
 

 

 

 

 پدیداریهای بازنمودی درباره آگاهی بررسی انتقادِی تئوری
 

 * مهدی همازاده ابیانه

 
 چکیده

گاهی پدیداری»ترین نظریات فیلسوفان تحلیلی در تبیین دسته از اساسیاین مقاله یک كند. میرا بررسی « آ
گاهی پدیداری»نویسنده ابتدا مفهوم  گاهی را تبیین و چند دسته« آ بندی از نظریاتی كه در تحلیل و تبیین آ

 نماید.می پدیداری ارائه شده، نقل
گاهی پدیداری در سّنت فلسفه فیزیکالیستی، به سراغ نقل و  مقاله در ادامه با توضیح چرایِی دشواری تبیین آ

هستند. نویسنده، هر یک از  معروف« نظریات بازنمودی»رود كه به میترین این نظریات دسته از مهمنقد یک
و  (،HOT)« تفّکر درجه دّوم»، (FOR)« ایی درجه اّولبازنم)»شده در نظریات بازنمودی سه نظریه شناخته

 كند.میی ( را مطرح و اشکاالت وارد بر هركدام را بررس(HOE)« تجربه درجه دّوم»
رسد كه دسته نظریات بازنمایی، در ظاهر توانایی و كارآیی الزم برای تبیین مقاله در پایان به این نتیجه می

گاهی پدیداری»  رسند. برابر برخی اشکاالت مشترک یا اختصاصی، متزلزل به نظر می را ندارند و در« آ
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 مقدمه

گاهی»امروزه بر سر موارد کاربرد واژه   و متنوع متشّتت هایتوافقی وجود ندارد و شاهد استعمال« 1آ
گاهی مناقشهین مفهوم هستیم. دو کاربرد و معنای بیاز ا گففاهی الفف   :، عبارتند ازاز واژه آ . آ

 هفایمحفّر . توانفایی دریاففت و پاسفخ بفه ؛ بما(در هنگام بیداری )در مقابل حالت خواب یا ک  
  .هستندجانوری، قابل شناسایی  هایبندیطبقهبسیاری از  های. این دو معنا، در گونهمحیطی
گاهی دسترسف» - ارائه شد 2ِندبال  ، توسط5991 سال درکه  -معنای سوم اما   نفام دارد. 3«یآ

گاهی دسترسی  در کنتفرل رفتفار و گفتفار  تواننفدمفیذهنفی  هایبازنماییبه این معنا اشاره دارد که آ
صورت گرفت تا شفامل فرآینفدهای سفطوح  4001این نظریه در سال ی اصالح و ارتقا آیند. کاربه

باشفد.  نیف  «اتهتوج ارادیهدایت »و « طراحی»، «استدالل»، «بندیطبقه»تر شناختی مانند باال
گاهانه هاینمونه ، باورها و امیال و تفکرات هستند؛ وابسفته بفه محتفوایی کفه بفا یدسترس حاالت آ
گفاهی دسترسف بال  .شوندمیاظهار « که...»تعبیر   یاعتقاد دارد که بسفیاری از حیوانفات، دارای آ

بفرای تأییفد نیف   - هفامیمفونبرگرفتفه از  - شناختیعصباز برخی شواهد  او)با این مفاد( هستند. 
 کمک گرفت. اشنظریه

گاهی دسترسی، مقابل دو گونه گاهی  آ عنوان معنای چهارم و پنجم از تواند بهکه می –دیگر از آ
گاهی تلقی شود  گفاهی پدیفداری :شودمی بندیطبقه  -آ گفاهی 4آ گفاهی پدیفداری 5و خودآ بفه . آ

گاهی، اشفاره دارد کفه گفاه بفا واژه اِی تجربهو سوبژکتیو و  6کیفی هایجنبه تعبیفر نیف   «7کوالیفا» آ
گاهی( به قابلیت یک ارگانیسم برای بازنمایی درجفه 4055، 8آلنشود)می (؛ اما معنای پنجم )خودآ

  دّوم از حاالت ذهنی خودش، ارجاع دارد. 
گفاهی و هفدن آن بررسفی برخفی نظریفات فیلسفوفان هموضوع این مقاله جنب های پدیدارانفه آ

گاهی پدیداری از چالش گاهی پدیداری است. آ برانگی ترین مباحف  پفیش روی تحلیلی در تبیین آ
                                              
1. Consciousness 

2  . Ned Block 

3. Access Consciousness 

4  .  Phenomenl Consciousness 

5  . Seif-Consciousness 

6  . Qualitative 

7  .  Qualia 

8. Allen 
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همفان واقعیتفی کفه در سفنت  –فیلسوفان فی یکالیست تحلیلی است؛ چراکه تجربیفات پدیدارانفه 
توسط قائلین به دوئالیسم )یا هرگونه نظریه تجفّرد  –گیرد می فلسفه اسالمی، ذیل ِکی  نفسانی قرار

نفس(، از طریق علم حضوری نفس مجرد، قابفل تبیفین اسفت. امفا بفرای فیلسفوفان فی یکالیسفم، 
های صرفًا فی یکی و نورونی، های درونی از طریق تقلیل آن به مفاهیم و واقعیتتوضیح این واقعیت

 کار بسیار دشواری بوده و هست.
داری از سوی فالسفه تحلیلی برای تبیین فی یکالیستی تجربیات پدیدارانفه های دامنهالبته تالش

شناسِی شناختی، علفوم اعصفاِب شفناختی، توان در علومی مانند روانانجام شده که نتیجه آن را می
نفسانی تعلیم و تربیِت شناختی و حّتی هوش مصنوعی، به وضوح مشاهده کرد. طبیعتًا تقلیل کی  

هفای دانشفمندان سف ایی بفر دسفتورالعملو تجربیات درونی به کارکردهای صرفًا فی یکی، تأثیر بفه
هفایی از آن را در گذارد؛ تأثیراتی که بخششناسی و تعلیم و تربیت و علوم اعصاب بر جای میروان
 های اخیر شاهد هستیم. دهه

