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     1 John Searle (syntynyt 1932) on toiminut filosofian professorina Kalifornian yliopistossa Berkeleyssa
vuodesta 1959. Hänen laaja tuotantonsa käsittelee erityisesti kielen filosofiaa, esimerkkeinä mainittakoon
teokset Speech Acts (1969) ja Expression and Meaning (1979), sekä mielen ja intentionaalisuuden
filosofiaa, esimerkkeinä teokset Intentionality (1983) ja The Rediscovery of the Mind (1992).
Näkemyksissään hän asettuu usein filosofian valtavirtaa vastaan, mikä antaa hänen kirjoituksilleen
persoonallisen sävyn ja tekee muutoin monimutkaisten ongelmien yksityiskohtaisesta käsittelystä
kiinnostavaa luettavaa. Hän on naimisissa (omistaen aina teoksensa vaimolleen Dagmarille) ja asuu
Kalifornian vuoriston juurella yhdessä vaimonsa, kahden poikansa ja Russell -koiransa kanssa.
Harrastuksekseen hän keräilee antiikkimattoja ja auttaa läheisen viinitilan ylläpidossa. Ennen siirtymistään
professoriksi Berkeleyhin hän opiskeli ja opetti Oxfordissa, Englannissa.

     2 SEARLE 1984a, 13-17; 1987b, 215-217.

1. JOHDANTO

Mielenfilosofian saralla John Searle1 tunnetaan lähinnä esittämistään kriittisistä

argumenteista. Useimmiten ne ovat kohdistuneet kulloinkin vallalla olevia

muotifilosofioita kohtaan. Mielenfilosofinen materialismi eri versioineen, funktionalismi,

kognitivismi ja erityisesti vahvan tekoälyn oletus ovat kukin saaneet osansa Searlen

ankarasta arvostelusta. Esimerkiksi niin kutsutussa kiinalaisen huoneen argumentissa

(Chinese room argument) Searle kyseenalaistaa vahvan tekoälytutkimuksen

perusoletukset. Argumentin tekee merkittäväksi se, että se on luultavasti eniten

keskustelua herättänyt yksittäinen argumentti modernissa mielenfilosofiassa. Sitä

koskeva debatti alkoi lähes 20 vuotta sitten ja jatkuu kiivaana yhä edelleen.

Tässä työssä tarkastelen Searlen esittämän kritiikin sijaan hänen positiivista antiaan

mielenfilosofialle. Searlen mukaan mentaalisten ilmiöiden neljä tärkeintä ja filosofisesti

kiinnostavinta ominaisuutta ovat tietoisuus (consciousness), intentionaalisuus

(intentionality), subjektiivisuus (subjectivity) ja mentaalinen kausaatio (mental

causation).2 Searle uskoo, että juuri näistä ominaisuuksista johtuu, että meidän on niin

vaikeaa käsittää millaisessa suhteessa mieli oikeastaan on fysikaaliseen maailmaan —

erityisesti aivoihin — nähden. Niinpä ei ole yllättävää, että Searlen mielenfilosofinen

teoria (jota hän itse kutsuu biologiseksi naturalismiksi) rakentuu juuri näiden

ominaisuuksien analyysin varaan.

Tietoisuus on Searlen mukaan mielen ominaisuuksista tärkein. Perustava kysymys

kuuluu, kuinka tuo harmaa ja valkea kaurapuuroa muistuttava aine pään sisällä voi olla

tietoinen yhtään mistään. Searle vastaa, että mysteerin tunne katoaa, kun ymmärretään



2

     3 SEARLE 1987b, 225; 1992, 101-102.

     4 Esimerkkeinä mentaalisista tiloista (mental states) voidaan mainita havaintokokemukset, mielikuvat,
uskomukset, halut, emootiot, sisäinen puhe, unet, aistimukset ja mielialat. Mentaalisia tiloja on luokiteltu
monin tavoin, joista eräs on Searlenkin käyttämä jako uskomuksiin (beliefs) ja haluihin (desires). Katso
SEARLE 1983, 1-7.

prosessi, joka tietoisuuden aiheuttaa. Koska sitä ei vielä tunneta, kysymys herättää

hämmennystä. Searlen mukaan olemme samassa tilanteessa kuin silloin, kun elollisen

biologisia perusmekanismeja ei vielä tunnettu. Silloin väiteltiin kiivaasti siitä, onko

olemassa jokin mystinen elämänvoima, élan vital, jonka liittyminen olioon herättää sen

henkiin. Kun prosessien biologinen luonne sitten paljastui, oletukset élan vitalista

kävivät tarpeettomiksi. Tietoisuuden ja aivojen suhteen ei Searlen mukaan pitäisi

askarruttaa periaatteessa enempää kuin se, että tietyllä tavalla rakentunut olio on elossa.3

Tässä kohtaa Searle tuntuu osuvan johonkin olennaiseen. Periaate, että mysteerin tunne

johtuu tietämättömyydestä, vaikuttaa uskottavalta. Mutta millä perusteella Searle väittää,

että tietoisuuden perusmekanismit ovat myös luonteeltaan biologisia, kuten elämän

tuottamisen prosessit? Mentaaliset tilat4 ainakin vaikuttavat olevan hyvin erilaisia

entiteettejä kuin esimerkiksi ruuansulatus tai yhteyttäminen: osalla mentaalisista tiloista

on propositionaalinen sisältö, joistakin tiloista voimme olla välittömästi tietoisia ja

mentaalisten tilojen avulla voimme ohjata käyttäytymistämme tahdonalaisesti. Searle

kuitenkin näyttää niputtavan mentaaliset ja biologiset prosessit samaan joukkoon

olettaen, että näin voidaan ratkaista vanha kuuluisa mieli—ruumis -ongelma

(mind—body -problem). Työssäni pyrinkin löytämän vastuksen kysymykseen, kuinka

Searle ratkaisunsa oikein perustelee.

Intentionaalisuuteen liittyviä useita ongelmia Searle käsittelee erittäin perusteellisesti.

Searlen intentionaalisuusteoria on vakiinnuttanut yleiseen filosofiseen kielenkäyttöön

muun muassa sellaiset käsitteet kuin mentaalisen tilan sisällön sopivuussuunta (direction

of fit) ja sen toteutuvuusehdot (conditions of satisfaction). Kaikkein kiinnostavin

intentionaalisuuteen liittyvä ongelma on kuitenkin siinä, kuinka intentionaaliset tilat ovat

realisoituneet aivoissa tai kuinka aivot ne aiheuttavat. Searlen mukaan tämän ongelman
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     5 SEARLE 1983, 8. Koska Searlen käsitys on mielestäni tosi (syistä joita en tässä pysty käsittelemään),
sivuutan tässä työssä suurimman osan Searlen teoksessa Intentionality: An Essay in the Philosophy of
Mind (SEARLE 1983) käsittelemistä teemoista: ne koskevat nimenomaan intentionaalisuuden logiikkaa.

     6 SEARLE 1992, 132, 155-162. Englannin sana unconscious on kiusallisella tavalla
kaksimerkityksinen. Se voi tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko alitajuista eli tietoisen mielen
ulkopuolista tilaa (esim. pikkupojan oidipaalinen toive mennä naimisiin äidin kanssa) tai kokonaan ei-
tietoista, ei-mentaalista tilaa.

kannalta intentionaalisten tilojen sisäisellä logiikalla ei kuitenkaan ole lainkaan

merkitystä.5

Searlen ratkaisu intentionaalisuuden ydinongelmaan on olennaisesti sama kuin hänen

tietoisuuden ongelmaan esittämänsä ratkaisu. Intentionaalisuuden mysteeri katoaa, kun

kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti niitä aivojen (ja muun keskushermoston)

biologisia prosesseja, jotka aiheuttavat intentionaalisia tiloja. Esimerkiksi janon kokemus

on intentionaalinen tila, jonka aiheuttaa tiettyjen hypotalamuksen alueiden

ärsyyntyminen. Kun biologinen mekanismi tunnetaan, ongelma menettää metafyysisen

otteensa. Intentionaalisuuden ongelma näyttää siis sen tässä merkityksessä palautuvan

myös mieli—ruumis -ongelmaan.

Tietoisuuden ja intentionaalisuuden välisestä yhteydestä Searle on esittänyt erittäin

kiinnostavan ja paljon keskustelua herättäneen argumentin. Sen johtopäätöstä Searle

kutsuu yhteysperiaatteeksi (Connection Principle). Yhteysperiaatteen mukaan

intentionaalisia tiloja voi olla vain olennolla, jolla voi olla tietoisia intentionaalisia tiloja,

ja jokainen alitajuinen intentionaalinen tila on ainakin potentiaalisesti tietoinen.6 Kun siis

puhutaan alitajuisista intentionaalisista tiloista, tarkoitetaan Searlen mukaan tällöin

tosiasiassa niitä aivojen neurofysiologisia tiloja, joista henkilö voi, ainakin periaatteessa,

tulla tietoiseksi. Periaatteen merkitystä ei ole aivan helppoa sisäistää, ja sen lähempi

tarkastelu paljastaakin, että siihen sisältyy useita ongelmakohtia.

Yhteysperiaatteesta seuraa, että aivoissa on tosiasiassa ainoastaan neurologisia prosesseja

sekä tietoisia tai mahdollisesti tietoisia alitajuisia tiloja, mutta ei alitajuisia sääntöjä,

informaation prosessointia tai ajattelun kieltä (language of thougth). Toisin sanoen, jos

yhteysperiaate on pätevä argumentti, suurin osa viime vuosikymmenien mielenfilosofiaa

ja kognitiotiedettä sekä kognitiivista psykologiaa lepää filosofisesti erittäin huteralla

perustalla. Searlelle tämän johtopäätöksen hyväksyminen ei tuota vaikeuksia. Sen sijaan
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     7 Tässä yhteydessä Searle viittaa Descartesin tunnettuun Cogito -argumenttiin, jonka seurauksena
luonnontieteet sulkivat subjektiivisen mielen, res cogitans, objektiivisen todellisuuden, res extensa,
ulkopuolelle. Searlen mukaan erottelu perustuu filosofiselle sekaannukselle. SEARLE 1992, 85.

     8 Sen sijaan siitä, ajatteleeko toinen henkilö tai ylipäänsä kukaan muu kuin henkilö itse, ei voi olla
samalla tavalla välittömästi vakuuttunut kuin omalla kohdalla. Tämä mentaalisten tilojen tietämiseen
liittyvä epäsymmetria on tuottanut paitsi valtavasti päänvaivaa, myös käytännön harmia filosofeille.
Eräänkin avioliiton kerrotaan päättyneen siihen, kun filosofiaviomies tuli omien tutkimustensa pohjalta
siihen lopputulokseen , ettei kukaan muu — vaimo mukaan lukien — kuin hän itse ylipäätään ollenkaan
ajattele. Filosofinen ongelma tunnetaan vierassieluisuuden tai toisten mielten ongelmana (problem of other
minds).

useimpien argumenttia kritisoineiden mielestä juuri siitä loogisesti seuraavien väitteiden

kohtuuttomuus osoittaa, että argumentissa itsessään täytyy olla jotakin mätää. Kuinka

asian kanssa lienee, siitä pyrin ottamaan työssäni selvää.

Subjektiivisuutta koskeviin käsityksiin näyttää sisältyvän jotakin filosofisesti erittäin

mielenkiintoista. Searle näkee asian seuraavaan tapaan. Maalaisjärjellä ajateltuna on

itsestään selvää, että vain minä voin kokea välittömästi omia kipujani, ja vain sinä

omiasi. Minä näen maailman omasta näkökulmastani, sinä omastasi, ja minä olen

tietoinen omista mentaalisista tiloistani eri tavalla kuin kenenkään toisen mentaalisista

tiloista (ja vastaavasti sinä olet tietoinen omistasi). Mentaaliset tilat ovat toisin sanoen

subjektiivisia, ne ovat aina jonkun subjektin tiloja. Mutta Searle huomauttaa, että

valistuksen aikakaudesta alkaen on totuttu pitämään vain mielen ulkopuolista

todellisuutta objektiivisena.7 Varsinaisesti todellista on siten se, mikä on kaikkien

kykenevien havainnoitsijoitten ulottuvilla tai heidän verifioitavissa. Kuinka sitten

subjektiiviset mentaaliset tilat sopivat yhteen tämän näkemyksen kanssa, niitähän ei voi

suoraan havaita kuin yksi henkilö — niiden kokija?

Searle väittää, että subjektiivisten mentaalisten tilojen olemassaolo on objektiivinen

tosiasia siinä missä muutkin. Todellisuuden määrittely olemassa olevien tieteellisten

teorioiden avulla on perusteetonta provinsialismia. Kenenkään ei tarvitse kysyä

tiedemiehiltä, onko itse tietoinen tai ajatteleeko ylipäänsä lainkaan.8 Searlen mukaan

subjektiivisuuden ontologisen ja epistemologisen merkityksen sekoittamisesta on

seurannut vuosisadan sotku. Tällä on ollut tuhoisa vaikutus mielen tutkimukselle, Searle

väittää. Lisäksi hän korostaa, että jos tietoisuutta yritetään tutkia sen olettamuksen

varassa, että tieteellisyys vaatii tutkimuksen kohteen olevan yhtälailla jokaisen tutkijan
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     9 SEARLE 1992, 93-100.

