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مقدمه مترجم

برای  تا نظرم را  برایم فرستادند،  وقتی آقای سعید صباغی پور لطف کردند و کتاب را 
ترجمه بگویم، خوشحال شدم که چنین کتاب جمع و جوری با عکس های زیبا و گویا، 
که نظریات اندیشمندان معاصر را دربارۀ آگاهی در عرصۀ فلسفه و مغزپژوهی در بر دارد، 

برای ترجمه انتخاب شده و البته از شرکت در این امر مسرور شدم. 
خودم به عنوان نورولوژیست و مغزپژوه، به مدت بیش از ۲۵ سال است که در حال 
کشتی گرفتن با موضوع »آگاهی« هستم و در این باره ترجمه کرده و مطلب نوشته ام، ولی 
با این همه کتاب حاضر را جذاب و متنوع و دارای نکاتی آموزنده یافته ام. جالب است 
که هر دو نویسندۀ این کتاب، »اندرآ اوجین کاوانا« و »اندرآ نانی« در دانشگاه بیرمنگام 
در گروه روان پزشکی مغزمحور )نوروسایکیاتری( مشغول تحقیق در زمینۀ آگاهی به ویژه 
دربارۀ سندرم ژیل دوالتورت هستند. این سندرم حرکتی جالب نشان می دهد که چگونه 

پدیدۀ آگاهی در انسان وابستگی علت و معلولی به کارکرد مغزی دارد. 
روی  دو  را   ذهن  و  مغز  که  ساده ای  )استعاره(  متافور  فهم  که  است  این  واقعیت 
نحوۀ  نتیجۀ  این دشواری  است.  بوده  انسان ها مشکل  ما  برای  می کند،  تلقی  یک سکه 
شکل گیری آگاهی ما است که خود موجب انواع دوگانه پنداری مغز و ذهن در فلسفه 
شده است. خوشبختانه در این کتاب انواع نظریات فلسفی در این باره جمع آوری شده  

که خود نشانۀ این واقعیت است. 
بزرگترین دستاوردهای مغزپژوهی امروز شاید پی بردن به اهمیت دستگاه انگیزشی، 
عاطفی- هیجانی مغز برای رسیدن به احساس، سرآغاز آگاهی و خودآگاهی است. مغز 
ما در ارتباط استعاری )متافوریک( با جهان پیرامون، ارزش ها و عیار جهان بیرون را با 
دستگاه های تشخیصی درون نهاد می سنجد و آنچه که برای بقا و ماندگاری و حفظ حیات 
طبیعی و اجتماعی الزم دارد را انتخاب می کند. معنا و مفهوم پیش از آغاز زبان، این چنین 
در دستگاه ارزیاب مغز ما نطفه می بندد. عاملیت و قصدمندی که در فلسفه به »حیث 
امروز، معنای ملموس تر و  تعبیر می شود، در مغزپژوهی  التفاتی« و »درباره گی« آگاهی 
عملی تری پیدا کرده است. از دید مغزپژوهی،  در واقع خود یا خویشتن اولیه از نظر 
بیولوژیک، بر اساس عاملیت کنش های انتخابی بر محور انتظارات و پیش بینی ها شکل 
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با توسعۀ دامنۀ عمل و کنش پیش بینانۀ انسان نسبت به جانداران دیگر، هر  می گیرد و 
چه بیشتر ذهن از درگیر ماندن در محدودۀ زمان حال آزاد می شود و می تواند با کمک 
زبان در عرصۀ زمانی گسترده تر، گذشته و آینده را  در خیال در نوردد. قدرت تخیل، 
امری ذهنی است که به توانایی ارتباطات بی نهایت بینانورونی در مدارهای مغزی بستگی 
طرح های  این  پویای  و  شونده  نو  دائمًا  نگاشت های  بی نظیر  احتماالت  نتیجۀ  که  دارد 
درون مغزی است. در نتیجه این نوع فعالیت تخیلی است که صفحۀ آگاهی مغز ما به طرز 
حیرت آوری گسترانیده می شود. کارآیی بخش آگاهی ما بستگی به وسعت بیشتر بخش 
ناآگاه مغز ما دارد، زیرا فعالیت بخش ناآگاه مغز ما است که فرصت آزاد شدن دست و 
بال آگاهی برای گسترش دامنۀ فعالیت خود برای عملی شدن خالقیت و تعقل کارساز را 
می دهد. البته باز کردن این موضوعات پیچیدۀ سربسته در این مقدمۀ کوتاه میسر نیست 

