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  های ذهنى و تمايز ذهنيـ فيزيكى    انواع ويژگى

  های ذهنى    انواع ويژگى

  فيزيكىـ و تمايز ذهنى

  ∗∗∗∗ياسر خوشنويس

 چكيده

هـا خصوصـيات    امـا آيـا ايـن ويژگـىهای ذهنى انواع بسيار متنوعى دارنـد،    ويژگى
هـای    بنـدی از ويژگـى   مشتركى دارند؟ در بخش اول اين مقاله، با بررسى چند دسـته

هـای ذهنـى يعنـى آگـاهى، كيـف ذهنـى و    ويژگى 3ذهنى، خصوصيات متمايزكنند
در بخش دوم، هر يك از اين خصوصـيات و . حيث التفاتى را تشخيص خواهيم داد

رده و بـه كـشخص را مختصراً بررسى    رسى اول   يت معرفتى دستطور خصوص   همين
با استفاده از ايـن خصوصـيات و بـا نگـاهى بـه دو . رابطه ميان آنها خواهيم پرداخت

فيزيكى را در پايان  /تلقى مبتنى بر نظريه و مبتنى بر شىء از امر فيزيكى، تقابل ذهنى
يانى مختصراً به ايـن پرسـش در بخش سوم و پا. بخش دوم صورتبندی خواهيم كرد

خواهيم پرداخت كه آيا ذهنى يك ويژگى وجودشناختى منفرد يا به تعبير بهتر يك 
  .نوع طبيعى است يا خير

  ها واژه كليد

شخص، تقابـل    های ذهنى، آگاهى، كيف ذهنى، حيث التفاتى، دسترسى اول   ويژگى
    .فيزيكى  /ذهنى

                                                           
∗ yaserkhoshnevis@yahoo.com 
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 مقدمه

هـای فلسـفه تحليلـى معاصـر    تـرين شـاخه   طـور پررونـق   تـرين و همـين   ذهن يكى از جذاب ۀفلسف
 یا دهيـچيپاز جمله موضوعات اين شـاخه از فلسـفه مجموعـه مسـائل مشـهور و . آيد   حساب مى   به

عليـت  ۀآگـاهى، مسـئل ۀشود و مسـائلى ماننـد مسـئل   است كه به نام مسائل ذهن و بدن شناخته مى
هـا،    هر يك از اين مسائل به بعـد يـا ابعـادی از ويژگـى. گيرد   آزاد را در برمى ?اراد ۀذهنى و مسئل

نياز پرداختن به هر يـك    رو، پيش   از اين. های امور ذهنى توجه دارند   ها يا وضعيت   حاالت، قابليت
  .است» ذهنى بودن«از اين مسائل داشتن تصور قابل اتكايى از 

دهيم و چنـد    های ذهنى را مورد توجه قرار مـى   بخش اول اين مقاله، انواع مختلف ويژگىدر 
هنگـام . كنيم   گر مقايسـه مـىيد   كيـرده و بـا كـهـای ذهنـى را عرضـه    بندی از انواع ويژگى   دسته

ور عنوان خصوصـيات امـ   ها، با حيث التفـاتى، آگـاهى و كيفيـت ذهنـى بـه   بندی   بررسى اين دسته
كنيم و خصوصـاً بـه رابطـۀ ميـان    در بخش دوم اين مفاهيم را تدقيق مى. ذهنى مواجه خواهيم شد

  . پردازيم   ديگر مى   اين سه مفهوم با يك
فــرض    كــه تصــوری از ذهنــى بــودن را پــيش مــذكور عــالوه بــر آن دشــوارمســائل مشــهور و 

بـرای مثـال، مسـئله عليـت . دهنـد   فيزيكى قرار مىگيرند، عمدتاً امور ذهنى را در تقابل با امور    مى
خيزد كه چگونه امور ذهنى و امـور فيزيكـى كـه در بـادی امـر چنـين    ذهنى از اين موضوع بر مى

آگاهى به اين امـر  ۀهمچنين، مسئل. ديگر تأثير على داشته باشند توانند بر يك   مى ،نمايند   متمايز مى
ظـاهر فاقـد حـاالت  بهتواند در جهانى فيزيكى كه    توجه دارد كه چگونه حالت ذهنى آگاهانه مى

  . آگاهانه است، پديد آيد
كـه بـه داشـتن مفهـومى از ذهنـى بـودن نيازمنـد  بنابراين، پرداختن به اين مسائل عالوه بـر آن

در ايـن مقالـه، بـه . امور فيزيكى نيز نيـاز دارد است، به داشتن تصوری از تقابل ميان امور ذهنى و
پردازيم، بلكـه بـا ارائـه تصـوير مختصـری از دو تلقـى از امـر    تفصيل به مفهوم فيزيكى بودن نمى

فيزيكى را در پايـان بخـش / متمايزكنند? امور ذهنى، تمايز ذهنى یها ىژگيوفيزيكى و با اتكا به 
  .بندی خواهيم كرد   دوم صورت

وم و پايانى به اختصار به اين پرسش خواهيم پرداخت كه آيا ذهنى يـك ويژگـى در بخش س
  .است يا خير 1منفرد يا به تعبير بهتر يك نوع طبيعىوجودشناختى 
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  های ذهنى   انواع ويژگى
شـنبه اسـت، ادراك    باور داشتن به اينكـه امـروز سـه: های ذهنى انواع بسيار مختلفى دارند   ويژگى

حتـى . ، قصد كردن بـرای بلنـد كـردن يـك ليـوان و بسـياری مـوارد ديگـرگل كرنگ بنفش ي
را بشماريم، با موارد متعددی مانند ميـل داشـتن،  2های ذهنى عمومى   هنگامى كه بخواهيم ويژگى

  . شويم   كردن، پشيمان شدن و غيره مواجه مى   داشتن، ترسيدن، ادراك چشايى، قصد   باور
. بـه ميـان خواهـد آمـد سـخنهای ذهنى و هم از حـاالت ذهنـى    در طول مقاله هم از ويژگى

عنـوان    در اين نوشته حالت ذهنى را بـه: كنيم است كه رابطه ميان اين دو را روشنرو، الزم    اين از
رنگ قرمز يـك سـيب را  tبرای نمونه، بابك در زمان . بريم   كار مى   مصداق يك ويژگى ذهنى به