     10 SEARLE 1984a, 25-26.

     11 SEARLE 1992, 28, 54-55.

havainnoitavissa, menetetään tutkittava ilmiö, tietoinen ja subjektiivinen mieli, tässä

tapauksessa kokonaan.9

Mentaalisen kausaation ongelmaa Searle lähestyy varsin sovinnaisesti. Ajatukset ja

tunteet voivat Searlen käsityksen mukaan vaikuttaa kausaalisesti fysikaaliseen

maailmaan, koska ne tosiasiassa ovat aivojen piirteitä. Ne eivät ole painottomia tai

eteerisen muodottomia kummajaisia. Kun henkilö ajattelee, hänen aivoissaan tapahtuu

samalla koko ajan tiettyjä fysiologisia prosesseja. Jos näin ei olisi, jäisi mentaalisen

kausaation ongelma ikuiseksi arvoitukseksi.10

Searlen katsomuksesta ei kuitenkaan seuraa, että hän hyväksyisi materialismin tai

hylkäisi mentaalisia tiloja koskevat perinteiset käsitykset. Päinvastoin Searle vastustaa

materialismia henkeen ja vereen ja puolustaa naiivia mentalismia (naive mentalism),

jonka mukaan mentaalisia tiloja on olemassa, ne ovat subjektiivisia, jotkin niistä ovat

intentionaalisia ja monet tietoisia.11 Työssäni otankin esiin kysymyksen, kuinka Searle

voi pitää kiinni naiivista mentalismista ja samanaikaisesti väittää, että mentaaliset tilat

ovat vain aivojen piirteitä. Näkemykset näyttävät sopivan yhteen hyvin huonosti.

Tutkimuksen tarkoitus on esitellä Searle tietoisuusteoriaa ja siitä käytyä keskustelua.

Erityistä huomiota kiinnitetään Searlen esittämiin argumentteihin. Niitä pyritään

analysoimaan kriittisesti ja analyysin pohjalta tehdään johtopäätöksiä.

Seuraavassa luvussa tarkastelen aluksi Searlen perusratkaisua mieli—ruumis -ongelmaan

eli Searlen biologista naturalismia (biological naturalism). Tämän jälkeen esittelen

lyhyesti Searlen käsityksen intentionaalisuudesta. Mieli—ruumis -ongelman kannalta

intentionaalisuuden logiikalla ei ole, ainakaan Searlen teoriassa, suurta merkitystä, mutta

sen perusidean tuntemus on välttämätöntä, jotta voisi ymmärtää Searlen

yhteysperiaatteesta käytyä keskustelua. Yhteysperiaatteen käsittely muodostaakin luvun

toisen pääaiheen. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan Searlen käsitystä tietoisuuden

subjektiivisesta luonteesta ja viime kädessä juuri tästä seuraavaa tietoisuuden
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     12 Jokaisella filosofilla on luonnollisesti oma sanansa sanottavana siitä, mitä tietoisuus oikeastaan on.
Jonkinlainen konsensus käsitteen yleisestä sisällöstä kuitenkin vallinnee. Katso esimerkiksi Ned Blockin
erinomainen artikkeli aiheesta Samuel Guttenplanin toimittamassa teoksessa A Companion to the
Philosophy of Mind (Blackwell, Oxford, 1994). BLOCK 1994, 210-219.

redusoitumattomuutta. Näkemykseni mukaan Searlen subjektiivisuusargumentti on

hänen koko mielenfilosofisen teoriansa metafyysinen ydin. Luvun päättää käyttäytymisen

ja tietoisuuden välistä suhdetta koskevan Searlen käsityksen esittely.

2. SEARLEN TEORIA TIETOISUUDESTA JA MIELEN TOIMINNASTA

Joskus kahvipöytäkeskusteluissa tulevat puheeksi erilaiset tietoisuuteen tai mielen

toimintaan liittyvät ilmiöt. Tällöin tarkoitetaan yleensä joko niin sanottuja korkeampia

henkisiä toimintoja, kuten muistia ja päättelyä ("muistini ei toimi enää niin hyvin kuin

nuorempana"), tai alitajuntaa, joka kätkee taakseen eläimelliset viettimme ja torjutut

halumme ("viime yönä näin kummallista unta..."). Aivan alustavasti voidaan todeta, että

filosofiassa sanalla "tietoisuus" ei tarkoiteta erityisesti kumpaakaan näistä merkityksistä,

vaan suunnilleen samaa kuin mihin sanat "mentaalinen" tai "tajunta" viittaavat.12 Tällöin

molemmat edellä mainitut merkitykset kuuluvat kyllä tietoisuuden merkityskenttään,

mutta sanan koko merkitys on paljon laajempi. Niinpä myös esimerkiksi koirat ja lepakot

voivat olla tietoisia, vaikkeivat osaakaan pelata shakkia tai vaikka ne eivät käykään

psykoanalyysissä.

Jokapäiväisessä elämässä tietoisuus tuntuu meistä varsin ongelmattomalta asialta.

Tulemme herätessämme tietoisiksi yhtä vaivattomasti kuin illalla nukahtaessamme

vaivumme tiedottomaan uneen. Kehittyvä lapsi saa tietoisuuden biologisen kehityksen

myötä ilman, että kenenkään tarvitsee sitä hänelle erikseen opettaa. Edelleen voimme

viestiä tietoisista tiloistamme toisille ja havaita toisten tietoisia tiloja, eikä meidän

tarvitse miettiä, miten tämä tapahtuu. Kuoleman kohtaaminen synnyttää ehkä eniten

pohdintaa siitä, mistä tietoisuudessa varsinaisesti on kysymys, joudummehan kuolemassa

luopumaan tietoisuudestamme sellaisena, kuin se on elämämme aikana ollut.
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     13 "If you come to cognitive science, psychology, or the philosophy of mind with an innocent eye, the
first thing that strikes you is how little serious attention is paid to consciousness. Few people in cognitive
science think that the study of the mind is essentially or in large part a matter of studying conscious
phenomena; consciousness is rather a 'problem,' a difficulty that functionalist or computationalist theories
must somehow deal with. Now how did we get into this mess? How can we have neglected the most
important feature of the mind in those disciplines that are officially dedicated to its study?" SEARLE
1990a, 585.

     14 Esimerkkeinä mainittakoon teokset Davis, M. ja Humphreys, G.W. (toim.): Consciousness:
Psycholo-gical and Philosophical Essays. Blackwell, Oxford, 1993; Revonsuo, A. ja Kamppinen, M.
(toim.): Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience. Hillsdale, New Jersey, 1994;
Metzinger, T. (toim.): Conscious Experience. Schöningh, Paderborn, 1995; sekä aikakausjulkaisut
Consciousness and Cognition (ilmestynyt vuodesta 1992) ja Journal of Consciousness Studies (vuodesta
1994). Luonnollisesti mieli—ruumis -problematiikkaa on käsitelty filosofiassa pitkään jo ennen viime
vuosien "tietoisuusbuumia."

Kaiken edellä mainitun pohjalta tuntuu kummalliselta, että tieteessä ei olla päästy

selvyyteen edes siitä, tulisiko tietoisuutta lainkaan tutkia vakavasti. John Searle kirjoittaa

vuonna 1990 ilmestyneessä artikkelissaan seuraavasti:

Jos lähestyy kognitiotiedettä, psykologiaa tai mielenfilosofiaa
ennakkoluulottomasti, huomaa varsin pian, ettei tietoisuutta oteta
huomioon juuri lainkaan. Vain harvat kognitiotieteilijät pitävät tietoisuutta
tärkeänä mieltä tutkittaessa. Päinvastoin tietoisuus nähdään ongelmana,
joka funktionalististen tai komputationalististen teorioiden täytyy jotenkin
selvittää. Kuinka oikein olemme päätyneet tällaiseen pinteeseen? Kuinka
on mahdollista, että olemme laiminlyöneet mielen tärkeimmän
ominaisuuden juuri niillä tutkimusaloilla, jotka ovat omistautuneet mielen
tutkimiseen?13

Tilanne on parantunut jonkin verran sitten Searlen artikkelin ilmestymisen. Viime

vuosina tietoisuutta käsitteleviä teoksia on julkaistu useita ja myös "tietoisuus" -sanan

nimessään sisältäviä tieteellisiä julkaisuja on alkanut ilmestyä.14 Tietoisuuden olemusta

koskeva erimielisyys ei kuitenkaan ole ratkennut. Erilaisten filosofisten perusratkaisujen

pohjalta tietoisuus ymmärretään ja määritellään edelleen täysin toisistaan poikkeavilla

tavoilla. Yksimielisyys edes siitä, mikä on karkeasti ottaen tietoisuuden asema

luonnonjärjestyksessä, näyttää varsin kaukaiselta tavoitteelta.
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     15 SEARLE 1992, 83. Searlen mukaan lähes synonyymi sana hänen tavalleen määritellä tietoisuus on
"awareness," mutta senkin merkitys poikkeaa "tietoisuuden" merkityksestä sikäli, että henkilö voi tajuta
(be aware of) jonkin asian olematta siitä tietoinen. Op cit. 84.

     16 SEARLE 1984a, 15, 23-24.

     17 "Consciousness, in short, is a biological feature of human and certain animal brains. It is caused by
neurobiological prosesses and is as much a part of the natural biological order as any other biological
features such as photosynthesis, digestion, or mitoosis." SEARLE 1992, 90.

     18 Searle vertaa tietoisuutta myös skanneriin, joka lukee henkilön intentionaalisia (tai mentaalisia)
tiloja. SEARLE 1979, 92.

2.1. Tietoisuuden käsite Searlen teoriassa

Searle itse ei halua antaa tietoisuudelle tarkkaa määritelmää, sillä käsite on hänen

mukaan liian laaja-alainen.15 Tietoisuus on Searlen mielestä toisaalta erityisesti ihmisen

olemassaoloon kuuluva tosiasia, jota ilman monet elämän aspektit, kuten kieli, rakkaus

ja huumori, olisivat mahdottomia. Toisaalta taas tietoisuus on ihmisen ja joidenkin

eläinten aivojen biologinen piirre, eikä periaatteessa eroa esimerkiksi ruuansulatuksesta

mitenkään.16

Tietoisuus on lyhyesti sanottuna ihmisten ja tiettyjen eläinten aivojen
biologinen piirre. Neurofysiologiset prosessit aiheuttavat tietoisuuden, ja se
on aivan yhtä hyvin osa biologista luonnonjärjestystä kuin mikä tahansa
muukin biologinen piirre, kuten yhteyttäminen, ruuansulatus, tai
solunjakautuminen.17

Tämä on hieman eriskummallinen väite. Vaikka tietoisuudella ja ruuansulatuksella

olisikin joitakin yhtäläisyyksiä (joiden keksiminen ei kylläkään ole helppoa), vaikuttaa

selvältä, että tietoisuus on luonteeltaan jotakin aivan muuta, jotakin paljon erikoisempaa

ja monimutkaisempaa kuin ruuansulatus. Tämän kysymyksen pohtiminen vie meidät

kuitenkin asioiden edelle, siksi siihen palataan myöhemmin uudelleen.

Searlen näkemyksen mukaan tietoisuus on kuin valokatkaisin, joka voi olla joko "päällä"

tai "pois" asennossa.18 Mutta kun tietoisuus on päällä, se toimii reostaattisesti, toisin

sanoen sen tasot tai asteet voivat vaihdella. Niinpä henkilö voi esimerkiksi ajaa autolla

pitkät matkat omissa ajatuksissaan ilman, että kiinnittää ympäristöönsä tietoisesti juuri

mitään huomiota. Ajaja ei tällöin ole tiedoton — jos hän olisi, seuraisi onnettomuus

välittömästi — vaan ajaessaan "automaattiohjauksella" hänen tietoisen huomionsa
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     19 SEARLE 1992, 83-84, 138.

     20 SEARLE 1994b, 548. Searle luettelee kaikkiaan kaksitoista tietoisuuden ominaisuutta, joista nämä
ovat kuitenkin tärkeimmät. SEARLE 1992, 127-149.