و فرصتی دیگر می طلبد. 
شکی ندارم که ترجمۀ این کتاب، با تمامی نواقصی که ممکن است در انتقال مفاهیم 
دقیق نویسندگان کتاب و مطرح کنندگان اصلی نظریات داشته باشد، می تواند قدمی باشد 
موثر، هر چند ابتدایی، در عرصۀ آگاهی از چگونگی فرایند »آگاهی« در مغز ما انسان ها 

در روی کرۀ خاکی.
عبدالرحمن نجل رحیم     
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مقدمه : معمای آگاهی

احساس ]وجود[ شکافی پل نازدنی بین آگاهی و فرآیند مغزی:
چگونه است که این احساس در مالحظات زندگی معمولی ما وارد نمی شود؟

این فکر تفاوت در گونه همراه با سرگیجه مختصری است،که هنگامی رخ می نماید که 
داریم یك تردستی منطقی اجرا می کنیم... در مورد کنونی این احساس کی ظاهر می شود؟

هنگامی که من مثاًل توجه خود را به طریقی خاص به آگاهی خودم معطوف می کنم، و 
است!  کرده  ایجاد  مغزی  فرآیند  را یك  این  معلوم  قرار  از  به خود می گویم:  حیرت زده 

)لودویك ویتگنشتاین، پژوهش های فلسفی، بخش 1، پاره 412(. 

است.  نبوده  هیجان انگیز  اندازه  بدین  تا  هیچگاه  انسان  آگاهی  و  ذهن  درباره  پژوهش 
تالش های فلسفی و علمی در رابطه با خاستگاه و ماهیت آگاهی در چند دهه اخیر منجر به 
شکل گیری حوزه پژوهشی مستقلی شده اند. هدف اصلی کتاب حاضر مروری کلی بر دو 
صورت از پژوهش در باب آگاهی است. از سویی فیلسوفان ذهن مواضع نظری متنوعی را 
به منظور گشایش دشواری های مفهومی آگاهی اتخاذ کرده اند و از دیگر سو، عصب پژوهان، 
از ساخت و کار  ارائه مدل های تجربی و نظری  به  دانشمندان شناختی،  روان شناسان و 

آگاهی در مغز پرداخته اند. 
خط فاصل بین دانشمندان و فیلسوفانی که به مسئله آگاهی می پردازند روشن و مشخص 
نیست؛ لیکن، می توان بر اساس چشم اندازها و شیوه های مطالعاتی این دو گروه در زمینه 
آگاهی، ذهن و مغز، دیدگاه های آنها را از هم تفکیك کرد. رویکرد فلسفی بیشتر معطوف 
به استدالل های منطقی بوده و هدف آن توصیف و بسط چشم اندازی منسجم از سناریوهای 
مختلف است. ازاین رو فیلسوفان بیشتر با مفاهیم سروکار دارند؛ هدف آنها بازبینی و غربال 
مفاهیم مختلف به منظور ارائه چارچوبی نظری از پدیده های ذهنی است. یك فیلسوف برای 
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نیل به این هدف از ابزارهای مفهومی متنوعی مثل منطق صوری کیفیتی )مودال( استفاده 
می کند. آزمون های فکری فلسفی به ویژه ابزاری مهم اند چرا که به اثبات یا رد یك نظریه 
کمك شایانی می کنند. از آزمون های فکری شناخته شده در فلسفه ذهن می توان به استدالل 
زامبی های  اتاق چینی و  کوالیای معکوس، خانم مری )عصب پژوه کوررنگ(،  یا  همزاد 
فلسفی اشاره کرد. این آزمون های فکری به فرض پذیرش مقدماتشان، ما را ملزم به تصور 
جهان های ممکن و سناریوهای خالف واقع می کنند تا از این طریق بتوانیم استحکام منطقی 

