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  الوعي ومكانه في الطبيعة

  دافيد تشالمرز

  1 مقدمة5-1

بالنسبة ألكثر التـصورات    . ير مريحة مع تصورنا عن العالم الطبيعي      يتوافق الوعي بصورة غ   

ولكن بالنسبة ألكثر التصورات شـيوعا عـن        . شيوعا عن الطبيعة، العالم الطبيعي هو عالم فيزيائي       

لذلك يبدو أنه لكـي     . الوعي، ليس من السهل أن نرى كيف يمكن أن يكون جزءا من العالم الفيزيائي             

النظام الطبيعي، يجب علينا إما أن نراجع تصورنا عن الوعي، أو أن نراجـع               نجد مكانا للوعي خالل   

  .تصورنا عن الطبيعة

"  بـرود  ي د يس"المعضلة طرحت بأكثر أشكالها حدة في عمل        في فلسفة القرن العشرين، هذه      

)C. D. Broad (’ العقل ومكانه في الطبيعة)ظواهر العقل، بالنسبة لـ برود، هي ظـواهر  . ’)1925

  بـرود  مناقـشة . عقل بالنسبة للعالم الفيزيائي    بتموضع ال  ةالمشكلة المركزية هي تلك الخاص    . وعيال

شر نظرة مختلفة للعالقة    التفصيلية، التي استنفذت كافة الجوانب، توجت بتصنيف مكون من سبعة ع          

ى أنه  عل’ العقلي’في تصنيف برود، يمكن لوجهة النظر أن ترى          .2 عقلي وما هو فيزيائي    بين ما هو  

، كشيء منبثق من    )reducible(، كشيء يمكن رده إلى ما هو أبسط منه          )"delusive"(غير موجود   

يمكن لما ). a "differentiating" attribute( لجوهر ، أو كسمة مميزة)emergent(شيء أبسط منه 

. في أربعة نتج مصفوفة من أربعة     لذلك ت . من نفس هذه الطرق األربعة    أن يرى بواحدة    " فيزيائي "هو

جـوهر  لـدخول   جوهر طبقا    /المدخل السابع عشر ينتج من تقسيم برود للنظرة إلى العالقة جوهر          (

تلـك التـي تكـون فيهـا        : في النهاية، تبقى ثالثة وجهات نظر قائمة      ). واحد أو اثنين في التصنيف    

ـ              ’ العقالنية’ ة األخيـرة،   سمة منبثقة إما من جوهر فيزيائي أو من جوهر محايد، في حين أن الحال

  .’delusive’يمكن أن يكون إما منبثق أو غير موجود ’ الفيزيائي’

 إسـتراتيجية في هذا الفصل سوف آخذ نقطة البدء من برود، مقاربا مشكلة الوعي بواسـطة               

فقد تقدم فهمنـا للعالقـة بـين المـادة والعقـل منـذ              : لن أتبنى مقوالت برود   . التقسيم واالستبعاد 

من . ا أفضل للقضايا األكثر أهمية وخطورة     ون لطيفا أن نفكر بأننا نملك فهم      العشرينيات، ولسوف يك  
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افيزيقا الوعي يمكن تقسيمها إلى ستة أقسام       وجهة نظري، وجهات النظر األكثر أهمية فيما يخص ميت        

 ) "type A" through "type F"" (نـوع و "حتـى  " أ"نوع "سوف أسمى األنواع من . مستقلة تماما

، تنظر إلى الوعي كعملية فيزيائية ال       )reductive(تتضمن عموما نظرات ردية     )  حتى ج  أ(ثالثة منهم   

تتضمن عموما نظـرات غيـر      )  و د حتى (والثالثة األخر   . تتضمن االمتداد إلى األنطولوجيا الفيزيائية    

 انتـصور طبيعة، ويتطلب امتداد أو مراجعة      ردية، والتي يتضمن الوعي فيها شيئا ال يمكن رده إلى ال          