. در اين وضعيت وی دارای حالت ذهنى داشتن ادراك بصری رنگ قرمـز اسـت. كند   ادراك مى
داشتن اين حالت چيزی نيست جز مصداق يـافتن ويژگـى ذهنـى ادراك بصـری رنـگ قرمـز در 

هـای ذهنـى يـا خصوصـيات متمايزكننـده    بندی ويژگـى   بدين ترتيب، هنگامى كه از دسته. tزمان 
حاالت  ?بندی يا خصوصيات متمايزكنند   حال به دسته   يم، در عينكن   های ذهنى صحبت مى   ويژگى

  . ذهنى نيز توجه داريم
گـين ذكـر    بندی را از مسلين، كـيم و مـك   ابتدا سه دسته: روند بحث بدين ترتيب خواهد بود

هـای ذهنـى    طى اين روند، خصوصيات ويژگـى. ميپرداز ىمنسبت ميان آنها  ىبه بررسكنيم و    مى
هـر يـك  دهيم و در بخش دوم دربـار?   صاً حيث التفاتى، آگاهى و كيف ذهنى را تمييز مىخصو

بنـدی    ترتيـب زيـر دسـته  كيث مسلين حاالت ذهنى را در شش دسته بـه.بيشتر بحث خواهيم كرد
  )Maslin, 2001, p. 8(: كند   مى

  و خارش؛ مانند درد، قلقلك 3احساسى. 1
  مانند باور داشتن، شناختن و فكر كردن؛ 4شناختى. 2
  مانند ترس، حسادت و خشم؛ 5عاطفى. 3
  مانند ديدن، شنيدن و چشيدن؛ 6ادراكى. 4
   8تصوير؛   كردن و ديدن پس ديدن، تخيل   مانند خواب 7ادراكى    شبه. 5
  . كردن، خواستن و قصدكردن   مانند عمل 9حاالت ناظر به كردار. 6

ماننـد حـاالت شــناختى،  - بـرد   نـين اصـطالحاتى كـه مسـلين بـه كـار مـىبنـدی و همچ   دسـته
به همين دليل بـه طـور تفصـيلى بـه هريـك از . كمتر جاافتاده هستند-ادراكى و ناظر به كردار    شبه
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بنـدی بـا    پردازيم و اين كار را تا حـدی از طريـق مقايسـه ايـن دسـته   بندی نمى   های اين دسته   دسته
گين انجام خواهيم داد، بـدون آنكـه اهميـت برخـى از تمايزهـا را كـه    های كيم و مك   بندی   دسته

  .ناديده بگيريم - ادراكى   مانند تمايز حاالت ادراكى و شبه -مسلين بدانها قائل شده است 
های ذهنـى بـه صـورت زيـر مطـرح    بندی چهارگانه را از انواع ويژگى   جيگون كيم يك دسته

  :)Kim, 1996, pp. 13-14(كند    مى
شود و هم احساسـات    ىاحساسات كه هم ادراكات مانند ديدن، شنيدن و بوييدن را شامل م. 1

كليـدی احساسـات ايـن اسـت كـه دارای كيـف  ىژگـيو. بدنى ماننـد درد، خـارش و قلقلـك را
فـرد  كه هنگامى كه فرد از آنها آگـاه اسـت بـا كيفيـت خاصـى بـرای امعن نيه اهستند، ب 10ذهنى

بـرای نمونـه، ادراك بصـری رنـگ قرمـز يـك سـيب سـرخ دارای كيفيـت يـا . شـوند   پديدار مى
دربـار? كيـف . كنـد   چگونگى خاصى است كه آن را از ادراك بصری رنـگ بـنفش متمـايز مـى

اول  ۀبنـدی كـيم دسـت   بـدين ترتيـب ايـن دسـته از دسـته. ذهنى در ادامه بيشتر بحث خواهيم كرد
) حالـت شـبه اداركـى(پـنجم  ۀو همچنين دست) حاالت ادراكى(چهارم  ۀدست ،)حاالت احساسى(

  . گيرد   بندی مسلين را در بر مى   دسته
ايـن دسـته بـا دسـته . مانند باور داشتن، شك داشتن، اميدوار بـودن 11ای   های گزاره   گرايش. 2
ری ايـن اسـت كـه علـت ايـن نامگـذا. بندی مسلين مطابقـت دارد   در تقسيم) حالت شناختى(دوم 

های امور هستند كه از طريق يك گزاره بيـان    يا معطوف به وضعيتدربار?  ای   های گزاره   گرايش
برای نمونه، حالت ذهنى بابك بدين شـكل كـه بابـك بـاور دارد كـه هفتـه هفـت روز . شوند   مى

هفتـه « ?گـزار بادارد، معطوف به اين وضعيت امور است كه هفته هفت روز دارد كه به نوبه خود 
. نـاميم   مى 12»حيث التفاتى«بودن را  اين خصلت دربارگى يا معطوف. شود   بيان مى» هفت روز دارد

توان با اين نشانه تمييز داد كه گزارش آگاهانه از آنها عمدتاً متضمن به كـار    حاالت التفاتى را مى
ه، اميد حالت ذهنى خود را چنين برای نمون. است» كه«های موصولِى دارای موصول    بردن عبارت
هـای    اغلب اعتقاد بر ايـن اسـت كـه گـرايش» .امروز بازی را باختيم کـهمتأسفم «: كند   گزارش مى

برای مثال، بـاور داشـتن بـه يـك گـزاره بـا . های دارای كيف ذهنى مختص به خود نيستند   گزاره
تى و رابطـه آن بـا آگـاهى و كيـف در مورد حيث التفا. كيفيتى شبيه به احساس درد همراه نيست

  . ذهنى در ادامه بيشتر بحث خواهيم كرد
حالـت (ايـن دسـته بـا دسـته سـوم . عواطف مانند شادی، عصـبانيت، افسـردگى، پشـيمانى. 3
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اكثـر : دهنـد   خصلتى دوگانه از خود نشان مـى ،عواطف. بندی پيشين مطابقت دارد   تقسيم) عاطفى
كه ديـروز بـه قـولش  ونه حالت ذهنى بابك بدين شكل كه از اينعواطف التفاتى هستند، برای نم