     21 SEARLE 1984a, 15-17.

     22 Katso SEARLE 1992, 127-149.

keskipiste on siirtynyt jonnekin muulle, kuin itse ajamiseen. Jos tilanne vaatii, polkaisee

henkilö jarrut pohjaan hyvin nopeasti, vaikka ajatukset Jumalan persoonien keskinäisistä

suhteista (tai muusta sellaisesta) täyttivätkin hänen mielensä vielä sekuntia aiemmin.19

Tietoisuuden keskeisimpiä ominaisuuksia ovat Searlen mukaan intentionaalisuus,

subjektiivisuus ja kausaalinen vaikutus käyttäytymiseen.20 Tässä paljastuu eräs Searlen

teorian kummallisuus. Toisaalla hän pitää tietoisuutta itseään yhtenä mielen

keskeisimpänä ominaisuutena edellä lueteltujen ominaisuuksien ohessa ja siten rinnastaa

nämä ominaisuudet.21 Toisaalla Searle määrittelee tietoisuuden muun muassa juuri

intentionaalisuuden, subjektiivisuuden ja tietoisuuden kausaalisten voimien avulla eli

pitää tietoisuutta näiden yläkäsitteenä. Tämä horjuvuus käsitteen määrittelyssä selittynee

sillä, että Searle määrittelee tietoisuuden niin väljästi: se merkitsee Searlelle suunnilleen

samaa kuin mitä sanat "mieli" tai "mentaalinen" ylipäätään merkitsevät. Muuten Searle

antaa tietoisuuden käsitteelle melko niukalti sisältöä ja tällöinkin vain muiden

mentaalisten käsitteiden avulla.22

Searlen tapaan määritellä tietoisuus kätkeytyy toinenkin, vakavampi, ongelma. Se

nimittäin näyttää sisältävän ontologisen oletuksen siitä, että tietoisuus on sittenkin jotain

enemmän kuin vain atomien liikettä. Kuinka Searle muuten voisi pitää esimerkiksi

subjektiivisuutta tietoisuuden keskeisenä ominaisuutena? Pelkällä materiallahan ei

tunnetusti ole mitään ensimmäisen persoonan näkökulmaa. Purettava talo ei esimerkiksi

ajattele "kauheaa, nyt minä hajoan!". Mutta mistä me tiedämme aivan varmasti, että

esimerkiksi lämpöpatterin termostaatti ei ole tietoinen, täyttäähän se ainakin alkeelliset

rationaalisen käyttäytymisen vaatimukset? Ja kuinka Searle voi samanaikaisesti väittää,

että tietoisuus on vain eräs aivojen ominaisuus ja että subjektiivisuus ja intentionaalisuus

ovat tietoisuuden keskeisiä ominaisuuksia? Onkin korkea aika esittää perustava kysymys,

kuinka Searle oikein ratkaisee vanhan kuuluisan mieli—ruumis -ongelman.
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     23 On olemassa toinenkin monismin muoto, materialismin lisäksi: metafyysinen idealismi. Metafyysisen
idealismin mukaan todellisuus on perimmältään henkinen. Fysikaalista maailmaa koskevat käsityksemme
ovat vain konventioita ilman, että niillä olisi vastinetta todellisuudessa. Idealismin ongelmat ovat kuitenkin
ylikäymättömiä ja se onkin jäänyt lähinnä teoreettiseksi esimerkiksi toisenlaisesta monismista. Katso esim.
MCLAUGHLIN 1995, 599.

     24 Lyhyitä mutta erinomaisia johdantoja mieli—ruumis -problematiikkaan ovat mm. seuraavat: Jerry A.
Fodor, "The Mind—Body Problem". Scientific American 1/1981, 114—123; Brian P. McLaughlin, "The
Philosophy of Mind". Robert Audi (toim.): The Cambridge Dictionary of Philosophy, CUP, 1995,
597—606 (MCLAUGHLIN 1995); Colin McGinn, "Can We Solve the Mind—Body Problem?". Mind
1989, 349—366 (MCGINN 1991); Antti Revonsuo, "Tajunnan ongelma" teoksessa Antti Revonsuo & al.
(toim.), Mieli ja aivot — kognitiivinen neurotiede, Turun yliopisto, 1996, 295—315 (REVONSUO 1996);
Richard Warner, "Introduction: The Mind—Body Debate", teoksessa Richard Warner ja Tadeusz Szubka
(toim.), The Mind—Body Problem: A Guide to the Current Debate, Blackwell, 1995, 1—16; sekä John
Searle, "The Mind—Body Problem", teoksessa Minds, Brains and Science (SEARLE 1984a, 13—27).

     25 Leibnizin laki sanoo, että kaksi objektia ovat numeerisesti identtisiä, jos ja vain jos mikä tahansa
omi-naisuus, joka on toisella objektilla , on myös toisella. Steven J. Wagner, "Identity," teoksessa The
Cambridge Dictionary of Philosophy, 1995, 358-359.

     26 MCLAUGHLIN 1995, 597—598.

2.2. Mieli—ruumis -ongelma

Mieli—ruumis -ongelma (the mind—body problem) voidaan muotoilla esimerkiksi

seuraavasti: Ovatko mentaaliset ilmiöt, kuten tietoisuus tai subjektiivisuus, fysikaalisia

ilmiöitä, ja jos eivät ole, niin kuinka ne suhtautuvat fysikaalisiin ilmiöihin? Perinteisesti

jyvät on eroteltu akanoista vetämällä raja materialismin (materialism) ja dualismin

(dualism) väliin.23 Dualismissa erottelu kahteen perussubstanssiin — aineeseen ja

henkeen — hyväksytään, materialismissa erottelu hylätään. Molemmista valinnoista

seuraa lukuisia mielenkiintoisia ongelmia.24

2.2.1. Dualismi ja materialismi

Karteesisen dualismin mukaan fysikaalinen on aina jotakin sellaista, jolla on

avaruudellinen ulottuvuus (res extensa). Mielellä tai tietoisuudella (res cogitans) tätä

ominaisuutta ei ole, joten — Leibnizin lain nojalla — se ei ole fysikaalista.25 Todellisuus

voidaan siis jakaa kahteen, fysikaaliseen (aine, ruumis) ja mentaaliseen (henki, mieli,

tietoisuus). Näitä kahta perussubstanssia erottaa niin syvä kuilu, ettei niitä mitenkään

voida palauttaa toisiinsa.26

Jos hyväksyy karteesisen dualismin, joutuu kohtaamaan kiperän kysymyksen: Kuinka

kaksi näin erilaista substanssia voi olla tekemisissä keskenään? Tai toisin sanoen, kuinka



11

     27 Ibid. Mutta esim. McGinn väittää, että mieli—ruumis -ongelma ei ainoastaan näytä mysteeriltä, vaan
myös jää ikuisiksi ajoiksi sellaiseksi, koska olemme teoreettisista syistä rakenteellisesti estyneitä
ratkaisemaan sitä. MCGINN 1991, 1-22.

     28 Pääsuuntaukset ovat seuraavat. Loogisen behaviorismin ydinväitteen mukaan mentaalisia termejä
sisältävät väitteet voidaan palauttaa toisiksi väitteiksi, jotka sisältävät vain havaittavaa käyttäytymistä tai
käyttäytymistaipumuksia koskevia väitteitä. Yleinen käsitys, että mentaaliset termit saavat merkityksensä
niiden mielensisäisen, koetun ominaislaadun (felt quality) perusteella, on siis virheellinen. Mentaalisen
tosi analyysi ei viittaa sisälle henkilön mieleen, vaan ainostaan havaittavaan käyttäytymiseen tai
käyttäytymisdispositioihin. Identiteettiteoriassa mentaalinen samastetaan hermostollisiin tiloihin, lähinnä
aivoprosesseihin. Esimerkiksi äkillinen kipu pikkuvarpaassa on tosiasiassa vain C-hermosäikeiden
aktiviteettia. Identiteettiteorian kannattajat uskovat, että jonakin päivänä voidaan tehdä vastaavia
identifikaatioita kaikkien psykologisten ja hermostollisten ilmiöiden välillä. Teoriaa on kritisoitu kuitenkin
katteettomasta optimismista ja siitä, että on mielivaltaista antroposentrismiä evätä mentaalinen kaikilta
niiltä, joilla ei ole samanlaista keskushermostoa kuin ihmisillä. Funktionalismi puolestaan on suuntaus,
jossa huomio kiinnitetään mentaalisten tilojen kausaaliseen rooliin. Esimerkiksi "kipu" tarkoittaa tilaa,
joka tavallisesti aiheutuu ruumiin fyysisestä vahingoittumisesta ja joka aiheuttaa valittamista, toiminnan
keskeyttämisen, avun pyytämistä, jne. Koska tiede on osoittanut, että tosiasiassa kausaalisten roolien
paikalla ovat aivojen neurofysiologiset tilat, voidaan päätellä, että meidän aktuaalisessa maailmassamme
mentaaliset tilat ovat aivojen neurofysiologisia tiloja. Tässä mielessä funktionalismikin lasketaan yleensä
kuuluvaksi materialismiin. Oleellista sille ei kuitenkaan ole kysymys siitä, miten mentaaliset tilat ovat
realisoituneet, vaan ajatus siitä, että ne voidaan määritellä niiden toiminnallisten, kausaalisten roolien
avulla. Katso esim. MCLAUGHLIN 1994, 599-604; REVONSUO 1996, 300-302; ja SEARLE 1992, 27-
55.

mieli oikein suhteutuu aivoihin? Descartesin itsensä mukaan sielu sijaitsee aivojen

käpylisäkkeessä, josta käsin se aiheuttaa ruumiintilojen muutoksia ja johon aisteista

tuleva tieto saapuu. Näkemys on kiinnostava, mutta ongelmallinen. Vaikuttaa täysin

käsittämättömältä, kuinka ei-ulottuvainen mieli voisi aiheuttaa muutoksia aivoissa. Jotta

kysymyksessä voisi olla normaali kausaalisuhde, täytyisi myös mielen kuulua

fysikaaliseen luonnonjärjestykseen, mikä on vastoin dualismin perusoletusta. Muussa

tapauksessa mielen ja aivojen välisten kausaalisten tapahtumien luonne jää pysyvästi

mysteeriksi. Monien mielestä tätä johtopäätöstä ei voida hyväksyä.27

Materialismin puolesta puhuu ainakin se, että siinä karteesista dualismia piinaava

kausaatio-ongelma ratkeaa silmän räpäyksessä. Mieli pystyy vaikuttamaan aivoihin,

koska se itse kuuluu luonnonjärjestykseen yhtä luonnollisena osana kuin aivotkin. Mutta

materialismiinkin liittyy omat ongelmansa.

Materialismin tarkastelua vaikeuttaa se, että se on jakautunut niin moniin alalajeihin.28

Yhteistä niille on lähinnä vain vakuuttuneisuus siitä, että todellisuus on perimmältään

aineellinen. Mutta tästä seuraa, että kaikki materialismin muodot joutuvat

kamppailemaan sen kanssa, kuinka todellisuuden perustavia entiteettejä pitäisi luonnehtia

ja kuinka monimutkaisemmat, ei perustavat entiteetit — kuten tietoisuus — oikein
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     29 MCLAUGHLIN 1994, 597.

     30 SEARLE 1983, 264; 1984a, 14; 1984b, 5; 1992, 1, 29. Toisinaan Searle menee jopa niin pitkälle, että
kieltää mitään mieli-ruumis -ongelmaa olevan olemassakaan: "They [dualists and physicalists] both attemt
to solve the mind-body problem when the correct approach is to see that there is no such problem. The
'mind-body problem' is no more real problem than the 'stomach-digestion problem'." SEARLE 1983, 15.
Tämä on kuitenkin lähinnä retoriikkaa, ja myöhemmissä kirjoituksissaan Searle tyytyy esittämään oman
ratkaisunsa ongelmaan.

rakentuvat näistä perusentiteeteistä. Toistaiseksi mikään materialismin muoto ei ole

kiistatta onnistunut ratkaisemaan tätä ongelmaa.

Toinen materialismia kiusaava ongelma liittyy epifenomenalismiin. Jos mentaalisella on

aidosti kausaalisia vaikutuksia vain sen nojalla, että se on pohjimmiltaan fysikaalista,

näyttää mentaalisten tilojen erityisesti mentaaliset erityispiirteet jäävän pelkiksi varjon

kaltaisiksi seurannaisilmiöiksi. Toisin sanoen fysikaaliset ilmiöt voivat kyllä aiheuttaa

mentaalisia ilmiöitä, mutta ei päinvastoin. Yrittäessään pelastaa mentaalisen

kausaalisuuden materialismi näyttää lopulta heittävän lapsen pesuveden mukana:

mentaalinen redusoidaan fysikaaliseen ja mentaalinen itsessään kausaalisesti

vaikuttavana tekijänä menetetään.29

Searle uskoo, että hän kykenee välttämään kaikki ne karikot, jotka näyttävät koituvan

niin dualismin kuin materialisminkin kohtaloksi. Searle jopa väittää, että ratkaisu

mieli—ruumis -ongelmaan on itse asiassa aivan yksinkertainen. Jostain syystä sitä ei ole

vain aiemmin tullut keksittyä.

2.2.2. Searlen biologinen naturalismi

Mieli—ruumis -ongelma on Searlen mukaan pohjimmaltaan vain näennäisongelma.

Tosiasiassa mielen suhde ruumiiseen (tai aivoihin) on rinnastettavissa ruuansulatuksen

suhteeseen vatsaan, jota suhdetta kukaan ei pidä erityisenä ongelmana. Mentaaliset ilmiöt

ovat yhtä todellisia tiettyjen organismien intrinsisiä biologisia ominaisuuksia kuin

ruuansulatus, syljeneritys tai kehitysjakautuminen.30

Searlen mukaan kyvyttömyys nähdä tätä ilmeistä tosiasiaa johtuu ennen muuta

vanhentuneesta sanastosta, joka johdattaa ajattelemaan, että "mentaalinen" ja
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     31 SEARLE 1984a, 19. Wittgensteinin ja Rylen tunnettua väitettä mukaillen Searle katsoo, että monet
mielenfilosofiset ongelmat johtuvat substantiivin "mieli" harhaanjohtavasta merkityksestä. Mieli ei
kuitenkaan ole mikään määrätty asia tai tila, vaan ainoastaan yleistermi ajatusten, tunteiden ja kokemusten
muodostamalle kokonaisuudelle. SEARLE 1984a, 11.

     32 Teoksessaan The Rediscovery of the Mind Searle luettelee joitakin materialistisen mielenfilosofian
kannattaja, joiden tuotannossa tämä erehdys näkyy: J.J.C. Smart (1965), U.T. Place (1956), D. Armstrong
(1968), C.G. Hempel (1949), G. Ryle (1949), H. Feigl (1958), J. Shaffer (1961), D. Lewis (1972), P.
Grice (1975), P. Fayerabend (1963), R. Rorty (1965), P.M. Churchland (1981), S. Stich (1983), H.
Putnam (1975) ja R. Millikan (1984). Searlen lukijalle ei jää epäselväksi, että koko materialistinen traditio
on hänen mielestään väärässä. Sarkastiseen tyylinsä Searle kysyykin: "How is it that so many philosophers
and cognitive scientists can say so many things that, to me at least, seem obviously false?" Toisaalta
dualismi on Searlen mukaan aivan yhtä pielessä. SEARLE 1992, 3; ja 27-55.