تففرین نظریففات فیلسففوفان و مهففمتففرین مففا در ایففن مقالففه، سففه ویففرایش مختلفف  از معففرون
گاهی پدیداری  را  -شفوند شناخته می« نظریات بازنمودی»که به  –فی یکالیست تحلیلی در تبیین آ

 پردازیم.دهیم و سپس به نقد و بررسی آن میشرح می

 آگاهی پدیداری

ایی مطالعه چی ی شبیه به حاالت پدیداری قائل شده که البته ما توان آبجکتیوبه وجود  1نایگل تامس
هفای بفاره، تحلیفلاو در مقاله معروفش در اینبر روی آن را نداریم.  شخصسوم و  2علمی رو تصو

گاهی پدیداری میانگارانهساده -انجامفد را ناکارآمفد مفیای که به انکار وجود خارجی و آبجکتیو آ

 داند: 
آن »چی هایی شفبیه بفه  های پدیداری در یک ارگانیسم، بدین معناست کهاساسًا داشتن تجربه»

وسفیله های سوبژکتیو تجربه بنامیم که بفهتوانیم آن را خصلتوجود دارد. ... ما می« ارگانیسم بودن
های ذهنی، قابل تصویر نیست؛ زیرا تمفامی ایفن گرایانه اخیر از پدیدههای تقلیلیک از تحلیلهیچ

تواننفد در زگار هستند. ایفن تجربیفات نمفیهای پدیداری نی  ساها منطقًا با فقدان این تجربهتحلیل
                                              
1  . Thomas Nagel 

2. Scientific 
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-قالب هیچ سیستم تبیینی از حاالت کارکردی یا حاالت التفاتی تحلیل شوند؛ زیرا این حاالت مفی

هفای فاقفد تجربیفات های خودکار نی  نسبت داده شوند که مانند انسفانها و ماشینتوانند به روبات
گرا، بلکه عمفوم های تقلیلادامه نه فقط تحلیلدر ی (. و236، ص5992« )کنندپدیداری رفتار می

گاهی پدیداری معرفهای فی یکالیستی را فاقد توانتحلیل  کرده است:ی مندی الزم برای بررسی آ
های پدیداری در تبیینی فی یکفی های فی یکالیستی دفاع بشود، باید جنبهاگر بخواهد از تئوری»

رسد که چنین کاری نظر میکنیم، بهنها را بررسی میهای سوبژکتیو آلحاظ شوند. اما وقتی خصلت
فرد )اول شفخص( سفر و کفار غیرممکن باشد. زیرا هر پدیده سوبژکتیو ذاتًا با یک نظرگاه منحصر به

 (.239)همان، ص« نهدناچار چنین نظرگاهی را وامیدارد و ظاهرًا یک تئوری فی یکی و آبجکتیو به

 مسئله سخت

ائل فلسفه ذهن که در پی تسلط پارادایم فی یکالیسفتی بفر ایفن حفوزه بفروز ترین مسیکی از اساسی
کرد، تبیین و توجیه کیفیات نفسانی است؛ یعنی همان حاالت و احساساتی کفه بفه علفم حضفوری 

شوند و دارای جنبه پدیداری هستند. برای یک فیلسون فی یکالیست، تبیین کی  نفسانی ادرا  می
فی یکی و جسمانی، کاری بسیار دشوار و بلکفه محفال اسفت. تفا آنجفا کفه با تکیه بر اساس و پایه 

-یففاد مففی« 1معضففل سففخت»از ایففن مسففئله بففه  –فیلسففون مشففهور معاصففر  –دیویففد چففالمرز 

 (.ix، ص5991، 2کند)چالمرز
کید بر اینکه  هفای های زیادی حاصفل شفده و تفالش، پیشرفت3در علم ذهن»وی در ابتدا با تأ

تی و علوم اعصاب، ما را بفه فهمفی بهتفر از رفتفار انسفانی و فرآینفدی کفه آن را اخیر در علوم شناخ
هفایی بفا ج ئیفات بسفیار دربفاره تئوری»، در عین حال به فقدان «کند، سوق داده استهدایت می

گاهی  نویسد:کند و میاشاره می« شناخت و آ
گاهی از سیستم» -ناشی مفی –مانند مغ   – های فی یکیما دالیل خوبی برای اعتقاد به اینکه آ

چرایی آن ی های چندان جالبی نداریم که چگونگی این فرآیند و حتشود، در اختیار داریم. ولی ایده
باشفد  ... « کننفدهتجربفه»توانفد یفک را توضیح بدهد. چطور یک سیستم فی یکی مانند مغ ، مفی

                                              
1. Hard Problem 

2. Chalmers 

3  . Science of the Mind 
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گاهسختی به پرسشهای علمی، بهامروزه تئوری شوند. ... تعداد ی، ن دیک میهای دشوار در باب آ
گاهی انجام شده است و برخیبسیار اندکی از کارهای فلسفی طی سال ها ممکن های اخیر درباره آ

یابیم کفه بسفیاری از همفین ایم. اما با دقت در میاست گمان کنند که ما، پیشرفتی رو به جلو داشته
گاهی را همچنان  نخورده باقی گذاشفته و بفه آن ن دیفک دستتعداد کارها نی  مسائل دشوار درباره آ

 )همان(« اند.نشده
گانفه از مجموعفه بندی مفید و پنجبه چاپ رسانده، یک دسته 4050چالمرز در کتابی که سال 

گاهانه در حفوزه فلسففه ذهفن معاصفر انجفام گرفتفه و تالش هایی که برای تبیین حاالت پدیداری آ
 گذارد: وی ما میاند، پیش رراهبردهایی که ارائه کرده

-دهند! برخی محققان تصریح میراهبرد اول این است که در واقع، چی  دیگری را توضیح می»

گاهی، برای امروز بسیار دشوار است و شاید به کلی از قلمرو علفوم، خفار  کنند که معضل تجربه آ
کننفد؛ راهبفرد دّوم باشد. این محققان در عوض، یکی دیگر از مسائل که قابل حل باشد را دنبال می

وسیله زنند. )رویکردهای متفاوتی از این راهبرد، بهاین است که به انکار حالت پدیداری، دست می
اتخفاذ شفده اسفت(. بفر اسفاس ایفن  5988، و ویلک  در 5995، دانیل ِدنت در 5988آلپورت در 