مواضع نظری را ارزیابی کنیم. 
با  کمتر  فیلسوفان،  خالف  بر  تجربی(  روان شناسان  جمله  )از  عصب پژوهان  اکثر 
آزمون های فکری و منطق کیفیتی یا مودال )منطق موجهات( سروکار دارند. آنها بیشتر به 
دنبال کاربرد تجربی روش  علمی در مشخص کردن سازوکار مغز و حاالت ذهنی هستند. 
یك دانشمند همچنین به تفسیر داده  های آزمایشگاهی عالقه دارد؛ داده هایی که می توانند به 
روایت تجربی منسجم از حاالت ذهنی بینجامند. عصب پژوهان آزمون های تجربی را توسط 
فناوری هایی مثل تصویربرداری ساختاری و عملکردی )fMRI، PET و...( و مشاهدات 
نورولوژیك پیش می برند. این ابزارها به دانش پژوه امکان می دهند همبستگی بین رفتارها، 
حاالت ذهنی و فرآیندهای قابل مشاهده در مغز را پیدا کند. سنگ بنای پژوهش های علمی 
و تجربی این است که فعالیت های مغزی می توانند تمامی جنبه های حیات ذهنی را تبیین 
کنند؛ به دیگر تعبیر، فرآیندهای مغز بستری ماهوی برای بروز ادراک، احساس، توجه، 
آگاهی و دیگر ویژگی های ذهن هستند. نظر به رویکرد عصب پژوهان، هر حالت ذهنی- از 
جمله آگاهی نسبت به طعم یك شکالت- می بایست توسط فعالیت های مشخصی در مغز 
محقق شود؛ این دیدگاه همان چیزی است که دانشمندان علوم اعصاب همبستگی های 

نورونی آگاهی نامیده اند.
در نگاه اول استراتژی های فلسفی و علمی برای مواجهه با مسئله ذهن- بدن و معمای 
آگاهی، رویکردهایی کاماًل متفاوت به نظر می رسند. اولی به تحلیل مفاهیم پرداخته و آنها 
را توسط ابزارهای منطقی غربال می کند؛ در حالی که دومی به عملکردهای ذهنِی مشخص 
و یافتن نواحی و فرآیندهای منجر به این عملکردها معطوف است. لیکن نباید فلسفه را 
صرفاً یك تالش مفهومی و علم را صرفاً یك پژوهش تجربی قلمداد کرد. علم نمی تواند 
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تحلیل های مفهومی را نشنیده بگیرد و فلسفه هم به همین نسبت نباید در برابر یافته های 
رویکرد  اتخاذ یك  ذهن  مطالعه  برای  بهترین شیوه  اینکه،  ذکر  شایان  باشد.  کور  علمی 
چندرشته ای و یکپارچه  است؛ روشی که بتواند یافته های حوزه های مختلف پژوهش درباره 
ذهن انسان را با یکدیگر ترکیب کند. ماهیت دوگانه این کتاب نیز بر همین منطق متکی 
است. بخش اول کتاب به تالش های فلسفی پیرامون درک آگاهی اختصاص یافته است. 
فیلسوفان معرفی شده در بخش اول نماینده طیف گسترده ای از مواضع نظری در فلسفه 
ذهن هستند. به یك معنا می توان این افراد را پیشگامان مدل های فلسفی خاص و روشن 

درباره آگاهی دانست.
نام  به  آگاهی  فیزیکی  و  ذهنی  دوگانه انگاری  از  را  جالبی  روایت  چالمرز  دیوید 
»دوگانه انگاری خاصیتی« معرفی می کند. با توجه به این دیدگاه، جنبه ذهنی از مشخصات 

تقلیل ناپذیر و بنیادِی ماده است و دیگر مشخصات آن فقط فیزیکی هستند.
پل و پاتریشیا چرچلند همواره رویکردی آشتی ناپذیر   نسبت به ذهنی دارند که در 
آن فقدان چشم انداز اول شخص به زمینه ای نظری برای پژوهش های آینده علوم اعصاب 

تبدیل شده  است. روایت آنها از پدیده های ذهنی »ماده انگاری حذف گرا« نام دارد.
حیث  است  معتقد  و  کرده  دفاع  ذهنی  حاالت  بودن  التفاتی  از  همواره  کرین  تیم 
التفاتی ممیزه ذهن است. به باور او گرچه ذهن ضرورتاً از عملکرد مغز بر می آید، لیکن 
محتوای ذهنی را هیچگاه نمی توان به نوروفیزولوژی فروکاست. حاالت ذهنی به سازمان 

هستی شناسانه دیگری تعلق دارند و در واقع از نوع جدیدی هستند.
دونالد دیویدسون فیلسوف ذهنی بود که استدالل شناخته شده »این همانی مصداقی« را 
برای حاالت ذهنی و مغزی بیان کرد. او در عین حال معتقد است قوانین سایکوفیزیك را 
نمی توان برای فروکاهش ذهن به مغز به کار گرفت. او نظریه خاص خود را »یگانه انگاری 

