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 مقدمه

رو است که سعي دارد به يكاي   از آن 1ی بازنمودیها از منظر نظريه 0اهميت آگاهي پديداری

اهميات ايان مساۀله باه     . شناسي با رويكرد فيزيكاليستي بپاردازد  ترين مسائل معرفت از مهم

کننده آگااهي پدياداری در معرفات حساي و ب ماوو مو او         گستردگي و نقش تعيين

نموناه،   طاور  باه . اسات  در اين خموو دو دسته سااا  مطار  شاده   . است ادراک حسي

هاای قرماز داريام؟ از کجاا      تماام چياز    ساارتي نظير اينكه آيا ما ادراک يكساني از قرمازی 

به   ، طبيعي توانيم مطمۀن شويم که تجربۀ قرمزی ما يك تجربه طبيعي است نه تجربۀ یير مي

 .دسته او  ساارت تعل  دارد

 وجاود  باه ، تجرباۀ درد و خاارش    شاناختي های  مقابل، ساارتي مانند چرا از سيستم در

های شناختي هستند؟ و برای کسي که تاکنون قاادر   ها همراه سيستم آيد و چرا اين تجربه مي

فرنگي وجود داشته باشد؟  به ديدن نبوده، چگونه ممكن است کيفيت ذهني از قرمزی گوجه

ائيم؟ و چارا فراينادهای   ارائاه نما  « چگونه خفاش بودن»توانيم تبييني فيزيكي از  و آيا ما مي

اين ساارت باه  . شناختي بايد مبنای تجربۀ پديداری باشد، به دسته دوم ساارت تعل  دارند

دشوار آگاهي، مسۀلۀ معرفت و مسۀلۀ شكاف تبييناي مشاهور    تقرير فيلسوفان ذهن به مسۀلۀ

شاوند کاه ب اواهيم چراياي و چگاونگي اهاور ايان         اين ساارت وقتي مطر  مي. هستند

 . شناختي مورد پرسش قرار دهيم های فيزيكي و عمب جربيات را از سيستمت

در مواجه با مو و  آگاهي پدياداری، فيلساوفان تحليلاي ذهان باه دو ديادگاه یالاب        

در . است ]0[ن ست، ديدگاه بازنمودگرايان و دوم، ديدگاه پديدارگرايان: اند گرايش پيدا کرده

 ۀتجربا تاای معتقدناد مش ماه پدياداری      و درتسكي همچونه، بازنمودگرايان هاين مواج

پديادارگراياني   درحالي کهآگاهانه به حارت بازنمودی و محتوای التفاتي قابل تقليل است،  

برای نمونه، (. Pitt, 2004) به چنين فروکاهي معتقد نيستند مانند ندبالک، چالمرز و شوميكر

حالت ذهناي خااو ياا کيفيات      ش ص در يك« کيفيت بودن»ندبالک آگاهي پديداری را 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. phenomenal consciousness 

2. representational theories  
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رو برای تمييز چنين معنائي از سااير   از اين(. 1995)استتجربۀ يك حالت پديداری دانسته 

ای، به   معاني آگاهي مانند، وقوف، اطال ، توجه و با نظر به وجود آگاهانه بودن چنين تجربه

0ربۀ آگاهانهتج و يا کيفيت تجربۀ آگاهتوان آگاهي پديداری را  تبعيت از چالمرز مي
 .ناميد 

مساۀله  ن ست يك صورت بنادی از مساۀله آگااهي پدياداری بار اسااس        در اين مقاله

گرائاي   شناساي طبيعات   دهايم روش  کنايم و نشاان ماي    ارائه مي ذهنيت قائم به تلقي مدرِک

نظرياۀ باازنمودی    ،در اداماه . کناد  برساختي اين نظريه، مسۀله کفايت تبيني آن را مطر  مي

 هاا  باا طار  برخاي اعتارا      ،مطار  نماوده  را ذهن به عنوان راه حلي بارای ايان مساۀله    

پاردازيم کاه آياا ايان      کنيم و به اين ساا  ماي  روی اين نظريه را مطر  مي های پيش چالش

 آگاهي پديداری موجه است يا خير؟ در ادعای خود مبني بر تبيين مسۀلهنظريه 
 

 آگاهي پديداري و ذهنيت قائم به تلقي  طرح مسئله

هساته   ،نظريۀ بازنموديِ ذهنن پدينداري  : آگاهي هده مسئلدر کتاب تاثيرگذار  ایمايكل ت

ذهنيت قائم به تلقي و ديادگاه   مسۀلههمان  را مالت درباره مسۀلۀ آگاهي پديداریأمرکزی ت

 . کننده خميمه ذاتي و توصيف کننده چيستي تجربۀ آگاهانه است که بيان داند مي 1مدرِک

منظور تای از ذهنيت قائم به تلقي ايان اسات کاه حاارت پدياداری از ديادگاه تجرباۀ        

اناد و هرگوناه    هاای حساي خاصاي تطبيا  داده شاده      خاصي اخذ شده و با تلقي و ديدگاه

ماالالً  . اناد  که قبالً آنها را اخذ و تطبيا  داده شود  تيبي درک و فهميده ميتر ای به همان تجربه

های قرمز اسات، لاذا تجرباۀ رناگ      کيفيت بمری قرمزی گل رز به نحوی مطاب  تمام رنگ

 . دارد وحدت پديداریی قرمز ها های رنگ قرمز تجربۀ پديداری است که با تمام تجربه

مسۀلۀ آگاهي پديداری  مالتأعنوان هسته اصلي ت  رو به از آن مسۀلۀ ذهنيت قائم به تلقي

ساو مناتا از قاوانين       چون اين مسۀله از يك. شود که مبتني بر يك پارادکس است تلقي مي

. شناختي است و از سوی ديگر، اساساً واقعيتي یيرفيزيكي است پايۀ فيزيكي، عيني و عمب

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. conscious experience 

2. the problem of perspectival subjectivity 
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های  يژگيها و يا و ن ست اينكه آيا واقعيت: شود در نتيجه، اين مسۀله منجر به دو ساا  مي

سوبژکتيو وجود دارند؟ و دوم اينكه چگونه جنبه سوبژکتيو با مادعي فيزيكاليساتيِ قاوانين    

 (.Tye, 1995)؟پايه فيزيكي قابل تو يح است

برای تبيين چنين واقعياتي بايد صرفاً باه رويادادهای فيزيكاي و     پاسخ تای اين است که

طبيعت و جهان، هيچ چيز فراطبيعاي   در هيچ جای»زيرا . کارکردهای شناختي مغز اکتفا کرد

