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 :معرفی نویسندگان کتاب
گاهی، شناخت بدن  دانشیار فلسفه در دانشگاه گوئلف در انتاریو اندرو بیلی مند است. پژوهش او به مسئلۀ آ
ها و های ویلیام جیمز مربوط است. او تدوینگر سه کتاب و نویسندۀ چندین مقاله دربارۀ زامبیو اندیشه

 فیزیکالیسم است.
شناسی و عضو مؤسسۀ تصویربرداری استاد و رئیس گروه فلسفه و دین، استاد همکار در گروه روانجان بیکل 

شناسی، فلسفۀ علم های تحلیل در دانشگاه ایالتی میسیسیپی است. پژوهش او بر فلسفۀ عصبوریو فنا
گاهی متمرکز است. او )مخصوصًا فروکاست گرایی علمی( و سازوکارهای سلولی و مولکولی شناخت و آ

کسفورددستنامۀ فلسفه و عصبتدوینگر  کسفورد،  شناسی آ فروکاست  ( و نویسندۀ۹۰۰۲)انتشارات دانشگاه آ
 شناسی: یک رویکرِد سخْت فروکاهندهفلسفه و عصب( و ۸۲۲۱تی، آی)انتشارات ام عصبی: موج نوروانی

 مقاله است. ۰۰و بیش از  ( و نیز دو کتاب دیگر ۹۰۰۲)کلوور، 
 تا همین اواخر عضو مؤسسۀ فلسفه در مدرسۀ مطالعات پیشرفته در دانشگاه لندن بود، اما در حال دیوید بورژه

گاهی متمرکز حاضر در دانشگاه وسترن انتاریو مشغول به کار است. پژوهش او بر پرسش های فلسفی دربارۀ آ
 ( است.philpapers.orgپیپرز )سایت فیلوب هایپدیدآورند یکی ازاو است؛ 

استاد و رئیس گروه فلسفه در دانشگاه سیدنی است. پژوهش او به فلسفۀ ذهن و متافیزیک  میچل    _ دنادیوید بر
شود. او، مشترکًا با فرنک شناسی مربوط میشناسی و معرفتو نیز فرااخالق، فلسفۀ علم، فلسفۀ زیست

 ( و تعداد زیادی مقاله بوده است.۹۰۰۲ول، )بلک فلسفۀ ذهن و شناخت  جکسن، نویسندۀ
استاد چنسلرِز فلسفه و علوم شناختی در دانشگاه کارلتون در اتاوا است. او رئیس سابق انجمن  بروکاندرو 

( در دانشگاه کارلتون است. پژوهش او بر پروژۀ پژوهش ICSفلسفۀ کانادا و مدیر سابق مؤسسۀ علوم شناختی )
گاهی و تبیین روانرشتهشناختِی میان است؛ او نویسنده یا تدوینگر   متمرکزکاوانه شناختی و روانای، کانت، آ

مقاله و فصل کتاب نوشته  ۸۰۰پردازند( و بیش از شان به آثار دنیل دنت میچندین کتاب است )که دو تای
 است.

گاردیا در برنامۀ فلسفه در کالج منطقه _دانشیار سیتی یونیورسیتی نیویورک  ریچارد براون است و در پروژۀ  _ای ال
گاهی و بنیادهای علوم وایان گاهی عضویت دارد. آثار او بر فلسفۀ ذهن، مطالعات آ یو دربارۀ فضا، زمان و آ

هایی متشکل از دهندۀ کوالیا ِفست است؛ هر ساله گروهشناختی متمرکزند. او درامر راک و سازمان
 آیند.جشنواره در شهر نیویورک گرد هم میشناسان و فیلسوفان، از جمله دیوید چالمرز، در این عصب
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َمک ماساچوستس است. پژوهش او به فلسفۀ علوم رئیس و دانشیار گروه فلسفه در کالج مری مانیکا کاوارت
های شناسی و اخالق کاربردی مربوط است و شامل پژوهش دربارۀ نقش استعاره در درمانشناختی و روان

گاهی نیز مبالینِی مبتنی بر ذهن  شود.یآ
کادمیک در دانشگاه تحصیالت تکمیلی استاد و رئیس فلسفه و معاون رئیس برنامهپاتریشا ایستن  ریزی آ

کلرمانت است. او در تاریخ فلسفۀ مدرن، مخصوصًا فلسفۀ رنه دکارت و دکارتیاِن قرن هفدهم، تخصص 
های فرانسوی و انگلیسی هسایت، نسخبوده است؛ در این وب سایت دکارتوبدارد. او مدیر و ویراستار 

اند. او نویسنده یا تدوینگر سه کتاب و چندین ، انتشار یافتهانفعاالت نفسهفدهمِی کتاب دکارت، قرن
 مقاله و فصل است.