     33 Searle kirjoittaa: "Take the most naive form of mentalism: There really are intrinsic mental states,
some conscious, some unconscious; some intentional, some nonintentional. As far as the conscious ones
are concerned they pretty much have the mental properties they seem to have, because in general for such
properties there is no distinction between how things are and how they seem. Now take the most naive
version of physicalism: The world consists entirely of physical perticles, including the various sorts of
relations between them. As far as real things in the world are concerned there are only physical particles
and various arrangements of physical particles. Now, my point is that it is possible to accept both these
views exactly as they stand, without any modification whatever. Indeed, the first is simply a special case
of the second." SEARLE 1984b, 10. Katso myös SEARLE 1983, 263; 1984a, 14-15; 1992, 12-18.

     34 Katso tarkemmin kohta 2.3.2.

"fysikaalinen" nimeävät erillisiä ontologisia kategorioita.31 Usein esimerkiksi ajatellaan,

että jollei mentaalista kyetä eliminoimaan, ajaudutaan väistämättä dualismiin, joka

puolestaan on yhteensopimaton tieteellisen fysikaalisen selitysmallin kanssa.32 Searle

katsoo, että valinta mentalismin ja fysikalismin välillä on keinotekoinen ja tarpeeton,

koska mentalismi ja fysikalismi naiivisti ymmärrettynä ovat täysin yhteen sopivat.33

Tämän väärinkäsityksen paljastaminen ja sen aiheuttamien sekaannusten lopullinen

karkottaminen on yksi Searlen keskeisiä tavoitteita.

Mitä siis esimerkiksi uskomukset Searlen mukaan todella ovat? Searlen vastaus on

hieman yllättävä: uskomus on propositionaalinen sisältö tietyssä psykologisessa

muodossa; sen sisältö representoi uskomuksen toteutuvuusehtoja ja; sen psykologinen

muoto määrää uskomuksen sopivuussuunnan (ja niin edelleen).34 Searlen huomion kärki

on siinä, että mentaalisten tilojen olemassaolon muodolla eli ontologisella statuksella ei

ole mitään tekemistä niiden loogisten ominaisuuksien kanssa. Tässä suhteessa

mentaaliset tilat muistuttavat puheakteja. Lauseen loogisten ominaisuuksien kannalta on

yhdentekevää, onko se kirjoitettu paperille vai näyttöpäätteelle, sanottu ääneen vai vain
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     35 Searlen mukaan jos edelleen itsepintaisesti kysyy, miten kielelliset aktit oikein realisoituvat, ovatko
ne identtisiä ääniaaltojen kanssa vai eivät, voi kysyjän sanoa hukanneen asian ytimen. SEARLE 1983, 15.

     36 SEARLE 1983, 14-16. Searle tarkastelee tässä yhteydessä Wittgensteinin esittämää kysymystä: kun
nostan käteni, mitä jää jäljelle, jos vähennän käden nostamisesta sen tosiasian, että käteni nousee?
(Filosofisia tutkimuksia, osa I, kohta 621.) Kysymys on Searlen mukaan vaikea vain, jos etsimme
ontologista vastausta. Jos sen sijaan hyväksymme Searlen kannattaman (ei-ontologisen) lähestymistavan,
vastaus on selvä: jäljelle jää intentionaalinen sisältö ("[Aion] että käteni nousee tämän toimintaintention
seurauksena"), joka esiintyy tietyssä psykologisessa muodossa (eli aikomuksena). SEARLE 1983, 16.

     37 On tärkeää huomata, että Searle itse asettaa teoriansa nimenomaan materialismia vastaan.
Esimerkiksi The Rediscovery of the Mind sisältää kaksi kokonaista lukua, jotka keskittyvät materialismin
virheellisyyden paljastamiseen (luvut 1. ja 2.). Voidaankin kysyä, eikö Searle pidä dualistisia argumentteja
lähemmän tarkastelun arvoisina vai hyväksyykö hän sittenkin ne? Jälkimmäinen vaihtoehto näyttäisi
osuvan lähemmäs totuutta, sillä Searle esimerkiksi siteeraa T. Nagelin (1974), S. Kripken (1971) ja F.
Jacksonin argumentteja osoittaakseen, ettei tietoisuutta voi redusoida (SEARLE 1992, 116-117).
Joidenkin mielestä Searle onkin tosiasiassa ominaisuusdualisti (Katso esim. STICH 1987). Toisaalta
Searle itse selkeästi kieltää olevansa dualisti: biologinen naturalismi merkitse Searlen mukaan irtiottoa
koko tähänastisesta mielenfilosofisesta traditiosta. Katso esim. SEARLE 1992, 26.

ajateltu.35 Jos haluaa tietää, mitä intentionaaliset tilat ovat qua intentionaalisina tiloina,

täytyy Searlen mielestä tarkastella niiden loogisia ominaisuuksia.36

Searlen vastaus ei mielestäni kuitenkaan ole riittävä, sillä se sopii yhteen niin

materialismin kuin dualisminkin kanssa. Mutta Searle torjuu eksplisiittisesti kummatkin

käsitykset. Selvitäkseen tästä hänen pitäisi pystyä vastaamaan kysymykseen mikä

tarkkaan ottaen on intentionaalisten tilojen — tai mentaalisten tilojen yleensä —

ontologinen status. Jos kysymykseen ei saada vastausta, on esimerkiksi materialistisen

mielenfilosofian kannattajalla jälleen kaikki valtit käsissään. Hän voi aivan oikeutetusti

väittää, että intentionaalisuus on objektiivisesti havaittavien neurofysiologisten

prosessien kannalta yhtä epämääräinen käsite kuin arkipsykologiset käsitteet yleensä, ja

että siksi on samantekevää, minkälaisia loogisia ominaisuuksia mentaalisille tiloille

annamme.37

Searlen lopullinen vastaus mieli—ruumis -ongelmaan voidaan esittää kahden

näennäisesti vastakkaisen teesin muodossa:

1. Mentaaliset tilat ovat todellisia ilmiöitä, eikä niitä voida redusoida
mihinkään muuhun tai eliminoida määrittelemällä ne uudestaan.
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     38 "My own approach to mental states and events has been totally realistic in the sense that I think there
really are such things as intrinsic mental phenomena which cannot be reduced to something else or
eliminated by some kind of re-definition. [...] The picture I have been suggesting, and the picture that I
believe will eventually lead to the resolution of the dilemma, is one according to which mental states are
both caused by the operations of the brain and realized in the structure of the brain (and the rest of the
central nervous system)." SEARLE 1983, 262-265. "Pains and other mental phenomena just are features
of the brain (and perhaps the rest of central nervous system)." SEARLE 1984a, 19. Olen valinnut toisen
teesin jälkimmäisen osan muotoilun sillä perusteella, että SEARLE 1984a :sta alkaen Searle ei käytä enää
ilmausta "realisoitua aivoissa", vaan synonyymisesti ilmausta "olla aivojen piirre" ja koska itse asian
kannalta sananvalinnalla ei uskoakseni ole tässä suurta merkitystä.

     39 Searle kirjoittaa: "I believe that the various forms of behaviorism and functionalism were never
motivated by an independent investigation of the facts, but by a fear that unless some way was faund to
eliminate mental phenomena naively construed, we would be left with dualism and apparently insoluble
mind-body problem." SEARLE 1983, ix. Katso myös SEARLE 1984a, 15; 1992, 3-4. Searlen käsityksestä
arkipsykologiasta katso SEARLE 1992, 58-64.

     40 SEARLE 1984b, 7-8.

2. Aivojen operaatiot toisaalta aiheuttavat mentaaliset tilat ja toisaalta
mentaaliset tilat ovat aivojen (ja mahdollisesti muun keskushermoston)
piirteitä.38

Väitteistä ensimmäinen lausuu julki arkipsykologian ja maalaisjärjen mukaisen

käsityksen, että meillä todella on uskomuksia, kipuja, pelkoja, näköhavaintoja,

muistikuvia ja tunteita. Searlen mukaan juuri se, että hän hyväksyy näiden ilmiöiden

reaalisuuden sellaisenaan, erottaa hänet mielenfilosofian valtavirrasta. Materialismin

pyrkimys eliminoida tai redusoida mentaalinen johtuu ennemmin pyrkimyksestä välttää

dualismi hinnalla millä hyvänsä, kuin vallitsevien tosiasioiden itsenäisestä tutkimuksesta,

uskoo Searle.39

Searlen mukaan materialismi törmää seuraavaan ylipääsemättömään ongelmaan. Jos

minusta tietoisesti näyttää siltä, että olen tietoinen, riittää tämä havainto vakuuttamaan

minut siitä, että todella myös olen tietoinen.40 Tämä ei ehkä sinällään ole vielä kovin

uskottava argumentti, mutta Searle jatkaa perustelua.

Searle kehottaa pohtimaan, mikä olisi edellä kuvatun tilanteen vaihtoehto. Jos minusta

tietoisesti näyttää siltä, että olen tietoinen, mutta tosiasiassa en olisikaan tietoinen, niin

millaisessa tilassa tällöin olisin? Searlen mukaan kysymys jää vaille vastausta. Näin on

siitä syystä, että erottelu "kuinka asiat ovat/kuinka asiat näyttävät olevan" ei päde
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     41 Vaikka Searle muuten suhtautuu Descartesin perintöön epäilevästi tai torjuvasti (katso esim.
SEARLE 1984a, 14-15), cogito-argumentin Searle ainakin osittain hyväksyy: "[...] but I haven't the
faintest idea what it would mean to say that, though it seems to me that I am now conscious, in fact I am
not really conscious but rather I am ... What? The reason we are unable to fill in the gap with anything that
does not seem preposterous has been familiar since Descartes: If it consciously seems to me that I am
conscious then that is enough for me to be conscious. And that is why there cannot be a general "how
things seem"/"how things are" distinction for the very existence of conscious mental states." SEARLE
1984b, 7-8.

     42 "But we can´t make that sort of appearance-reality distiction for consciousness because
consciousness consists in the appearances themselves. Where appearance is concerned we cannot make
the appearance-reality distinction because the appearance is the reality." SEARLE 1992, 121-122.

     43 SEARLE 1983, 264; 1992, 1.

tietoisten mentaalisten tilojen tapauksessa.41 Mentaalisista tiloista ei päästä eroon

reduktion tai eliminoinnin avulla, koska (tietoisten) mentaalisten tilojen kohdalla se

miten asia henkilölle ilmenee, on varsinainen todellisuus.

Mutta me emme pysty erottelemaan ilmiasua todellisuudesta tietoisuuden
tapauksessa, koska tietoisuus koostuu ilmiasuista itsestään. Tietoisuuden
ollessa kyseessä emme pysty tekemään ilmiasu—todellisuus -erottelua,
koska ilmiasu on todellisuus.42

Searlen ensimmäinen teesi näyttää intuitiivisesti uskottavalta. Luonnollisesti sen

hyväksyminen edellyttää paitsi käsitteiden "reduktio" ja "eliminointi" tarkempaa

määrittelyä, myös Searlen argumentin lähempää tarkastelua. Palaan näihinkin

kysymyksiin vielä uudestaan tuonnempana.

Toista teesiä Searle kutsuu väitteeksi biologisen naturalismin (biological naturalism)

puolesta.43 Kuten huomataan, se jakautuu edelleen kahteen osaan:

2a. Aivojen operaatiot aiheuttavat mentaaliset tilat.
2b. Mentaaliset tilat ovat aivojen (ja mahdollisesti muun keskushermoston)
piirteitä.

Esimerkiksi aivojen aiheuttamasta mentaalisesta ilmiöstä Searle ottaa näköhavainnon.

Searlen mukaan sen perusteella mitä näköhavainnon neurofysiologiasta tiedetään,

voidaan sanoa, että sen aiheuttaa lukuisien hermosolujen toiminta miljoonissa eri

synapseissa. Jos nyt kysytään, missä kokemus näkemisestä sijaitsee, saadaan Searlelta

seuraava vastaus: se sijaitsee juuri siellä, aivoissa, missä sen aiheuttaneet prosessitkin



17

     44 Searle kirjoittaa: "[...] visual experience is caused by the firing of a vast number of neurons at
literally millions of synapses. But where, then, is the visual experience in this account? It is right there in
the brain where these prosesses have been going on." SEARLE 1983, 266-267. Mielestäni on aiheellista
kysyä, miksi Searle väittää näköhavainnon sijaitsevan vain aivoissa, eikä esim. aivoissa ja silmän
verkkokalvolla? Havaitsemisen neuropsykologian oppikirjoissa (katso esim. F.B. Goldstein, Sensation and
Perception) korostetaan erityisesti sitä, miten suuri osa informaation käsittelystä tapahtuu jo
verkkokalvolla ja matkalla näköaivokuorelle. Voidaankin kysyä, miksi meistä kuulostaa oudolta sanoa,
että havainto sijaitsee verkkokalvolla, mutta jos sanotaan sen sijaitsevan aivoissa, tämä ei kuulosta yhtä
oudolta. Vaikka aivojen toiminta on tietoisen havainnon syntymisen kannalta välttämätöntä, on tästä vielä
matkaa väitteeseen, että havaintokokemus on aivoissa. SEARLE 1984a:ssa ja tätä myöhemmissä
kirjoituksissa Searle ottaakin esimerkiksi aivojen aiheuttamasta mentaalisesta tilasta kivun (18-19). Onko
näköhavainto vaihtunut kipuun siksi, ettei kivun kokemiselle ole olemassa aistinelintä, jonka toiminta olisi
kokemuksen synnyn kannalta samalla lailla välttämätöntä kuin näköhavainnossa ja johon ei näin ollen
voida esittää edellistä vastaväitettä? Toisaalta vaikka kipu paikallistuukin luontevammin juuri aivoihin, ei
sitä voida pitää edustavana esimerkkinä mentaalisista tiloista - eihän Searle itsekään pidä sitä esim.
intentionaalisena.