عمل نكرده است، پشيمان است، معطوف به اين وضعيت امور است كـه بابـك ديـروز بـه قـولش 
بـرای مثـال يـك فـرد . رسـند   التفاتى به نظر نمى ،با اين حال برخى از عواطف. (عمل نكرده است

مـداوم اضـطراب داشـته باشـد،  طـور نسـبتاً  روز بهدچار اضطراب بيمارگونه ممكن است در طول 
عـالوه بـر خصوصـيت التفـاتى، .) كه اضطراب او معطوف به وضعيت امور خاصى باشد بدون آن

بـودن دارای  بودن يا پشيمان    عواطف دارای كيفيت ذهنى خاص خود نيز هستند، برای نمونه، شاد
دهـد    پشيمان است، به او دست مى نوع خاصى از كيف ذهنى است كه هنگامى كه شخص شاد يا

  . حال با كيف ذهنى ديدن يك شىء رنگى يا احساس درد متفاوت است   و در عين
ايـن دسـته بـا دسـته . گـرفتن و ميـل داشـتن   كردن، تصميم   مانند اراده 13های قصدی   ويژگى. 4
قصـدی نيـز عمـدتاً حـاالت . بنـدی مسـلين مطابقـت دارد   در تقسيم) حاالت ناظر به كردار(ششم 

در عـين حـال، . دارای خصلت التفاتى هستند، برای نمونه، بابك قصد دارد كه يك اتومبيل بخرد
به طور كلى هنگامى كه به تحقق وضعيتى ميل داريم، حـالتى . حاالت قصدی كيف ذهنى ندارند

  . دهد   شبيه به ديدن يك شىء رنگى به ما دست نمى
بنـدی دوگانـه را    گـين يـك دسـته   مـك. گـين اسـت   كـالين مـك بندی   بندی سوم، دسته   دسته

هـای    شـوند و گـرايش   احساسات كه با خصلت داشـتن كيـف ذهنـى متمـايز مـى: كند   پيشنهاد مى
هـای اول،    احساسـات دسـته ۀبدين ترتيب دست. شوند   ای كه با خصلت التفاتى تميز داده مى   گزاره

طـور دسـتۀ    همـين. گيـرد   بندی كيم را در برمـى   لين و دسته اول دستهبندی مس   چهارم و پنجم دسته
هـای دوم و چهـارم    بنـدی مسـلين و دسـته   ششـم دسـته هـای دوم و   ای، دسـته   هـای گـزاره   گرايش

بنـدی قـاطع    كند كـه ايـن دسـته   گين اشاره مى   حال مك   در عين. گيرد   بندی كيم را در بر مى   دسته
طور كه ديديم، برخى حاالت ذهنى مانند عواطـف هـم دارای كيـف ذهنـى و  چون همان نيست،

بندی مسلين و كـيم    های سوم دسته   به همين دليل است كه دسته. هم دارای خصلت التفاتى هستند
 یبنـد   گـين دسـته   با ايـن حـال، بـه نظـر مـك. كنند   گين پيدا نمى   مك نۀدوگا یبند   جايى در دسته

ديگـر متمـايز كنـد  هـای ذهنـى را از يـك   تواند دو جزء اصلى ويژگى   دوگانه كيفى و التفاتى مى
)McGinn, 1996, p. 8(.  
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  های ذهنى   خصوصيات متمايزكننده ويژگى
های ذهنى، مفاهيم الزم برای تدقيق بحـث در    بندی از انواع ويژگى   پس از مرور مختصر سه دسته

هـا بـه آن برخـورديم    بنـدی   مفهـوم كليـدی كـه در دسـته دو. ايم   صل كردهحارا مورد امور ذهنى 
عالوه بر اين، مفهوم آگـاهى مفهـومى كليـدی اسـت كـه در . حيث التفاتى و كيف ذهنى هستند

  . خوريم   سرتاسر بحث از امور ذهنى به آن بر مى

  آگاهى
هـای آگاهانـه تمييـز    ان دسـته ويژگـىعنـو   های مذكور دسته خاصـى را بـه   بندی   يك از دسته   هيچ

ها به آگاهانه بودن حالت يـا ويژگـى ذهنـى اشـاره    بلكه هنگام توصيف هر يك از دسته. اند   نداده
شود، به عبارت ديگر، در اكثر موارد داشتن هر يك از حاالت ذهنـى مـذكور متضـمن نـوعى    مى

ر مـورد اينكـه هفتـه هفـت روز دارد، برای مثال، هنگامى كه بابك بـاور خـود را د. آگاهى است
همچنين، هنگامى كه سعيد يـك سـيب سـرخ را . كند، نسبت به باور خود آگاه است   گزارش مى

ای وجـود دارنـد كـه آگاهانـه نباشـند؟    اما آيا حاالت ذهنـى. بيند، از سرخى سيب آگاه است   مى
  .)Rosenthal, 1986, p. 23( شود   رزنتال ميان دو مفهوم از آگاهى تمييز قائل مى

ای    بـدين ترتيـب هـيچ حالـت ذهنـى. بـودن اسـت    ذهنـى ۀطبق مفهوم اول آگـاه بـودن الزمـ
حـال،  بـا ايـن. آگاهى مفهوم يا خصوصيت متمايزكننده امور ذهنى است. تواند آگاهانه نباشد   نمى
گيـرد كـه آنهـا را    مـى از امـوری سرچشـمه یچنـين ترديـد. تـوان در ايـن تلقـى ترديـد كـرد   مى

بـا در . انـد   شناسـى بـدل شـده   پس از فرويد بـه بخشـى مهـم از روان ژهيو بهدانيم و    ناخودآگاه مى
گرفتن مفهوم ناخودآگاهى و طبق مفهـوم دوم رزنتـال از آگـاهى، اگرچـه بخـش بزرگـى از    نظر

هـای    نمونـه. حالت ذهنى آگاهانه است، اما جزء ضروری يا حتى محـوری حـاالت ذهنـى نيسـت
زنـد و    حاالت ناخودآگاه متعددند؛ برای نمونه، بابك به نحوی به منافع دوستش سـعيد لطمـه مـى

كه آگاه بوده باشـد، بـه  يابد كه بدون آن   او با تأمل در مى. شود   از اين كار خود متعجب مى سپس
اگرچـه بابـك از . شـدكرده است و تمايل داشته كه او در كارهـايش موفـق نبا   بابك حسودی مى