باه طورمماداقي    کاه هاايي   ويژگي»و در مورد اين مسۀله که آيا  .(Tye, 1995: 42)«نداريم

اناد ياا یيرفيزيكاي؟     گيرند، فيزيكاي  شناختي شكل مي صرفاً در مغز بر اساس قوانين عمب

متاافيزيكي    طاه ترين آن، از يك نسبت و راب از خردترين اجزاء طبيعت تا کالن»معتقد است 

کناد   حكم ماي  اصل همسان بودن قوانين طبيعتترتيب،  بدين(. Ibid)«کند يكسان تبعيت مي

از »نهايتااً   ها، فرآيندها، انوا  حارت و رويدادهای ذهني در يك  رورت قانوني، که ويژگي

  .(40 :1995)«تشكيل شده باشند[ از آنها]های ميكروفيزيكي تحق  يافته يا  پديده

فر  کنياد شاما تااکنون ازگيال     . بگيريم درنظراجازه دهيد برای درک منظور تای مالالي را 

ايان  . گيارد  در ذهان شاما شاكل ماي     Kخوردن ازگيل الگوی ذهني  ايد، با اولين تجربه ن ورده

نياماده اسات و ايان حاس باه لحاا         وجاود  باه الگوی ذهني تاکنون توسط هيچ چيز ديگاری  

حاا  سااا  ايان    . نامياد « حس ازگيلي»توان آن را  متفاوت است و ميای کامالً  پديداری تجربه

توساط تحرياك   ( Kالگاوی  )است که اگر بتوانيم درک کاملي از کيفيت ذاتاي تجرباه ازگيلاي    

ذهنيات   همچاون ايي خاو،  آيا دوباره نيازمند ات اذ تلقي تجربه آوريم وجود به فيبرهای مغزی

ائاي صارفاً ناشاي از واقعياات فيزيكاي       قائم به تلقيِ حس ازگيلي خواهيم بود؟ آيا چنين تجربه

 نيست؟ 

کننده اين است که از نظر وی ديگر  های آن توسط تای بيان ها و پاسخ طر  اين پرسش

 تر پديدارشناسي به عبارت ساده. و جنبه سوبژکتيو نداريم« ذهنيت قائم به تلقي»نيازی به 

حا  تای  بااين. های فيزيكي نيستند و آنها چيزی به جز واقعيت جای دارددر سر  ،تجربه

بازنمودگرايان  آيد؟ وجود بهتواند از امور فيزيكي  چگونه يك واقعيت یيرفيزيكي ميپرسد  مي

 .اند تقليل ودی و التفاتي قابلاازنماداری به حارت بادياو از جمله تای معتقدند اين حارت پ
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 شناسي نظريۀ بازنمودي ذهن رويكرد و روش

آگااهي و از جملاه آگااهي پدياداری از ساوی فيلساوفان تحليلاي ذهان          برای حل مسۀله

 يكاي از ايان رويكردهاا، رويكارد    . های متفاوتي مطر  شاده اسات   رويكردها و چارچوب

چون مطااب  ايان رويكارد    . بندی شده است توسط فلنگان صورت ،0برساختيگرايي  طبيعت

 و دتوان فهم خود را در رابطه باا آگااهي بهباود ب شاي     مبني بر اينكه مي وجود داردريلي د

بادين اعتباار کاه    (. Flanagan, 1992)تبياين کارد   قابال قباولي    طاور  باه آگااهي را   متعاقباً

 ايان مفااهيم در   وگيرناد  های بازنمودی تنها صرفاً از مفاهيم فيزيكي و عيني بهره ماي  نظريه

رسد ديدگاه بازنمودگرايان در  مي نظر به. شوند های ابزارگرايانه برساخته مي چارچوب نظريه

اياي   چون نظرياۀ باازنمودی، نظرياه    گرايانه است طبيعت ،مواجه با مو و  آگاهي پديداری

گراياناه تلقاي    فيزيكاليستي نو  خاصاي از نظرياات طبيعات     فيزيكاليستي است و هر نظريه

هاای   هرآنچه وجود دارد فيزيكي اسات و تبياين  »ها  تيكاليسيززيرا مطاب  ادعای ف. شود مي

 «هساتند  مفاهيم فيزيكاي  ،های حقيقي رويدادها هستند و تنها مفاهيم مناسب فيزيكي، تبيين

هااای  اياان نظريااه ب شااي از آن ماادعايي اساات کااه نظريااه  چااون .(444 :0888 مساالين،)

گرا هر چيز که وجود دارد ب شي از جهان  از نظر طبيعت. کنند گرايانه از آن دفا  مي طبيعت

 (.همان)کرد ساس علوم طبيعي تبيين توان بر ا طبيعي است و تمام رويدادها را مي

جهاان   نظيار در   ازای نظير باه  که مابهايي برساختي است  رو نظريه ، اين نظريه از آنبه عالوه

کند تاا باه نحاو مطلاوب، چاارچوب       ندارد، بلكه تفسيری سودمند است که به ما کمك مي

هاای   رو نظرياه  از ايان . های حاارت پدياداری مهياا کنايم     مناسبي برای رويدادها و ويژگي

قابال   1ياناه هاای ابزارگرا  ای از واژگان فيزيكي و در چارچوب نظريه بازنمودی در مجموعه

شان را اثبات کنند، بلكاه  ا  کنند صدق يا کذب ها تالش نمي لذا نه تنها اين نظريه. تفسير است

، به هماين دليال در روش  . گفته را نشان دهند کنند کفايت تبييني مسائل پيش صرفاً سعي مي

پرسش از چرايي نظريه بازنمودی مطلوب نيست بلكه بجاای   ،فر ي نظری هستند و در آن
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. constructive naturalism 

2. instrumental approach  
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تاوان ايان سااا  را     با اين حا ، مي. های نظری آن را آماده کند شود چارچوب سعي مي آن

مطر  نمود که چرا اين نظريه در آن چارچوب نقش تبييني دارد و نسبت اين نظريه با آنهاا  

 (. Cummins, 1991)چيست 
 

 نظريه بازنمودي ذهن اقسام اصلي

زنمودی ذهان رزم اسات ابتادا تلقاي     هاای باا   قبل از پارداختن باه اناوا  و اقساام نظرياه     

 های بازنمود بازنمود ذهني جنبه» مطاب  تعريف. بازنمودگرايان را از بازنمود ذهني بيان کنيم