     45 "[...] everything that matters for our mental life, all of our thougts and feelings, are caused by
prosesses inside the brain." SEARLE 1984a, 19. Katso myös SEARLE 1994b, 544.

     46 "You cannot correlate something with itself. You correlate footprints with the burglars, but not Bill
Sikes the burglar with Bill Sikes the burglar." J.J.C. Smart, "Sensations and brain prosesses", teoksessa
V.C. Chappell (toim.) The Philosophy of Mind. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1962. SEARLE 1983,
265. Toisin sanoen jos aivojen ja mielen välillä vallitsee jonkinasteinen identiteettirelaatio (vaikka
normaalin supervenienssin tasolla), ei niiden välille näytä jäävän tarpeeksi etäisyyttä, jotta kausaalirelaatio
olisi mahdollinen.

sijaitsevat.44 Mutta mikä pätee näköhavainnosta, pätee mentaalisista tiloista yleisesti:

prosessit aivoissa aiheuttavat ajatuksemme ja tunteemme, kaiken, millä on merkitystä

mentaalisen elämämme kannalta.45

Biologisen naturalismin teesin ensimmäinen puoli vetää selvästi Searlen teoriaa kohta

dualismia. Jos aivot aiheuttavat mielen, ei näyttäisi olevan mahdollista väittää, että mieli

on aivojen ominaisuus. Kausaalinen suhde ei yksinkertaisesti voi vallita kahden

identtisen entiteetin välillä.46 Toisaalta Searle myös vastustaa materialismin yritystä

redusoida tai eliminoida mieli, kuten edellä on havaittu. Tämäkin puhuu sen tulkinnan

puolesta, että Searle on tosiasiassa dualisti. Tulee siis kysyä, kuinka Searle voi heti

seuraavassa käänteessä väittää, että mentaaliset tilat ovat aivojen piirteitä.

Searlen mukaan tapaukset, joissa ei-erillisten ilmiöiden välillä vallitsee kausaalisuhde,

ovat varsin yleisiä. Searle valitsee esimerkiksi veden nestemäisyyden. Toisaalta

"vesisysteemin" alemman tason elementit, eli molekyylit, aiheuttavat sen korkeamman

tason piirteen eli nestemäisyyden, toisaalta taas vesi ei koostu mistään muusta kuin H2O

:sta. Esimerkin opetus on siinä, että aivan samoin myös aivojen alemman tason elementit,

neuronit ja synapsit, aiheuttavat sen korkeamman tason piirteet, kuten intentionaaliset
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     47 SEARLE 1983, 265-266; 1984a, 20-21; 1984b, 6; 1994b, 544-545. Searlen realisaatioväitteen
(väitteen 2b) taustalla on myös toinen ongelma, nimittäin mentaalisen kausaation ongelma. Koska Searle
määrittelee mentaalisen aivojen korkeammantasoiseksi ominaisuudeksi, voivat mentaaliset tilat vaikuttaa
kausaalisesti tapahtumien kulkuun. Ongelmasta lisää kohdassa 2.2.3. Mentaalinen kausaatio.

     48 "But at the bottom of our puzzlement is a misunderstanding of causation. It is tempting to think that
whenever A causes B there must be two dicrete events [...]. But that seems to me a mistake. And the way
to remove the mistake is to get a more sophisticated concept of causation." SEARLE 1984a, 20.

     49 SEARLE 1984b, 5-6. Searle kirjoittaa: "Once we see, however, that there is no philosophical or
metaphysical mystery to mind-brain relations we can kick the problem of specifying the exact details of
mind-body relations out of philosophy, where it does not belong, and into neurobiology, where it does."
SEARLE 1994b, 545.

     50 "Unless one defines 'physical' and 'mental' in such way that one is the negation of the other, there is
nothing in our ordinary notions of mental phenomena and physical reality that excludes cases of the
former from being instances of the latter." SEARLE 1984b, 9.

tilat ja tietoisuuden, vaikka koko systeemi rakentuu vain näistä alemman tason

elementeistä.47

Mieli—ruumis -ongelman taustalta paljastuu Searlen mukaan virheellinen käsitys

kausaalisuhteesta.48 Searle uskoo, että ongelma ratkeaa, kun oivalletaan intentionaalisten

tilojen samoin kuin muidenkin mentaalisten tilojen olevan aivojen kausaalisesti

aiheuttamia ja yhtä aikaa myös aivojen korkeamman tason piirteitä.

Tietämättömyytemme siitä, miten aivot kaiken tämän tekevät, on suurta, mutta se ei ole

metafyysistä, vaan empiiristä.49

Mielestäni Searlen biologisen naturalismin ydin tiivistyy tähän: Searle ei määrittele

mentaalista vain aivojen ominaisuudeksi, vaan lisäksi väittää, että aivojen ja mielen

välillä vallitsee kausaalisuhde. Intuitiivisesti näyttää siltä, ettei Searle voi pitää kiinni

molemmista oletuksista yhtäaikaa. Searlen mukaan tämä tulkinta johtuu toisaalta siitä,

että käsityksemme kausaatiosta on virheellinen ja toisaalta siitä, että miellämme

mentaalisen ja fysikaalisen erillisiksi ilmiöiksi. Searle kirjoittaa:

Jollei  "fysikaalista" ja "mentaalista" määritellä siten, että toinen on toisen
negaatio, ei mentaalisisa ilmiöitä ja fysikaalista todellisuutta koskevissa
tavanomaisissa käsitteissä ole mitään sellaista, joka tekisi mahdottomaksi,
että ensin mainitun tapaus voisi olla jäljimmäisen tapaus.50

Searlen mielestä sekä dualismi että materialismi ovat virheellisiä käsityksiä. Toisaalta

mentaaliset tilat ovat todellisia ilmiöitä, eikä niitä voida redusoida tai eliminoida kuten



19

materialismissa, toisaalta ne ovat "aivojen piirteitä", ruuansulatukseen verrattavia,

luonnollisia biologisia ominaisuuksia. Searlen käyttämät analogiat ovat kuitenkin sikäli

ilmeisen puutteellisia, että tietoisuuden suhde aivojen prosesseihin on vielä suureksi

osaksi hämärän peitossa, kun taas ruuansulatuksen, yhteyttämisen ja solunjakautumisen

mekanismit ovat jo pitkälti tiedossa. Ratkaisevaa Searlen naturalismin kannalta näyttäisi

loppujen lopuksi olevan se, että Searle katsoo ratkaisseensa mieli—ruumis -ongelman

sen käsitteellisessä tai filosofisessa merkityksessä, ja siirtäneensä sen siten

luonnontieteiden, erityisesti aivojen toimintaa tutkivan neurofysiologian alueelle, jonne

se hänen mukaansa varsinaisesti kuuluu. Millainen suhde mentaalisen ja fysikaalisen

välillä tosiasiassa vallitsee, se jää Searlen teoriassa ratkaisematta.

2.2.3. Mentaalinen kausaatio

Mieli—ruumis -ongelmaan eräs läheisesti liittyvä alaongelma on niin kutsuttu

mentaalisen kausaation ongelma (the problem of mental causation). Se voidaan muotoilla

myös dilemmaksi seuraavasti.

Jos mentaalisten tilojen erityisesti mentaalisilla erityispiirteillä oletetaan olevan

kausaalisia vaikutuksia, niin silloin tämä kausaalisuhde näyttää täysin käsittämättömältä

ja suorastaan mystiseltä. Ei tunnu mahdolliselta ajatella, että esimerkiksi haluni syödä

salmiakkia ärsyttää tiettyjen aivosolujen dendriittejä (tuojahaarakkeita) tai livahtaa

solukalvon läpi ja aiheuttaa näin sen, että käteni ojentuu ja tartun salmiakkipastilliin.

Spesifisti mentaalisena tilana halu syödä salmiakkia ei yksinkertaisesti näytä olevan

sellainen entiteetti, joka voisi esimerkiksi läpäistä solukalvon.

Toisaalta taas jos pidetään kiinni tavanomaisesta kausaatiokäsityksestä, jonka mukaan

tapahtumien tai tilojen kausaalisesti merkityksellisiä piirteitä ovat vain ne piirteet, joihin

kausaalilait pätevät (ja jotka ovat näin ollen fysiikan lakien alaisia), niin tällöin

mentaalisten tilojen mentaalisilla erityispiirteillä ei voi olla mitään kausaalisia

vaikutuksia. Toisin sanoen mentaalisilla tiloilla on kausaalisia vaikutuksia vain sikäli,

kun ne ovat jossain määrin identtisiä joidenkin fysikaalisten tilojen kanssa.
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     51 SEARLE 1983, 270.

t1                                                                                                                t2
toimintaintentio                                                                                              ruumiinliike

     aiheuttaa ja                                                                                                 aiheuttaa ja
       realisoi                                                                                                        realisoi

hermosolujen toiminta                                                                                   fysiologiset                    
                                                                                                                          muutokset

Kuva 1

Voidaan huomata, että on kyseessä aito dilemma: joko mentaalisilla tiloilla on

kausaalisia vaikutuksia qua mentaalisina tiloina, jolloin hyväksymme dualismin ja

hylkäämme normaalin kausaatiokäsityksen, tai mentaalisilla tiloilla on kausaalisia

vaikutuksia, koska ne toteuttavat jonkin fysikaalisen kuvauksen, esimerkiksi ovat

tosiasiassa aivotiloja. Jälkimmäisessä tapauksessa hyväksymme jonkinasteisen

materialismin, mutta hylkäämme samalla maalaisjärjen mukaisen ajatuksen siitä, että

mentaalisten tilojen erityisesti mentaalisilla erityispiirteillä on kausaalisia vaikutuksia.

Searle ratkaisee mentaalisen kausaation ongelman vetoamalla kahteen erilaiseen tapaan

kuvata yhtä ja samaa substanssia. Ajatelkaamme esimerkiksi aikomusta nostaa kättä.

Searle esittää tästä seuraavanlaisen kaavion51:

Alemmalla tasolla, eli mikrotasolla, aivojen hermosolujen prosessit aiheuttavat ja

realisoivat makrotason mentaalisen tilan, tässä aikomuksen toimia, hetkellä t1.

Vastaavasti hetkellä t2 fysiologiset muutokset mikrotasolla — kalsiumionien

tunkeutuminen lihassolujen solulimaan ja niin edelleen — aiheuttavat ja realisoivat

makrotason ruumiin liikkeen, tässä käden nousemisen. Mutta mikä on näiden neljän eri

tapahtuman, mikro- ja makrotason tapahtumien hetkillä t1 ja t2, suhde toisiinsa?

Searlen mukaan mikrotason tapahtumat hetkellä t1 aiheuttavat mikrotason tapahtumat

hetkellä t2. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että makrotason mentaaliset ilmiöt olisivat
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     52 "The phenomena at t1 and t2 respectively are the same phenomena described at different levels of
description." SEARLE 1983, 269.

     53 SEARLE 1983, 271.

     54 "But if we think of ourselves as living in one world which contains mental things in the sense in
which it contains liquid things and solid things, then there are no metaphysical obstacles to a causal
account of such things." Ibid.

epifenomenaalisia, sillä makrotason mentaalinen tila hetkellä t1 (aikomus nostaa käsi)

todella aiheuttaa makrotason muutoksen hetkellä t2 (käsi nousee). Searle kirjoittaa:

Ilmiöt hetkillä t1 ja t2 ovat kummatkin, omalla ajan hetkellään, sama ilmiö
esitettynä eri kuvaamisen tasolla.52

Korostaakseen asiaa Searle huomauttaa, että kaavioon voitaisiin lisätä myös poikittaiset

nuolet. Tällöin huomattaisiin, että hermosolujen toiminta aiheuttaa ruumiin liikkeitä ja

että toiminta-aikomus aiheuttaa fysiologisia muutoksia. Searlen mukaan näin voidaan

ratkaista edellä mainitun dilemman molemmat puolet.

Dilemman ensimmäisen puolen mukaan jos mentaalisten tilojen erityisesti mentaalisilla

piirteillä oletetaan olevan kausaalisia vaikutuksia, ei tätä kausaalisuhdetta voida selittää

luonnontieteen pohjalta: suhde on täysin mystinen. Searle väittää, että tämä on

näköharha. Koska niin uskomukset ja halut, yhtä hyvin kuin janon tunne tai

näköaistimuskin, todella ovat aivojen piirteitä, ei mielen ja aivojen välisessä

kausaalisuhteessa ole mitään mystistä. Kausaalisuhde vain näyttää mystiseltä, koska

erehdymme ajattelemaan, että mentaalinen ja fysikaalinen nimeävät erillisiä ontologisia

kategorioita.53

Mutta jos ajattelemme elävämme yhdessä maailmassa, johon kuuluu
mentaalisia asioita samassa merkityksessä kuin missä nestemäiset tai
kiinteät asiat kuuluvat siihen, niin ei ole olemassa mitään metafyysisiä
esteitä sille, että näiden asioiden kausaalisuudesta esitetään kuvaus.54

Dilemman toinen puoli taas väittää, että jos hyväksytään perinteinen kausaatiokäsitys

kausaalilakeineen, niin mentaalisten tilojen mentaalisilla erityispiirteillä ei voi olla

mitään kausaalisia vaikutuksia. Tähän Searle huomauttaa, että mentaaliset tilat voivat

olla aidosti kausaalisia, vaikka ne eivät noudattaisikaan joitakin tiettyjä kausaalilakeja.