را تبیین کردیم، هفیچ  - 2و قابلیت گ ارش 1مانند امکان دسترسی –مشی، وقتی که ما کارکردها خط
ماند تا توضفیح بفدهیم؛ در راهبفرد سفوم، گروهفی باقی نمی« تجربه پدیداری»پدیده دیگری با نام 

دنبفال دیگر از محققان، ادعای تبیین کامل این تجربه را دارند. این گروه برخالن دو دسته قبلی، بفه
گاهی را کاماًل جد سفرعت نادیفده وط به این تبیفین، بفهبگیرند. اما گام مربی این هستند که تجربه آ

-یابد؛ رویکرد چهارم، بفهآسا خاتمه میشود و معمواًل به نوعی معج هگرفته و مورد غفلت واقع می

گاهانه برمی آید. این رویکرد بفرای بسفیاری اهفدان، مفیفد اسفت؛ امفا دنبال تبیین ساختار تجربه آ
گویفد؛ رویکفرد ود داشته باشد، چیف ی بفه مفا نمفیای وجدرباره اینکه چرا باید ابتدائًا چنین تجربه

های زیرین تجربه است. این رویکرد، مفا را بفه پنجم و آخر، یک استراتژی مستدل برای تج یه الیه
-سازد که محصول برآمده )تجربه( و خاستگاه آن )فرآینفدهای مغف ی( را ایفناین مفاد رهنمون می

بخفش، مفا نیفاز بفه قص است. در یک تئفوری رضفایتهمان بدانیم. این استراتژی نی  به وضوح نا
گاهانه ختم می « شود و چرا و چگونفه اطالعات بیشتری داریم تا بدانیم چه فرآیندی به این تجربه آ

                                              
1  . Accessibility 

2  . Reportability 
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 (.53-55. ص4050)ر. : چالمرز، 
نیف  اصفطالح دیویفد چفالمرز  –شده ذهن در دانشفگاه نیویفور  فیلسون شناخته –ِند بال  

گاهی این »دهد: فه ذهن معاصر را چنین توضیح می)معضل سخت( در فلس معضل سخت درباره آ
گاهی، بر پایه مبنفای نورولوژیفک )عصفبِی( آن تبیفین  است که توضیح بدهیم چگونه وضعیتی از آ

است، چرا باید پایفه ایفن تجربفه « قرم ی»، پایه عصبی برای ادرا  Nشود  اگر حالت عصبی می
گاه گاهانه باشد و نه تجربه آ انه دیگر  ... در اینجا دو دلیل وجود دارد که فکر کنفیم بفرای معضفل آ

العفاده تواند یک پاسخ حتی فوقکس نمیسخت، پاسخی وجود ندارد: ال . ناتوانی خارجی: هیچ
آمی  به این معضل داشته باشد؛ ب. ناتوانی اصولی: موادی که ما قادر به دیدن آنهفا هسفتیم، ریسک

(. او نی  در 555، ص4009، 1)بال « ط تولید پاسخ به این معضل را ندارند.رسد که شراینظر میبه
انداز برای پاسفخ بفه معضفل سفخت در چفارچوب پفارادایم فی یکالیسفم، ارائفه ادامه، چهار چشم

 کند:می
گاهی بهحذن - 5 عنوان یک تجربه پدیداری وجود ندارد. مانند دانِیل گرایی: طبق این دیدگاه، آ
 (؛ 5999َدِنت)
گاهانفه وجفود دارد. امفا نفوعی تقلیفل گرایی فلسفی: این دیدگاه مفیتقلیل - 4 گویفد تجربفه آ

گاهی ارائه می گاهی میمفهومی از آ تواند مفهومًا به تعابیر و واژگفان غیرپدیفداری تحلیفل و دهد: آ
 (؛ 5995تج یه بشود. مانند َدِنت)

گاهگرایی پدیداری: این دیدگاه میواقع - 3 لحفاظ ی، یک ویژگی اساسی اسفت کفه بفهگوید آ
تواند به تعابیر غیرپدیداری تقلیل یابد. طبق نظر اکثر ایشان، ماهیت حاالت پدیفداری مفهومی نمی

گاهی در علوم تجربی بفه ویژگفیتواند با پیشرفت علوم، کش  شود. این دیدگاه با تقلیلمی -های آ

و نفه  2نحفو علمفیکفه بفه« گرما»یقًا مانند شناختی و محاسباتِی مغ ، سازگار است. دقهای عصب
های مولکولی، تقلیل یاففت. )ایفن تقلیفل، فلسففی نیسفت؛ چفون مفهفوم فلسفی به انرژی جنبش

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

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

2  . Scientific. 



   های بازنمودی درباره آگاهی پدیداریبررسی انتقادِی تئوری

 

گرایانفه بفرای دوئالیسفم دکفارتی داند، اما قائل به جفایگ ینی طبیعفتماتریالیسم اصیل را غلط می
دهد که در اینجا سطحی عمیق از واقعیت وجود دارد کفه اسفاس ( پیشنهاد می4000است. نایگل)

گاهی و   (.554شناسی است)همان، صعصبطبیعی برای هر دوی آ
بندی، به ناتوانی علوم تجربفی و محاسفباتی در تبیفین کیف  نفسفانی او خود پس از این تقسیم

های عصبی را برای تبیین حاالت پدیداری های علوم اعصاب در کش  همبستهکند و یافتهاشاره می
 بیند: کافی نمی

، ظرفیفت تبیفین 1صبی یا مفاهیم محاسفباتیع -گونه دسترسی فی یولوژیکطور رایج، هیچبه»
گاهی پدیداری  را ندارنفد. ففرض  -مانند درد داشتن یا دیفدن قرمف ی  –چی ی شبیه به یک حالت آ

کنید که فرانسیس کریک و کریستون کوخ در مورد این ادعا برحق باشند که یک نوسان عصبی بفین 
گاهی پدیداری، ضروری است. هیچ 91تا  31 نفویس از س قفادر نیسفت یفک پفیشکهرت ، برای آ