ري تي کارکردی با محايط هماراه    است هنگامي که فرايندهای مغزی در يك همشده محيط 

بازنمود ذهناي اطالعااتي   ترتيب،  بدين(. Dretske, 1995: 5)«شود با انطباق رفتاری واقع مي

ريكاان  . باشاد  ماي  رکردهای مغزی يك سيستم آگاه از آنچه بازنمود شاده اسات،  درباره کا

و تای تجربه ( 2007)ی بازنمايي شده اشياء ها کيفيات ذهني را محتوای التفاتي يعني ويژگي

ایلاب   (.1995)داناد  پديداری را همان محتوای التفاتي یيرمفهومي انتزاعي آمااده شاده ماي   

 .دانند ی بازنمايي شده ميها بازنمودگرايان، بازنمود ذهني را محتوای التفاتي يعني ويژگي

 از ای هعاد  ،روبارو اسات  های بسياری  بغرنا آگاهي پديداری با چالش چون حل مسۀله

 ها و محتوای باازنمودی  حارت، ويژگي به پديداری را آگاهي تا هستند  در تالش فيلسوفان

بدين قرار، . ناميم آگاهي مي درباره «بازنمودی ذهن نظريۀ» را ها تالش قبيل اين. تقليل دهند

انگاراناه دربااب آگااهي را     های مادی سعي دارند مشكالت نظريه های بازنمودی ذهن نظريه

تارين   قوی. های متفاوتي از نظريۀ بازنمود ذهني ارائه شده است رو قرائت د، از ايننحل نماي

باشد که معتقد است بازنمود، همه آن چيزی اسات   مي بازنمود محض ،بازنمودگراييقرائت 

تر ايان نظرياه مادعي اسات ناو  خاصاي از        قرائت معتد . که برای تجربه کيفي رزم است

ها برای تجربۀ کيفي کافي است ولي بازنمود  حارت بازنمودی بدون نو  جديدی از ويژگي

ائاي عمال    ي و يا هار چاارچوب مااده انگاراناه    لنقش عبايد در يك  ابطه کارکردی و در 

قرائات  . اناد  ديدگاه فيلسوفاني همچون درتسكي، ريكاان و تاای دفاا  کارده    از اين  ،نمايد

گويد حارت کيفي، محتوای بازنمودی دارناد بادين معناا کاه تجرباۀ        عيف اين نظريه مي
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اين ديادگاه چنادان ماورد     (.Lycan, 2007)های جديد سازگاراند ها و مولفه کيفي با ويژگي

 . اختالف نيست

باازنمودگرايي  . شاوند  يم ماي های تقليلي و یيرتقليلي تقس های بازنمودی به نظريه نظريه

که بدون  استهای بازنمودی  ويژگي با ]1[همان اينهای پديداری  ويژگيمعتقد است تقليلي 

یيرتقليلاي مادعي اسات    باازنمودگرايي   کاه  درحاالي . شاوند  ماي مفاهيم پديداری فهمياده  

ها بدون توسال   های بازنمودی نيستند و اين ويژگي ويژگيبا همان  اين های پديداری  ويژگي

  .شوند نميبه مفاهيم پديداری فهميده 

 باازنمودی  هاای  نظرياه  ن سات،  :شاوند  مي تقسيم دسته دو بازنمود ذهني به های نظريه

 پدياداری  بدين ترتيب که اگر . [1]  بارتر مرتبه های نظريه و دوم، بازنمودگرايي يا 0او  مرتبه

کاه از باازنمود بماری تشاكيل      بدانيم همان محتوای حالت بازنمودی را بودن تجربۀ ديدن

تجربۀ پديداری ديدن را به هماان  » چنان کهحا   ايم، قائل به بازنمودگرائي شده شده است،

حالت ذهني بازنمودی تحويل نبرده، بلكه حالت پديداری بمری توسط حاارت ذهناي در   

  «ايام  مرتبه اياي باارتر ماورد مالحظاه قارار بگيارد، قائال باه باازنمود مرتباه باارتر شاده            

(Carruthers, 2004:20.)  باازنمودی ذهان و   هاای مرتباه او     بر همين اساس، ابتدا به نظرياه

رزم به ذکر است کاه در ايان مقالاه،     .های مرتبه بارتر خواهيم پرداخت سپس به بيان نظريه

 .منظور از بازنمودگرايي، بازنمودگرايي قوی و تقليلي است

 

 نظريه بازنمودي ذهن مرتبه اول 

ی مطاب  نظر تای، درتسكي و ريكان تمام احساساات و تجربياات پدياداری دارای محتاوا    

ايي از حارت التفااتي   مبتني بر مجموعه ،، مش مه پديداری تجربهدرواقع. هستند  بازنمودی

های پديداری تجربه همان  قرائت قوی اين نظريه مدعي است که ويژگي. يا بازنمودی است

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. first-order theories (Representationalism) 

2. higher-order theories 
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بازنمودگرايي نظريۀ سيساتميك   شناخته شدهدو نظريۀ . های حارت بازنمودی است ويژگي

 .استانيك تای درتسكي و نظريۀ پ

آنچاه  وی  نظار  به. دهد تو يح مي ]8[حالت بازنمودی را در ساختار سيستميكدرتسكي 

باا علات   نسبت در علت خارجي خاصي مربوط به کند  درلت حالت بازنمودی را تعيين مي

کاارکرد سيساتميك   يك حالت بازنمائي در يك .  ی استبازنموداز سيستم  ايي دروني ويژه

انطبااق باا و اعيت هاای بيروناي      و  سيساتم شاناختي  کالبيره شدن و بر اساس اکتساب و 

بادين   ذهناي  هاای باازنمود   سيستم بودن   کالبيرهبنابراين، . (Drtske, 1995) ديآ مي وجود به

بيان  ،اتومبيلسنا يك  مالل سرعت بازنمودهای پديداری  معنا است که کيفيات ذهني تجربه

اين مو و  به نحوی ديگر در ريكاان   .حالت سيستم شناختي استاز  يروشن و م موص

 (.Lycan, 2007) دشو های کارکردی مطر  مي در نقش

تجربيات آگاهانه وقو  متمايزی از محتوای التفاتي هستند که انتزاعي و  تای نظر بهاما 

 کهترتيب  بدين. ناميد ]4[وی اين نو  محتوای التفاتي را حالت پانيك. باشند یيرمفهومي مي

 انتزاعيِ یِ التفاتيِ یيرمفهوميِ ابا محتويكي و همان [ يك تجربه آگاهانه]مش مه پديداری »

