهگرایی طبیعیگرایانه

دیدیم که چالمرز تحوی امور پدیداری به امور فیزیکی را انکار میکند و برای تبیین امور پدیداری،
انسلجام
آنها را بهعنوا نیرویی بنیادین در کنار دیگر نیروهای طبیعت جای میدهد .او برای حفلظ
ِ

طبیعت دوگانهای که فرض کرده است ،باید قلمروهای فیزیکی و غیرفیزیکی را با استفاده از اصلول
ِ
تاصی (که هر دو وجه مختلف را داشته باشند) به یکدیگر پیوند دهد .وی بر ایلن بلاور اسلت کله

فلرض
جها فیزیکی ما بهلحاظ فیزیکی تودکفا است .به عبارت دیگر ،جهلا فیزیکلی ملا بلدو
ِ
فلرض
آگاهی (که به نظر چالمرز پدیدهای غیرفیزیکی است) باز هم سازگار میمانلد .بنلابراین ،بلا
ِ
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شلمول
آگاهی ،در واقع ،چیزی به هستیشناسی ما اضافه و الااق میشود و هستیشناسی ما هلم
ِ
شمول غیرفیزیکی و این گونله اسلت کله چلالمرز هلم تلود را از معضلالت
فیزیکی مییابد و هم
ِ
ناپلذیری آگلاهی صلحه
دوگانهگرایی سنتی تالص میکنلد و هلم بلر غیرفیزیکلی بلود و تحوی
ِ
میگذارد.
اما چالمرز با یک دوگانگی مواجه است .از یکسو میتواهد آگاهی را از قلمرو علوم فیزیکلی

(تحویلی) بیرو آورد ،و از سوی دیگر ،عقاید و الزامات طبیعیگرایانهاش اجازه چنین کاری به وی
نمیدهند .بنابراین ،به دنبال آ است تا جایگاهی برای آگاهی در طبیعت بیابد و به عبارتی جایگلاه
از دست رفته آگاهی را به آ بازگرداند1.وی مدعی است که برای انجام چنین عملی یا بایلد تعریلف
تود را از آگاهی تزییر دهیم و یا تعریف تود را از طبیعت.
چالمرز مفهوم طبیعت را تزییر نمیدهد ،بلکه آ را وسعت میبخشد تا جا برای آگاهی هم باز
شود .وی از آ جهت که آگاهی را تحوی ناپذیر میداند ،دوگانهگرا است و از آ جهت که آگلاهی
را بهعنوا نیروی بنیادین طبیعت فرض میکند ،طبیعیگرا است .این ایده هما چیزی است که وی
ِ
آ را با افتخار« ،دوگانهگرایی طبیعیگرایانه» مینامد و معتقد است این نظریه هم جان آگلاهی را
نگاه میدارد و هم با دیدگاه علمی در باره جها (طبیعت) سازگار است.
ً
ادعای چالمرز ،بهطور بسیار تالصه ،به این صورت است کله اول ،شلواهد ،حلاکی از وجلود
ً
آگاهی است ،ثانیا ،میتوا جها (فیزیکی) را بدو حضور آگلاهی تالور کلرد .پلس در نتیجله،
آگلاهی الااقشلده
آگاهی به این جها فیزیکی اضافه (الااق) شده است .اکنو برای تبیین ایلن
ِ

(که تحوی پذیر هم نیست) چه باید کرد پاسخ چالمرز این است که باید با اضافه کرد ِ آگاهی به
ً
جمع نیروهای بنیادین دیگر ،هستیشناسی تود را توسعه دهیم .حال اگر کسی بیرسد اصال از کجا
ِ
معلوم که جها فیزیکیما واجلد آگلاهی اسلت چلالمرز هملا پاسلخ مشلهور و همیشلگی را
اساس دریافت ما را از آگاهی تشکی میدهد .او
میدهد شهود .این شهود (اولشخ ) است که ِ
دریافت شهود میگیرد.
اولشخ 2را بهعنوا مالکی برای
ِ

1

 -کار چالمرز در این جا بیشباهت به کار کانت نیست .کانت از سویی ،پرداختن به متافیزیک را تمایل طبیعی بشر