غیرعادی« نامیده است.
دانیل دنت شیوه ای نوین برای مطالعه ذهن و آگاهی به فلسفه معرفی کرد. او رویکرد 
فلسفی خویش را »پدیدارشناسی نامتجانس« خوانده و نظریه »پیش نویس های چندگانه« را 

برای آگاهی ارائه کرده است. 
رنه دکارت را معموالً به عنوان پدر فلسفه ذهن مدرن می شناسند. او اولین فیلسوفی 
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بود که نظریه دوگانه انگاری -که بر طبق آن ذهن و ماده دو جوهر کاماًل متمایز هستند- را 
به شکلی نظام مند درآورد. دوگانه انگاری کالسیك دکارت یك منبع فکری و بی پایان در 
بحث های فلسفی ذهن به شمار می رود )به ویژه در علوم اعصاب مدرن به کتاب »خطای 

دکارت« داماسیو و »زماِن ذهن« لیبت رجوع کنید(.
جری فودور دیدگاه های فلسفی  مهمی مثل زبان اندیشه و پیمانه ای بودن ذهن دارد که 
هم جوامع فلسفی و هم دانشمندان علوم شناختی به آنها عالقه زیادی نشان داده اند. سهم 
ویژه او در مطالعات ذهن ارائه تحلیلی دقیق از مفاهیمی است که فرآیندهای ذهنی و زبانی 

روزمره را بازنمایی می کنند.
جیگون کیم از الهام بخش ترین فیلسوفان ذهن معاصر است. رویکرد نظری او به مسئله 
ذهن و بدن بر مفهوم »سوپروین« متکی است؛ بر اساس این مفهوم پدیده های ذهنی بر 
الگوهای نورونی به طور اتفاقی حادث می شوند؛ کیم همچنین تحلیل کاملی از عّلیت ذهنی 

و پیامدهای آن بر دکترین فیزیکالیسم به دست می دهد. 
ویلیام الیکن استدالل های مختلفی برضد دشواری های نظری تحلیل ماهیت آگاهی 
دارد. به باور او مجموعه ای از مسائل مختلف، آگاهی را به معضلی جدی تبدیل کرده اند و 
ازاین رو پیشنهاد می کند این مسئله را به بخش های جزئی تر تبدیل کرده و آنها را یك به یك 
حل کنند. به نظر الیکن، کلیه ویژگی های ذهن آگاه را می توان بر اساس خواص بازنمودی 

و سازمان عملکردی اجزایش توصیف کرد.
کالین مک گین یك روایت اصیل و بحث برانگیز در فلسفه ذهن دارد و استدالل می کند 
بتوان بر اساس خواص نامکانی توضیح داد. این ماهیت  ماهیت ذاتی آگاهی را احتماالً 
گریزاِن آگاهی است که احتماالً مانع از درک پدیده های آگاهانه می شود. او ادعا می کند 
آگاهی جنبه ای مرموز از واقعیت است که هیچگاه نمی توان آن را درک و در نتیجه تبیین 

کرد.
توماس نیگل نویسنده یکی از مشهورترین مقاالت در فلسفه ذهن )خفاش بودن چه 
اثر استداللی قدرتمند بر ضد فیزیکالیسِم فروکاست گرا  کیفیتی دارد؟( است؛ او در این 
روایتی  نمی تواند  فروکاست گرا  فیزیکالیسم  که  است  این  نیگل  استدالل  می کند.  ارائه 
رضایت بخش از کیفیات پدیداری حاالت ذهنی به دست دهد. او همچنین بر اساس نگاهی 
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غیرتقلیلی نظریه ای جذاب مطرح کرده و افزون بر اشاره به تمایز منظرهای سوبژکتیو و 
ابژکتیو معتقد است ایندو به طرزی جدایی ناپذیر با هم در ارتباطند؛ نیگل این نظریه اش را 

با عنوان »هم پیوندی سایکوفیزیکی« معرفی می کند.
آلوا نوی استدالل می کند تجربه آگاهانه ناشی از فعالیت  ماهرانه بدن است که این 
فعالیت ها به نوبه خود بستگی به تعامل اعضای بدن، مغز و محیط دارد. این رویکرد بر این 
پیش فرض علمی متکی است که آگاهی، فعالیِت عملکردی مغز بوده و ادراک آگاهانه ناشی 

از تعامل فعال با محیط است )نظریه آگاهِی ذاتا فعال یا ایناکتیو(.
هیالری پاتنم در زمینه تحقق چندگانه ویژگی های ذهنی توسط فرآیندهای کارکردی 
فیزیکی مقاالتی مهم نوشته است. لیکن، در آثار اخیرش کارکردگرایی را رد کرده و بر 