درلت بر  ،شده( اعما مطاب  نظر تای جنبه (. Tye, 1995:135)«شده است( آماده)اعما 

آيد و آن را در  مي وجود بهمطابقتي دارد که بين حالت ذهني بازنمودی و واقعيات خارجي 

 بودن انتزاعيکند و  مي در شرايط بهينه اعما  علي خواني همو  تناارنقش کارکردی در 

ي به اين محتويات وارد شود، ئجز  انضمامي ءِدهد هيچ شي محتويات چنان است که اجازه نمي

ه نحوی تيب، محتوای یيرانضمامي بتر به همين. شان مگر تجربيات در همان معنای یيرانضمامي

کند تا اساساً نياز به  کيد ميأرنگ ت گرايي واقعخموو   گرايي تجربيات پديداری و به به واقع

اين است که چنين محتوايي فاقد  مفهومي یيرواقعي را طرد نمايد و منظور از  شيء انضمامي 

 .به عبارت ديگر، چنين محتوايي بسيط است، (Tye, 1995) هرگونه ساختار و اجزايي است

ايي را بارای تمياز باازنمود طبيعاي از      تای با ارائه تعريفي از حارت پانيكي عمالً  ابطه

شود و  تعيين مي پانيك مطاب  حارت ،محتوای بازنمودی. دهد بازنمود یيرطبيعي بدست مي

شود ناشي از همين محتوای بازنمودی حاارت   های آگاهانه مي آنچه باعث تمايز ميان تجربه
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ون محتوای التفاتي بايد همراه با جهت مطابقت حارت بازنمودی از شرايط چ. پانيكي است

را  Fن سات، ويژگاي   : صدق امور واقع باشد، بنابراين رزم است دو شرط را برآورده نمايد

5[بازنمايي کند و دوم اينكه
(fine grained) 

اياي از   باشد، يعني دست کم باه طريقاي جنباه    ]

يك   ترتيب، يك حالت مغزی هنگامي بدين. دارای معنای يكسان باشد Fنحوۀ بازنمودش با 

 شارايط بهيناه  در  0يار علبازنمود درست و طبيعي از بازنمود قرمزیِ گل رز است که از تنا

کند اگار در شارايط بهيناه شاكل      را بازنمايي مي S ،P»:يعني. منجر شود 1يلع خواني همبه 

 در ،P  »(Tye, 1995: 101)و زيارا  Pاسات، اگار و تنهاا اگار      xممداقي از  Sبگيرد، يعني 

 . خواهيم داشت بازنمود سوءکه شرايط بهينه احراز نشود يك  صورتي

ی مانناد، اساتدر  واقعيات،    دهای متعاد  بازنمودگرايان برای دفا  از اين نظريه، استدر 

تارين   استدر  شافافيت مساتد   . اند رسيدن و استدر  شفافيت را ارائه کرده نظر بهاستدر  

 طاور  باه کنايم   استدر  بازنمودگرايي است و مدعي است آنچه از تجربه پديداری کسب مي

استدر  شفافيت را بدين شاكل   اولين بار گليبرت هرمان. ائي بدان دسترسي داريم واسطه بي

بييانم و حتاي متوجاه     ريا  حاارت ادراکاي اشاياء را ماي     ما ایلب از ط» :بندی کرد صورت

در اين موقعيت اگار گفتاه    (.Harman, 1990)«داريمشويم که در موقعيت ادراکي قرار  نمي

ذاتاي   هاای  ويژگاي شود به درخت يا هر چيز ديگر نگاه کن و تمام ساعي خاود را متوجاه    

ايم  هايي توجه داشته ات کن، در آن صورت درخواهيم يافت که تنها به ويژگي تجربه بمری

ايان  . يعناي هماان مش ماه پدياداری درخات     . اند مان ااهر شده که بر ادراک حس بمری

بارای   تقريار تاای  . های بدني، از جمله درد هم قابل تعميم اسات  استدر  به ساير احساس

  (.Tye, 1995) بر بسيط بودن کيفيت تجربه پديداری است کيدأاستدر  شفافيت ت
 

 نظريۀ مرتبه باالتر آگاهي پديداري

، از حاارت ذهناي   مرتبه يا سطحدو  درکه آگاهي معتقدند  مرتبه بارتر آگاهيپردازان  نظريه

تعل  يا ابژه عنوان مه بتر را   مرتبه پائينحالت ذهني ، حالت مرتبه بارتر است وتو يح قابل 

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. causal covaration   

2. causal corelation 



89 
 92 بهار و تابستان  1شماره   41سال  نشريه فلسفه 

. ماي کناد  جنبه سوبژکتيو تجربۀ آگاهاناه را تبياين    بوده وآگاه و نسبت بدان  گيرد مي بر در

تواناد برخاي    کنند که نظريه مرتبه او  بازنمودی نمي مدافعين نظريۀ مرتبه بارتر استدر  مي

ارتر، تارين اساتدر  آگااهي مرتباه با      مساتد  . های آگاهي پديداری را توجيه نمايد از جنبه

 :ده استشبندی  اين استدر  به قرار زير صورت. باشد استدر  از طري  وقوف مي

 . وقوف داردبودن در آن حالت  بهحالتي است که ش ص  ،يك حالت آگاه( 0م)

حيث التفاتي است، آنچاه شا ص    دارای[ شود که چنين حالتي معلوم مي]( 0م)از  (1م)

 . باشد مي اش وقوف متعل  التفاتيِ وقوف دارداز آن 

حيث التفاتي همان بازنمود است، يك چيز در صورتي متعل  التفااتي ياك حالات    ( 8م)

باازنمود آن حالات    ،از ياك حالات ذهناي    وقوف (0: بنابراين. است که آن را بازنمايي کند

 حاارت ذهناي   ديگار  توساط حاالتي اسات کاه     وقوف،يك حالت ( 1و [1و8]ذهني است 

 خواسااتيم باادان برساايم همااان چياازی اساات کااه مااي  و اياان[ 4و0] شااداببازنمااايي شااده 

(Lycan, 1987: 76.)  