  .عن األنطولوجيا الفيزيائية

. سوف تصاغ المناقشة على المستوى المجرد، معطيا نظرة عامة على المشهد الميتـافيزيقي            

بدال من إشراك علم الوعي اإلمبيريقي، أو تفصيالت النظريات الفلسفية للوعي، سوف أقوم بفحـص               

. ر بالمحايدة في هذه المناقشة    لن أتظاه . بعض الفئات العامة التي يمكن أن تقع فيها نظريات الوعي         

أعتقد أن كل من وجهات النظر الردية غير صحيحة، في حين أن كل من وجهات النظر غير الرديـة                   

لذلك فالجزء األول من هذا الفصل يمكن أن ينظر إليه كامتـداد للحجـة ضـد                . تحمل قدرا من الوعد   

 أيـن    إلـى  ظر إليه على أنه فحص    وجهات النظر الردية للوعي، في حين أن الجزء الثاني يمكن الن          

  .نذهب بعد ذلك

   المشكلة5-2

تستعمل أحيانا للتعبير عن القدرة على التمييز       . تستخدم بطرق متعددة بشكل كبير    " الوعي"كلمة  

. بين المؤثرات الحسية، أو لتقرير المعلومات، أو لمراقبة الحاالت الداخلية، أو للسيطرة على السلوك             

هذه ظـواهر مهمـة،     . للوعي" المشكالت السهلة "ذه الظواهر على أنها تضع      يمكن لنا أن نفكر في ه     

وهناك الكثير مما قد فهم عنها، ولكن المشكالت المرتبطة بتفسيرها لهـا طبيعـة األلغـاز ولـيس                  

ال يبدوا من حيث المبدأ أن هناك مشكلة عميقة بالنسبة لفكرة أن منظومة فيزيائية يمكن أن                . األسرار

بهذا المعنى، كما أنه ليس هناك عائق واضح لتفسير نهائي لهذه الظواهر تأسيسا على              " واعية"تكون  

  .عصبية أو حاسوبية-مصطلحات بيولوجية

 شـيء مـا   هنـاك : اإلنسان يمتلك خبرة ذاتية. رةالمشكلة الصعبة في الوعي هي مشكلة الخب     

 و كما يقال أحيانـا أنـه واع        أ – بهذا المعنى    مكننا القول بأن موجود ما هو واع      ي. يشبه المرور بها  

 عندما يكون هناك شيئا مـا مماثـل ألن تكـون هـذا     –) Phenomenally consciousness(ظاهريا 

الحـاالت  . تكون الحالة العقلية واعية عندما يكون هناك شيئا ما مماثل للمرور بهذه الحالة            . الموجود

 الخياالت العقلية، الخبـرة العاطفيـة،       الواعية تتضمن حاالت الخبرة اإلدراكية، اإلحساسات البدنية،      

المـع، لإلحـساس بـاأللم      ن نرى لونا أخضر     ألهناك شيئا ما يشبه     . الفكرة الطارئة، وأكثر من ذلك    



  ديفيد تشالمرز–الوعي ومكانه في الطبيعة 

103 -فالسفة العرب  

كـل مـن هـذه      . الحاد، لرؤية برج إيفل، للشعور باإلحباط العميق، أو للتفكير في أن المرء قد تأخر             

 Phenomenal(، مـع صـفات ظاهريـة    )Phenomenal character(الحاالت له سـمة ظاهريـة   

properties( أو كيفيات ،)qualia (3تميز ما يشبهه أن تكون في مثل هذه الحالة.  

ليس هناك خالف على أن الخبرة مرتبطة بشكل كبير بالعمليات الفيزيائية في منظومات كمثـل               

قل بمعنـى أن إنتـاج      يبدو أن العمليات الفيزيائية تعطي الفرصة للخبرة في الظهور، على األ          . العقل

ولكن . مع الخواص الفيزيائية الصحيحة ينتج بالضرورة حاالت الخبرة       ) مثل العقل (منظومة فيزيائية   

، "في الظـالم  "كيف ولماذا تؤدي العمليات الفيزيائية إلى ظهور الخبرة؟ لماذا ال تحدث هذه العمليات              