تـوانيم بگـوييم كـه او واجـد حالـت    حسادت و تمايلش آگاه نبوده است، اما ظاهراً به درستى مى
  . ذهنى حسادت و تمايل به عدم موفقيت سعيد بوده است

با اين حال، ممكن است پاسخ داده شود كه حسادت و تمايل بابك به نحوی فرعـى آگاهانـه 
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فرايندهای آگاهانه او در خصوص حالـت ذهنـى نـاظر بـه كـردارش  بوده است، بدين معنا كه در
دهند، آگـاهى مفهـومى    های ديگری وجود دارند كه نشان مى   همچنين مثال. تأثيرگذار بوده است

مثـال مشـهور در ايـن خصـوص مثـال راننـدگى . رود   مبهم است و در معانى مختلفى بـه كـار مـى
يـك راننـده در : كند بـا آن آشناسـت   رانندگى مى معموالً  ناآگاهانه است كه تقريباً هر كسى كه

رانـد و پـس از مـدتى    ای يكنواخت را مى   كه غرق در افكار خود است مسيری آشنا يا جاده   حالى
شود كـه مسـيری دراز را بـدون اينكـه تـوجهى بـه آن داشـته    آيد و متوجه مى   طوالنى به خود مى
آورد كه در طول مسـير چيـزی ديـده باشـد و از    راننده به ياد نمىسو،  از يك. باشد، پيموده است

 ،1387مـور،  بلـك(را ديـده باشـد  مسـيرسوی ديگر، همۀ مسير را به درستى رانده است پـس بايـد 
 .)52ص

بـا توجـه . دهد كه معانى مختلفى از آگاهى در اين مثال دخالـت دارنـد   اين وضعيت نشان مى
اند كه مفاهيم مختلفى را كه از آگاهى    ديگر، فيلسوفان متعددی سعى كردهها و موارد    به اين مثال

رزنتال به تمايز مهمى در خصـوص كاربردهـای مختلـف ، برای نمونه. در ذهن داريم، تمييز دهند
بـريم،    عنوان ويژگى يك موجود بـه كـار مـى   در برخى موارد آگاهى را به: كند   آگاهى اشاره مى
عنـوان    گـوييم و در مـواردی ديگـر، آگـاهى را بـه   از يك انسان آگاه سخن مى مانند هنگامى كه

بـريم، ماننـد هنگـامى كـه از آگاهانـه بـودن ادراك حسـى    كـار مـى ويژگى يك حالت ذهنى بـه
 .)Rosenthal, 1993, p. 46(كنيم    صحبت مى

مورد حالت ذهنـى،  و در» آگاه«در اين نوشته برای پرهيز از ابهام در مورد موجودات، صفت 
ــه«صــفت  ــه كــار مــى» آگاهان ــان انگليســى در هــر دو مــورد از صــفت    را ب ــريم؛ اگرچــه در زب ب

»conscious« 16و بازتـابى 15، پديـداری14همچنين، بالك ميان آگـاهى دسترسـى. شود   استفاده مى 
آگـاهى گوليـك شـش معنـا از    و فـان. )Block, 1995, pp. 3-14(شـود    تمـايز قائـل مـى) 17رصـدی(

در . )Van Gulick, 2004, §. 2(. دهـد   موجودات و شش معنا در مورد آگاهى حالت ذهنى را تمييز مى
پردازيم، اما مناسب است كه بـه آگـاهى كيفـى،    به بررسى تمامى اين معانى از آگاهى نمى جا نيا

  :پديداری و دسترسى اشاره كنيم
رتى آگاهانه دانست كه از خصـلت كيفـى توان يك حالت را در صو   مى: حاالت كيفى) الف

» 18احساسـات خـام«يـا » كيـف ذهنـى«به اين خصلت كيفى يـا تجربـى . يا تجربى برخوردار باشد
طبق اين برداشت، حالتى كه شخص از ادراك طعم آب پرتقال دارد، يـك حالـت . شود   گفته مى
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از نوشـيدن آب زيرا متضمن يك كيفيت حسى، يعنى كيفيت چشـايى حاصـل  ؛ذهنى آگاه است
   .پرتقال است

شـود كـه بـرای شـخص پديـدار    در اين معنا حالتى آگاهانـه تلقـى مـى: حاالت پديداری) ج
طـور    در اين صورت آگاهى پديداری تمامى سـاختار تجربـه ماننـد فضـا، زمـان و همـين. شود   مى

بـا توجـه بـه ايـن نكتـه . رود   گيرد و از آگاهى كيفى فراتر مـى   ساختار مفهومى تجربه را در بر مى
توانيم ميان آگاهى پديداری و آگاهى كيفى تمايز قائل شويم، در ادامـه بيشـتر بـه ايـن تمـايز    مى

  .خواهيم پرداخت
ذهنـى مـورد توجـه قـرار    عنوان يـك رابطـۀ ميـان   در اين معنا، آگاهى به: آگاهى دسترسى)   ه

صورتى آگاهانه است كه بتواند بـا سـاير حـاالت يك حالت ذهنى در اين برداشت، در . گيرد   مى
در آگـاهى دسترسـى فـارغ از جنبـه . تعامل كند و شخص به محتـوای آن دسترسـى داشـته باشـد

برای نمونه، يـك حالـت بصـری آگاهانـه . دهيم   پديداری يا كيفى به حالت ذهنى توجه نشان مى
كـه  ه كـار گيـرد، فـارغ از آناست، اگر محتوای آن در دسترس شخص باشـد تـا بتوانـد آن را بـ

بدين ترتيب، رانند? ناآگاه به ادراك . وضعيت كيفى يا پديداری ادارك بصری مورد توجه باشد
حال كه ممكن است فاقد آگاهى پديـداری    رسى دارد، در عين آگاهى دست ?بصری خود از جاد
  .يا كيفى از آن باشد

بـه كـار بـردن آگـاهى در مـورد يـك  نكتۀ ديگری كه بايد به آن اشاره كرد ايـن اسـت كـه
تـامس نيگـل در مقالـۀ مشـهور . عنصری سابجكتيو در مورد آن موجود اسـت ?دهند   موجود نشان