گاهی پدیداری ارائه دهفد. چفرا بایفد ایفن  طرحی برای تبیین چگونگی ارتباط این نوسان عصبی با آ
هرت   عفالوه بفر ایفن، چگونفه یفک نوسفان  500هرت  یا  1هرت  باشد؛ و نه  91تا  31نوسان، بین 

گاهانه خهرت (، تبیین می 20خاص )مثاًل  ای خفاص ادرا  شفیوهاص، بفهکند که چرا یک حالت آ
شناسی محاسباتی، چی ی در فی یولوژی و روان –ای دیگر  فعاًل در علم عصب گونهشود و نه بهمی

 (.530-549)همان، ص« گویی به سؤاالت فوق، درست کند.دست نیست تا کلیدی برای پاسخ
کتشافات نورولوژیک و بال  همانند بسیاری دیگر از فیلسوفان ذهن، از این فاصله ب رگ میان ا

( و از 399کنفد)همان، صیفاد مفی 2«شکان تبیینی»بیولوژیک با تبیین حاالت پدیداری نفس، به 
های عّلی از یک ای نداریم که توضیح دهد چگونه زنجیرهما هیچ ایده»نویسد: قول تامس نایگل می

به یک پدیده واحفد در  مفهوم آبجکتیو )همبسته عصبی( و یک مفهوم سوبژکتیو )کیفیت پدیداری(،
 (.204)همان، ص 3«شود جهان ختم می

گفاهی پدیفداری دارنفد، نفوعی  به هرحال و با تمامی مشکالتی که فیلسوفان تحلیلی در تبیین آ
گاهی پدیداری در پستانداران و پرندگان برقفرار اسفت.  4توافق وسیع در حس عمومی درباره وجود آ

                                              
1  . Computational 

2  . Explanatory Gap 

اقامه شد و بر فقدان زنجیره عّلی  ترین اشکاالتی که علیه دوئالیسم دکارتیمقایسه کنید؛ یکی از مهم paring. این وضعیت را با طرح اشکال 3
 گذاشت.از عاَلم فی یکال به عاَلم غیرفی یکال انگشت می

4. Common Sense 
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حیوانات  و( هاحل ونو  هاخرچنگو  هاکرم)مانند  مهرگاند بیحتی شاید بتوان این توافق را در مور
کیفد دارد، شفواهد رو بفه ت ایفد دوزیستان نی  تعمیم داد. همانو  هاماهیخ نده و  طورکه گریفین تأ
برانگی ، از تنان( نی  در مواجهه با مشکالت چالشدار )نرمدهد که برخی حیوانات غیرمهرهنشان می

گا  (.53، ص4002، 1گیرند)گریفینهانه بهره میم ایای تفکر آ
گاهی پدیداری در همه انواع حیوانات به یک شکل باشفد، جفای اما این که واقعًا حس تجربِی آ

بفودن چفه چیف ی شفبیه حفّس خففاش»تردید و تأّمل دارد. نیگل در مقاله معرون خویش با عنوان 
 پردازد: به این تأّمل می« 2است 
ها تجربه درونی دارند، این است که چی هایی وجود دارند کفه شفبیه فاشجوهر این باور که خ»

هفایی از محفیط بیفرون، از طریفق امفوا  ها دریاففتدانیم که خفاشبودن است. امروزه میخفاش
-ها بفهصوتی دارند که در واقع بازتابی از سوی اشیاء در محدود میدان محیطی هستند. مغ  خفاش

های محیطی، همبسته باشد و بنابراین آنهفا های صادره در بازتاببا تکانه شود کهای تصویر میگونه
ها و هر آنچه که ما بفا چشفم خفود در ها، شکلها، اندازهسازد تا فرق دقیقی بین مسافترا قادر می

وضوح، یک با وجود اینکه به –یابیم، بگذارند. اما ردیاب صوتی خفاش در نوع عملکرد خویش می
-شبیه نحوه ادرا  در ما نیست و دلیلی هم وجود نفدارد کفه بفه –دهد ا  را سامان میشکل از ادر

مفان داریفم. در نتیجفه مشفکل اسفت ای باشد که ما در ادراکاتلحاظ سوبژکتیو، شبیه همان تجربه
 (. 238، ص5992« )ای دارد بودن، چه حس و تجربهتصور کنیم که شبیه خفاش

  تبیین آگاهی پدیداری در بازنمایی هایبررسی نظریه

گاهی پدیداری را با محتوای بازنمودینظریه دهنفد؛ البتفه مفیحاالت ذهنی پیونفد  های بازنمایی، آ
 ها وجود دارند:طور کّلی، دو نوع از این فرضیهبه بیشتر. مشروط به برخی ضوابط کارکردِی 

یه . 8   :3درجه اّول بازنمودی هاینظر
جهفان  هایویژگیاز سیستم دیداری یک ارگانیسم، برخی ی حالت خاصاگر  گویندمی هااین نظریه

                                              
1. Griffin 

2. What is it like to be a bat? 

3. First Order Representation; FOR 



   های بازنمودی درباره آگاهی پدیداریبررسی انتقادِی تئوری

 

گاهی پدیداری از آن ویژگی خواهفد  کارکردِی  روش بهرا  مناسب، بازنمایی کند، آن ارگانیسم واجد آ
نظریات بازنمودی درجه اول، تجربه پدیدارانه را به ویژگی محتوا در بازنمایی محتوای التففاتی  بود.