میدانست و میخواست جایگاه و شأن متافیزیک را به آن برگرداند و از سوی دیگر ،نمیتوانست از حد پدیدارها (فنومن)
خارج شود .بنابراین ،صور معقول (خدا ،نفس ،اختیار) را مطرح کرد تا بلکه از طریق تنظیم مقوالت فاهمه ،او را به هدف مورد
نظرش برسانند .چالمرز نیز به همین شیوه و برای حفظ جایگاه آگاهی ،بنیادین بودنِ آن را مطرح میکند.
2- first-person
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معرفت ما نسبت به وجودِ تجربه آگاهانه ،مقدمتاً ،ناشی از خودمان است و شواهد
بیرونی در بهترین حالت فقط نقشی ثانویه [یا فرعی] ایفا میکنند (چالمرز،1996 ،
ص.)102

حیاتگرایی
یلادگیری بهتلر و منسلجمتر ،مقولهبنلدی و
بیتردید یکی از ویژگیهای اساسی نهن ملا بلرای
ِ

بندی مفاهیم است .تفکیک مسائ آسا از مسئله دشوار نیز این شرایط را فلراهم میکنلد تلا
تقسیم ِ
ِ
چندلیگی موضوع مورد بح شویم؛ اما فقط همین و نه بیشتر .حیاتگرایا نیلز
متوجه اهمیت و
ِ
حیات فینفسه را باید در پ ِس کارکردهلای طبیعلت
به چنین تفکیکی قائ بودند .آنها ادعا میکردند ِ
جستجو کرد و با تبیین کارکردهای طبیعی به چیزی به نام حیات و زنلدهبود نمیرسلیم .ایلن افلراد
طبیعلت ملادی
(متأثر از تفکیکهای تودساتته و جعلی) ،حیات را همچو تافتلهای جدابافتله از
ِ
میدانستند ،اما با پیشرفت علوم و توانلایی آ در تبیلین کارکردهلای طبیعلی و حیاتمنلد ،اندیشله
حیاتگرایی نیز رو به زوال گذاشت.
در اینجا میتوا دو پرسش مشابه را از حیاتگرایا و چالمرز پرسید .حیاتگرایا باید به ایلن
پرسش پاسخ دهند که «آ نکته زیربنایی که ما را به تفکیک بین حیات و کارکردهای طبیعت سلوق
میدهد چیست » .به همین شیوه ،چالمرز نیز بایلد پاسلخگوی ایلن پرسلش باشلد کله «آ نکتله
زیربنایی که ما را به تفکیک بین آگاهی و کارکردهلای مزلزی سلوق میدهلد چیسلت » .بله نظلر
میرسد که حیاتگرایا و چالمرز به جای پاسخگویی ،فقلط حلالت (شلهودی) درونلی تلود را
توصیف میکنند.
چالمرز این گونه نقدها را (که با برقراری تمثی میا یک دیدگاه نادرسلت بلا دیلدگاهی دیگلر،
رأی به نادرستی دیلدگاه دوم میدهنلد) اسلتدللهای تمثیللی1توانلده و آنهلا را دارای وز زیلادی
نمیداند .چالمرز مدعی است دنت2منظور حیاتگرایا را به درستی نفهمیده است و حیلاتگرایی
مورد نظر وی تیالی است و حیاتگرایا نیز چنین چیزی را مدنظر نداشلته انلد .وی بلر ایلن بلاور
است که تجربه (یا آگاهی پدیداری ،یا هما مسئله دشوار) را نمیتوا با نیروی حیاتی 3ملورد نظلر
حیاتگرایا یکی گرفت؛ زیرا این نیروی حیاتی با تبیین کارکردهای درهمبافته طبیعت ،مانند تولیلد
ً
مث  ،به کلی از بین میرود ،اما برتالف آ  ،بلا تبیلین فراینلدهای عالبی و فیزیوللوژیکی ،ملثال،
1- analogous arguments
2- Dennett
3- elan vital
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تجربهی درد را نمیتوا تبیین کرد .در حیاتگرایی تبری از مسئله دشوار نیست.
حیاتگرایا  ،به باور چالمرز ،میپرسند «یک سیسلتم فیزیکلی محلض چگونله کارکردهلای
درهمبافته طبیعت ،مانند تولید مث  ،را به انجام میرساند » نه اینکه «چرا این کارکردها بلا حیلات
همراهند » ،البته وی حیاتگرایا ِ فوق قوی1را به نوعی اسلتثناء میکنلد و میگویلد هرچنلد ایلن
گروه مدعیاند با تبیین کارکردها باز هم چیزی به نام حیات باقی میماند ،اما آنچه مشلخ اسلت
این است که ما به هر حال هی دلیلی برای باور به حیات در دسلت نلداریم؛ بلرتالف تجربله (یلا
هما آگاهی) که معرفت ما مؤید وجود آ است .چلالمرز ملدعی اسلت کله حیلات هرچنلد کله
ً
فلرض تبیینلی اسلت .املا ،بلرتالف آ ،
یلک
صلرفا
تبیینکننده است ،اما تبیینتواه2نیست ،بلکه
ِ
ً
تجربه تبیینتواه است و باید فینفسه و مستقیما آ را تبیین کلرد و ایلن طلور نیسلت کله بلا تبیلین
ً
چیزهای دیگر (مثال کارکردها) آگاهی نیز تودبهتود تبیین شود .هی ابژهای در ایلن جهلا وجلود
ناتی آ باشد ،بلکه آگاهی به ابژهها الااق و ضلمیمه و بله عبلارت فنیتلر بلهطور
ندارد که آگاهی ِ