ايـن نكتـه را بـه صـورت معيـاری بـرای آگـاهى معرفـى » خفاش بودن دارای چه كيفيتى است؟«
آن موجـود  طبق ديدگاه نيگل، يك موجود در صـورتى آگـاه اسـت كـه كيفيتـى بـرای. كند   مى

وجود داشته باشد؛ مقصود از اين كيفيت وجود يـك نحـو? خـاص از بـه نظـر رسـيدن يـا  19بودن
به عبارت ديگـر، موجـود آگـاه در ايـن حالـت دارای . پديدار شدن محيط برای آن موجود است

تـوانيم    گويـد، مـى   كه نيگل مى   همچنان. رو يك سابجكت است   منظری نسبت به جهان و از همين
بگوييم كه خفاش در اين معنا آگاه است، چون از طريق رديابى صوتى با جهان در ارتباط اسـت، 
اما كيفيت به نظر رسيدن محيط برای خفـاش بـا كيفيـت بـه نظـر رسـيدن محـيط بـرای مـا كـامًال 

توانيم دريـابيم كـه محـيط از منظـر يـك خفـاش چگونـه بـه نظـر    گاه نمى   متفاوت است و ما هيچ
   ).Nagel, 1974, pp. 436-438( رسد   مى
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  كيف ذهنى
در ايـن معنـا آگـاه . عنوان يكى از معانى آگاهى تمييـز داديـم   در بخش پيشين آگاهى كيفى را به

آگـاهى دسترسـى را در  ژهيو بهاما اگر معانى ديگر آگاهى، . بودن همان داشتن كيف ذهنى است
در ايـن مقالـه آگـاهى را اعـم از . نظر بگيريم، ديگر آگاهى و كيف ذهنى مترادف نخواهند بـود

نسـبت آگـاهى و حيـث دربـار?  خود را در بحث ژهيو بهگيرم، اين نكته    آگاهى كيفى در نظر مى
يـد بـه ايـن نكتـه توجـه بـا ايـن حـال، با. دهد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت   التفاتى نشان مى

 »دشـوار آگـاهى ۀمسئل« )Chalmers, 1995, p. 204(تبع چالمرز    داشت كه آنچه در ادبيات معاصر و به
     . شود، به آگاهى در معنای كيف ذهنى توجه دارد   ناميده مى

ت هنگـام ادراك حسـى و نيـز هنگـام داشـتن برخـى ككيف ذهنى حالتى است كه بـه سـابج
تـوان آنهـا را توصـيف    ند، بدين معنى كه نمـى20ناپذير   كيفيات ذهنى بيان. دهد   عواطف دست مى

تواند مفهوم ديدن رنگ آبى را به فـردی كـه    ای از توصيفات نمى   برای نمونه، هيچ مجموعه. كرد
هستند، بدين معنا كه از طريق  21هايى نفسى   همچنين، كيفيات ذهنى ويژگى. نابيناست، انتقال دهد

هنگـامى . همچنين كيفيات ذهنى شخصـى هسـتند. شوند   ها تعريف نمى   طشان با ديگر ويژگىرواب
عالوه بـر . كند   دردش را حس مى كند، خود و تنها خود اوست كه دندان   كه دندان فردی درد مى

كـه بفهمـد  شوند، سابجكت برای آن   اين، كيفيات ذهنى بالواسطه در آگاهى سابجكت درك مى
     . )Dennett, 1988, p. 229(معرفتى ديگری احتياج ندارد  واسطۀ درد دارد، بهدندان 

. نكتۀ مهم در مورد كيفيت ذهنى آن است كه بايد ميان كيفيت و پديدار شدن تمييز قائل شد
بينـد،    هنگـامى كـه بابـك سـيب سـرخى را مـى. توان از طريق مثالى روشـن كـرد   اين نكته را مى

: گـزارش كيفـى بـدين ترتيـب اسـت. ارش كيفـى و پديـداری از آن ارائـه دهـدتواند دو گـز   مى
: كـه گـزارش پديـداری بـدين ترتيـب اسـت   در حـالى» )بينـيم   مـى(كـنم    ای را درك مى   قرمزی«
آگـاهى كيفـى فاقـد هرگونـه » .بيـنم   ای را به صورت سيب سرخى در فاصله نزديك مـى   قرمزی«

كـه سـابجكت در    در حـالى. طور به شىء خاصى معطوف نيست   ينزمانى است و هم -ساختار فضا
 -دهد و آن را در ساختار فضـا   آگاهى پديداری، شيئى را كه از آن كيفيتى در ذهن دارد، تميز مى

نسبت كيف ذهنى و حيث التفـاتى دربار?  اين تمايز اهميت خود را در بحث. كند   زمان درك مى
  .م پرداختدهد كه بدان خواهي   نشان مى
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  حيث التفاتى
عنـوان خصوصـيت    گرفتن حيـث التفـاتى بـه   در نظر. حيث التفاتى را در بخش اول معرفى كرديم

برنتـانو . دارد ،در نيمۀ دوم قرن نـوزدهم ،امور ذهنى در فلسفۀ معاصر ريشه در آثار فرانتس برنتانو
متمايزكننـد?  ىژگـيوعنـوان    ا بـهبا اشاره به ريشۀ مبحث حيث التفاتى در فلسفه قـرون ميانـه آن ر

كـه    امور ذهنى التفاتى هستند، در حالى ۀبه نظر او هم. گيرد   امور ذهنى از امور فيزيكى در نظر مى
   )Brentano, 1874, p. 483(. امور غيرذهنى التفاتى نيستند

گزاره تمـايز پيش از پرداختن به اين دو ادعا مناسب است كه ميان التفات به شىء و التفات به 
ای معطوف به وضـعيت    های گزاره   برخى از حاالت ذهنى مانند انواع مختلف گرايش. قائل شويم

در مقابل برخى از حـاالت ذهنـى ماننـد برخـى از . شوند   ها بيان مى   امور هستند كه از طريق گزاره
عيت امـور برای مثال، ترس بابـك از تـاريكى معطـوف بـه وضـ. عواطف معطوف به شىء هستند

همچنـين حـاالت پديـداری نيـز . خاصى نيست، بلكه معطـوف بـه تـاريكى بـه طـور كلـى اسـت
در مثالى كه در بخش پيشين گذشت، بابك يك سيب سـرخ را . توانند معطوف به شىء باشند   مى
توان گفت كه حالت پديـداری وی معطـوف بـه سـيب سـرخ اسـت، اگرچـه    ديد، بنابراين مى   مى