حاالت التفاتی مانند باور و میفل و امیفد و...، دارای یفک محتفوا هسفتند کفه ایفن داند؛ مربوط می
دهد. این دسته از نظریات، حالت پدیدارانفه را ای شکل میگرایشات را معطون به آن محتوای گ اره

دانند که در هنگام قرارگرفتن در موقعیت بازنمایی التفاتی، خود ویژگی همین محتوای بازنمودی می
 دهند.ان میرا نش

گاهی پدیداری به حیوانات، همخوان هسفتند؛ زیفرا این دسته از نظریات، کاماًل با نسبت دادن آ
الزم و  کارکردهفایهسفتند کفه  ایتقریبًا مفورد تواففق اسفت کفه حیوانفات، دارای حفاالت درونفی

حیوانفات،  کنفدهای ساده و بسیاری وجود دارد کفه اثبفات مفیمثالرا دارند.  بازنمودی هایویژگی
« کفه...»دارای باور و میل هستند؛ دو حالت ذهنی که ویژگی بازنمودی دارند و با محتفوای پفس از 

 اند: باور دارند که...، میل دارند که... .گره خورده
گاهی پدیداری از هر حیوانی کفه دارای ادرا  و  اینکه( مبنی بر 5991) 1زمینه اّدعای دِرتسکه آ

است، همین نظریه بفوده اسفت. بنفابر دیفدگاه وی،  جدانشدنیی باشد، محیط هایمحر پاسخ به 
گاهی پدیداری در قلمرو حیوانات، حضوری بسیار وسیع و گسترده دارد. همچنفین  2مایکفل تفای آ

گاهی پدیداری را حوبراساس نظریات بازنمایی درجه ا ی در بفین زنبورهفای عسفل هفم تل، وجود آ
 امتداد بخشید.

گاهی پدیداری این است که امکان دارد با وجفود ریهاما اشکال اساسی نظ های بازنمایی درباره آ
هفای پدیفداری متففاوتی را برحسفب سفن و سفال یفا بودن محتواهای بفازنمودی، خصفلتیکسان

جنسیت، شاهد باشیم. ضمن اینکه اساسًا برخی کیفیات پدیداری )ماننفد احساسفات بفدنی: درد، 
تفوان ارتبفاطی بفین وای مفهفومی، قابفل تبیفین نیسفتند و نمفیخارش، قلقلک و...(، از طریق محت

 محتوامندی و چنین احساساتی برقرار کرد تا این احساسات، بازنمایی درونی آن محتوا باشند.

                                              
1. Dretske 

2. Michel Tye 
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یه .0   :1باالتردرجه  بازنمودی هاینظر
د که بفرای ش های بازنمایی درجه باالترنارضایتی از نظریه بازنمایی درجه اول، منجر به ظهور نظریه

گاهی پدیداری، معطون به حاالت ذهنی دیگر  راستی چفه چیف ی یفک حالفت به .شدندمیتبیین آ
گاهانه می سازد  سّنتی طوالنی وجود دارد که تفالش کفرده هوشفیاری را در قالفب برخفی ذهنی را آ

گفاهی، بفه گاهی درجه باالتر در  کند. این شهود و تفالش بفرای تبیفین آ از  وسفیله شفماریانواع آ
این اسفت: چیف ی کفه ی احیا شده است. ایده کل -قائالن به تئوری بازنمایی درجه باالتر  –فالسفه 

گاهانه می ( HOR)سازد، این است که آن را موضوع یک بازنمایی درجه بفاالتریک حالت ذهنی را آ
گاهی را در قالب یک حالت درجه بفاالتر تبیفین نقرار می  مایفد، بفهدهد. هر تئوری که تالش دارد آ

گاهی شناخته می (HO)عنوان یک تئوری درجه باال   شود.درباره آ
گاهانفه از  برخی از تولیدات ادراکی، دارای محتوای التفاتی دوگانه هستند. برای مثفال، تجربفه آ

 بفه»قرم ی، نه تنها محتوایی درجه اول از قرم ی دارد؛ بلکه همچنین واجد محتوای درجفه بفاالتر 
(. نظریات بازنمودی 2و  5، ص4002، 2را نی  دارد)جنارو« تجربه قرم ی»یا « ینظر رسیدِن قرم 

تفکیفک ی شوند که شاید بتوان آنهفا را بفه دو نفوع کلفدرجه باالتر، خود به انواع مختلفی تقسیم می
  های تجربه مرتبه باالتر.های تفکر مرتبه باالتر و نظریهکرد: نظریه

 

یه8-0  (HOT)تر های تفکر مرتبه باال. نظر

دانسفت، مفی سوبژه، دارای تجربه پدیدارانه(، یک حالت ذهنی را برای یک 4000و5998) 3َکروِثر
در میفان  دیفدگاه وی نمایفد. رمسفتقیمًا تفکف اشدربفاره اگر قابلیت آن را داشته باشد که آن سفوبژه

رای انکفار نظریفه خفویش را بف بفه صفراحتاو  زیفرا؛ شد روروبهدانشمندان معاصر با توجه خاص 
گاهی پدیداری در همه )یا اکثر( حیوانات   گرفت. کاربهآ

( ایفن اسفت کفه HOTخصفوص تئفوری هفای درجفه باالتر)بهیکی از انتقادات رایج به تئوری
در بسیاری از حیوانات وجود ندارد و در نتیجه بایفد  HOTاحتماِل داشتن مهارت ادراکی الزم برای 

گاهانه را در مورد  کفه روکفو جنفارو گونهحیوانات و اطفال انسانی انکار کنفیم؛ همفانحالت ذهنی آ
                                              
1. Higher Order Representation; HOR 

2. Gennaro 

3. Carruther 



   های بازنمودی درباره آگاهی پدیداریبررسی انتقادِی تئوری

 

مفن در »ای، مبنی بفر اینکفه ها دارای چنین تفکر درجه باالتر پیچیدهها و سگآیا گربه»نویسد: می
انفد، هستند  ...هرچند بسیاری از کسانی که ایفن انتقفاد را مطفرح کرده« قرار دارم Mحالت ذهنی 

هفا تفرین ایفن تئوریسفینهای درجه باالتر( نیستند؛ اما یکی از برجسفتهوری)تئ HOهای تئوریسین
(، نتیجه حاصل از انتقاد یاد شده را پذیرفتفه کفه حیوانفات و اطففال انسفانی، فاقفد 5998)َکروِثر، 

گاهانه هستند  (.6همان، ص«)حاالت ذهنی آ
ز وجفود حفاالت ذهنفی جنارو در ادامه اذعان دارد که شواهد روزافف ون فی یولفوژِی عصفبی، ا