طبیعی فرارویداده می شود .اما حیات چیزی جز همین کارکردهای طبیعی ،که زمانی رازآمیز بودند،
نیست و با تبیین آ کارکردها مسئله حیات نیز تودبهتود تبیین میشود .بنابراین ،واضح اسلت کله
چالمرز روند تبیین حیات را با روند تبیین هوشیاری (و نه آگاهی) یکسا میگیرد.

مشكالت دیدگاه چالمرز
روش تفکیلک ،روش تلوبی بلرای بررسلی
دنی دنت ،فیلسوف تحلیلی معاصر ،معتقد است ِ

مسئله است ،اما تفکیکی که راهگشا باشد نله تلوهمزا3.دنلت معتقلد اسلت تلالش چلالمرز بلرای
تفکیک مسائ «آسا ِ » آگاهی از مسئله «به راستی دشوار» نه تنها کمک ارزشمندی به ح مسلئله

نمیکند ،بلکه باع هدایت نادرست افکار شده و به نوعی مولد توهم است.

پیشفرض معرفتی
در واقللع ،نگللرش چللالمرز پیشفرضهللایی را در تللود دارد کلله ب لرار بررسللا آ بایللد ای لن
پیشفرضها روشن شوند.
هما طور که بیا شد ،چالمرز به دو نکته که در واقع حاوی یک مضمو اند اشاره میکند ()1
1- ultrastrong vitalist
2- explanandum

 - 3دنت در مقالهی کوتاه خود ( )1995با استفاده از چند مثال ،دیدگاه چالمرز در بارهی نیروی بنیادین و مسئلهی دشوار را به
چالش میکشاند.
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فلرض تبیینلی بلود » تلالش دارد تلا بلین دیلدگاه تلود و
وی با تفکیک بین «تبیینتواه بود » و « ِ

حیاتگرایا تمایز ایجاد کند؛ ( )2وی مدعی است ما دسترسی مستقیم و بیواسلطهای بله آگلاهی
داریم ،اما حیات چنین شرایطی ندارد .در مورد نکته نخست ،این توضیح ضروری است که منظلور
فرض تبیینی این است که حیات ،هستی جداگانهای ندارد و به همین دلی نیازی هلم بله
چالمرز از ِ
هستی مخاوص به تلود ،و بنلابرایلن ،تبیینتلواه اسلت .املا
تبیین شد ندارد ،اما آگاهی دارای
ِ

فلرض تبیینلی بلود »
مبنای این تفکیک چیست به نظر میرسد تمایز بین «تبیینتواه بلود » و « ِ
ً
صرفا تمایزی معرفتی و وابسته به فاع شناسا است و در نتیجه از مالکهای واقعی پیروی نمیکند.
فرض تبیینی میدانستند و هستی مستقلی برای آ قائ
فرض اینکه حیاتگرایا  ،حیات را فقط یک ِ
ِ