اهمیت عملی حاالت ذهنی برای رفتار آگاهانه در انسان صحه می گذارد. 
دیوید روزنتال از طرفداران جدی نظریه مراتب باال است؛ بر طبق این دیدگاه خاستگاه 
حاالت آگاهانه یك سری از فرآیندهای تفکِر خاص هستند. ازاین رو آگاهی بیانگر سطح 
باالتری از درک اطالعات است چه اندیشیدن به حاالت ذهنی با توجه به محتوایشان در 

مرتبه باالتری قرار دارند.
جان سرل چهره شناخته شده ای در محافل فلسفه ذهن و آگاهی است. او در آثارش با 
قاطعیت می گوید نه مادی انگار است و نه حذف گرا و از دیگر سو با دیدگاه دوگانه انگارانه 
نام  )به  او  دیدگاه  اساس  بر  نیست.  موافق  هم  فیزیك(  جهان  از  ذهن  متمایز  )ماهیت 
»طبیعت گرایی بیولوژیك«(، می بایست به هر حالت ذهنی به منزله یك پدیده بیولوژیك 
مثل هضم غذا و تولید صفرا بنگریم. از آنجایی که خاستگاه ذهن در طبیعت است، همه آن 

چیزی که بدان نیاز داریم تبیینی طبیعت گرایانه از چندوچون عملکرد مغز است. 
دیدگاه های  است.  یافته  اختصاص  آگاهی  باب  در  علمی  نظریه های  به  دوم  بخش 
عصب پژوهانی که در این کتاب معرفی شده اند طیف گسترده ای از نظریات تجربی در 

مطالعه ذهن و آگاهی را شامل می شوند.
برنارد بارس بیش از بیست سال پیش، نظریه ای در باب آگاهی ارائه کرد که اکنون به 
منزله یکی از چارچوب های قابل اعتماد در مطالعه آگاهی شناخته می شود. ایده اصلی بارس 
این است که آگاهی ناشی از فرآیندهای قشرمخ در فضای کار سراسری است که نواحی 
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خاصی از مغز آن را ساخته اند. نقش این فضای کار سراسری )یا »تئاتر آگاهی«( ارائه یك 
بازنمایی منسجم و واحد از ادراکات، احساسات و افکار است. 

فرانسیس کریک و کریستف کخ همکاری مؤثری در مطالعه علمی آگاهی داشته اند. 
موضوع  یك  منزله  به  را  آگاهی  که  بود  دانشمندانی  اولین  از  متاخر  کریِك  فرانسیس 
پژوهشی علمی معرفی کردند. او معتقد بود آگاهی از یك الگوی یکنواخت در فعالیت 
نورونی ظهور می یابد. کریستف کخ، مسیر فرانسیس کریك را ادامه داد و اکنون فعاالنه 
در جست وجوی همبستگی های نوورنی آگاهی )نشانگرهای بیولوژیکی خاص پردازش 

آگاهانه( است. 
سلسله  نظریه ای  و  است  )نورولویست(  اعصاب  و  مغز  متخصص  داماسیو  آنتونیو 
مراتبی درباره آگاهی دارد. نظریه او مبتنی بر مشاهدات بیماران دچار اختالالت کارکرد 
به وجود شکلی بدوی از آگاهی اعتقاد دارد که توسط نورون هایی  مغزی است. او اوالً 
بیرونی و درونی  با محرک های  ارگانیسم در مواجهه  با ظرفیت مقایسه حاالت مختلف 
ایجاد می شود. حافظه و گذر زمان نقش مهمی در این عمل مقایسه دارند به این علت که 
امکان تمایز بین بازنمایی های مرتبه اول و دوم را فراهم می کنند. داماسیو شکل دیگری از 
آگاهی را معرفی می کند که شامل مرزهای وسیع زمانی و متکی به ساخت وکارهای پیشین 
مغز است. این شکل از آگاهی به باور او برای شکل گیری خویشتن خودگزارشگر امری 

ضروری است. 
استانیسالس دیهانه نظریه فضای کار سراسری را که در اصل توسط برنارد بارس 
پیشنهاد شده بود توسعه داد. دیهانه این ایده برنارد بارس که آگاهی حالتی از اشتراک 
آگاهانه  تجربه  نشانگرهای  توصیف  به  و  کرده  پاالیش  را  است  مغز  در  اطالعات 