هنگـامى كـه از حيـث التفـاتى در . ف به وضعيت امور خاصى در مـورد سـيب نيسـتالزاماً معطو
كنيم، هم التفات به گزاره و هم التفـات بـه شـىء را در نظـر داريـم،    مورد امور ذهنى صحبت مى

     . انحصار توجه به التفات نسبت به گزاره شود سببتواند    ای مى   های گزاره   هرچند عنوان گرايش
ای    حاالت ذهنى التفاتى هستند، مباحث گسـترده كه همۀ دعای اول برنتانو مبنى بر اينا بار?در

معتقدند كه همه حاالت ذهنـى و از  22برای نمونه، بازنمودگرايان. معاصر درگرفته است ۀدر فلسف
 رو ادعـای اول برنتـانو را اين پذيرند و از   جمله حاالت پديداری و كيفى به حاالت التفاتى تحويل

پـذير    معتقدند كه حاالت كيفـى بـه حالـت التفـاتى تحويـل 23پديدارگرايان ،در مقابل. پذيرند   مى
، ورای گنجـايش ايـن نـهيزم هـای ديگـر در اين   طور ديـدگاه   طرح اين دو ديدگاه و همين. نيستند
جا كه ميان حـاالت  حال، از آن با اين ).Siewert, 2006: برای بحث تفصيلى در اين زمينه، نـك( استمقاله 

توان پذيرفت كـه حـاالت پديـداری دسـت كـم دارای    ايم، مى   كيفى و پديداری تمايز قائل شده
رسد كه حـاالت    التفات به شىء و در برخى موارد دارای التفات به گزاره نيز هستند، اما به نظر مى

  .كيفى به كلى فاقد حيث التفاتى هستند
راسـتى هـيچ  آيا به. و الزم است كه به نكتۀ قابل توجهى اشاره كردادعای دوم برنتان بار?اما در
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 توانـد   رسد كـه بـرای مثـال، يـك نقشـه مـى   ای التفاتى نيست؟ به نظر مى   امر فيزيكى يا غير ذهنى
همچنـين تصـوير يـك خـودرو . باشـد) يك وضعيت امور جغرافيـايى(يك وضعيت امور دربار? 

 ،روی كاغـذبـر شـده  چـاپ یها هو جملـ هـا هتـر، واژ   از همه شـايع. تواند به خودرو اشاره كند   مى
چـاپ  یها هجملـهـا و  هبنابراين، نقشه، تصاوير، واژ. های امور هستند   موجودات و وضعيتدربار? 

فيلسـوفان متعـددی در پاسـخ بـه ايـن نكتـه . انـد   حال كه اموری ذهنى نيستند، التفاتى   شده در عين
رسـند، توانـايى    ها، اموری كه دارای حيث التفاتى به نظـر مـى   در تمامى اين مثال اند كه   توجه داده

برای مثال، يـك نقشـه يـا يـك تصـوير . اند   ها كسب كرده   ارجاعى خود را از حيث التفاتى انسان
كننده آنها را    كنند كه شخص ترسيم   بدان سبب به يك وضعيت جغرافيايى يا يك شىء اشاره مى

كننده نيز طى فرايندی اجتمـاعى آموختـه اسـت كـه    اين منظور ترسيم كرده است و استفادهبرای 
و جمـالت  هـا ههمين نكته در خصوص واژ. تصوير يا نقشه بدان وضعيت امور يا شىء اشاره دارد

ای فرعـى يـا    بـه عبـارت ديگـر، التفـاتى بـودن امـور فيزيكـى نحـوه. چاپ شده نيز برقـرار اسـت
 ,Searle(كه حيث التفاتى امور ذهنى اصيل و غير اشتقاقى است    التفات است در حالى از 24اشتقاقى

1994, p. 386(.  

  شخص دسترسى اول
. آگاهى، حيث التفاتى و كيف ذهنـى خصوصـيات متـافيزيكى متمايزكننـد? امـور ذهنـى هسـتند

ا از امـور فيزيكـى عالوه بر اين، خصوصيتى معرفتى نيز در مورد امور ذهنى وجود دارد كه آنها ر
حـاالت ذهنـى خـود نـوعى دسترسـى  -كـم برخـى از    دسـت -هر سابجكت بـه    . سازد   متمايز مى

برای مثال، هنگامى كه يـك دنـدان معيـوب . شخص دارد كه مختص خود اوست   بالواسطه و اول
ك بـه او گرچـه دندانپزشـكى كـه بابـ. كند   كند، تنها اوست كه درد را احساس مى   بابك درد مى

كند و عالوه بر اين، اطالعات بسيار بيشـتری در    داند كه دندان وی درد مى   كند نيز مى   مراجعه مى
شـود، دارد،    های عصبى كه تحريك آنها موجب احسـاس درد مـى   مورد علت درد دندان و رشته

نكتـه هنگـام بررسـى پيشـتر بـه ايـن . كند   اما او هرگز درد دندان را مانند خود بابك احساس نمى
شخص حاالت التفاتى را نيـز در    حال دسترسى اول خصوصيات كيفيت ذهنى اشاره كرديم، با اين

  . گيرد   برمى
 25اش خطاناپـذير   غالباً تصور بر اين است كه دسترسـى معرفتـى سـابجكت بـه حـاالت ذهنـى
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نـد كـه بـه امـر الـف بـاور ك   كند يا احساس مى   هنگامى كه فرد احساس درد مى ،برای مثال. است
كـه درد دارد يـا بـه امـر الـف بـاور دارد خطـا كنـد،  دارد، ممكن نيست در باور خود مبنى بر اين

-Kim, 1996, pp. 21(هرچند ممكن است دچار دردی موهوم باشد يا باورش به امر الف برخطا باشد 

ان در وجود هر امری كـه بـه تو   هرچند مى: ای هم در مورد شكاكيت دارد   اين موضوع الزمه. )23
هـای امـوری كـه موضـوع حـاالت    شود يا در برقرار بـودن وضـعيت   نحوی در آگاهى پديدار مى

توان در مورد وجود خود حـاالت پديـداری يـا التفـاتى شـك    التفاتى هستند، شك كرد، اما نمى
  . كرد

  فيزيكى /تمايز ذهنى: بندی   جمع
تـوانيم تمـايز    هـای ذهنـى را از نظـر گذرانـديم، مـى   ويژگـىحال كـه خصوصـيات متمايزكننـد? 