نبودهاند ،دور از عق به نظر میرسد .برعکس ،حیاتگرایا مدعی بودنلد بلا تبیینهلای مکلانیکی
نمیتوا زندهبود را تبیین کرد و تود چالمرز نیلز ایلن شلیوه را  ،دسلتکلم ،در ملورد گروهلی از
حیاتگرایا (یعنی حیاتگرایا ِ فوق قوی) پذیرفته است.
وجود آگاهی را نادیده بگیرد و دیدگاه تود را مالک چنین تفکیکلی
چالمرز نمیتواند مخالفا
ِ
قرار دهد .با وجود این همه مخالفت و مباحثه بر سر وجود یا عدم وجود آگاهی ،نماتلوا وجلود
آگاها را بدو استدلل پذیرفت .این نکته نشا میدهد روش چالمرز در ایلن تفکیلک بله نلوعی
ماادره به مطلوب است .پیشفرض وی این است که آگاهی دارای هستی مستق است ،اما حیات
دارای هستی مستق نیست .این یک پیشفرض معرفتی است و نمیتوا بلا چنلین پیشفرضلی بله
مااف واقعیت رفت .هما چیزی که امروز چالمرز در مورد حیلات میگویلد ،عال شناسلا و
بسیاری از فالسفه در مورد آگاهی میگویند ،وی هی مالک واقعی برای تمییز بین این دو نلدارد ،و
ساتتگی وی یک نهن استدللطل را قانع نمیکند.
تمایز
ِ
به همین دلی ِ ،
این فیلسوف در نکته دیگر تود ادعا میکند ،ما دسترسلی مسلتقیم و بیواسلطهای بله آگلاهی
داریم .این نکته ،در واقع ،هما نکته نخست است ،اما با بیانی متفاوت و بنابراین ،هما ایرادهلای

پیشین نیز به آ وارد است .مشک اینجاست که چالمرز شهود تود را مالك وجود آگاها ماگیرد
شهود معرفتی به هستی مستق آگاهی رأی میدهد .اگر همچنا که دنت گفته است ما در
و با یک
ِ
بیا حالت درونی تود هم ماو از تطا نیستیم ،پس ادعای چالمرز در مورد دسترسی مستقیم و
بیواسطه به آگاهی نیز امکا تطا دارد .افزو بر این ،چهبسا یک زامبی که فاقد آگاهی اسلت نیلز
معرفتی جایگزین باشد که در موارد گوناگو (مث داشتن آگاهی) امر را بلر او مشلتبه
دارای حالت
ِ
ِ
کنند .بنابراین ،چالمرز باید ثابت کند که زامبی نیست و همچنین باید ثابلت کنلد دسترسلی وی بله
ً
آگاهی واقعا بیواسطه است و وی در این مسیر ماو از تطا است .هما طور که ملیبینیم موانلع
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مختلفی بر سر این ادعا که دریافت ما از آگاهی بیواسطه است ،قرار دارد (گرت)20061 ،
چالمرز حتا اگر پیشفرضهای معرفتی را کنار بگذارد و بتواند استدللهایا قانعکننلده ارائله
کند ،باز هم به نحو اولی ،نشا میدهد دسترسی ما به آگاهی ،مستقیم و بیواسطه نیست و در ایلن
میا نوعی استنتاج2انجام میگیرد.
تفکیکِ قلمروها