مربی دانشگاه در فلسفۀ نظری در دانشگاه هلسینکی است. او در حال حاضر در مقام عضو  سارا هاینما
کادمی در کالج مطالعات پ کند. موضوعات پژوهشی او ، فعالیت میUHیشرفتۀ هلسینکی، پژوهشی آ

سوی به اند از پدیدارشناسی، رابطۀ ذهن و بدن، تاریخ فلسفه و مطالعات فلسفی زنان. او کتابعبارت
( را نوشته است. او نویسنده ۹۰۰۲)رومن و لیتلفیلد،  پونتی، بووارناسِی تفاوت جنسیتی: هوسرل، مرلوپدیدارش

 کتاب دیگر و تعداد زیادی مقاله است. ۸۰یا تدوینگر 
کند و عضو گروه فلسفه و دین در دانشگاه مرکزی میشیگان است. پژوهش او از این ادعا دفاع می مثیو کتس

برای بازنمایی اعداد دارند؛ یکی از بزرگساالن )حداقل( دو سیستم های انساندهد که می وبسطشرحآن را 
مانند گیرد و دیگری از سیستم مقادیر ذهنی که قالبی زبانمانند برای بازنمایی بهره میاز قالبی زبان هااین

شناسی زباِن فکر آثاری منتشر کرده است و در زمینۀ فلسفۀ ذهن و روان ۀکند. او دربارۀ فرضیاستفاده می ندارند
 کند.شناسی هم کار میو نیز معرفت

کادمی سلطنتی ایرلند است. او سابقًا رئیس گروه  نزیوویلیام ل عضو بازنشستۀ ترینیتی کالج دوبلین و عضو آ
( در مدرسۀ علم ذهنی و اخالقی در ترینیتی کالج ۹۰۰۲-۸۲۱۰( و استاد فلسفۀ اخالق )۸۲۲۰ -۸۲۱۰فلسفه )

 های ذهنماده( و ۸۲۱۰) گیلبرت رایل(، ۸۲۱۰) عاطفهدوبلین بوده و نویسندۀ چندین کتاب است، از جمله 
 اند.ه که جایزه هم بردههایی دربارۀ ویتگنشتاین، هایدگر و سقراط نوشت، او نمایشنامههااین(. عالوه بر ۹۰۰۸)

گلینبرایان پی. مک است. او در زمینۀ مسئلۀ ذهن  استاد ممتاز فلسفه و علوم شناختی در دانشگاه راتگرز  ال
کند. او نویسندۀ چندین مقاله و شناختی گوناگون در حوزۀ ذهن کار میو بدن و مسائل متافیزیکی و معرفت

کسفوردست، از جمله تدوینگر یا تدوینگر مشترک چندین کتاب ا  (.۹۰۸۸) دستنامۀ فلسفۀ ذهن آ
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است و پژوهشش بر فلسفۀ ذهن متمرکز است،  استادیار فلسفه در دانشگاه وسترن انتاریو  آنجال مندلویچی
داک را در دریافت کرده و پست ۹۰۸۰مخصوصًا مسئلۀ بازنمایی ذهنی. او دکترایش را از پرینستن در سال 

 ذرانده است.دانشگاه ملی استرالیا گ
 ۹۰۰۲استاد فلسفه )متافیزیک و منطق( در یونیورسیتی کالج دوبلین بوده و در سال  ۸۲۱۲از سال  درمات موران

کادمی سلطنتی ایرلند برگزیده شده است. او در زمینۀ فلسفۀ قرون وسطا )مخصوصًا  به عضویت در آ
ارشناسی( آثار زیادی منتشر کرده است. گرایی مسیحی( و فلسفۀ اروپایی معاصر )مخصوصًا پدیدنوافالطون