نحاوی باازنمود کاردن    از بازنمودگراياان  باه درک   همرتباه باارتر بسات    یها انوا  نظريه

 مرتبه بارتر تفكار  نظريۀ( 0: شوند تر در دو رده اصلي از هم تفكيك مي محتوای مرتبه پائين

از  نظريه مرتبه بارتر متعددی مطر  شاده اسات اماا   با اينكه . ادراکنظريۀ مرتبه بارتر ( 1و

ديوياد روزنتاا  و نظرياۀ مرتباه      ها، نظريۀ مرتبه بارتر تفكار بالفعالِ   ميان تمامي اين نظريه

  .تر است تر و عمومي کروثرز قابل قبو 

 

 نظريۀ مرتبه باالتر ادراک .1.1.1

        هااای مرتبااه او  ِیيرمفهااومي و حسااي  نااه تنهااا دارای ويژگااي مطاااب  اياان نظريااه آدمااي 

            هااای مرتبااه دوم ِیيرمفهااومي و قياسااي از حااارت مرتبااه     اساات، بلكااه دارای ويژگااي 

     نظريااۀ مرتبااه بااارتر  رو مسااتلزم حااس درونااي اساات و مطاااب  از اياان. او  ادراک اساات

     ياك حالات ذهناي آگااهي پدياداری حاالتي      مدعي اسات کاه    درونينظريۀ حس  ادراک،

 . گيرد است همراه با حالت التفاتي یيرمفهومي که توسط حس دروني مورد مالحظه قرار مي
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اين نظريه ميان ادراک پديداری آگاهانه يك شيء قرمز و ادراک یيرآگاهانه همان شايء  

ی بيناايي  ها معنا که در سيستم  بدين. شود قائل ميهای بينايي تمايز  سيستم  قرمز و يا فعاليت

يعناي  اسات  آيد فاقد حارت قياسي مرتبه باارتر   مي وجود بهآنچه توسط ادراک یيرآگاهانه 

درحاالي کاه محتاوای ادراکاي مرتباه      . هستند«رسيدن نظر بهقرمز »آنها فاقد جنبه سوبژکتيو 

آورد  ماي  وجاود  بهتوای قياسي را بارتر توسط حس دروني برخي حارت ذهني همراه با مح

دهناد و احسااس    های سوبژکتيو تجربۀ آگاهانه را شكل ماي  اين محتويات مرتبه بارتر جنبه

 .توانيم تجربۀ آگاهانه بناميم ناشي از اين مجموعه حارت را مي

درتسكي خاطرنشان کرد در نظريۀ حاس دروناي هايچ تماايز     به اين مسۀله  در اعترا 

رسد ادراک مرتبه بارتر چيزی بيش از بازنمود مرتباه   مي نظر به و ندارد جودپديدارشناسانه و

: ار اسات تر بادين قار   اين اعترا  به شكل مستد  (.1995) او  و استدر  شفافيت نيست

 ساوء  رزم است در کنار کارکرد صحيح،های حس دروني وجود داشته باشد،  اگر واقعاً اندام

دهاد، بلكاه از تجربياات     اين نظريه نه تنها اين مو و  را نشاان نماي  . يمه باشبازنمود داشت

 .دارد آورد و عمالً چنين تمايزی را از ميان برمي س ن به ميان مي واسطه بي
 

 نظريۀ مرتبه باالتر تفكر بالفعل

حالت آگااهي پدياداری، ناو     »: گويد مطر  شده است و مي اين نظريه توسط ديويد روزنتا 

است کاه متعلا  تفكار مرتباه باارتر را شاكل       ( قياسي)محتوای التفاتيِ یيرمفهومي خاصي از 

، توجااه بااه یمطاااب  تعبياار و .(2003)« دهااد و علاات آن تفكااری یيراسااتنباطي اساات  مااي

در حالت پدياداری تنهاا نتيجاه تفكاری     « بودن»یيراستنباطي بودن بدين معنا است که کيفيت 

 . شود به طور بالفعل از متعل  تجربه حاصل مي است که یيراستنباطي از حالت آگاهانه تجربه

 کاه در . شاود  ميآگاهي تفكر مرتبه بارتر  منجر به بودنیيراستنباطي روزنتا  مطاب  نظر 

در دسترسي به تجربه پديداری و  کند نقش ايفا نمي ايي هشيارانه  انگيزه گيری آن هيچ شكل

  .نياز به وساطت مفاهيم و باورها ندارد

تو ايح مناسابي بارای تمياز ادراک آگاهاناه و       ارائاه  ،از نقاط قاوت ايان نظرياه    يكي

، کيفياات  به حارت تجربه کيفي توسط حارت مرتبه باارتر  آگاهيوجود . است یيرآگاهانه
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مچناين ايان   ه. تواند تو يح دهنده حارت مرتبه او  باشاد  آورد و مي مي وجود بهذهني را 

کاری تفكارات و باورهاا را    بيني و دست استدرلي برای پيش نظريه امكان تعامل با الگوهای

 (. Carruthers, 2003)کند مهيا مي

0مهم تفكرات مرتبه بارتر خميمه ااهاری و وقوعيخمايص  از
وقتاي  مالالً  .آنها است 

بالفعال باازنمود شاده را     بدين معناا اسات کاه ايان احسااسِ      ،گوييم احساس درد دارم مي

 طاور ه با . ریم چنين مزايايي چند ايراد باه ايان نظرياه وارد اسات     به .نمايمتوانم ااهار  مي

، امكان نادارد  ه تجربهتفكر بدون وجود وقوف قبلي نسبت ب استدر  کرد کهن اريكنمونه، 

داشاتن تفكار مرتباه باارتر باه       ،قرائت مشابه اين اعترا ، توسط گلدمن چنين تقرير شاد 

. را تضامين کناد   Mدارشناختي آگاهانه حالت ذهناي  تواند ويژگي پدي نمي Mحالت ذهني 

توان تجربه پديداری توپ قرمز را در عين تجربه یيرآگاهانه توپ قرماز   چگونه مي درواقع،

در پاساخ باه ايان اعتارا  متاذکر شاد        به انضمام تفكر مرتبه بارتر بدست آورد؟ روزنتا 

و  کناد  پديداری جديدی منتقل ماي اکتساب و بكارگيری مفاهيم مرتبه بارتر ما را به ويژگي 

به عبارت ديگر حضاور  . شود ک آگاهي پديداری مينتقا  به مفهوم جديد منجر به ادرااين ا

 .شود ی پديداری ميها تفكر مرتبه بارتر در من چنين تغييری منجر به ايجاد ويژگي

  2نظريۀ تفكر مرتبه باالتر استعدادي

پذيری برای تفكار مرتباه    حالت ادراکي شامل دسترساين نظريه حارت آگاهانه يك  مطاب 

نو  خاصاي   ۀطور پديداری آگاهانه حالت ذهني بو کروثرز مدعي شدند  دنت .بارتر است

دسترساي اسات کاه منجار باه        قابل(ِ يا ثبت شده در حافظه)التفاتي از محتوای یيرمفهوميِ 