پرداخته است. 
آگاهی  خاستگاه  مسئله  بر  را  پژوهش هایش  که  است  روان شناسی  دونالد  مرلین 
منظر یك دستگاه  این  از  آگاهی  متمرکز کرده است.  فرهنگ و جامعه  زبان،  توسعه  در 
شناختی برای توسعه نظام هایی است که رفتار انسان را هدایت می کنند. دونالد یك نظریه 
چندسطحی از ظرفیت های آگاهی به دست داده و سه سطح مختلف را در فعالیت  آگاهانه 
انسان شناسایی کرده است. آگاهی در سطح اول یك سناریوی واحد از ادراکات مختلف 
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انسان ایجاد می کند. در سطح دوم احساسات را به یك حافظه کاری کوتاه مدت می فرستد. 
در سطح سوم به منزله شناخت بازنمایی های مقطعی )اپیزودیك( عمل می کند که این امر به 

نوبه خود به تشکیل یك ذهِن نمادین )سمبولیك( می انجامد.
جان اکلِس عصب پژوه و کارل پوپرِ فیلسوف، کتابی بحث برانگیز به نام »خویشتن و 
مغز او« نوشتند و در آن روایت دوگانه انگارانه برهم کنش  باوری را برای حل مشکل ذهنـ  
بدن توصیف کرد ه اند. هسته مرکزی نظریه آنها تفکیك سه جهان فیزیکی، ذهنی و مفهومی 
است. به زعم پوپر هر یك از این جهان ها از طریق فرآیندهایی پویا با دیگر جهان ها برهم 
کنش دارند و از همین رو اکلس موارد بالینی و یافته های تجربی متعددی در کتاب ذکر 
کرده تا از این طریق تز برهم کنش  باوری را با بنیان های تجربی علوم اعصاب پیوند دهد. او 
همچنین فرضیه ای مطرح می کند که بر طبق آن وحدت تجربه احتماالً ناشی از یك ساختار 

هستی شناسانه به نام »ذهن خودآگاه« است. 
جرالد ادلمن را به عنوان یکی از پژوهشگران برجسته در علوم اعصاب می شناسند. او 
در آثارش معماری قشر مخ را در سطوح خرد و کالن )میکروسپکی و ماکروسکپی( بررسی 
می کند تا بتواند چندوچون تکامل مغز را توضیح دهد. او استدالل می کند پیکربندی ها، 
نقشه ها و الگوهای مختلف نورونی برای رسیدن به یك وضعیت پایدار و ثابت در مغز 
به رقابت می پردازند؛ رویکردی که با عنوان »داروینیسم نورونی« شناخته شده است. در 
پرتو این نظریه، الگوهای نورونی، چون موجودات بیولوژیك از فرآیندهای انتخاب طبیعی 
پیروی می کنند. ادلمن با استفاده از مهارت های فلسفی و عصب شناسی خود روایتی از ذهن 
و جایگاه آن در طبیعت ارائه می دهد و آگاهی را پدیداری ضمنی و جانبی )اپی فنومن یا 

پی پدیدار( می داند.
نیکالس هامفری روان شناس نظری کاربرد مفهوم حیث التفاتی را در چارچوب علم 
اعصاب پیشنهاد می کند. او همچنین گزارش پدیده های ذهنی را از طریق زبان موشکافی 
کرده و واژه ای تازه، یعنی حسیدن )Sentition( را برای ادراکات آگاهانه برمی گزیند. به 
عقیده هامفری، آگاهی نقشی ویژه و مهم در تکامل انسان خردمند )هوموسپیانس(   داشته 

است چرا که تجربه آگاهانه برای فهم  دقیق تر حیات، امری ضروری است. 
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جولیان جینز روان شناس با استعدادی بود که به بررسی خاستگاه آگاهی پرداخت. او 
در کتابی محبوب و تفکربرانگیز به نام »خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی« 
این فرضیه شگفت را مطرح می کند که آگاهی -به منزله شکل مرتبه دومی از بازنمایی های 
خودآگاهانه-از شکلی ابتدایی تر از ذهن دوجایگاهی و فاقد تجارب آگاهانه برخاسته است. 
او با بهره گیری از ادبیات کهن- به ویژه ایلیاد- نظریه اش را بسط داد تا نشان دهد بشر قدیم 