ً
تفکیک حوزههای روا شناتتی و پدیداری اصول این نکته را در دل تود میپروراند که با شلناتت
ِ
کام کارکردها ،باز هم چیزی باقی میماند که غیرکارکردی (و رازآمیلز) اسلت .بله عبلارت دیگلر،
ِ
ً
آنچه شلناتت ملا بله آ تعللق میگیلرد هملا کارکردهلا اسلت کله بعضلا از فلرط درهمبلافتگی،
غیرکارکردی و رازآمیز به نظر میآیلد .حلال بلا ایلن راز چله بایلد کلرد حیاتگرایلا آ را بلهطور
شتابزده از طبیعت جدا کرده ،حتی به نوعی تقدیس میکنند ،اما چالمرز چنین نمیکند ،بلکله آ
را بهعنوا نیرویی بنیادین در کنار دیگر نیروهای طبیعت مینشاند .هرچند وی ،بلا ایلن روش ،هلم
اساس تفکیک فیزیکی (مسئله) و غیرفیزیکی (راز) را میپذیرد و هم در عین حال شناتت تلود را
ِ
به امور فراطبیعی حواله نمیکند و طبیعیگرا باقی میمانلد ،املا بله نظلر میرسلد او شلکاف میلا
فیزیکی و غیرفیزیکی را به نوعی وصلهپینه میکند و برای رسید به اهداف تلود ،آگلاهی را بلدو ِ
ارائه دلیلی موجه در کنار نیروهای بنیادین فیزیکی ،که برای رسید بله آنهلا قر هلا تلالش مسلتمر
ِ
صورت گرفته است ،مینشاند.
مسئله دشوار آگاهی یک پیشفرض اساسی دارد تفکیک قلمرو کارکردی (فیزیکلی) از قلملرو
پدیداری (غیرفیزیکی) .این تفکیک چه مبنایا دارد و چه هدفی را دنبال میکند پاسخ بهطور کلی
این است که مبنای آ  ،دریافتهای اولشلخ اسلت،و هلدف آ نیلز کنلار گذاشلتن تبیینهلای
ِ
روا شناتتی در باره امور پدیداری است .اما این موارد تا چه اندازه راهگشا بوده است
ابهام مسئله اولشخ (فاع
یکی از مسایلی که فالسفه همواره با آ دست به گریبا بودهاندِ ،

شناسا) بوده است .این ابهام تا حدی است که حتی دکارت (که اعتبار فراوانلی بلرای فاعل شناسلا
قائ بود) را واداشت تا برای جلوگیری از این ابهام و در دسترس قلرار داد ِ آ بلرای عملوم ،مسلئله
وضوح و تمایز را مطرح کند تا بلکه همگا  ،همانند او ،قادر به تمییز محتویات نهن تود باشند؛ و
این یعنی تالش برای ارائه مالکی مشخ در قلمرویی پر از ابهام .این تلالش هوشلمندانه دکلارت

1- Garrett
2- inference
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در جای تود ستودنی است ،اما ابهام همچنا باقی است.
ً
ً
معمول تاور میشود که بیا ما از حالت نهنیما قطعا درست است و احتملال تطلا در آ
بیمعنا است؛ برای نمونه ،وقتی میگویم «احساس توبی دارم» ،دیگر این پرسلش بیمعنلا بلهنظر
میرسد که «مطمئنی حالت نهنیات را بله درسلتی بیلا میکنلی و دچلار اشلتباه نشلدهای » .در
پدیدارشناسی سنتی فرض بر این است که من تجربیات درونی تود را از منظر اولشخ توصیف
میکنم و فرض را هم بر این میگذارم کله دیگلرا بلا ملن موافقانلد؛1گلویی املری پیشلین2اسلت
(دنت ،1991 ،ص .)67بنابراین ،ما در مشاهدات درونلی تلود احتملال تطلا را وارد نملیکنیم و
چهبسا از همین ناحیه هم ضربه بخوریم.
ظنّ من این است که وقتی ما ادعا میکنیم فقط قدرت مشاهده درونیِ خود را به کار
میگیریم ،در واقع ،همواره با نوعی نظریهپردازی درگیریم و البته نظریهپردازان ساده
لوحی هم هستیم .علتش هم دقیقاً این است که آنچه مشاهده میکنیم بسیار اندک
است و فضلفروشیمان در این باره بسیار؛ بدون اینکه پروایی از افتادن به تناقض
داشته باشیم .وقتی که ما ،مشترکاً ،دروننگری میکنیم وضعیتمان بسیار شبیه آن
داستانی است که انسانهای کور ،هر یک بخشی از بدن فیل را [مالک میگرفتند و]
توصیف میکردند (دنت ،1991 ،ص.)68-67