Se riittää, että mentaalinen kausaatio on riittävän säännöllistä, että esimerkiksi janon
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     55 Ibid. Tässä yhteydessä Searle pohtii myös kysymystä, ovatko mentaalisten tilojen realisaatiot aivoissa
ennemmin "type-type" kuin "token-token" tyyppisiä. Samalla Searle esittää seuraavan, mielestäni erittäin
kiinnostavan väitteen: "For all we know the type of realizations that Intentional states have in the brain
may be describable at much higher functional level than that of the specific biochemistry of the neurons
involved." SEARLE 1983, 272. (Kursivointi lisätty.) Tässä Searle tulee erittäin lähelle funktionalismin ja
myös tekoälytutkimuksen lähtökohtaa. Searlen kiinalaisen huoneen argumentin valossa väite vaikuttaa
suorastaan kummalliselta: Kuinka Searle voi toisaalta kokonaan hylätä minkään aivotiloja ja mentaalisia
tiloja välittävän tason ja toisaalta ehdottaa, että intentionaaliset tilat realisoituvat juuri tällaisella tasolla?

     56 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, osa I, kirja II, luku I, §5; MARJOMAA
1990, 7. Brentanon teesin mukaan intentionaalisuus on "mentaalisen merkki" (mark of the mental). Juuri
intentionaalisuuden avulla voidaan määrittää mentaalisen ja fysikaalisen ero, sillä vain mentaaliset ilmiöt
ilmentävät intentionaalisuutta. Tästä seuraa, että koska intentionaalisuus on mentaalisen redusoitumaton
ominaisuus, eivät mentaaliset ilmiöt voi olla fysikaalisia ilmiöitä. Daniel Dennett, "Intentionality". The
Cambridge Dictionary of Philosophy, 1995, 381.

     57 "[...] Intentionality is that property of many mental states and events by which they are directed or
about or of objects and states of affairs in the world." SEARLE 1983, 1. Tässä Searle liittyy pitkään
traditioon. Traditioon, joka ulottuu - kuten Frances A. Yates huomauttaa - ainakin keskiajalle. Yatesin
mukaan ensimmäinen skolastinen filosofi, joka otti käyttöön termit intentio prima ja intentio secunda, oli
Ramon Lull (1232-1316), joka johti ne joko al-Ghazalin (1058-1111) tai al-Farabin (870-950) logiikasta.
Yates, Frances A., "The Art of Ramon Lull". Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XVII,
1954, 154-173; MARJOMAA 1990, 9.

tunne yleensä aiheuttaa juomisen tai että aikomus toimia yleensä johtaa toimintaan.

Kuinka nämä tilat realisoituvat aivoissa, jää Searlen mukaan avoimeksi empiiriseksi

kysymykseksi.55 Oleellista on, sanottakoon se vielä kerran, että Searle uskoo

ratkaisseensa mieli—ruumis -ongelman sen metafyysisessä merkityksessä. Samalla

avaimella hän sitten avaa myös mentaaliseen kausaatioon liittyvän dilemman.

2.3. Intentionaalisuus ja tietoisuus

Jokaista psyykkistä ilmiötä luonnehtii se, mitä keskiajan skolastikot
kutsuivat objektin intentionaaliseksi ineksistenssiksi ja mitä me kutsumme
[...] yhteydeksi sisältöön, kohdistumiseksi objektiin. Jokaisella psyykkisellä
ilmiöllä on jokin objekti, vaikkakaan ei samalla tavoin. Mielipide esittää
jotakin, arvostelmassa hyväksytään tai hylätään jotakin, halussa jokin on
haluttu, ja niin edelleen.56

Searlen intentionaalisuusteoria muistuttaa Brentanon käsitystä ainakin kahdessa

suhteessa. Ensinnäkin Searle hyväksyy käsityksen intentionaalisuudesta kohdistumisena

objektiin. Intentionaalisuus on Searlen mukaan

se useiden mentaalisten tilojen tai tapahtumien ominaisuus, jonka nojalla
ne ovat suuntautuneet tai viittaavat objekteihin ja asiantiloihin
maailmassa.57
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     58 Searle huomauttaa oivaltavasti: "If I tell you I have a belief or a desire, it always makes sense for you
to ask 'What is it exactly that you believe?' or 'What is it that you desire?'; and it won't do for me to say 'Oh
I just have a belief and a desire without believing anything or desiring anything'. My belief and desire
must always be about something." SEARLE 1983, 1.

     59 Op. cit. 1-2.

     60 Op. cit. 26. Searlen projekti sivuaa Brentanon intentionaalisuuskäsitystä myös siinä mielessä, että
Searle väittää intentionaalisuuden olevan syy sille, ettei luonnontieteen menetelmät ole osoittautuneet
menestyksellisiksi ihmisen toimintaa selitettäessä. SEARLE 1983, x.

     61 SEARLE 1983, 262.

     62 Katso esim. SEARLE 1980a, 417; 1984a, 18-19; 1992, 1. Mielestäni se, että Searle joutuu yhä
uudestaan ja uudestaan toistamaan biologisen naturalismin teesiään saattaa olla oireellista: se kertoo, että
Searle ei ehkä sittenkään onnistu eksplikoimaan näkemystään täysin ymmärrettävästi.

Jos esimerkiksi henkilöllä on jokin uskomus ja häneltä kysytään mitä hän uskoo, olisi

kummallista jos hän vastaisi "enpä mitään erityistä, minulla vain on uskomus".

Kummastuksen aiheuttaa se, että jotkut mentaaliset tilat, kuten juuri uskomukset ja halut,

ovat välttämättä intentionaalisia. Jos henkilöllä on uskomus, sen täytyy olla uskomus,

että asiaintila on niin tai näin; jos henkilöllä on halu, sen täytyy olla halu tehdä jotakin,

tai halu, että jotain tapahtuisi.58

Searle ei kuitenkaan pidä Brentanon tavoin kaikkia mentaalisia tiloja intentionaalisina.

Esimerkiksi hermostuneisuus tai ahdistus eivät välttämättä edellytä ulkopuolista

kohdetta, joihin ne olisivat suuntautuneet. Jos ahdistuneelta henkilöltä kysytään mikä

häntä ahdistaa, voi hän vastata: "ei mikään erityisesti, olen vain ahdistunut". Searlen

käsityksen mukaan tässä ei pitäisi olla mitään outoa.59

Toiseksi Searle näyttää ainakin osittain hyväksyvän Brentanon käsityksen

intentionaalisuudesta mentaalisen merkkinä. Searlen mukaan intentionaalisuus on niin

perustava mielen ominaisuus, että sitä ei voida analysoida muilla, ei-intentionaalisilla

käsitteillä.60 Tässä kohtaa on kuitenkin syytä olla tarkkana. Toisaalta Searle todella pitää

intentionaalisia tiloja intrinsisinä, ei-redusoituvina tiloina,61 mutta toisaalta hän väittää,

että ne realisoituvat aivojen rakenteessa.62 Voidaan huomata, että tässä törmätään samaan

jännitteeseen, josta oli jo puhetta edellä mieli—ruumis -ongelman yhteydessä: kuinka

mentaaliset tilat voivat olla ei-redusoituvia ja silti realisoitua aivojen rakenteessa?
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     63 Esimerkiksi uskomus, että minulla on sukat jalassa, on intentionaalinen, mutta en ollut siitä tietoinen
ennen kuin aloin ajatella asiaa.

     64 SEARLE 1983, 2-3. Searle huomauttaa myös, ettei sanalla "intentionality" sen teknisessä merkityk-
sessä ole mitään erityistä yhteyttä aikomukseen (to intend) tehdä jotakin. Sama pätee suomen kieleen:
lainasana "intentio" viittaa aikomukseen tai pyrkimykseen, mutta intentionaalisuuden teoriassa
aikomuksella ei ole mitään erityisasemaa muiden intentionaalisten mielentilojen joukossa. Ibid.

     65 "One of the hardest - and most important - tasks of philosophy is to make clear distinction between
those features of the world that are intrinsic, in the sense that they exist independently of any observer,
and those features that are observer relative, in the sense that they only exist relative to some outside
observer or user." SEARLE 1992, xii-xiii.

     66 Voidaan tietenkin kysyä, onko olemassa intrinsisiä ominaisuuksia, ja jos on, niin mitä ne ovat.
Kysymyksen selvittäminen vaatisi analysointia, johon tässä ei ole mahdollisuutta. On kuitenkin
huomattava, että Searle ei pidä intrinsisyyttä ja relationaalisuutta toistensa vastakohtina (kuten esim.
Steven J. Wagner, "Relation", The Cambridge Dictionary of Philosophy, 1995, 688-690). Searle
kirjoittaa: "In common speech 'intrinsic' is often opposed to 'relational'. Thus the moon intrinsically has
a mass, but is not intrinsically satellite. It is only satellite relative to the earth. In this sense of intrinsic,

On myös syytä panna merkille, että intentionaalisuus ei ole Searlelle yhtä kuin tietoisuus.

Henkilö voi olla tietoisesti ahdistunut, mutta kuten on huomattu, ahdistuksen ei tarvitse

olla intentionaalista. Myös päinvastainen asiaintila on mahdollinen. Henkilöllä voi olla

monia uskomuksia, jotka ovat kyllä intentionaalisia, mutta jotka eivät ole parhaillaan

hänen tietoisuudessaan.63 Intentionaalisten tilojen luokkaan ja tietoisten tilojen luokkaan

siis kuuluu yhteisiä jäseniä, mutta luokat eivät ole identtiset, eikä kumpikaan kuulu

kokonaan toisen alaan.64

Esittelen seuraavassa lyhyesti Searlen tekemän erottelun intrinsisen, johdetun ja

näennäisen intentionaalisuuden välille. Erottelu on keskeinen paitsi Searlen

mielenfilosofian kannalta yleisesti, erityisesti hänen esittämälleen argumentille

intentionaalisuuden ja tietoisuuden välisestä yhteydestä. Ennenkuin siirryn käsittelemään

tätä yhteysperiaatteeksi (Connection Principle) kutsuttua argumenttia, luon vielä lyhyen

katsauksen Searlen tapaan analysoida intentionaalisia tiloja. 

2.3.1. Intrinsinen, johdettu ja näennäinen intentionaalisuus

Yksi filosofian tärkeimpiä tehtäviä on Searlen mukaan tehdä selvä ero maailman

intrinsisten (intrinsic) piirteiden ja havaitsijasta riippuvien (observer relative) piirteiden

välillä.65 Intrinsisellä Searle tarkoittaa nimenomaan havaitsijasta riippuvan tai johdetun

(ominaisuuden) vastakohtaa: todellista, sisäistä ja aitoa, ei havaitsijasta riippuvaa

ominaisuutta.66 Esimerkiksi massa on objektin intrinsinen ominaisuus, olla kylpyamme
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people who believe in the intentional states with 'wide content', that is content essentially involving
relations to objects outside the mind, would be forced to deny that such intentional states are intrinsical,
because they are relational. [...] The distinctions I am making now are independent of the dispute about
wide and narrow content. So I am just stipulating that by 'intrinsic intentionality' I mean the real thing as
opposed to the mere appearance of the thing (as-if), and as opposed to derived forms of intentionality such
as sentences, pictures, etc." SEARLE 1992, 80.

     67 Tämä on Searlen mukaan selitys sille, miksi on olemassa tiede, jonka alaan massa kuuluu (fysiikka),
mutta ei ole "kylpyammetiedettä." Mielestäni kysymystä siitä, mikä tarkkaan ottaen on Searlen tarkoittama
ero intrinsisen ja havaitsijasta riippuvan ominaisuuden välillä, tulisi kuitenkin pohtia perusteellisemmin.
Jos esimerkiksi kaikki kuolisimme, eihän olisi olemassa myöskään ketään, joka määrittelisi kylpyammeen
massan. Vai tarkoittaako Searle sitä, että kylpyammeen massalla on kausaalisia vaikutuksia siitä
riippumatta, havaitseeko niitä kukaan? Searlen tekemä erottelu intrinsisten ja havaitsijasta riippuvien
ominaisuuksien välillä vaikuttaa kaikkea muuta kuin itsestään selvältä.

     68 "[...] intrinsic intentionality is a phenomenon that humans and certain other animals have as part of
their biological nature. It is not a matter how they are used or they think of themselves or how they choose
to describe themselves. It is just a plain fact about such beasts that, for example, sometimes they get
thirsty or hungry, they see things, fear things, etc. All of the italicized expressions in the previous sentence
are used to refer to intrinsic intentional states." SEARLE 1992, 79.