گاهانه در حیوانات، حمایت می تمایل ندارند فقدان  HOهای کند و در نتیجه بسیاری از تئوریسینآ
گاهی در حیوانات را به ها برای فرار از های خود بپذیرند. وی به برخی استراتژیعنوان نتیجه تئوریآ

بفودن دگی مهارتی و ادعفای اتومفاتیکینفی پیچی»کند که شامل ای اشاره میدادن به چنین نتیجهتن
 ست)همان(.«توجهی از این تفکر مرتبه باالبخش قابل

گاهی در حیوانات بر اسفاس نظر از ارزیابی رضایتاما صرن بخشی تالش جنارو برای تثبیت آ
، اشکاالت دیگری نی  علیه آن اقامه شده است. یک اشکال اساسی که توسط ویلیام HOTنظریات 

ح شده، این است که چرا توانایی اندیشیدن درباره حاالت ذهنی، باید شفرط الزم بفرای مطر 1سیِگر
گاه گاه هسفتند)ادعایی کفه در جفای آ بودن باشد  به فرض کسی بپذیرد که فقط موجودات متفکر، آ

ماند که چرا توانایی اندیشفه دربفاره حفاالت برانگی  است(، این پرسش باقی میخود، کاماًل مناقشه
گاهانه ذهنی، بودن است  چرا باید توانایی احساس درد، نیازمند توانایی تفکر درباره شاخص مهم آ

گفاهی حیوانفات براسفاس تئفوری  ، HOTدرد باشد  وی در ادامه با اشاره به همان مشکل فقفدان آ
گاهی در حیوانات می  (.411، ص4002آورد)سیگر، شواهد متعددی از وجود آ

گاهی پدیداری را با اطفالع یکفی مفیHOTظریه مشکل اصلی در اینجاست که ن گیفرد؛ در ، آ
گاهی نیسفت؛ بلکفه بحف  بفر سفر تجربفه که در دسترسحالی بودن حاالت ذهنی، مسئله دشوار آ

پدیفدار »)معنای بفازنمودی یفا التففاتی( و « نظر رسیدنبه»پدیداری است. به بیان دیگر، باید میان 
، ویژگفی شفیء بیرونفی «نظر رسیدنبه»کیک قائل شد. در ای( تف)معنای پدیداری یا تجربه« شدن

شود. در حالت مرتبه باالتر آن نی  شخص، باور دارد که محتوای باور توسط یک شخص فهمیده می
)ویژگفِی یفک شفیء بیرونفی و آبجکتیفو( اسفت. امفا « قرم ِی آن گوجه فرنگی»مرتبه اول او، مثاًل 

                                              
1. Wiliam Seager 
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گاهانه، یفک ویژگفی درونفی و ن یک حالت تجربهفرنگی به عنواقرم ی گوجه« پدیدارشدِن » ای و آ
نظفر دارد؛ اما دومی همفواره صفادق اسفت. بفهدهد. اولی صدق و کذب برمیسابژکتیو را نشان می

، از عدم تمای  بین این دو خصیصه، ناشی شده است. تامس نیگل برای تبیین HOTرسد نظریه می
 است:  این اشکال، به یک مثال خالن واقع متوسل شده

جای سیستم عصبی و فی یولوژیک انسانی، سیستم دیگری )مفثاًل یک دانشمند مریخی ]که به»
کمان یفا صفاعقه را تواند رنگینگونه تلّقی از ادرا  بصری، میسیستم سیلیکونی( دارد[، بدون هیچ

کمفان و نگفینگاه قادر به در  مفاهیم انسانی از رهای فی یکی در  کند؛ اگرچه هیچعنوان پدیدهبه
کنند، نباشد. طبیعت آبجکتیفو ایفن اشفیاء صاعقه، یا جایی که اینها در جهان پدیداری ما اشغال می

توانند توسط او در  بشوند؛ زیرا اگرچه این مفاهیم با یفک منظفر خفاص شان(، می)جدا از مفاهیم
گونه نیستند. این ن)منظر اول شخص( و پدیدارشناسی بصری خاص ارتباط دارند، اما خود اشیاء ای

ای بیرونفی نیف  شفوند؛ امفا جنبفهشخص ادرا  مفیاشیاء هم البته از طریق همان منظر خاص اول
توانند از طریق منظرهای دیگفر هفم فهمیفده شفوند. ...صفاعقه یفک خصیصفه دارند. در نتیجه می
 –انشمند مریخفی تواند توسط آن درود و میوسیله ظهور بصری آن، تحلیل نمیآبجکتیو دارد که به

 (.223، ص5992بررسی شود)نیگل،  –که فاقد قوه بینایی است 
کنفد کفه بفر که توسط ِلوین اقامه شده نی  اشفاره مفی HOTروکو جنارو به اشکال دیگری علیه 

گوید: ممکن امکان بازنمایی اشتباه تفکر مرتبه دوم از حالت ذهنی مرتبه اول استوار است. ِلوین می
باشد، ولی حالت مرتبفه بفاالتر در وضفعّیت تفکفر بفه « قرم  دیدن»ی در حالت است سیستم بصر

کنفد؛ زیفرا توصفی  مفی« کننفدهبسفیار گمفراه»قرار داشته باشد. جنارو این اشکال را « سب  دیدن»
 -شفود را شفامل مفی« قرم  دیدن»برخالن تصور ِلوین که فقط حالت مرتبه اول  -سیستم بصری 

ستم یکپارچه )شامل هر دو حالت مرتبه اول و مرتبه باالتر، خواهد بود. ، یک سیHOTطبق تئوری 
گاه یا دست –بنابراین سیستم بصری  در نظر جنارو، باید شامل حالفت مرتبفه  –کم سیستم بصری آ

گاهانفه « تفکر درباره قرم  دیدن»و حالت مرتبه باالتر « قرم  دیدن»اول  باشد و لفذا یفک تجربفه آ
یک از این دوحالت )مرتبه اول و مرتبه باالتر( به تنهایی، برای داشتن ه بدهد. هیچقرم  دیدن را نتیج

 تجربه قرم ی، کافی نیست.
پارگی تجربه پدیداری مربوط پردازد که به دوجنارو سپس به بازخوانی دوباره از اشکال ِلوین می