  .الوعيبدون أن تصاحبها عمليات الخبرة؟ هذا هو السر المركزي في 

ما الذي يجعل المشكالت السهلة سهلة؟ بالنسبة لهذه المشكالت، المهمة هي تفـسير بعـض               

أي، تفسير كيف تلعب بعض األدوار السببية في المنظومة المعرفية،          : الوظائف السلوكية أو المعرفية   

إلى تحديد  لكي نفسر طبيعة عمل هذه الوظيفة، ال نحتاج سوى          . لتؤدي في النهاية إلى إنتاج السلوك     

 العـصبونية   اآللياتوهناك سبب وجيه لالعتقاد أن      . ب الدور المطلوب  تلعي  ت ال )mechanism(اآللية  

)neural ( أو الحاسوبية)computational (يمكنها أن تلعب هذه األدوار.  

ما الذي يجعل المشكلة الصعبة صعبة؟ هنـا، المهمـة ليـست تفـسير الوظـائف المعرفيـة                  

 التمييـز،   –و كان عند المرء تفسير لكل الوظائف المطلوبة بالقرب من الـوعي             حتى ول : والسلوكية

إجراء هـذه   لماذا يكون   :  سيظل هناك سؤال إضافي    –التكامل، الوصول للمعلومات، التقرير، التحكم      

الوظائف مصحوبا بالخبرة؟ بسبب ذلك، تبدو المشكلة الصعبة نوع مختلف من المشكلة، تتطلب نوع              

  .حلمختلفا من ال

 للمشكلة الصعبة سوف يتضمن افتراض بخـصوص العالقـة بـين العمليـات               المطلوب الحل

الفيزيائية والوعي، يفسر على أساس المبادئ الطبيعية كيف ولماذا تكون العمليات الفيزيائية مرتبطة             

للوعي سوف يفسر ذلك كله على أسـاس  ) reductive explanation(التفسير الردي . بحاالت الخبرة

، أو الفيزيائي،   )materialist(ل المادي   الح 4. فيزيائية ليست لها، في ذاتها، أي عالقة بالوعي        ادئمب

-non(الحـل غيـر المـادي       . سوف يكون حال ينظر فيه إلى الوعي ذاته على أنه عملية فيزيائيـة            

materialist(    ي  فيزيائي، سوف يكون حال ينظر فيه إلى الوعي على أنه غير فيزيائ           ال، أو غير) حتى

هو ) non-reductive solution(الحل غير الردي ). ولو كان مرتبطا بشكل وثيق بالعمليات الفيزيائية

مقدما كجـزء أساسـي مـن عمليـة         ) أو مبادئ تتضمن الوعي   (ذلك الذي سوف يكون فيه الوعي       

  .التفسير
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 للوعي،  من الطبيعي أن يكون هناك أمل في أن يوجد حل مادي للمشكلة الصعبة وتفسير ردي              

ولكن الوعي  . بمثل ما كان هناك تفسيرات ردية للعديد من الظواهر األخرى في مجاالت عديدة أخرى             

هذه المقاومة يمكن تركيزهـا فـي       . يبدو أنه يقاوم التفسير المادي بطريقة ال تماثل الظواهر األخرى         

  .حجج ضد المادية، يمكن تلخيصها كما يليثالثة 

   ثالثة حجج ضد المادية5-3

  ،The explanatory argument(5( الحجة التفسيرية 5-3-1

 على التفرقة بين المشكالت السهلة والمشكلة الصعبة، كما تم توصـيفها            تتأسسالحجة األولى   

المشكالت السهلة تخص تفسير الوظائف السلوكية والمعرفية، ولكن المشكلة الصعبة ليـست            : أعاله

الوظيفة " فقط"ر زيائي، التقريرات الفيزيائية تفس  ة التفسير الفي  يمكن للمرء أن يجادل بأنه بطبيع     . كذلك

، وتقـوم تلـك     )spatio-temporal" ( زمانية –مكانية  "والبنية، حيث تكون البنيات المطلوب تفسيرها       