درباره هر محتوياتي از حافظاه ثبات   يا )درباره خودش ( یيراستنتاجي) تفكرات مرتبه بارتر

 .شود  مي (شده

برخالف نظريۀ تفكر مرتبه بارتر بالفعل، تفكرات مرتبه بارتر  رورتاً بالفعل نبوده، بلكه 

 آورد و درعاين حاا    وجود بهتواند تجربه آگاهانه پديداری مدرجي را  و مي باشند بالقوه مي

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. assertonic and occurent 

2. dispositional HOT theory 
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. ات مرتباه باارتر قابال دساترس هساتند     هم زمان توساط تفكار   طور بهتمام اين محتويات 

تواناد توساط توزياع فراگياری از بازنمودهاای ادراکايِ        پذيری ماي  خموصاً چنين دسترس

هاا و   های مفهومي برای طراحي اساتنباط  اين سيستم. در مغز تلقي شود  های مفهومي سيستم

ب هساتند  و طراحاي بااور مرتباه باارتر مناسا       دهي به حافظاه  ها و همچنين شكل استدر 

(Carruthers, 2003 .) 

 یمحتاوا »: چنين تبيين شده اسات دسترسي به حالت التفاتي تفكر مرتبه بارتر خميمه 

 را حاارت  آن کاه  دارد ييهاا  ساتم يس ييتواناا  زانيا م به يبستگ يذهن حالت كي یبازنمود

کاربردهاای   باارتر ترتيب، بازنمودهای مرتبه  بدين (.Millikan, 1984: 51) «کنند ممرف مي

يافته نظری از تجربه را به عنوان متعل  مرتبه بارتر تفكر اساتعداد   انضمام شناختي از مفاهيم

بدين قرار، هر . آورد وجود بهگيرد و بايد جنبه پديدارشناختي و سوبژکتيو تجربه را  مي بكار

يرمفهاومي  ايي، بازنمودی است که يك بازنمود قياسي از سبز و يك بازنمود قياسي ی تجربه

 . آورد وجود ميه رسيدن را ب نظر بهاز سبز 

های اين نظريه چند اعتارا  باه ايان نظرياه وارد شاده       ریم وجود مزايا و توانمندی به

وقوف به حاارت ذهناي آگاهاناه    تواند قرائتي از  روزنتا  استدر  کرد اين نظريه نمي .است

زياارا حااارت اسااتعدادی، پااذيرای تفكراتااي اساات کااه مااا را بااه چياازی آگاااه      ،باشااد

مطار  شاد، آناان خااطر نشاان       کريگال  و اعترا  بعدی توسط رولندز(. 2005)سازد نمي

تجرباه  بنادی   مقولههای پديداری  تواند ويژگي کردند نظريۀ استعدادی مرتبه بارتر تفكر نمي

هاا و مفااهيم ذهناي التفااتي در      نيازمند تعاين ويژگاي  بندی تجربه  چون مقوله. را تبيين کند

 . (Ibid)تجربيات آگاهانه است که نظريه مرتبه بارتر استعدادی فاقد آن است
 

 اعتراضات به نظريۀ بازنمودي ذهن

عادم  همااني وياا    يك اعترا  به نظريه بازنمودگرائي عمدتاً دربرگيرناده اثباات عادم ايان    

 نادبالک  پيكااک و  بارای مالاا ،  . مش مه پديداری با محتاوای باازنمودی اسات    هماهنگي

های نقضي ارائه کارد کاه در عاين اينكاه تجربياات بماری        توان مالا  کردند که مي استدر 

ايان اعتارا   چناين     .اند  پديداری متفاوت طور بهحا ،  اند، با اين همان محتويات بازنمودی 
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يد و در حا  ديدن در يك تونل بسيار تاريك قرار دار فر  کنيد»: شده استبندی  صورت

اگر يك چشمتان را ببنديد و ديگری باز باشاد شاما مش ماه پدياداری      ،نورافكني هستيد

ی بازنماايي همچناان ثابات    احا ، محتاو  تان خواهيد داشت، با اين متفاوتي در تجربه بمری

ها همچناان بازنماايي خواهاد     ويژگيکه اين موارد و  درحالي ،(Black, 1990)«خواهد ماند

  .شد

زماين  »در قالب آزمون فكری  را مي توانهای بازنمودگرايي  اما اعترا  اصلي به نظريه

نظرياه  هماان طورکاه قابالً اشااره شاد،      . کارد بنادی   صورت« معكوس  طيف» و« معكوس

اگار دو   اورً درواقاع، . وقو  متمايزی از محتوای حارت باازنمودی هساتند   بازنمودی ذهن

وقو  يكسان از محتوای حالت بازنمودی داشته باشايم باياد دو وقاو  يكساان از محتاوای      

؛ اگر وقو  متمايزی از تجربه پديداری داشته باشيم باياد ناشاي   پديداری داشته باشيم و ثانياً

 معكاوس کفايات    فكری طياف آزمون . از وقو  متمايزی از محتوای حارت بازنمودی باشد

رد هرياك از  . کشاد  را باه چاالش ماي    معكوس کفايت شرط دوم  زمون زمين شرط او  و آ

 . شروط برای عدم کفايت نظريۀ بازنمودگرايي قوی کافي است

بادين معناا کاه اگار     . آن اسات  0ترين اعترا  به نظريه مرتبه بارتر دوری بودن اما مهم

بگيريم آگاهي چيزی جز نظريۀ مرتبه باارتر تفكار    درنظرتعريف نظريه مرتبه بارتر تفكر را 

نظرياۀ مرتباه   چيزی جز حارت آگاهانه ذهني که از  نظريۀ مرتبه بارتر تفكرنيست، اما خود 

نظرياۀ مرتباه باارتر    نيست و در  من خود آن بايد از ياك   ،تشكيل شده باشد بارتر تفكر

تار   جادی  اياراد (. Gennaro, 2004)نهايات   باي ديگر تشكيل شده باشد و همچنين تا  تفكر

تر و مرتبه بارتر است که توساط بارن و     مربوط به نحوۀ رابطه بين حارت ذهني مرتبه پائين

تر   بازنمود حارت ذهني مرتبه پائين تواند سوء نظريۀ مرتبه بارتر چطور مي. لوين مطر  شد

ت توسط رابطه باازنمودی  را تو يح دهد؟ با اينكه مدافعين اين نظريه مدعي شدند اين نسب

گيارد و ماحمال آن تجرباۀ     تر به عنوان متعل  تجرباه شاكل ماي    مرتبه بارتر از مرتبه پائين