-رد. جنفارو در پاسفخ مفیرسد تجربه درونی، چنین انشعابی را بپذینظر نمیشود؛ حال آنکه بهمی

 گوید: 
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زنتالکنم که میمعضل دوپارگی، مسئله مهمی است؛ اما من فکر می»  1تواند با الهام از نسخه ر 
گاهانفه مرتبفه اول، حالفت HOTاز تئوری  هفایی برطرن شود. طبق این نسفخه، حفاالت ذهنفی آ

گفاهی، یفک مییکپارچه هستند که هر دو حالت مرتبه پایین و مرتبه باالتر را شامل  شود. در نتیجه آ
گاهانه است.   خصلت درونی و ذاتی برای حاالت ذهنی آ

گاهانه، شامل وجفود ...طرفداران دیدگاه یاد شده می توانند در پاسخ به ِلوین بگویند که ارتباط آ
گاهانفه واحفد داریفم  دو حالت ذهنی کاماًل جدا از هم نیست. در واقع، ما دو بخش از یک حالت آ

گفاهی که یکی گاه از بخش دیگر است. ...بنابراین یک نوع عنصر خود ارجاعی در آ ، معطون به و آ
 (.65-19همان، ص«)وجود دارد

زنتال در جواب مفیگونهاما همان ، 2نگرانفه مرتبفه بفاالهفای درونگویفد، در تئفوریکه دیوید ر 
گاهی مرتبه باال، بخشی از حالت ذهنی ماست؛ مانند خود حالت ذهنی مرت به پایین. ولی حتی بفا آ

-طور سفاده، دروناین مالحظه، واضح نیست که چرا بازنمایی اشتباه، امکان وقوع نداشته باشد  به

گاهی مرتبه باالتر، دقیفق و صفحیح باشفد. نگری نسبت به یک حالت ذهنی، تضمین نمی دهد که آ
گفانگرانه، م یتی نسبت به سایر تئوریبنابراین یک تئوری درون هی مرتبفه بفاالتر را جفدا از ها کفه آ

علفم »اسفت کفه ی (. گفتنف34، ص4002کنند، نفدارد)روزنتال، حالت ذهنی مرتبه اول فرض می
-نیست؛ زیرا به هر حال قائلین به درون« نگریدرون»در فلسفه اسالمی، قابل تطبیق بر « حضوری

دنبفال تبیفین حفاالت هها، همچنان از طریق مفهومی )در تفکفر مرتبفه بفاال( بفنگری در این تئوری
 دهند. واضح است که تبیین مفهومی، در زمفرهپدیداری هستند و به عنصر غیر مفهومی ارجاع نمی

 گیرد.علم حضوری قرار نمی
گاهانه بفه  رزنتال در ادامه به مشکالتی در زمینه تبیین چگونگی تبدیل یک حالت ذهنی از غیرآ

گاهانه در این تئوری هم اشاره دارد؛ چرا  که تفکر مرتبه باالتر، ج ئفی از حالفت ذهنفی شفخص و آ
گاهانه گاهانههمواره همراه آن است. در نتیجه در زمان تبدیل از غیرآ بودن، این تفکر مرتبفه بودن به آ

زنتفال از باالتر تغییری نکرده و معلوم نیست چه تبیینی برای این تبدیل، قابل ارائه شدن باشد. خود ر 
برای تبیین تبدیل  HOTای در تئوری عنوان گ ینهبه« الت ذهنی مرتبه پایینتغییرات در محتوای ح»

گاهانه نام می گاهانه به آ زنتفال مشفخص نکفرده کفه 32برد. )ر. : همفان، صحالت غیرآ (؛ امفا ر 
                                              
1. David Rosenthal. 

2. Intrinsic higher order theories 
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، در زمفان «فرنگفیقرمف ی گوجفه »توان توضیح داد که محتوای بازنمودی مرتبفه اول از چطور می
شود  آیا محتوای ، دستخوش تغییر می«فرنگی حس دیدن قرم ی گوجه» رانهتبدیل به حالت پدیدا

صورت چه تضمینی برای تطابق محتوای قبل از تغییر یا پس اولیه غلط یا ناقص بوده است  در این 
بفژه ثابفت  بژه خارجی وجود دارد  آیا امکان دارد هفر دوی ایفن محتواهفا، مطفابق بفا ا  از تغییر، با ا 

   خارجی باشد
ناپفذیری تجربفه پدیفداری ، برخاسفته از توصفی  HOTاشکال دیگر مطرح در برابر نظریفات 

است. حال آنکه تفکر مرتبه باال درباره یک محتفوای بفازنمودی، قابفل توصفی  مفهفومی اسفت و 
 :  1تواند معادل تجربه پدیداری فرض شود. به گفته ویلیام الیکاننمی

دن نفارنجِی پرتقفالی، پفس از دیفدن یفک پرتقفال نفارنجی چه چی ی شبیه تجربه پدیدارِی دی»
، هیچ تبیینفی  HOTتوانیم در قالب کلمات، توصی  کنیم. ...تئوری است  ما چنین چی ی را نمی

زنتال از این منازعه بدیناز توصی  کند که تفکفر مرتبفه صورت عبور میناپذیرِی این تجربه ندارد. ر 
مانفد باقی مفی 3مرتبه پایین، ارجاع دهد. اما نکته بایرنی به حالت حس 2اینحو اشارهباالتر، باید به
گاه باشدتواند به چی ی ارجاع اشارهکه کسی می  «.ای بدهد که پیشتر از آن چی  آ

گوید حالت ذهنفی ( میHOPالیکان برای حل این مشکل در نظریه خویش )ادرا  مرتبه باال 
شفود. رد که توسط ادرا  مرتبه باالتر، در  و تجربفه مفیمرتبه اول، یک ویژگی کیفی و پدیداری دا

گونه تجربیات ناپذیری اینم یت ادرا  مرتبه باال نسبت به تفکر مرتبه باال در این است که توصی 
 است. HOEهای (. این نظریه در زمره تئوری555-508، ص4002کند)را تبیین می