     69 "1. I am now thirsty, really thirsty, because I haven't had anything to drink all day. 2. My lawn is
thirsty, really thirsty, because it has not been watered in a week. 3. In French, 'j'ai grand soif' means 'I am
very thirsty'." SEARLE 1992, 78. Searle tekee nämä erottelut myös seuraavissa kohdissa: SEARLE
1980b, 451-452; 1983, 1-3; 1984b, 3-5.

ei ole. Jos kaikki kuolisimme, kylpyammeella olisi edelleen sama massa, mutta kukaan

ei enää pitäisi sitä kylpyammeena.67

Intentionaalisuus on Searlen mukaan ihmisten ja joidenkin muiden eläinten intrinsinen

biologinen ominaisuus.

Intrinsinen intentionaalisuus on ilmiö, joka on osa ihmisten ja eräiden
muiden eläinten biologista luontoa. Se ei ole jotakin, joka riippuisi siitä
kuinka näitä käytetään tai kuinka nämä ajattelevat itsestään tai kuinka nämä
päättävät itseään kuvata. Näiden otusten kohdalla on yksinkertaisesti totta,
että esimerkiksi välillä ne ovat janoisia tai nälkäisiä, että ne näkevät
asioita, että ne pelkäävät jotakin, jne. Kaikkia edellisessä kursivoituja
ilmauksia käytetään viittaamaan intrinsisiin intentionaalisiin tiloihin.68

Searlen teoriassa tietokoneilla, autojen kaasuttimilla ja lämpöpatterin termostaateilla ei

siten ole intentionaalisuutta tosiasiassa lainkaan. Searle havainnollistaa

intentionaalisuuden eri merkitysten eroja kolmen esimerkkilauseen avulla:

a) Olen hyvin, hyvin janoinen, koska en juonut tänään mitään.
b) Pihanurmikkoni on hyvin, hyvin janoinen, koska sitä ei ole kasteltu
viikkoon.
c) Ranskaksi "j'ai grand soif" tarkoittaa "olen hyvin janoinen".69
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     70 Searle kirjoittaa: "The first sort of ascription ascribes intrinsic intentionality. If such a statement is
true, there must really be an intentional state in the object of the ascription." SEARLE 1992, 78.

     71 "My present state of thirst has intrinsic intentionality because there is no way I could be in exactly
this state and not be thirsty, and the thirst is independent of anyone else's attitude about it. [...] What real
world facts make it literally the case that I am now thirsty and how do they differ from the facts that
correspond to my metaphorical ascription of thirst to my lawn? One fact that makes it true that I am now
literally thirsty is that there is present in me now a certain mental state with a certain mental content.
Among other things, this mental content involves a desire to drink." SEARLE 1988, 527-528. Kursivointi
lisätty.

     72 Searlen mukaan voidaan sanoa termostaattien havaitsevan lämpötilanmuutoksia, kaasuttimen tietävän
milloin rikastaa seosta ja tietokoneen muistavan enemmän kuin naapurin tietokone vain
vertauskuvallisessa mielessä. Tämä on harmitonta niin kauan kuin metaforista kielenkäyttöä ei oteta
kirjaimellisesti. SEARLE 1980b, 452; 1992, 79.

     73 Ibid. Keskustellessaan ikään kuin -intentionaalisuudesta Searle käyttää selvyyden vuoksi kursivointia
ilmauksen "ikään kuin" yhteydessä: "To avoid confusion, it is important to emphasize that as-if
intentionality is not a kind of intentionality, rather a system that has as-if intentionality is as-if-it-had-
intentionality." SEARLE 1992, 78-79. Sana "näennäinen" on sikälikin sopiva, että se muistuttaa tällaisen
intentionaalisuuden olevan katsojan silmässä tai näössä.

Searlen mukaan ensimmäinen lause on intrinsisen intentionaalisuuden ilmaus. Jos lause

on totta, täytyy sen sanojalla olla lauseen ilmaisema mentaalinen tila.70 Searle näyttää

ajattelevan, että intentionaalisuuden intrinsisyys on seurausta episteemisestä tosiasiasta:

ulkopuolisen on mahdotonta kyseenalaistaa henkilön kokemusta omasta mentaalisesta

tilastaan. Jos henkilö tuntee olevansa janoinen, hän on janoinen, sillä janoisuuden

kokemus on riittävä ehto sille, että henkilö on janoinen. Mentaalisten tilojen

intentionaalisuus on tästä syystä intrinsistä intentionaalisuutta.71

Toisessa lauseessa intentionaalisuudesta puhutaan Searlen mielestä vain metaforisesti eli

vertauskuvallisesti. Nurmikon sanotaan olevan janoinen ajatellen, että jos itse olisi

samassa tilanteessa - viikon ilman vettä - olisi varmasti hyvin janoinen. Searle väittää,

että tämän lauseen tapaiset väitteet ovat psykologisesti irrelevantteja, koska ne eivät

edellytä mentaalisten tilojen olemassaoloa. Termostaatilla tai nurmikolla ei tosiasiassa

ole mentaalisia tiloja eikä intentionaalisuutta, mutta voimme ajatella ja puhua ikään kuin

niillä olisi.72 Searle kutsuu tällaista "intentionaalisuutta" joko havaitsijasta riippuvaksi

intentionaalisuudeksi (observer relative intentionality) tai ikään kuin -

intentionaalisuudeksi (as-if intentionality), mutta tarkoittaa molemmilla samaa asiaa.

Koska Searlen mukaan näissä tapauksissa ei oikeastaan ole kyse intentionaalisuudesta

lainkaan, voitaisiin ehkä puhua myös näennäisestä intentionaalisuudesta.73
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     74 Erityisesti henkilölle, joka ei osaa ranskaa, lause "j'ai soif" on merkityksetön (ellei se sattumalta
merkitse hänen kielessään jotakin).

     75 "But the intentionality in the French sentence is not intrinsic to that particular sentence construed just
as a syntactical object. [...] Linguistic meaning is a real form of intentionality, but it is not intrinsic
intentionality. It is derived from the intrinsic intentionality of the users of the language." SEARLE 1992,
78-79.

     76 "What exactly is the relation between Intentional states and the objects and states of affairs that they
are in some sense about or directed at?" SEARLE 1983, 4.

Lause c muistuttaa ensimmäistä lausetta. Ranskaksi "j'ai grand soif" todella tarkoittaa

samaa kuin lauseen a alkuosa. Searlen mukaan henkilö voi kirjaimellisesti askriboida eli

omistaa (ascribe) intentionaalisuuden ranskankieliselle lauseelle, mutta lause itsessään

ei ole intrinsisesti intentionaalinen. Mitä tämä tarkoittaa?

Searle on hyvin johdonmukainen väitteessään, että vain mentaaliset tilat voivat olla

intrinsisesti intentionaalisia. Niinpä lause "j'ai grand soif" ei Searlen mukaan itsessään

viittaa mihinkään, vaan se saa merkityksensä kielen käyttäjiltä. Sama lause olisi voinut

merkitä jotain aivan muuta tai ei mitään.74 Lauseiden ja sanojen ominaisuus viitata

johonkin ja merkitä jotakin periytyy kielen käyttäjän intrinsisestä intentionaalisuudesta.

Lauseen c intentionaalisuus on todellista, toisin kuin lauseen b, mutta ei intrinsistä, vaan

johdettua (derived intentionality).75

2.3.2. Intentionaalisuuden logiikkaa

Searlen mukaan intentionaalisuuden logiikan teorian perusongelma on seuraava:

Mikä tarkkaan ottaen on suhde intentionaalisten tilojen ja niiden objektien
tai asiaintilojen välillä, joihin ne viittaavat tai joihin ne ovat
suuntautuneet?76

Ongelmalliseksi intentionaalisuusrelaation tekee Searlen mukaan se, että vastaukseksi

edelliseen kysymykseen ei käy mikään tavallinen asioiden välisen suhteen kuvaus.

Esimerkiksi henkilö voi uskoa, että Ranskan keisari on kalju, vaikka sellaista henkilöä,
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     77 Ongelmaa kutsutaan intentionaalisten objektien ineksistenssin ongelmaksi, ja siihen liittyy varsin
laaja keskustelu. Searlen mielestä intentionaalisten tilojen kohteet, eli intentionaaliset objektit, ovat
olemassa aivan kuten muutkin oliot maailmassa. Jos siis henkilö katsoo pöytää, ei hän näe vain pöydän
representaatiota, vaan todellisen, aktuaalisen pöydän. Siinä tapauksessa, ettei objektia ole olemassa
todellisuudessa (esim. Euroopan keisari), on sanottava vain, että mikään ei toteuta vastaavaa uskomusta.
Toisin sanoen uskomus on tällöin epätosi. SEARLE 1983, 17.

     78 Kutsua intentionaalisuutta ominaisuudeksi (SEARLE 1983, 1) ja relaatioksi (ibid., 4) näyttää
ristiriitai-selta, mutta ei välttämättä ole sitä, sillä tietyssä katsannossa relaatiot ovat vain kaksi- tai
useampipaikkaisia ominaisuuksia tai niiden ekstensioita. Katso esim. Steven J. Wagner, "Relation". The
Cambridge Dictionary of Philosophy, 1995, 688-690. Seuraako tästä sitoumuksesta joitain ongelmia
Searlen intentionaalisuusteorialle, jää tämän tutkielman ulkopuolelle.

     79 Tämä on luonnollisesti kiistanalainen väite. Searle itse on kuitenkin ollut yksi merkittävimpiä kielen
filosofian (philosophy of language) kehittäjiä 50-luvulta alkaen (katso esim. SEARLE 1969 ja 1974).
Searlen ratkaisu merkitystä koskevaan peruskysymykseen —  kuinka pääsemme niin sanotusti fysiikasta
semantiikkaan — on seuraava. Puheaktin yhteydessä mieli intentionaalisesti liittää mentaalisen tilan
fyysiseen ilmaisuun (ääniin, jotka tulevat henkilön suusta tai merkkeihin paperilla, jne.) samat
toteutuvuusehdot, kuin mitkä mentaalisella tilalla on itsellään. Merkitys periytyy siis henkilön
intentionaalisesta aikomuksesta representoida. Representaation käsite puolestaan voidaan purkaa
sopivuussuunnan ja toteutuvuusehtojen käsitteiden avulla, jolloin kielellisen merkityksen ongelma Searlen
mukaan on ratkaistu. SEARLE 1983, 163-164. Ratkaisun pätevyyden arviointi menee tämän tutkimuksen
ulkopuolelle.

     80 "Intentional states represent objects and states of affairs in the same sense of 'represent' that speech
acts represent objects and states of affairs [...]. We already have fairly clear intuitions about how
statements represent their truth conditions, about how promises represent their fulfilment conditions [...];
indeed, we even have something of a theory about these various types of speech acts; and I am going to
tap this prior knowledge to try to explain how and in what sense Intentional states are also
representations." SEARLE 1983, 4-5. Searle kuitenkin huomauttaa, ettei hän tarkoita tällä, että
intentionaalisuus olisi essentiaalisesti tai välttämättä lingvistinen ilmiö. Päinvastoin, Searlen mukaan kieli
on johdettu intentionaalisuudesta. Ibid. Vrt. myös CARRUTHERS 1996.

johon uskomus viittaa, ei ole edes olemassa.77 Silti henkilö voi uskoa näin ilman, että se

mitä hän uskoo olisi epätotta.78

Searlen strategiana on paljastaa intentionaalisuuden luonne käyttämällä hyväksi

puheakteja (speech acts) koskevaa tietoamme. Searlen mukaan meillä on jo varsin hyvä

käsitys siitä, kuinka erityyppisten puheaktien (väitteet, lupaukset, käskyt) totuusehdot

liittyvät puheaktin sisältämään propositioon.79 Searle väittää, että intentionaaliset tilat

liittyvät kohteisiinsa samalla tavalla kuin puheaktit liittävät lausujansa maailmaan.80

Esittelen seuraavassa lyhyesti keskeisimmät Searlen intentionaalisuusteorian ideat ja

hänen lanseeraamansa tekniset käsitteet.

Representatiivinen sisältö ja psykologinen muoto. Puheaktit koostuvat kahdesta osasta:

propositionaalisesta sisällöstä (propositional content) ja tavasta, jolla tämä sisältö

esitetään (illocutionary force). Sama propositionaalinen sisältö voidaan ilmaista eri
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     81 SEARLE 1969, 4-12.

     82 SEARLE 1983, 6. Edellä sanottu voidaan Searlen mukaan ilmaista myös eksaktimmin. Esimerkiksi
jos mies rakastaa vaimoaan ja uskoo, että ulkona sataa, voidaan tämä ilmaista seuraavasti:

Rakastaa (vaimo)
Uskoo (ulkona sataa).

Jos psykologista muotoa merkitään symbolilla "S" ja representatiivista sisältöä symbolilla "r", saadaan
intentionaalisille tiloille seuraava yleinen rakenne:

S(r).