آگاهانه قرمزی است، همچنان با اين چالش همراه است که حارت مرتبه بارتر هايچ نقشاي   
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. circularity 
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رکرد کاا  ،همچنين وقتي نظريۀ مرتباه باارتر  . در تعيين مش مه کيفي تجربه ن واهند داشت

آنجاا  محتوای يك حالت ذهني وقوعي محتوای تفكر مرتباه باارتر و از    درستي داشته باشد

درحالي که اين یيرممكن اسات، چاون محتاوای تفكارات      دهد محتوای آگاهي را شكل مي

بايد از درد زاناويم آگااه باشام     در چنين مواردی من . مرتبه بارتر تهي يا سوءبازنمود است

، من دردی را در لگن پايم دارم يا اصالً ممكان اسات دردی در انادام    يتدرواقعحا  آنكه 

 .(Droege 2010 ,) ام داشته باشم خيالي

 

 مسئلۀ دشوار و شكاف تبييني همچون دو آزمون فيصله بخش

ي هساتند کاه همچاون    يا ا کننده های قطعي و تعيين ب ش، آزمون های فيمله منظور از آزمون

هاايي   اياي بتواناد از چناين آزماون     عمل مي کنند و اگار نظرياه  ها  های موفقيت نظريه مالک

هاای   کفايت تبييني نظريه ،درواقع. سربلند بيرون آيد، موفقيت خود را به اثبات رسانده است

يعني . شود ها مربوط مي بازنمودی در يك سطح دشوارتر به تبيين اين دسته مسائل و چالش

 .دهند را مورد توجه قرار مي  شناسانه اين نظريه تشناسانه و معرف های هستي مسائلي که جنبه

در   اتفاقاً منتقدين اين نظريات انتظار دارند نظريۀ بازنمودی ذهن بتواناد کفايات تبييناي   

منتقدين خواهند پذيرفت که آگااهي   آن صورتدر . مسائل از خود نشان دهد گونه اينبرابر 

کاه قابالً   طاور   هماان . های بازنمودی و حارت التفاتي اسات  پديداری قابل تقليل به ويژگي

ری و تجربيات کيفي باه  مالحظه شد نظريه بازنمودی ذهن در مواجه با مسۀله آگاهي پديدا

شكاف تبييني مبتال است و اين دشواری باه هماان نسابت در مساۀلۀ دشاوار       مسۀله  چالش

 باشد آگاهي و مسۀله استدر  معرفت نيز قابل طر  مي

ايان   ايده اصلي نظرياه . است 0هماني  نظريه اينشكاف تبييني در ارتباط با  مسۀله ساساًا

 Cفيبر  با حالت فيزيكي مانند تحريكتجربه درد هماني اين است که هر حالت ذهني مانند 

چگوناه  : شاود  چنين مطار  ماي   ،های بازنمودی همين مسۀله درباره نظريه. است همان نيا

شاود حاارت    توان از تحريك فيزيكي فيبرهای مغزی که منجر به حارت بازنمودی ماي  مي
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Identity of theory 
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پاردازد کاه    اين مسۀله به اين مو و  ماي  درواقع پديداری يك تجربه آگاهانه را تبيين کرد؟

رسد  مي نظر به توانيم حارت بازنمودی والتفاتي را مبنای تجربه پديداری قرار دهيم؟ چرا مي

 . چنين ساارتي جواب ندارد

شكاف تبييني باين   متذکر «؟ماند چه مي بهخفاش بودن » مقالهدر رنست نيگل ااولين بار 

علات   جاوزف لاوين   .شاد خفاش بودن پديداری  همغز خفاش و فهم تجرب مطالعات علمي 

. دانستهای پديداری  ويژگيبروز شكاف تبييني را بسيط بودن يا فقدان هرگونه ساختار در 

باا   دتوانا  وجوه م تلاف آن ماي   صورت ، در آنباشداگر تجربه درد، دارای ساختاری  چون

های  يساختار ويژگي مغز مرتبط باشد و تبيين مناسبي را در اختيار قرار دهد، اما چون ويژگ

، باا اينكاه   است، بنابراين فاقد هرگونه توان تو يحي استپديداری فاقد هرگونه ساختاری 

دهاد   گفته نشان مي مشكالت پيش ،عمبي داردهمبسته  Bدانيم دردناکي با حالت مغزی  مي

هاای ذهناي و    های یيرپايه، مانند ويژگي که بايد در مدعای فيزيكاليسم مبني براينكه ويژگي

  .، تجديد نظر کنيمدارندهای فيزيكي  ويژگيهمبسته عمبي با شناختي  روان

کاه   پاردازد  يممسۀلۀ دشوار آگاهي به اين ساا  . دشوار آگاهي است مسۀله دوم، مسۀله

هماين ساوا  دربااره    تواند منجر به تجربه آگاهانه شاود؟   چگونه و چرا سيستم فيزيكي مي

چارا حاارت   . اسات حارت بازنمودی در نسبت با حارت پديداری بدين قرار قابال طار    

 هاای  انادام  نظر چالمرز هنگامي کاه تواند منجر به تجربه آگاهانه شود؟ مطاب   بازنمودی مي

های شناختي در حا  فعاليت عيني و فيزيكي بوده،  سيستم کنند چيزی را احساس مي ،حسي

کيفيات  اين جنبه سوبژکتيو، . آورد مي وجود بههمزمان در ما يك جنبه يا احساس سوبژکتيو 

چرا سيستم فيزيكي »کند که  يك ارگانيسم آگاه است و اين ساا  را مطر  مي به نمودنتجر

وی با اينكاه   نظر به(. Chalmers, 1995 - 22-1996:21)« تواند منجر به تجربه آگاهانه شود؟ مي

آيد، اما هيچ تبييني از چرا  مي وجود بهمبني بر اينكه تجربه از پايه فيزيكي  ياي تواف  گسترده

هاای مارتبط    تالش تمامي چالمرز نظر به. و چگونگي اهور تجربه از ارگانيسم شناختي نداريم

آسان  کردی از نو  مسۀلهکار پژوهي به تبيين شناختي و عمب آگاهي در چارچوب علوم با مسۀله
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يادآور شد تمام راهبردهاای  ی و. دشوار آگاهي ندارد   يافته است و راه حلي برای مسۀلهتوفي

  .(Ibid)با شكست مواجه است  مندی نظامدشوار آگاهي به دريل  مسۀله
 

  نتيجه

، سااختارها و کارکردهاای   عللاي واقعياتي داريم که باه ریام داشاتن قاوانين      اوقاتگاهي 