رسد پاسخ نظر میگرفته شده که به HOTیه اشکال معرون دیگری درباره دور یا تسلسل به نظر
توجه کنیم  HOTبه این ظرافت در تئوری »طرفداران این نظریه به اشکال یاد شده، پذیرفتنی باشد: 

گاه، از نوع حاالت درجه اول باشد، خود تفکر درجه بفاالتر دربفاره آن،  که وقتی یک حالت ذهنی آ
گاهانه نیست. وقتی خود این تفکر درجه دوم، گاهانفه باشفد، همچنفان یفک تفکفر درجفه بفاالتر  آ آ

گاهانه نیسفت.[ ...ایفن، پاسفخی ])درجه سوم( درباره آن وجود دارد  که خود این تفکر درجه سه، آ
 (.581، ص4009جنارو، «)داده شده است HOTاست که به اشکال دور یا تسلسل در تئوری 

                                              
1. Wiliam Lycan. 

2. Demonstratively. 

3. Byrn. 
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یه0-0  (HOE)های تجربه مرتبه باالتر . نظر

م )و نفه ودرجفه د «تجربیفات»دیگری بفه  (، نظریاتHOTهای تفکر مرتبه باالتر)ریدر مقابل تئو
گفاهی در 5996) 2الیکفان ( و5980) 1دادند؛ مانند آرمسفترانگمی( ارجاع متفکرات درجه دو (. آ

تفا  توانفدشود؛ دیدگاهی که مفیمیاز دریافت درونی حاالت ذهنی، تبیین ی تعبیرهایاین نظریه، با 
 ی شود.ارسطو ردیاب

گفاهی پدیفداری)»گوید: اما کروِثر در بیان اشکال به این نظریه می (، در HOEفرمول تجربفه آ
گفاه نباشفد یعنفی در شفرایطی کفه تجربفه –کننده شرایط کوری تجربه -کفار نمفی –کننفده از آن آ

گفاهی »(. و ویلیام الیکان در جفواب بفه اشفکال یفاد شفده، ابتفدا 450، ص5998کروثر، «)کند آ
کند: ال . ِصرن داشتن یک خصیصفه کیففی و ب. داشفتن به این دو معنا را تفکیک می« اریپدید

گاهانه؛ به گاه باشد. سفپس خفودش را در کنفار مایکفل که دارندهایگونهخصیصه کیفی آ اش از آن آ
ر، که کروثف کند. در حالیعنوان کسانی که معنای دوم را در نظر دارند، معرفی میتای و دِرِتسکه، به

رسد که الیکفان، اصفل اشفکال را پذیرفتفه و (. به نظر می5999معنای اول را مدنظر دارد)الیکان، 
گاهی را کمی محدود کرده است.  برای رهایی از آن، تعری  خویش از آ
معنا کفه ممکفن گردد؛ بدینهمچنین اشکال مهم دیگر به امکان سوء عملکرد اندام حسی برمی

کفه حفس درونفی داشته باشفد؛ در حفالی « قرم ی»وای مرتبه اول است کسی حالت ذهنی با محت
دهفد کفه چفه توضیح نمفی HOEرا تولید کند. نظریه « دیدنتجربه نارنجی »ذهنی مرتبه باالتر او، 

هفای تضمینی برای بازنمایی صحیح از محتوای مرتبه اول وجود دارد  این اشکالی است که تئوری
HOT کرد.رو میرا نی  با چالشی جدی روبه 

اما اشکال اساسی به نظریات مرتبه باالی تجربه، این اسفت کفه حالفت ذهنفی پدیفداری را بفا 
که تبیین چی ی نباید مستل م استفاده از همان چی  باشد. در کند؛ در حالی ادرا  پدیداری تبیین می

و  ه بفاالتر اسفتدادن مجهول به یک پّلفدهند، شیفتواقع، کاری که طرفداران این تئوری انجام می
 این با تعری  و معلوم کردن آن کاماًل فرق دارد. 

                                              
1. Armstrong. 

2. Lycan. 
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 بندیگیری و جمعنتیجه

کنفد، در پفردازی مفیتحلیفل و نظریفه« فی یکالیسم»فلسفه تحلیلی از آنجا که غالبًا تحت پارادایم 
معفرون اسفت، بفا « ِکیف  نفسفانی»تبیین تجربیات پدیداری کفه در سنففت فلسففه اسفالمی بفه 

علفم »روست. این قبیل حاالت ذهنی که در نظر فیلسوفان اسالمی از طریق تی اساسی روبهمشکال
قابل در  هستند، در نگاه فیلسوفان فی یکالیست، باید به رویدادهایی فی یکفی تحویفل « حضوری

 برده شوند. 
ی گیری فضای علمفی و نظفرهای اخیر منجر به شکلها در دههطبیعتًا تفوق و سیطره این تالش

شناسفِی شفناختی، تعلفیم و ماننفد روان –در فلسفه ذهن و به تَبع آن در علوم انسانی مرتبط ی خاص
ها ها و دستورالعملو حتی علوم اعصاِب شناختی و هوش مصنوعی شده و نظریه –تربیت شناختی 

در  –ل با توجه به تقلیل تجربیات درونی و پدیدارانفه بفه کارکردهفای صفرفًا فی یکفا –در این علوم 
 شود. بندی میانگارانه درباره نفس، صورتهای مادیقالب چارچوب

در این مقاله، سعی شد یک دسته از نظریات مهفم فیلسفوفان تحلیلفی در تبیفین فی یکالیسفتِی 
گاهی پدیداری بررسی شود؛ نظریاتی که به عنوان  شوند. ذیل این شناخته می« نظریات بازنمودی»آ

« نظریففه بازنمففایی تفکففر درجففه دوم»(، FOR« )بازنمففایی درجففه اولنظریففه »دسففته نظریففات، 
(HOT و ،)«نظریه بازنمایی تجربه درجه دوم( »HOEکه سه نظریه مهم و شناخته ) شفده در ایفن

که در طرح انتقادات اساسی و متعدد بفه ایفن نظریفات بیفان گونهعرصه هستند، بررسی شد و همان
 الزم برای تبیین امور پدیداری هستند.  رسد فاقد کارآمدی نظر میشد، به
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