واجد مفهوم مدرن آگاهی نبوده است.
بنجامین لیبت عصب پژوهشی است که نام او با آزمایش هایی پیوند خورده است- که 
نشان می دهند تاخیری زمانی بین تصمیم  به عمل با نیت آگاهانه و اجرای عمل وجود 
لیبت هنوز هم مورد بحث است چرا که کاربردهای حیرت  دارد-. تفسیر آزمایش های 
انگیزی برای مسئله آزادی اراده به همراه دارد. لیبت همچنین طراح فرضیه ای جذاب درباره 
ماهیت آگاهی است و دوگانه انگاری دکارتی را به روشی اصیل بازتفسیر کرده است. با 
توجه به دیدگاه لیبت، آگاهی توسط قشر جدید مخ )نئوکورتکس( به شکل میدان ذهنی 

آگاهانه تولید می شود. 
کوین اورگان یکی از حامیان جدی رویکرد حسی-حرکتی درباره ماهیت ذهن آگاه 
است. بر طبق این دیدگاه، آگاهی برخاسته از فعالیتی است که در آن بدن و محیط به شدت 
درهم تنیده هستند. این مدل از گستره علوم اعصاب فراتر می رود چون مدعی است آگاهی 

صرفا از ویژگی های مغزی ایجاد نمی شود. 
راجر پنروز ریاضی دان برجسته ای است که هم در ریاضیات و هم در کیهان شناسی 
دستاوردهای مهمی داشته است. سهم او در مطالعه آگاهی ارائه نظریه ای است که بر طبق 
آن آگاهی برخاسته از عملیات غیرمحاسباتی و مبتنی بر انسجام کوانتومی در ساختارهای 
زیرسلولی، مثل میکروتوبول ها یا نانوتوبول ها است. استوارت هامروف، متخصص بیهوشی 

بعدها به پنروز پیوست تا این نظریه آگاهی را با مکانیك کوانتومی سازگارتر کند. 
جولیو تونونی یکی از نظریه های جالب و امیدوارکننده سال های اخیر درباره آگاهی 
را مطرح کرده است. او استدالل می کند آگاهی ناشی از حاالت ویژه اطالعاتی است که 
هم زمان می بایست هم یکپارچه و هم متمایز باشند. بسط و پاالیش این نظریه به ایده ای 
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می انجامد که طبق آن آگاهی درجات مختلفی داشته و در سایر گونه ها هم یافت می شود.
بر  تأکید  با  را  آگاهی اش  نظریه  ذهن و  به عنوان یك روان شناس،  ولمانس  ماکس 
چشم انداز اول شخص بیان کرده است. او به طور خاص مدعی است تمایز بین روایت های 
عینی )ابژکتیو( و ذهنی )سوبژکتیو( مبنای علمی ندارد. ازاین رو نظریه »یگانه انگاری بازتابی« 
را مطرح کرد که بر طبق آن آگاهی را باید در معنایی وسیع تر فهمید به طوری که محتویات 

آن کل جهان ادراکی را شامل شوند.
ِسمیر زکِی نورولوژیست به عنوان آخرین نویسنده ای که در این کتاب معرفی شده، 
نظریه آگاهی چندگانه ای را مطرح می کند که در زمان و مکان توزیع شده اند. او با نظریه 
خود تجارب آگاهانه واحد و مشترک را با چالش مواجه می کند. زکی همچنین معتقد است 
فیلسوفان و عصب پژوهان بر وحدت آگاهی تأکیدی بیش از اندازه داشته اند و این می تواند 

به نادیده گرفته شدن ماهیت واقعی آگاهی بینجامد.
جامع  کتاب  این  در  شده  معرفی  عصب پژوهان  و  فیلسوفان  فهرست  اینکه،  مسلم 
نیست. لیکن باید اشاره کنم که تمامی افراد معرفی شده هنوز هم در زمینه آگاهی مطالعه 
دارند و یا نظریاتشان دست کم جدید هستند. دکارت به عنوان تنها استثنای این فهرست، 
چارچوب نظری اولیه و مفیدی برای روایت های مدرن آگاهی به دست می دهد. در مجموع 
خواسته ایم خواننده را با نظریه های مهم فلسفی و علمی بحث برانگیز درباره آگاهی آشنا 
و  متفکران  از  بسیاری  که  واقفیم  نکته  این  به  و  است  ناقص  فهرست  این  مسلماً  کنیم. 
پژوهشگران برجسته دیگر هم وجود دارند که در این کتاب معرفی نشده اند. هر فصل 
کتاب را به یك فرد اختصاص داده ایم و ازاین رو خواننده می تواند هر یك از فصول کتاب 
را بدون ترتیب مطالعه کند. امیدواریم که این ساختار بتواند فهم روایت های معاصر آگاهی 
را برای خوانندگان ساده تر کند. هرچند می توان به دو فصل فلسفی و علمی این کتاب به 
طور مستقل نگاه کرد، برخی موضوعات در هر دو زمینه به هم پیوسته هستند و از همین رو 