  ۸۸  (  است و نویسنده یا تدوینگر۹۰۰۰)راتلج  درآمد به پدیدارشناسیاو نویسندۀ دو کتاب دربارۀ هوسرل و یک 
کادمی  کتاب دیگر و تعداد زیادی مقاله و فصل کتاب بوده است. پروفسور موران مدال طالی علوم انسانی را از آ

 دریافت کرده است. ۹۰۸۹سال سلطنتی ایرلند در 
دانشجوی دکتری فلسفه در دانشگاه راتگرز در نیوبرانسویک است. پژوهش او متمرکز است بر  رانلد پلینر

نامۀ او کاربرد مفاهیم مربوط شناسی، فلسفۀ ذهن و بنیادهای علوم شناختی. پایانمباحثی در فلسفۀ زیست
 کند، مخصوصًا بیان و ساماندهی ژن.پایین بررسی می های زیستی سطحبه اطالعات را در مورد پدیده

استاد فلسفه، رئیس سابق گروه علوم شناختی و عضو مرکز زبان، منطق و شناخت در دانشگاه  گریر ان شواور
گری مغز معطوف است. او، عبری اورشلیم است. پژوهش حال حاضر او به فهم ادعاهای مربوط به محاسبه

 هااینپذیری: تورینگ، گودل، چرچ و بیشتر از محاسبهمشترکًا با جک کوپلند و کارل پوزی، تدوینگر 
کتاب دربارۀ محاسبه و فراآیی ۹۰۸۲تی، آی)انتشارات ام ( و نویسندۀ تعداد زیادی مقاله و فصل 

(supervenience.است ) 



 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 سال فلسفۀ ذهن ۰۹مقدمه:                                                 1
 اندرو بیلی

 
میلیون سلول  ۸۹۲دهندۀ یک شبکیۀ انسانی معمول، حدود ها سلول تشکیلمیلیوندر میان 

ها تخصصی حساس به نور وجود دارند. کل حس دیداری ما معمواًل حاصل برخورد نور با این سلول
ها به اند؛ این سلول(«rodای )استوانه»های نور موسوم به گیرندهها آن میلیون تای ۸۹۰است. حدود 

شدن به سطوح بسیار باالتر ها برای فعالمخروطی 1اند.اند؛ بقیه مخروطییین نور حساسسطوح پا
نور نیاز دارند، اما گذشته از اینکه قابلیت تشخیص روشنایی و حرکت را در صحنه دارند، 

های های نسبی میان طول موجدهند. همین تفاوتهای مختلف نور را هم تشخیص میموجطول
سانان، اما نخستی ها )مثل بیشتردهد و، در بیشتر انساننور شالودۀ بینایی رنگی را تشکیل می

های مخروطی برخالف بیشتر بقیۀ حیوانات(، این اطالعات با استفاده از سه نوع مختلف سلول
اند. به همین پوشاِن طول موج حساسشوند؛ این سه نوع سلول به سه گسترۀ متفاوت و همثبت می

ه بیان تقریبی، هر رنگی گویند: ب( میtrichromat) بینرنگسهاصطالح ها را بهدلیل، بیشتر انسان
 یابد.دهندۀ آن رنگ تعین میبینیم با آمیزۀ نور قرمز، آبی و سبِز تشکیلکه می

دو سلول مخروطی دارند )و ها آن ها سه نوع مختلف سلول مخروطی ندارند؛اما بعضی از انسان
اندازۀ بقیه رنگ ببینند، زیرا فقط بر توانند بهها نمیند(. این انسانابینرنگبرای همین، دو
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احساسات رنگِی ها آن کنند. بنابراین،کنش میان دو نوع، نه سه نوع، سلول مخروطی اتکا میبرهم
های سویه )شرایط نادری که در آن، فقط یکی از چشمهای یکبینمتفاوتی دارند و در مورد دورنگ

بینی بینی را با تجربۀ دورنگرنگد تجربۀ سهتواناست و، در نتیجه، می« کوررنگی»شخص دچار 
وهوایی دارد: ظاهرًا مثل این شان چه حالبپرسیم احساسات رنگیها آن توانیم ازمقایسه کند(، می

که « نقطۀ خاکستری»یک  جزبههای یک خط رنگی معمول را ببینیم است که بتوانیم همۀ سایه
توان از سفید یا ها را نمیر دارد؛ در این نقطه، رنگها در جایی میان آبی و زرد قرابسیاری وقت