بنابراین ،ما حتی در ُپ زد بین «بیا ما از حالت نهنی تودما » و «حالت نهنی تودملا
ً
فینفسه» که هر دو طرف کامال در دسترسما قرار دارند ،احتمال تطا داریم ،چه برسد به ُپ هایی
(مثأل بین فیزیکی و غیرفیزیکی) که دسترسی کمتری به آنها داریم و این نکته بسیار بااهمیتی است؛
ً
زیرا نشا میدهد ما ،احتمال ،به «من» تودما هم دسترسی قانعکننده و دقیقی نداریم .در نتیجه،
ِ
درست مؤلفههای پدیداری (و همچنین شهودی) کار دشواری اسلت؛ اگلر نگلوییم
شناتت و بیا
ِ
ناممکن .هر چند که دکارت چنین تمایزهایی را بر نمیتابید و درو نگری را روشلی بلرای احالای
همه حالت نهنی میدانست ،اما بعدها (و تحت تأثیر تحقیقات فروید) دانشلمندا و فالسلفه بله
این نتیجه رسیدند که ما حالت نهنی فراوانی داریم که چهبسا هنوز به سلطح آگلاهی نرسلیدهاند و
بنابراین ،با درو نگری نمیتوا به آنها دسترسی پیدا کرد و باید با روا کاوی به آنها رسید.
زمانی که ما با دو قلمرو متفاوت مواجهیم یا ،به بیا دقیقتر ،زمانی که دو قلملرو را از یکلدیگر
 - 1این همان چیزی است که دنت آن را پیشفرضِ اولشخصِ متکثر ) (first-person-plural presumptionمینامد.
2- a priori
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تفکیک میکنیم ،باید به تفکیک تود وفادار باشیم و تبیلین مربلوط بله یلک قلملرو را (بلدو ارائله
ِ
توجیهی درست) ،در قلمرویی دیگر به کار نبریم .چالمرز نیلز چنلین میکنلد .وی ابتلدا دو قلملرو
(شهود و کارکرد) را از یکدیگر تفکیک کرده و سیس تالش میکند تا مسائ مربوط به هر یلک را در
هما قلمرو تودش تبیین کند .به عبارت دیگر ،مؤلفههای پدیداری را در «قلمرو کارکردی» تبیلین
نمیکند و برای تبیین مؤلفههای کارکردی نیز از «قلمرو شهود» استفاده نمیکند؛ هر چند که آنهلا را
به نوعی به یکدیگر پیوسته میداند.
گیری مبتنلی بلر یلک قلملرو ،بسلیار آسلا تر از
اما مشک ِ اصلی ،تامیمگیری است .تامیم ِ
1
نبلود
گیری مبتنی بر دو قلمرو مختلف است .گذشتن از این دو راهلی کلار آسلانی نیسلتِ .
تامیم ِ
قلمرو واحد ،تعد ِد مالک ایجاد کرده و تامیمگیری را دشوار میکنلد .بله هملین دلیل اسلت کله
میبینیم عا شناسا بر اسلاس قلملرو تلود ،و البتله بله درسلتی ،آگلاهی را بلهعنوا ِ مؤلفلهای
پدیداری نادیده میگیرند و مخالفا آنها نیز با توس به قلمرو تود ،و البتله بله درسلتی ،آگلاهی را
امری پدیداری میدانندُ .پ زد بر این شکاف کار معقولی بله نظلر نمیرسلد و ایلن هملا کلاری
2
سیستم ُپ زنی که در جای جای آثار چالمرز بله چشلم میتلورد ،نشلا
است که چالمرز میکند.
ِ
مستقیم مسئله آگاهی دارد .پرسش اینجا است که ما تا چه انلدازه از
واضحی از ناتوانی وی در ح
ِ
سوی ُپ شناتت داریم که بتوانیم ُپلی مناس و ترسندکننده ایجاد کنیم هملا طور کله بیلا
دو ِ
سلوی ُپل اسلت) شلناتت درسلتی نلداریم و دسترسلی
شد ،ما از حالت نهنی تودما (که این
ِ ً
مستقیم به تارج از تودما هم منتفی است .ضمنا اگر شلناتت ملا از دو طلرف کلافی و مناسل
است دیگر چه نیازی به ُپ نه ماهیت آگاهی بهطور کام برایما روشن است و نه کارکرد مزلز را
ً
به دقت میدانیم .ما حتی نمیدانیم که دقیقا از کجا باید به کجا ُپ زد .بنابراین ،بله نظلر نمیرسلد
تفکیک قلمروهای کارکردی و پدیداری نتایج چشمگیری به همراه داشته باشد.
صلورت بهتلری پیلدا
وجود دو مرجع برای داوری تشبیه کنیم ،مسلئله
وجود دو قلمرو را به
اگر
ِ
ِ
ِ