 و مساائل مطار  شاده    شناختي ، هيچ دليل متقني از ارتباط علِّي باين آنهاا   مش ص عمب

کنيم اين دساته قاوانين    هايي که در دست داريم تمور مي نداريم ولي براساس شواهد و بينه

رساد مو او  آگااهي     ماي  نظار  باه . را تو يح دهناد  واقعياتبايد ب شي يا تمام اين  ،پايه

بدين معنا که آگااهي پدياداری   . های بازنمودی چنين و عيتي دارد پديداری از منظر نظريه

آشناترين تجربۀ روزانه ما هستند، اموری مشاهده ناپذير هساتند و باا وجاود    در عين اينكه 

های بازنمودی همچناان مطماۀن نيساتيم کاه شابكه       داشتن مفاهيم عيني و فيزيكي از نظريه

های آگاهي پديداری و  مان را آن چنان شكل داده باشيم که دقيقاً بتواند تمامي جنبه ا مفهومي

 .تو يح دهد ه آن را تماماًيا برخي از مسائل مربوط ب

 داساتاني به همين دليل رواست بپذيريم که يك نظريۀ قابل قباو  دربااب آگااهي باياد     

اگر اين بيان را معيااری   ارائه نمايد و ،آيد مي وجود بهاينكه آگاهي چيست و چگونه  ۀدربار

بارای موفقيات   آزموني فيماله ب اش   را توانيم آن  گرايانه بدانيم مي ابزارانگارانه و برساخت

هاای مارتبط باا آگااهي و از      در نتيجه تمامي نظرياه . های بازنمودی ذهن تلقي نماييم نظريه

گرايانه قابل طر  هساتند  ی برساختها های بازنمودی ذهن در چارچوب نظريه جمله نظريه

و در اين چارچوب هرگز نبايد ادعای تقريب به حقيقت و به اعتباار ديگار، مادعي داشاتن     

باازنمود ذهناي صارفاً باياد کفايات       ها و از جمله نظريه لكه اين نظريهب. ب شدصدق و کذ

 . شان را برای حل مسائل آگاهي نشان دهند ا تبييني

های حاارت آگاهاناه    های بازنمودی ذهن با اينكه چگونگي و مكانيزم با اين معيار نظريه

و فراکاوربيني موفا    بيناي   د و در تو يح برخي مسائل مانند مو و  کاور ده را بدست مي

ليكن موفقيت چنين رويكردی وابسته بدين است که کفايات تبييناي، کفاايتي     ،کند عمل مي

کاه مالحظاه    طور هماناما . جامع در تمامي مسائل مطر  شده درباره آگاهي پديداری باشد
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دشاوار   ئل آگااهي پدياداری و از جملاه مساۀله    تواند در حل برخي مسا شد اين نظريه نمي

 . و شكاف تبييني سربلند بيرون آيدآگاهي 

اساب جهات   ساختي من بر ،شناختي اين نظريه بايد در چارچوب نظری اما از جنبه روش

رسد بازنمودگرايان در  مي نظر به. آگاهي پديداری بدست دهد تبيين ر ايت ب ش از مسۀله

و  اناد  تاوفيقي نيافتاه   گارا  منسجم و هام تدارک چارچوب مفهومي و نظری در يك ساخت 

افزائاي در ايان    پوشاني و هام  های واحدی نشده است و حتي هم تالش آنها منجر به قرائت

نمونه، آنها تفاسير متنوعي از ماهيت محتوای بازنمودی بارای  طور به. شود مو و  ديده نمي

مش مۀ پديداری تجربۀ آگاهانه و معيارهای متفاوتي جهات تمياز طبيعاي باودن باازنمود      

هاای   شود اين نظريه با چاالش  که مالحظه مي طور همان. دهند ارائه ميذهني تجربيات کيفي 

دشوار و  ت تبييني برخي مسائل مانند، مسۀلهعدم کفاي. شناختي بسياری روبرو است معرفت

دهد اين نظريه پاسخ مناسبي برای آنهاا نادارد و عادم انساجام نظاام       شكاف تبيني نشان مي

ايان نظرياه راهاي    کاه  دهاد   برساختي نشاان ماي    يگرائ کم با رويكرد طبيعت معرفتي دست

رو  آگاهي پدياداری پايش   ها و اعترا ات در مورد مسۀله طورني برای برطرف کردن چالش

 . دارد
 

 نوشت پي

0. phenomenalism   ای قارار   البته نبايد اين دسته فيلسوفان را در آن دسته فيلسوفان پديادارگرای قااره

پردازند، بلكه منظور آن دسته فيلسوفان تحليلي  فلسفي مي تأمالتدهيم که به روش پديدارگرايانه به 

با  به تقليل پديداری بودن تجربه به حارت بازنمودی و محتوای التفاتي معتقد نيستند ذهن است که

 .مينام يممسامحه آنان را پديدارگرايان تحليلي 

با اين فرق که فيلسوفان ذهن بين ايان همااني مماداقي و ايان     . وقت استبه نوعي مالل رابطه مسا .1

بين ممادي  برقرار اسات،  ( ای يا عددی نمونه)اين هماني ممداقي . اند هماني نوعي تمايز قائل شده

اما اين هماني نوعي بين انوا  برقرار است مالالً آب اين هماان  . است cمالالً، درد همان تحريك فيبر 

 .دارد H2Oنوعي با 

منظور از ساختار سيستميك اين اسات  . بايد اصطال  سيستميك را از اصطال  سيستماتيك تميز داد .8

در حاالي کاه در سااختار    . انجاماد  که هر گونه تغييری در ساختارشاناختي باه تغييار در ادراک ماي    

 .تواند وايفه ب ش ديگر را انجام دهد داريم که ب شي مي درنظرسيستماتيك يك کل واحد را 
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 هاي بازنمودي ذهن نظريه از منظر پديداري آگاهيِ

باه معناای    Poised Abstract Nonconceptual Intention Contentهاای   از سرواژه( PANIC)پانيك .4

تشاكيل شاده اسات و ماا در ايان نوشاته       ( آماده)/مفهومي انتزاعي اعما  شده  محتوای التفاتي یير

 .کنيم از آن ياد مي پانيكي حالتو يا  پانيك نظريههمواره بمورت 

و « رياز بافات  »، «ريز نقاش »ی  هايي مانند واژه ترجمه .برای اين واژه هيچ واژه سرراستي يافت نشد .5

 .کنند امالالهم وجود دارد اما منظور اين کلمه را ادا نمي
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