ويمكن للمرء أن يجادل كما هو أعاله بـأن تفـسير           . الوظائف بأدوار سببية في إنتاج سلوك النظام      

تصور فيزيائي يمكنه أن يفسر إذا كان كذلك، ليس هناك . س كافيا لتفسير الوعي  البنيات والوظائف لي  

  .الوعي

  ):the explanatory argument(يمكن أن نسمى ذلك الحجة التفسيرية 

  .ر على األكثر البنية والوظيفةالتصورات الفيزيائية تفس )1(
 . لبنية والوظيفة ليس كافيا لتفسير الوعيتفسير ا )2(

   .فيزيائيا يمكنه تفسير الوعيليس هناك تصورا  )3(

إذا كان ذلك صحيحا، فإنه في حين أن التصورات الفيزيائية يمكنها أن تحل المشكالت الـسهلة                

. ، فهناك شيء إضافي نحتاجه لكي نحل المشكلة الصعبة        )والتي ال تتضمن سوى تفسيرات للوظائف     (

المقدمة المنطقية  ا أضفنا إلى ذلك     وإذ. سوف يبدو أنه ليس هناك تفسيرا رديا للوعي يمكنه أن ينجح          

وهذا يمكن اعتباره خطـوة نهائيـة       (القائلة بأن ما ال يمكننا فيزيائيا تفسيره ليس في ذاته فيزيائي            

، فتكون المادية خاطئة كتفسير للوعي، ويكون العالم الطبيعي متضمنا مـا            )إضافية للحجة التفسيرية  

  .الفيزيائيهو أكثر من العالم 

ولكن قبل فحص الطرق المختلفة للرد عليها،       .  للنقاش ة هذا النوع قابل    الحجة من  بطبيعة الحال 

  .من المفيد فحص حجتان قريبتان أخريان تهدفان أيضا إلثبات أن المادية بخصوص الوعي خاطئة
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  ،The conceivability argument(6( حجة إمكانية التصور 5-3-2

ن يكون هناك منظومة متطابقة فيزيائيا مـع موجـود واع،           طبقا لهذه الحجة، من المتصور أ     

مثل هذه المنظومة يمكـن أن تكـون        . ولكنها تفتقر على األقل لبعض الحاالت الواعية لهذا الموجود        

ويمكن أيـضا   . منظومة متطابقة مع موجود واع ولكنها تفتقر كليا إلى الوعي         ): Zombie" (زومبي"

عض الخبرات الخاصة بالموجود األصلي مستبدلة بخبرات مختلفة،        ، بها ب  )invert" (مقلوبة"أن تكون   

مع بعض الخبرات الغائبة، أو تجميعـا مـن هـذه الحـاالت     ) partial zombei" (زومبي جزئي"أو 

علـى  :  منظور الشخص الثالـث    منعي  اهذه األنظمة سوف تبدو متطابقة مع الموجود الو       . المختلفة

 األصـل، وسـوف يكـون       جزيء متطابقة مع  -دو جزيء ف تب وجه الخصوص عملياتها المخية سو    

ولكن هناك أشياء سوف تكون مختلفة من وجهـة نظـر الـشخص             .  عنه سلوكها غير قابل للتمييز   

سوف يختلف عما يشبه أن تكـون الموجـود         " زومبي جزئي "، أو   "مقلوبا"ما يشبه أن تكون     . األول

  ".زومبي"وليس هناك ما يشبه أن تكون . األصلي

. يمكن أن توجد في العالم الطبيعي     ] جمع زومبي " [الزومبيات"محدود لالعتقاد بأن    هناك سبب   

، "الزومبيـات "يمكن بشكل متسق مع ذاته تصور       : ولكن الكثيرين يرون أنها على األقل قابلة للتصور       

وكامتداد للفكرة، الكثير   . وليس هناك تناقض في الفكرة التي تكشف عن نفسها حتى ولو في التفكير            

عالم فيزيائي متطـابق مـع   ): zombie world( عالم الزومبي  علىقدون أن نفس الشيء ينطبقيعت