میکند .به دیگر سخن ،آیا بهتر نیست برای تامیمگیری در مورد پدیداری بود یا نبود ِ آگاهی بله
وجود یک مرجع ،تاور بهتری از موضلوع بله ملا میدهلد و
یک مرجع رجوع کنیم ،نه دو مرجع
ِ
تامیمگیری را نیز آسا تر میکند .در نتیجه ،به جای ُپ زد بهتر است به دنبال یلافتن یلک مرجلع
ِ
مناس برای تامیمگیری باشیم و به یک سوی ُپ قناعت کنیم و چهبسا در این مورد ارجحیلت بلا
1- dilemma

 - 2دکارت هم به همین شیوه رفتار میکرد :تفکیک دو حوزه ،پذیرشِ تعامل بین آنها ،و نهایتاً تالش برای یافتنِ پُل (یا همان
غدهی اپیفیز « )»pineal glandاما به نظر میرسد که این پُل فقط مربوط به یک قلمرو است (امتداد) و خاصیتِ دو وجهی
ندارد؛ و به قول گیلبرت رایل وی دچار اشتباه مقولهای شده بود.
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مرجع سومشخ باشد؛ زیرا ما به مزز و مؤلفههای کارکردی دسترسی بهتری داریم تا به آگلاهی و
ِ
طلرف پل آملد و ُپل زنی را کنلار
یلک
بله
و
داد
تزییر
ا
ر
مبنا
توا
می
،
این
بنابر
.
پدیداری
های
مؤلفه
ِ
ً
سیستم ُپ زنی نیز وضعیت بهتری ندارد.
گذاشت .هرچند که این دیدگاه الزاما صادق نیست ،اما
ِ
ً
دنی دنت بر این باور است که باید پدیدار را ،تسامحا ،از درو به بیلرو کشلید و آ را آشلکار
کرد .چرا به این دلی که فقط اولشخ ْ مرجع تامیمگیری در مورد پدیدارها نباشلد .بایلد ایلن
قلمرو را به بیرو آورده تا همگا در تامیمگیری در باره آ شلریک شلوند .ایلن شلراکت بایلد در
روشنایی و وضوح انجام شود ،نه در تاریکی و ابهام (همچلو کسلانی کله هلر یلک ،در تلاریکی،
دسلت اولشلخ
بخشی از بد فی را تفسیر به رأی میکردند) .حالت نهنی تلا زملانی کله در
ِ

باشند ارزشمندند ،اما قاب اعتماد نیستند .وی مدعی است که چهبسلا ملا بله جلای
ِ
صلرف دیلد ِ
پدیدارهای درونی ،دست به نظریهپردازی بزنیم و بین «پدیدار» و «بیا پدیدار» فاصلهای ،هرچنلد
ناتواسللته ،ایجللاد کنللیم .دنللت در همللین راسللتا هتروفنومنولللوژی1را بللهعنوا جللایگزینی ب لرای
پدیدارشناسی سنتی (که از نظر وی در این مورد ناکام است) معرفی میکنلد .هتروفنومنوللوژی ،در
شناسی وی برای پرداتتن به نهن و مسلئله بله اصلطالح آگلاهی اسلت و بلا توجله بله
واقع ،روش
ِ

محتللوای آ میتللوا از معللادل «پدیدارشناسللی بیرونللی» (در مقاب ل پدیدارشناسللی سللنتی کلله
«پدیدارشناسی درونی» است) استفاده کرد .به اعتقاد وی ،اولشلخ هلی جایگلاهی در مسلئله
آگاهی و تبیین آ ندارد.