تالش کرده ایم این موضوع را با ارائه منابع بین  فصول برجسته تر کنیم. 
این کتاب به یك معنا یك مجموعه از کتب دیگر است. ما به منظور ساده  کردن مفاهیم 
پیچیده یك راهنمای مقدماتی نوشته ایم که برای خواننده شروع مناسبی برای مطالعه آگاهی 
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باشد. ممکن است در انجام اینکار، ساده سازی بیش از حد و تفسیرها یا ارزیابی های نابجا 
کرده باشیم. ازاین رو تنها می توانیم به دلیل وجود ایرادات غیرعمدی در ارائه نظریه های 
فلسفی و علمی از خواننده عذرخواهی کنیم، لیکن امیدواریم که خواننده بتواند ماهیت این 

تالش را درک کرده و به هرگونه بی دقتی به دیده اغماض بنگرد.

شکل 1  دیوید تنیرز )1690-1610(، آرشیدوک لئوپولد ویلهلم در گالری اش، روغن روی بوم، وین، اتریش

چنان که ویتگنشتاین هم یادآوری کرده هیچ چیز به اندازه ذهن آگاه نزدیك، مأنوس، 
در عین حال دور از دسترس به نظر نمی رسد. این گفته را می توان »پارادوکس یا تناقض 
آگاهی« نامید: هرچند همه از منظر شهودی می دانند منظور از آگاهی چیست، لیکن هنوز 
شکاف عمیقی بین جهان آگاه درونی و جهان بیرون وجود دارد. نظریه های ارائه شده در این 
کتاب روایتی است از تالش ذهن انسان برای پر کردن این شکاف و پل زدن بین تجارب 

آگاهانه و دنیای خارج.



بخش اول

نظریه های فلسفی آگاهی
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1
دیوید چالمرز- دوگانه انگاری ویژگی

مسئله دشوار آگاهی همان مسئله تجربه است...اصاًل چرا فرآیندهای فیزیکی باید یك حیات 
ذهنی درونی بسازند؟

چنین چیزی از منظر ابژکتیو کاماًل غیرمنطقی است ولی در واقعیت رخ می دهد.
اگر قرار باشد چیزی را مسئله آگاهی بدانیم همین است و بس. )رویارویی با مسئله آگاهی(.

دیوید چالمرز فیلسوِف استرالیایی )متولد 20 آوریل 1966 در سیدنی( در زمره متفکرانی 
قرار دارد که در سال های اخیر نقش مهمی در احیای فلسفه ذهن داشته اند. کتاب ذهِن آگاه 
)1996( او بررسی فلسفی مسئله آگاهی را به عنوان دستورکارِ فیلسوفان معاصر معرفی کرد. 
عالیق دیگر فلسفی چالمرز شامل متافیزیك و معرفت شناسی )شاخه هایی از فلسفه که با 
ماهیت هستی و معرفت سروکار دارند( هستند و او در این زمینه ها هم ایده های تفکربرانگیزی 
به فلسفه ارائه کرده است. چالمرز مدرک دکترایش را از دانشگاه ایندیانای بلومینگتون و تحت 
نظر داگالس هافستادر گرفت. او از سال 2002 تا 2004 مدیر مرکز مطالعات آگاهی در 
دانشگاه آریزونا بود و برگزاری کنفرانس »به سوی علم آگاهی« را بر عهده داشت. چالمرز در 
حال حاضر استاد ممتاز فلسفه و مدیر مرکز مطالعات آگاهی در دانشگاه ملی استرالیا و استاد 

فلسفه و معاون مرکز ذهن، مغز و آگاهی در دانشگاه نیویورک است.
چالمرز زیرکانه مطالعه آگاهی را به دو شاخه آسان و دشوار تقسیم بندی می کند و مدعی 
است شیوه های فروکاستنی برای حل مسئله دشوار جواب نمی دهند. مسائل آسان در واقع 
مسائلی هستند که می توان با روش های استاندارد علوم شناختی آنها را حل  و بر اساس 
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