  .والنسخ األخرى" المقلوبين"شيء مشابه ينطبق على . عالمنا، ولكن ليس فيه وعي

.  المدافعون عن هذه الحجـة إمكانيتهـا الميتافيزيقيـة         يستند ،"الزومبيات"من إمكانية تصور    

هي ربما ال تكون ممكنة الوجود فـي عالمنـا، بقوانينـه            : ا ممكنة فيزيائي  تكون ال   ربما" الزومبيات"

كان من الممكن أن تكون موجودة، ربما في كـون مـن            " الزومبيات"لكن الحجة تقول بأن     . الطبيعية

على سبيل المثال، في بعض األحيان يتم االقتراح بأن اهللا كـان يمكنـه أن يخلـق                . نوع مختلف جدا  

إذا كـان   . من هنا، تم االستنتاج بأن الوعي ال بد وأن ال يكون فيزيائيا           .  إذا اختار ذلك   ،"عالم زومبي "

 ممكنا ميتافيزيقيا أن يكون هناك كون مطابق لنا فيزيائيا ولكن ينقصه الوعي، فإن الوعي ال بد وأن                 

كما يقـول   ( فإنه   ،"عالما زومبيا "إذا كان اهللا يمكنه أن يخلق       .  مكونا إضافيا غير فيزيائيا لكوننا     يكون

بعد خلق العمليات الفيزيائية في عالمنا، يجب أن يفعل شيئا إضافيا ليـضمن أنـه               ) "Kripke"كريبك

  .يحتوي على الوعي

  :يمكننا أن نضع هذه الحجة في أبسط اشكالها كما يلي
  ".زومبيات"يمكن تصور وجود  )1(
افيزيقيـا وجـود   ، فإنـه يكـون ممكنـا ميت   "الزومبيات"إذا كان من الممكن تصور وجود      )2(

 ".الزومبيات"



  ديفيد تشالمرز–الوعي ومكانه في الطبيعة 

106 -فالسفة العرب  

 .، فيكون الوعي غير فيزيائي"زومبيات"إذا ممكنا ميتافيزيقيا وجود  )3(

     الوعي غير فيزيائي )4(

، الفئة التي تمثل المشترك ما بـين كـل          "ف"عود إلى   نسخة أكثر عمومية ودقة لهذه الحجة ت      

، "و"تمثل  " ^"هنا  . (ن الكون ، حقيقة ظاهرية عشوائية ع    "ق"الحقائق الميكروفيزيائية عن الكون، و      

  ".)ليس"تمثل " ¬"و

  .ق¬ ^ليس من الممكن تصور أن ف )1(
 .ق¬^ق، يكون من الممكن ميتافيزيقيا أن ف¬^إذا كان من الممكن تصور أن ف )2(
 .ق، تكون المادية خاطئة¬^إذا كان من الممكن ميتافيزيقا تصور أن ف )3(

   . المادية خاطئة )4(

  ،The knowledge argument(7( حجة المعرفة 5-3-3

يمكن . طبقا لحجة المعرفة، هناك حقائق عن الوعي ال يمكن استنتاجها من الحقائق الفيزيائية             

أن يمتلك قدرة استنتاجية كاملة، ويبقى مع ذلك غيـر          ولشخص ما أن يعرف كل الحقائق الفيزيائية،        

   .قادر على معرفة كل الحقائق عن الوعي على أساسها

في هذه النسخة، مـاري هـي       . قياسية لهذه الحجة تقدم بيانا واضحا     نسخة فرانك جاكسون ال   

تعرف كل شيء هناك يمكن معرفته عن العمليات الفيزيائية         ) neuroscientist(عالمة في علم الخاليا     

في نسخة بديلة هـي     (ولكن ماري قد شبت في حجرة من األسود واألبيض          . المتعلقة بالرؤية اللونية  

بالرغم من كل معرفتها، يبدو  .  ولم يتح لها أن تحصل على خبرة اللون األحمر         )8مصابة بعمى األلوان  

هي ال تعرف ماذا يشبه أن ترى اللـون         : أن هناك شيء مهم جدا عن الرؤية اللونية ال تعرفه ماري          