 - 1اصطالحِ « »Heterophenomenologyرا میتوان به صورت تحتاللفظی به «دگر پدیدارشناسی» نیز ترجمه کرد .این
اصطالح به «پدیدارشناسی ناهمگن» هم ترجمه شده که درست به نظر نمیرسد؛ زیرا در آن »hetero« ،به معنای ناهمگن
گرفته شده است ،در صورتی که خودِ واژة ناهمگن ،به تنهایی ،معادلِ « »heterogeneousاست .اصطالحِ ناهمگن کاربرد
فراوانی در علومتجربی (بهویژه علم شیمی) دارد و اصطالحی جا افتاده است .با توجه به اینکه فلسفة ذهن موضوعی
میانرشتهای است ،بهتر است به معادلهای علمی توجه کنیم .معادل مورد نظر ما «پدیدارشناسیِ بیرونی» است که هم با دیدگاه
دنت همخوانی بیشتری دارد و هم از پدیدارشناسیِ سنتی ،که به نوعی پدیدارشناسیِ درونی است ،احتراز میکند.
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تامیمگیری در مورد مسئله آگاهی بسیار دشوار است .چالمرز تفکیکی را مطلرح میکنلد کله بله
اندازه عمر بشر سابقه دارد و هر بار به صورتهای گوناگو فرمولیزه شده است .هملین نکتله نشلا
میدهد شهود آدمی در اینباره بسیار قوی است و باید آ را از شهودهای ضعیف متملایز کلرد ،املا
پیشرفتهای علوم را هم نمیتوا نادیده گرفت .ما بخش زیادی از شناتتما درباره جها و نهن
را مدیو همین پیشرفتها هستیم .بسیاری از تفکیکها و چندگانگیها در سایه همین عللوم رنل
باتتهاند و به یگانگی رسیدهاند ،بنابراین ،دیدگاه علملی1را نبایلد دسلتکم گرفلت .معرفلت اولیله
ْ
آگاهی درونی و مبتنی بر اولشخ اسلت و بله نظلر میرسلد پیشلرفتهای علملی را
چالمرز از
نادیده میگیرد ،البته دیدگاه سومشخ

نیز دچار هما مشکالتی است که در فلسفه علم بلا تبیلین

آنها مواجهیم ،اما آ چله مسللم اسلت ایلن اسلت کله ایلن شلیوه ،دسلتکم ،قابل دسلترستر از
اولشخ و حتی به عبارتی کمتر معرفتی استُ .پ زد های بیجهت نه تنها دردی را دوا نمیکند،
بلکه فقط مسئله را دشوارتر کرده و فقط ما را به سمت ُپ زد های مکرر و بیانتها میبرد.
اما اشکال کار کجا است چه کسی باید برها اقامه کند کسی که منکلر آگلاهی (پدیلداری)
منظلر
وجود آ است پاسخ به این پرسش دشوار اسلت ،املابیتردیلد
است و یا کسی که مدعی
ِ
ِ
اولشخ دارای ابهامات بیشتر و جدیتری است ،به همین دلیل بله نظلر میرسلد بلا مرجعیلت
سومشخ

میتوا به ح این مسئله امیدوارتر بود؛ زیرا ابهامات ناشی از اولشخ

آ قدر عمیق

است که بعید است به این زودیها ح شود؛ کما اینکه قر ها اسلت لینحل بلاقی مانلده اسلت.
شیوه طرح پرسش چالمرز به هی پاسخی منجر نخواهد شد و در دوری ابدی گرفتار تواهلد آملد.
دیدگاه وی بهلحاظ فلسفی به نوعی ابطالناپذیر است؛ زیرا هر قدر هم که دانشلمندا  ،کارکردهلا را
تبیین کنند ،باز هم وی قانع نمیشود .در چنین مواردی یا باید نظریهای استوار علیه تبیلین وی ارائله
کرد و یا منتظر ماند تلا جامعله فلسلفی از دیلدگاه وی عبلور کنلد؛ هماننلد دوگانلهگرایی دکلارتی و
ادراکگرایی بارکلی و بسیاری از موارد دیگر که هنوز هم مح تأم اند ،اما جامعله فلسلفی از آنهلا
فرض تبیینی بلود » تفکیکلی معرفتلی اسلت و
عبور کرده است .تفکیک بین «تبیینتواه بود » و « ِ

بنیا واقعی و محکمی برای نظرپردازی به دسلت نمیدهلد .از سلوی دیگلر ،دسترسلی مسلتقیم و
بیواسطه به آگاهی نیز به شدت مح تأم است و حتی اگر با استدللهای محکم همراه شود بلاز
هم ،به نحو اولی ،نشا میدهد که دسترسی ما به آگاهی مستقیم و بیواسطه نیست.
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