 ان یکسانی از روشنایی تشخیص داد.خاکستری با میز
ها، دوزیستان، ها و بعضی از ماهیها و بیشتر پرندهدر حال حاضر، بعضی دیگر از انسان

مخروطی  چهار نوع مختلف از سلولها آن به عبارت دیگر، 2اند.بینرنگخزندگان و حشرات چهار
تشخیص نیستند بین قابلرنگهای سهوارهاندامهایی را که برای توانند رنگدارند و، در نتیجه، می

ای از وهوایی خواهد داشت؟ این مورد نمونهچه حالها آن ببینند. سؤال این است: تجربۀ رنگی
بین رنگسه هایانسانهایی که های جدید است: رنگای از رنگرنگ نیست، بلکه نمونه« فقدان»

بینی دانم، هیچ موردی از چهاررنگشان نیستند. تا آنجا که من میقادر به دیدن وجههیچبه
رو شویم، )با این فرض که خودمان سویه تأیید نشده است، اما حتی اگر با چنین موردی روبهیک
 توانیم متوجه شویم کهحتی میراتوانیم بفهمیم؟ بهاش چه میایم( در مورد تجربۀ رنگیبینرنگسه
توانیم صورت دهیم )مثاًل تمایز توانایی تشخیص چه تمایزهایی را دارند؛ تمایزهایی که ما نمیها آن

توانیم متوجه شویم که دیدن رنگی که اما چگونه می_ رسند(رنگ میمیان دو نمونه که به نظر ما هم
 وهوایی دارد؟حالتوانیم ببینیم، چه ایم و هرگز نمیهرگز ندیده

های مخروطی در زنبورها به فرابنفش، سانان، سلولاند. اما برخالف نخستیبینرنگزنبورها سه
دهند های اخیر نشان میاند، نه به آبی، سبز و قرمز. از این گذشته، پژوهشآبی و سبز حساس

، الگوها،  _فرابنفش طیفهای سبز تا از قسمت _های رنگ توانند فامخرزنبوریان غیر از اینکه می
های توانند میدانکنند حس کنند، میشان میافشانیها و خوشبویی گیاهانی را که گردهبافت

(. در واقع، طبق Clarke et al. 3102آورند هم حس کنند )ها پدید میالکتریکی کوچکی را که ُگل
ها ممکن است هر ثانیه تغییر کنند، های الکتریکی گلاز آنجا که میدان»فرضیات پژوهشگران، 
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زنبور «. شان را تسهیل کندهایافشانها و گردهشاید این حالت حسی ارتباط سریع و پویا میان گل
بودن درکی بینرنگاروهوای یک انسان چهحالوهوایی دارد؟ ما شاید بتوانیم از بودن چه حال

ها آن های رنگی کهبین نباشیم، زیرا هرچند سایهرنگداشته باشیم، حتی اگر خودمان هم چهار
توانیم ببینیم هایی که ما میها به فامالفرض این سایهتشخیص نیستند، علیبینند برای ما قابلمی

بینند که اصاًل هایی را میموجطولا هآن شباهت دارند، اما در مورد زنبورها، موضوع متفاوت است:
کلی با که ما به ها وجود ندارند و، افزون بر این، حداقل یک حالت حسی دارنددر طیف مرئی انسان

 ایم.آن بیگانه
و کیفیات حسی _ ها، حسی که زنبور از یک میدان الکتریکی کوچک دارد فام_ این کیفیات 

درد چیستند؟ حتی همین بحث کوتاهی که تا االن دانمشابه مثل بوها، قلقلک، سرگیجه یا دن
 دهد کهرسد عجالتًا چنین نشان میایم به نظر میانجام داده

 
کنیم قرار ندارند، زیرا شیء شان میاشیایی که تجربه« داخِل »خام  صورتبهاین کیفیات الف 

 جاد کند؛هایی کاماًل متفاوت ایهای مختلف تجربهکنندهتواند در ادراکواحدی می
های توانیم قابلیتاند، زیرا میاین کیفیات غیر از قابلیت تشخیص تمایزات ادراکی خاص ب

از سر ها آن ای را کهون اینکه احساسات رنگی اضافهها را بفهمیم بدبینادراکی چهاررنگ
های های زنبورها را در تشخیص میدانتوانیم تواناییگذرانند درک کنیم؛ ما حتی میمی