حتى المعرفة الفيزيائية الكاملة والقدرة غير المحدودة على االستنباط ال يمكننانها من معرفة             . األحمر

: مؤخرا، إذا مرت بخبرة اللون األحمر ألول مرة، سوف تتعلم حقيقة جديدة كانت تجهلها سابقا              . كذل

  .سوف تتعلم ماذا يشبه أن ترى األحمر

هنا المقدمات تخـتص بمعرفـة مـاري    (نسخة جاكسون لهذه الحجة يمكن أن توضع كما يلي   

  ):عندما لم تكن تمتلك خبرة األحمر

  .زيائيةماري تعرف كل الحقائق الفي )1(
 .ماري ال تعرف كل الحقائق )2(

 . الحقائق الفيزيائية ال تستنفد كل الحقائق )3(

  :يمكن للمرء أن يضع حجة المعرفة بشكل أكثر عمومية

  .هناك حقائق عن الوعي ال يمكن استخالصها من الحقائق الفيزيائية )1(
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لمادية تكون إذا كان هناك حقائق عن الوعي ال يمكن استخالصها الحقائق الفيزيائية، فإن ا           )2(
 .خاطئة

 المادية خاطئة )3(

    صورة الحجة5-3-4

هي جميعها تؤسس فجوة معرفية   . هذه األنواع الثالث من الحجة مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا        

)epistemic gap (كل منها ينكر نوع معين من عالقـة التقـارب   . بين المجالين الفيزيائي والظاهري

علـى وجـه    . ن ما يمكن معرفتـه، أو تـصوره، أو تفـسيره          عالقة تتضم : المعرفي بين المجالين  

مـن  ) epistemic entailment(الخصوص، كل منها ينكر نوع من معين مـن االسـتتباع المعرفـي    

، أو القدرة علـى تفـسير       )ف(من  ) ق(استنباط  ): ق(إلى الحقائق الظاهرية    ) ف(الحقائق الفيزيائية   

  ).ف (ـ بناء على التصور التأملي ل)ق(، أو القدرة على تصور )ف(على أساس ) ق(

، أو )a priori(ن النوع األكثر أساسية لالستتباع المعرفـي هـو االسـتتباع القبلـي     وربما يك

  كون العالقة الماديـة الـشرطية     عندما ت ) ق(تتضمن  ) ف(في هذه الفكرة،    ). implication(التضمن  

 أنه إذا كانت ف هي الحالة فإنـه ق           أي أنه، عندما يمكن للشخص أن يعرف       ثابتة قبليا؛ )  ف ق  (

 أعاله يمكـن أن     ةكل هذه الحجج الثالث   . تبرير مستقل عن الخبرة   ال على أن يكون  تكون هي الحالة،    

إذا كان من غير الممكـن  .  ق بواسطة ف   ـوجهة النظر ضد االستتباع القبلي ل     ترى على أنها تثبت     

 أنـه يمكـن للمـرء أن      أو،  ) المعرفـة  كما تقترح حجة  (للشخص الذي يعرف فقط ف أن يستنبط ق         

الحجـة  . ، فإنـه يبـدو أن ف ال تتـضمن ق          )كما تقترح حجة التصور   (يتصور عقالنيا ف بدون ق      

التفسيرية يمكن النظر إليها على أنها دعوى بأن التضمن من ف إلى ق سوف يتطلب تحليال وظيفيا                 

  .للوعي، وأن تصور الوعي ليس تصورا وظيفيا

 ontological(هوة أنطولوجية   االستدالل علىفيهذه الحجج تستمر فية، بعد تأسيس هوة معر

gap(       من إمكانية التصور    ستخلصحجة التصور ت  . ، حيث تهتم األنطولوجيا بطبيعة األشياء في العالم 

 من فشل االستنباط االختالف في الحقائق؛ والحجـة         ستخلص حجة المعرفة ت   اإلمكانية الميتافيزيقية؛ 

 يمكن للمرء القول بـأن هـذه الحجـج        .  التفسير الفيزيائي الالفيزيائية    فشل  من خلصستالتفسيرية ت 