بنـدی دقيـق ايـن تمـايز آن اسـت كـه    الزمۀ ديگـر صـورت. بندی كنيم   فيزيكى را صورت /ذهنى
در ايـن مقالـه بـه تفصـيل بـه ايـن كـار . چيستى امر فيزيكى بودن را نيـز مـورد مداقـه قـرار دهـيم

از  27و مبتنى بر شىء 26دنيل استولجر، ميان دو تلقى مبتنى بر نظريهبا اين حال، به تبع . پردازيم   نمى
  :)Stoljar, 2001, pp. 255-256 & 270-272(شويم    فيزيكى بودن تمايز قائل مى

تلقى مبتنى بر نظريه يك ويژگى فيزيكى است، اگر و تنها اگر، نـوعى ويژگـى باشـد كـه در 
ای از    كـه بـه طـور متـافيزيكى بـر دسـته آيـد، يـا آن   های فيزيكى از آن صحبت به ميان مـى   نظريه

 بـرای بحـث( باشـد 28آيـد، مبتنـى   های فيزيكى از آن صحبت به ميان مـى   هايى كه در نظريه   ويژگى
  .)Kim, 2003: مفهوم ابتنا، نكدربار? 

های فيزيكى از ويژگى جرم داشتن صـحبت كننـد،    كه برای نمونه، نظريه طبق اين تلقى، چنان
هايى مانند ميدان مغناطيسى بـودن، اگرچـه    همچنين ويژگى. آيد   حساب مى   اين ويژگى فيزيكى به

حسـاب    آيـد، فيزيكـى بـه   های فيزيكى از آنها صحبت به ميان مـى   مادی نيستند، اما چون در نظريه
ارند كه مسـتقيماً از وجود د» كوه بودن«ها مانند ويژگى    عالوه بر اين، بسياری از ويژگى. آيند   مى

های مـذكور در    ها بر ويژگى   چه اين ويژگى اما چنان. شود   های فيزيكى صحبت نمى   آنها در نظريه
هـای    مقصـود از نظريـه جـا نيادر . حساب خواهند آمد   های فيزيكى مبتنى باشند، فيزيكى به   نظريه

  .های علوم طبيعى است   نظريه فيزيك در معنای خاص آن نيست، مقصود همه فيزيكى صرفاً 
  :تلقى ديگر از فيزيكى بودن، تلقى مبتنى بر شىء است
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يك ويژگى فيزيكى است، اگر و تنها اگر، نوعى ويژگى باشد كه بـرای : تلقى مبتنى بر شىء
و اجـزای  -... ماننـد درختـان، آب و  -های اصلى اشـيای فيزيكـى    تبيين كامل ماهيت ذاتى نمونه

هـايى از ايـن    ای از ويژگـى   كه به طور متافيزيكى بر دسته د? آنها مورد نياز باشد، يا آندهن   تشكيل
     . دست مبتنى باشد

فيزيكى را بدين شكل مطرح كرد كـه امـور ذهنـى دارای /توان تمايز ذهنى   با اين مقدمات مى
خصوصـيت متمايزكننـد? هر يك از چهـار . هايى هستند كه امور فيزيكى فاقد آنها هستند   ويژگى
بـدين . فيزيكـى هسـتند /تمـايز ذهنـى رديم، منشـاءكبررسى های ذهنى كه در اين بخش    ويژگى

  :ترتيب كه
  .كه هيچ يك از امور فيزيكى آگاهانه نيستند   اند، در حالى   امور ذهنى آگاهانه) برخى از( •
يچ يـك از امـور فيزيكـى دارای كه ه   اند، در حالى   امور ذهنى دارای كيف ذهنى) برخى از( •

  .كيف ذهنى نيستند
كـه هـيچ يـك از امـور    انـد، در حالى   امور ذهنـى بـه نحـوی غيراشـتقاقى التفاتى) برخى از( •

  .التفاتى نيستند ،فيزيكى به صورت غيراشتقاقى
كـه هـيچ    شـخص دارد، در حالى    اش دسترسى اول   حاالت ذهنى) برخى از(هر سابجكت به  •

برای تقريرهای ديگری از ( شخص ندارد    جكتى به هيچ يك از امور فيزيكى دسترسى اولساب
   ).Searle, 2007, p. 331 & Kim, 1996, p. 15-23: فيزيكى نك/ تمايز ذهنى

فيزيكـى، عمـدتاً، از طريـق تحويـل امـور  /كردن تمايز ذهنـى های متعددی برای منحل   تالش
با ايـن . ها ورای گنجايش اين مقاله است طرح اين تالش. گرفته استذهنى به امور فيزيكى انجام 

رسد كه به طور كلى حيث التفاتى آمادگى بيشتری برای    حال اشاره به اين نكته مناسب به نظر مى
 29سـازی   اين كار عمدتاً از طريق كاركردی. تحويل شدن به امور فيزيكى از خود نشان داده است

حـاالت دارای كيفيـت  ژهيو بـهكـه حـاالت آگاهانـه،    گرفته است، در حالىحاالت التفاتى انجام 
 بـرای بحـث بيشـتر دربـار?(. دهنـد   ذهنى مقاومت بسياری در مقابل كاركردی شدن از خود نشان مـى

و  12و  9، 4ريونزكرافت، فصول : نكسازی حاالت التفاتى و آگاهانه،    سازی و امكان كاركردی   مفهوم كاركردی
پـذيری آنهـا بـه امـور    شـأن متـافيزيكى حيـث التفـاتى و آگـاهى و تحويل ۀبندی مواضع موجود در زمين   ی دستهبرا

  .) Fodor, 1985 &Van Gulick, 2004, §. 8-9: فيزيكى، به ترتيب نك
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  آيا ذهنى يك نوع طبيعى است؟: خاتمه
هـای ذهنـى    گامى كه ويژگـىهای ذهنى، حتى هن   طور كه در ابتدای مقاله ذكر شد، ويژگى   همان

طـى مقالـه خصوصـيات متمايزكننـده ايـن . بسيار متفاوتى دارنـد انواععمومى را در نظر بگيريم، 
بـا ايـن حـال، تعـدد و تمـايز ايـن . های فيزيكى مورد بررسـى قـرار داديـم   ها را از ويژگى   ويژگى