الکتریکی از طریق آزمایش مشخص کنیم، بدون اینکه حتی مطمئن باشیم اصاًل زنبور بودن 
 وهوایی دارد یا نه؛حال گونههیچ

شخص چیز، رابطه میان تشکیالت ادراکی فیزیولوژیک و تجربۀ اولتر از هرکنندهو نگران ج
توانیم این موضوع را بررسی کنیم که ابزارهای ادراکی مختلف ما می_ اندازه مبهم است بی

سازند، اما در ظاهر، هیچ تصوری های متفاوتی از توانایی تمییزی را ممکن میچگونه مجموعه
وضوع که انواع مشخص توانایی ادراکی چگونه موجب احساسات کیفی خاص از این م

رد بحث حتی از نظر تجربی رسد احساسات کیفی موشوند نداشته باشیم؛ اصاًل به نظر میمی
 دیدن نیستند. هم قابل
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شاید _  این یکی از سرآغازهای فلسفۀ ذهن است )یکی از بسیار(. راهی است برای درک این نکته 
ای که شاید ذهن حیطه_  ایمکردهشان میونیمه درککردن شهودهای موجودی که نصفهافهم شف

بررسی فردی پیش روی کاماًل متفاوت با امور فیزیکی باشد و، در نتیجه، مسائل دشوار منحصربه
گرایانه و طبیعت بینیعلمی چیزهای زنده و شاید هم حتی کاًل مسائلی دشوار پیش روی جهان

دهد. در واقع، بیشتر فیلسوفان ذهن و دانشمندان علوم شناختی چنین فیزیکالیستی قرار می
گرایانه و دارای قّوت هایی طبیعتکنند نظریهاندیشند: بیشتر فیلسوفان ذهن تالش مینمی

ای که جنبه توان نشان دادحتی می وای مسئلهتجربی دربارۀ حیات ذهنی ما به دست دهند. اما 
کند: اند مطرح میای را که فیلسوفان معاصر ذهن عزم خود را بر حلش جزم کردهاز مسئلۀ کلیدی

گاهانۀ ما )یا احساس آزادی اراده مان در تفکر و رفتاِر مطابق با آنچه مان یا تواناییتجربۀ رنگی آ
 درها یا ماهیت ما از گزاره مان در تولید شماری ظاهرًا نامحدودعقالنی یا درست است، یا قابلیت

راحتی ممکن است چنان جدا از جهان فیزیکی به نظر موجوداتی هیجانی و عاطفی ...( به مقام
های ذهنی چگونه از یک بیاید که ظاهرًا هیچ توضیحی برای این موضوع که اصاًل این پدیده

ش روی فیلسوفان ذهن این آیند در اختیار نداشته باشیم. مسئلۀ پیسازوکار مادِی محض پدید می
 افتد به ما بگویند.است که نشان دهند چنین نیست، یا اینکه چیزی مفید دربارۀ اتفاقی که دارد می

اندازی خطی تعریف کرد؛ طرز غلطتوان داستانی جذاب و بهجدید می در مورد فلسفۀ ذهن
آن نداریم. برخالف بعضی  جورهایی از نظر فکری گریزی ازداستانی که حتی شاید به نظر برسد یک

اند، بسیاری اوقات تری برای خودشان قائلهای فلسفه، که تاریخچۀ معاصر طوالنیاز دیگر حوزه
قصه معمواًل  3گردد.به بعد برمی ۸۲۰۰های حدود شود که ظهور فلسفۀ ذهن به سالچنین تصور می

شود؛ یعنی دیدگاهی دربارۀ می نامید آغازمی« آموزۀ رسمی» ۸۲۲۲با آنچه گیلبرت رایل در سال 
ک و تامس رید،  ذهن که معمواًل میراث دکارت و اسالف او در ابتدای دورۀ مدرن، مانند جان ال

قطعًا پیش از دکارت هم  9شود؛ سپس این دیدگاه تا حدودی از فیلتر کانت هم گذشت.دانسته می
کوئیناس ون افالطون، ارسطو، های بلندوباالیی همچاند، از جمله شخصیتفیلسوفان ذهنی بوده آ

( را مطرح کرد، از substance dualismانگاری جوهری )و ویلیام ُاکامی، اما وقتی دکارت دوگانه