النـوع النمـوذجي    . تستخلص من فشل االستتباع المعرفي الفـشل فـي االسـتتباع األنطولـوجي            

)paradigmatic (     لالستتباع األنطولوجي هو اللزوم)necessitation :(       ف تستلزم ق عنـدما يكـون

 ف أن تحـصل     ـالزم ميتافيزيقا، أو عندما يكون من المستحيل ميتافيزيقيا ل         )فق(الشرط المادي   

. من المتفق عليه بشكل واسع أن المادية تتطلب أن تكون كل الحقائق الزمة من ف              . بدون حصول ق  

  . ال تتطلبها ف، فإن المادية تكون خاطئة هناك حقائق ظاهرية قتلهذا إذا كان
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 epistemic arguments against (جج المعرفية ضد الماديةالحيمكن لنا أن نسمي هذه الحجج 

materialism( .   فية إلى حجج ديكارت ضد المادية       ربما تعود الحجج المعر)     على الرغم أنها لها شكل

، والذي يحتوى على عناصر     د أعطيت أول انتشار بحثي واسع في كتاب برود        ، وأنها ق  )مختلف قليال 

  9.كل الحجج الثالث أعاله

  :ة العامة لحجة معرفية ضد المادية هي كما يليالصور

  .هناك هوة معرفية بين الحقائق الفيزيائية والظاهرية )1(
إذا كانت هناك هوة معرفية بين الحقائق الفيزيائية والظاهرية، فإن هناك هوة أنطولوجية،              )2(

 .والمادية تكون على خطأ

  المادية على خطأ )3(

شياء تبسط بشكل كبيـر الموضـوع، وتجـرد بعيـدا           بطبيعة الحال هذه الطريقة للنظر إلى األ      

ومـع  .  نفس الشيء يصدق على التحليل الدقيق الخاص بالتضمن واللزوم         10.االختالفات بين الحجج  

ذلك، هذا التحليل يقدم عدسة نافعة يمكن من خاللها رؤية ما تشترك فيه هذه الحجج، ويمكـن مـن                   

  .خاللها تحليل الردود المختلفة لها

جه التقريب ثالثة طرق يمكن من خاللها ألصحاب االتجاه المادي مقاومة الحجـج             هناك على و  

 ينكر وجود هذا النوع المشار إليه مـن الهـوة   )type-A materialist(المادي من نوع أ . المعرفية

يقبل وجود هوة معرفية غير مغلقة، ولكنه ينكر ) type-B materialist(المادي من نوع ب . المعرفية

يقبـل وجـود هـوة معرفيـة     ) type-C materialist(والمادي من النوع ج . ة أنطولوجيةوجود هو

فيمـا يلـي، سـوف أنـاقش كـل هـذه            . عميقة، ولكنه يعتقد بأنها سوف تغلق في نهاية المطاف        

  . االستراتيجيات الثالث

   )Type A Materialism ( المادية من النوع أ5-4

 معرفية بين الحقائق الفيزيائية والحقائق الظاهريـة،        طبقا للمادية من نوع أ، ليس هناك فجوة       

طبقا لوجهة النظر هذه، لـيس مـن        . أو على األقل، أي فجوة معرفية ظاهرة يمكن بسهولة إغالقها         

أن يوجد نسخ من الموجودات الواعية التي ليس لها حاالت، أو           ) أو على األقل مع التفكير    (المتصور  

وجهة النظر هذه، ليس هناك حقائق ظاهرية تجهلها مـاري مـن            عند  . تمتلك حاالت مقلوبة، واعية   

عندما تترك الغرفة، سوف تكتسب فـورا هـذه         ( واألسود   األبيضحيث المبدأ من داخل حجرتها ذات       

في تفسير الـوعي    " مشكلة صعبة "وطبقا لوجهة النظر هذه، مع إعمال التفكير ليس هناك          ). اإلمكانية

   11. السهلة لتفسير الوظائف المعرفية والسلوكية والبيئية المتعددةتبقى بعد أن يحل المرء المشكالت
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