كـه آيـا امـر مشـتركى ميـان تمـامى  د آورديرا پدتوانند اين پرسش    خصوصيات متمايزكننده مى
در صـورتى . ها به واسطۀ آن ذهنى باشند   های ذهنى وجود دارد كه هر يك از اين ويژگى   ويژگى

توانيم ذهنـى را بـه سـبب آن يـك ويژگـى منفـرد و    كه چنين امر مشتركى وجود داشته باشد، مى
ن امر مشتركى وجود نداشـته باشـد، كه اگر چني   اصيل در عالم و يك نوع طبيعى بدانيم، در حالى

ممكن است به اين موضع تمايل پيدا كنيم كه ذهنى در واقع يك نوع طبيعى نيست، بلكـه چتـری 
مشـهورترين . دهـيم   های متنوعى را صرفاً برای مقاصد مفهومى ذيل آن قرار مـى   است كه ويژگى

بـرای پيونـد دادن تجربـه  وی معتقد است كه تـالش. رتى استومدافع چنين ديدگاهى ريچارد ر
رورتـى . ديگر ندارنـد درد و باور داشتن ارتجالى است و اين دو حالت هيچ وجه اشتراكى با يك

صرفاً بخشى از بازی زبانى اهل فلسـفه اسـت و بـه لحـاظ علمـى دارای » ذهنى«گيرد كه    نتيجه مى
  .)Rorty, 1979, p. 22(قدرت تبيينى نيست 

اين است كه سعى كنيم حاالت التفاتى را به حاالت پديداری  رتىويك واكنش به ديدگاه ر
برای نمونه، بازنمودگرايان مسير دوم را پـى . يمداری را به حاالت التفاتى تحويل بريا حاالت پدي

ــه . انــد   گرفتــه  ديگر يــكواكــنش ديگــر ايــن اســت كــه حيــث التفــاتى و حالــت پديــداری را ب
. وه از حاالت ذهنى را ذيل مفهوم مشترك آگاهى لحاظ كنـيماما هر دو گر. ناپذير بدانيم   تحويل

كه ذهنى باشد، بايـد  طبق تلقى اول رزنتال از آگاهى كه پيشتر بدان اشاره شد، هر حالتى برای آن
يـك بـاور تشـخيص  ۀدرد و تجربـ يـن صـورت امـر مشـتركى را ميـان تجربـۀآگاهانه باشد، در ا

حالـت ذهنـى امـا در صـورتى كـه وجـود . انـه هسـتندكـه هـر دو حالـت آگاه دهيم و آن اين   مى
گسـتره متنـوع  بپذيريم، ظاهراً وجه اشتراكى ميان -مانند حسادت بابك به سعيد  -غيرآگاهانه را 

  ).Jacob, 2003, p. 10: نك(ماند    حاالت ذهنى باقى نمى
فيزيكـى نيـز هـای    ويژگى بار?از سوی ديگر، بايد به اين نكته توجه كرد كه چنين پرسشى در

بـودن گرفتـه تـا ى متنوع، از جِرم داشتن و نوترينـو های فيزيك   چه چيزی ميان ويژگى: وجود دارد
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هـا بـه واسـطه آن فيزيكـى    مشترك اسـت كـه همـۀ ايـن ويژگـى... مولكول متان بودن، تنفس و 
ر فيزيكـى تواند مـا را بـه تلقـى مبتنـى بـر نظريـه و مبتنـى بـر شـىء از امـو   هستند؟ اين پرسش مى

مورد بحث اين است كه نوعى تلقى  واكنش ديگری در خصوص مسئلۀبدين ترتيب، . بازگرداند
نـوعى كه يك ويژگى را ذهنى بدانيم در صورتى كـه  ن معنايبه امبتنى بر نظريه را پيش بگيريم؛ 

هـای مـورد    آيد يا بر ويژگى   شناسى از آن صحبت به ميان مى   های روان   ويژگى باشد كه در نظريه
های آگاهانه و هم ناخودآگاه ذهنـى    در اين حالت، هم ويژگى. شناسى مبتنى باشد   بحث در روان

توان رويكرد مبتنـى بـر شـىء را پـيش گرفـت كـه طبـق آن يـك    همچنين مى. آيند   حساب مى   به
هـای    سابجكتهای اصلِى    ويژگى ذهنى است در صورتى كه برای تبيين كامل ماهيت ذاتى نمونه

  . هايى از اين دست مبتنى باشد   مورد نياز باشد يا بر ويژگى -ها    برای نمونه، انسان -مند    ذهن
آورنـد كـه امـر مشـتركى را    رويكردهای مبتنى بر نظريه و مبتنى بر شىء اين امكان را فـراهم مـى

شناسى و بـا توجـه بـه ماهيـت    نهای ذهنى به ترتيب با توجه به علم روا   ميان گستره متنوع ويژگى
خصلتى مفهومى دارد و  همچنانرويكرد مبتنى بر نظريه . وجو كنيم   مند جست   های ذهن   سابجكت

های ذهنى تمييز داد؛ امـا از    توان بر مبنای آن وجه اشتراكى متافيزيكى ميان ويژگى   نمى ،رو اين از
توانـد مبنـايى    دهـد، مـى   منـد ارجـاع مـى   ذهـن هـای   آنجا كه رويكرد مبتنى بر شىء به سـابجكت

   .های ذهنى فراهم آورد   متافيزيكى برای وجه اشتراك ويژگى

  ها نوشت پى
  

1. natural kind 

2. generic 

  .اند كه در آنها به زمان، مكان، مقدار يا وضعيت امور خاصي اشاره نشده است  هايي  هاي عمومي، ويژگي  ويژگي
3. sensational 
4. cognitive 

5. emotive 

6. perceptive 
7. quasi-perceptual 
8. after-image 

9. conative 

10. quale 

11. propositional Attitudes 
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12. intentionality 

13. volitional 

14. access 

15. phenomenal 

16. reflexive 

17. monitoring 

18. raw feels 

19. what it is like 

20. ineffable 
21. intrinsic 

22. representationalist 

23. phenomenalist 

24. derivative 

25. infallible 

26. theory-based 

27. object-based 

28. supervenient 
29. functionalization 
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