Searlen mukaan intentionaaliset tilat eroavat puheakteista siinä, että niillä on oltava aina jokin
representatiivinen sisältö. Esimerkiksi seuraavilla puheakteilla ei ole mitään sisältöä: "Ouch!", "Hello!"
ja "Goodbye!". Tapauksissa, joissa intentionaalisen tilan representatiivinen sisältö on välttämättä
kokonainen propositio, kuten uskomusten kohdalla, Searle viittaa tilan sisältöön termillä
"propositionaalinen sisältö" (erotuksena tapauksista, kuten rakastaminen, joissa sisällön ei tarvitse olla
kokonainen propositio). Op. cit. 6-8.

tavoin: voin käskeä sinua poistumaan huoneesta, ehdottaa sinulle, että poistut huoneesta

tai ennustaa, että sinä poistut huoneesta. Searlen ajatus on, että se mikä pätee

puheakteihin, pätee myös intentionaalisiin tiloihin.81

Kun tarkastellaan erityyppisiä mentaalisia ilmiöitä, voidaan havaita, että Searle on

oikeassa. Kuten Searle toteaa, voin uskoa, että sinä poistut huoneesta, pelätä, että sinä

poistut huoneesta tai haluta, että sinä poistut huoneesta. Näitä intentionaalisten tilojen

ominaisuuksia Searle kuvaa termeillä "representatiivinen sisältö" (representative content)

ja "psykologinen muoto" (psychological mode). Mainittujen intentionaalisten tilojen

representatiivinen sisältö on, että sinä poistut huoneesta ja psykologinen muoto joko

uskomus, pelko, tai halu.82

Sopivuussuunta. Väitelauseista pitää yleisesti paikkansa, että ne ovat joko tosia tai

epätosia. Lauseen totuusarvon ratkaisee se, onko maailma sellainen kuin lauseessa sen

väitetään olevan. Käskyistä ja lupauksista ei voida todeta samoin. Jos käskyä ei totella,

ei sen sanota olevan epätosi, vaan vika on pikemminkin henkilössä, joka ei tottele sitä.

Jos lupaus rikotaan, ei lupaus ole epätosi, vaan lupauksen rikkojan sanotaan tehneen

väärin.

Nämä erilaiset puhetavat johtuvat puheaktien erilaisista sopivuussuunnista (directions of

fit). Väitelauseiden sopivuussuunta on kielestä maailmaan: jos väite ei ole totta, emme

sano, että maailmassa on vikaa, vaan että lause itse on epätosi. Lupausten, pyyntöjen,
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     83 Op. cit. 7-8. Searlen mukaan joissakin tapauksissa ei voida sanoa, mikä sopivuussuunta on
kysymyksessä. Jos pyydän henkilöltä anteeksi, että loukkasin häntä ja hän vastaa: "Mitä suotta, enhän edes
huomannut koko asiaa", voisi ajatella, että pyynnön sopivuussuunta on kielestä maailmaan - osoittautuihan
olettamukseni, että loukkasin toista, epätodeksi. Tämä on sinänsä totta, muttei vastaa sitä, mistä
anteeksipyynnössä on varsinaisesti kysymys. Anteeksipyynnössähän ei varsinaisesti oteta kantaa siihen,
onko anteeksipyynnön aihe totta vai ei, vaan ilmaistaan surua siitä, minkä oletetaan tapahtuneen. Tässä
mielessä anteeksipyynnöllä ei ole sopivuussuuntaa lainkaan. Ibid.

     84 Sopivuussuunnan käsitteeseen liittyy jotakin hämmentävää. Jos jokin x sopii johonkin y, eikö voida
yhtä hyvin sanoa, että y sopii x: ään? Searle myöntää, että sopivuus on symmetrinen relaatio, mutta katsoo,
että on silti mielekästä puhua erilaisista sopivuussuunnista. Searle antaa seuraavan esimerkin: "If
Cinderella goes into a shoe store to buy a new pair of shoes, she takes her foot size as given and seeks
shoes to fit (shoe-to-foot direction of fit). But when the prince seeks the owner of the shoe, he takes the
shoe as given and seeks a foot to fit the shoe (foot-to-shoe direction of fit). Op. cit. 8n.

     85 Op. cit. 8-9. Joidenkin intentionaalisten tilojen kohdalla sopivuussuuntaa ei ole lainkaan, mikä
voidaan ilmaista myös sanomalla, että sopivuussuunta on nolla. Esimerkiksi jos olen pahoillani, että
loukkasin sinua, ei murheeni siitä mitä tein, ole tosi tai epätosi (eikä toteudu tai jää toteutumatta), olkoon
murheellani todella aihetta tai ei (eli loukkasinko sinua todella vai kuvittelinko vain loukanneeni sinua).
Ibid.

toivomusten ja käskyjen sopivuussuunta on päinvastainen. Käsky ei voi olla epätosi, sitä

joko noudatetaan tai ei noudateta sen mukaan, minkälainen maailma on (sopivuussuunta

maailmasta kieleen).83

Searlen mukaan myös henkilön mentaaliset tilat voivat sopia eri tavoin yhteen maailman

kanssa.84 Jos uskomukset osoittautuvat vääriksi, ei vika ole maailmassa, vaan

uskomuksissa, jotka näin ollen tulisi muuttaa paremmin vastaamaan todellisuutta.

Uskomuksien sopivuussuunta on näin ollen mielestä maailmaan. Mutta jos henkilö ei

onnistu toteuttamaan aikomuksiaan tai halujaan, ei hän voi samalla tavalla korjata

tilannetta muuttamalla ajatteluaan. Aikomuksien ja halujen sopivuussuunta on

maailmasta mieleen, ne joko toteutuvat tai jäävät toteutumatta riippuen siitä, millainen

maailma on.85

Toteutuvuusehdot. Kuten edellä on huomattu, osalla intentionaalisista tiloista on Searlen

mukaan sopivuussuunta. Esimerkiksi uskomuksien sopivuussuunta on mielestä

maailmaan, aikomuksien maailmasta mieleen. Tästä olettamuksesta Searle tekee

seuraavan päätelmän: jos asiat ovat siten kuin henkilö uskoo niiden olevan (henkilön

uskomus on tosi), voidaan sanoa, että uskomus toteutuu (satisfies). Vastaavasti jos

henkilö onnistuu panemaan aikomuksensa täytäntöön, hänen aikomuksensa toteutuu.

Mikä on tämän päätelmän merkitys?
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     86 Op. cit. 10-11. "[...] the conditions of satisfaction of the Intentional state are internal to the
Intentional state. Part of what makes my statement that snow is white the statement that it is, is that it has
those thruth conditions and not others. Similarly part of what makes my wish that it were raining the wish
it is, is that certain things will satisfy it certain other things will not." Ibid.

     87 Op. cit. 10. Searlen mukaan toteutuvuusehto liittää puheaktin ja intentionaalisen tilan läheisesti
yhteen. Puheakti toteutuu jos ja vain jos ilmaistu intentionaalinen tila toteutuu. Toisin sanoen puheakti
toteutuu vain tiettyjen ehtojen vallitessa, nimittäin jos siinä ilmaistu intentionaalinen tila toteutuu.
Puheaktin ja siinä ilmaistun intentionaalisen tilan toteutuvuusehdot ovat siis identtiset. Tämä on
merkittävä seikka etenkin Searlen merkitysteorian kannalta. Ibid.

     88 Searle esittää myös neljännen puheakteja ja intentionaalisia tiloja yhdistävän ominaisuuden. Kun
suoritamme puheaktin, jolla on propositionaalinen sisältö, ilmaisemme samalla myös tietyn
intentionaalisen tilan. Tämä intentionaalinen tila on vastaavan puheaktin vilpittömyysehto (sincerity
condition). Esimerkiksi jos henkilö esittää toteamuksen "on kaunis ilma", ilmaisee hän välttämättä samalla
uskomuksen, että "on kaunis ilma". Samoin jos henkilö lupaa tehdä A, ilmaisee hän välttämättä
aikomuksen tehdä A. Tämän vuoksi on loogisesti outoa ilmaista samassa puheaktissa päinvastainen
intentionaalinen tila, kuin mikä on puheaktin propositionaalinen sisältö. Searlen mukaan ei voida sanoa
"sataa lunta, mutta en usko että sataa
lunta" tai "käsken sinua poistumaan huoneesta, mutta en halua, että poistut huoneesta". Op. cit. 9-10.
Vilpittömyysehtoon liittyy kiinnostavia filosofisia ongelmia, mutta ne eivät mielestäni ole Searlen
mielenfilofian kannalta suurimerkityksisiä.

Searlen mukaan intentionaalisen tilan toteutuvuusehdot (conditions of satisfaction) ovat

ne olosuhteet, joiden täytyy vallita, jotta tila toteutuisi. Siis jos henkilöllä on uskomus,

että sataa lunta, sen toteutuvuusehdot ovat: sataa lunta. Koska saman uskomuksen

representatiivinen sisältö on: sataa lunta, voidaan huomata, että intentionaalinen tila on

representaatio omista toteutuvuusehdoistaan. Intentionaalinen tila ikään kuin kantaa omia

toteutuvuusehtoja mukanaan, tai vielä paremmin sanoen: toteutuvuusehdot ovat

intentionaalisten tilojen sisäinen ominaisuus.86

Searlen teoriassa toteutuvuuden käsitettä voidaan soveltaa kaikkiin niihin

intentionaalisiin tiloihin, joilla on sopivuussuunta. Jos tilan sisältönä on kokonainen

propositio ja tilalla on sopivuussuunta, määrää sisältö toteutuvuusehdot edellä kuvatulla

tavalla.87

Searlen käsitys intentionaalisten tilojen sisällöistä, muodoista, sopivuussunnista ja

toteuvuusehdoista vaikuttaa melko triviaalilta. Sitä se ei kuitenkaan ole, sillä juuri näiden

käsitteiden avulla Searle selittää mentaalisten tilojen ominaisuuden representoida

jotakin.88 Searle kirjoittaa:

Uskomus on representaatio siinä mielessä, että sillä on propositionaalinen
sisältö ja psykologinen muoto; että propositionaalinen sisältö määrää sen
toteutuvuusehdot, joihin liittyy tietyt aspektit, ja; että psykologinen muoto
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     89 "To say that a belief is a representation is simply to say that it has a propositional content and a
psychological mode, that its propositional content determines a set of conditions of satisfaction under
certain aspects, that its psychological mode determines a direction of fit of its propositional content [...].
For me a representation is defined by its content and its mode, not by its formal structure." SEARLE 1983,
12.

     90 Op. cit. 15.

     91 Searle on käsitellyt yhteysperiaatetta mm. seuraavissa artikkeleissa: "Consciousness,
Unconsciousness, and Intentionality" (SEARLE 1989b), "Consciousness, explanatory inversion and
cognitive science" (SEARLE 1990a), "Who is computing with the brain?" (SEARLE 1990b),
"Consciousness, attention and the Connection Principle" (SEARLE 1993) ja "Consciousness, the Brain
and the Connection Principle" (SEARLE 1995a), sekä teoksessa The Rediscovery of the Mind (SEARLE
1992).

     92 Toisin sanoen on loogisesti ongelmallista olettaa aivoihin alitajuisia prosesseja, joista ei periaattessa
voi tulla tietoiseksi. SEARLE 1994b, 548.

määrää propositionaalisen sisällön sopivuussuunnan [...]. Minun mielestäni
representaatio määritellään sen sisällön ja muodon avulla, ei sen formaalin
rakenteen avulla.89

Toisin sanoen Searle ei usko, että mentaalisten tilojen kykyyn representoida päästään

kiinni näiden realisaatioiden kautta, vaan representointikyky on loogisesti riippumaton

esimerkiksi aivojen ominaisuuksista. Mutta tämän havainnon olemme tehneet jo edellä:

Searlen mukaan mentaalisten tilojen olemassaolon muodolla ei ole mitään tekemistä

niiden loogisten ominaisuuksien kanssa.90 Nyt voimme kuitenkin ymmärtää paremmin,

mitä hän tarkoittaa näillä loogisilla ominaisuuksilla ja miksi ne ovat riippumattomia

mentaalisten tilojen ontologisesta statuksesta.

2.3.3. Yhteysperiaate

Kuten sanottu Searle pitää tietoisuutta tärkeimpänä mielenfilosofisena käsitteenä. Searlen

mukaan toiset mentaaliset käsitteet voidaan ymmärtää vain, jos tunnetaan niiden suhde

tietoisuuteen. Tämä vaikuttaa hieman oudolta toteamukselta, onhan esimerkiksi suurin

osa mentaalisista tiloista tiettynä ajan hetkenä tietoisuuden ulkopuolella. Miksi olettaa,

että niiden täytyisi olla jossakin suhteessa tietoisuuteen, jotta niitä voitaisiin ymmärtää?

Searlen vastaus tähän kysymykseen on niin kutsuttu yhteysperiate91: tietoisuuden ja

alitajunnan (intentionaalisten) käsitteiden välillä on looginen yhteys siten, että jokin tila

voi olla alitajuinen mentaalinen tila vain, jos se periaatteessa voi olla tietoinen tila.92 Mitä

Searle oikein tarkoittaa?
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     93 "Only a beeing that could have conscious intentional states could have intentional states at all, and
every unconscious intentional state is at least potentially conscious." SEARLE 1992, 132.

     94 Searlen merkitysteorian perusideahan on siinä, että puheaktin yhteydessä mieli intentionaalisesti
liittää mentaalisen tilan fyysiseen ilmaisuun (ääniin, jotka tulevat henkilön suusta tai merkkeihin paperilla,
jne.) samat toteutuvuusehdot, kuin mitkä mentaalisella tilalla on itsellään. Toisin sanoen merkitys periytyy
henkilön intentionaalisesta aikomuksesta representoida. Representaation käsite puolestaan voidaan purkaa
sopivuussuunnan ja toteutuvuusehtojen käsitteiden avulla, jolloin kielellisen merkityksen ongelma on
ratkaistu. Searlen merkitysteoria synnyttää kuitenkin uuden ongelman. Jos kielelliset entiteetit saavat
merkityksensä mentaalisten tilojen intentionaalisuudesta, niin mistä mentaaliset tilat sitten merkityksensä
saavat? Eihän ole ajateltavissa, että henkilö itse käyttäisi omia mentaalisia tilojaan merkitsemään jotakin,
sillä tämä edellyttäisi jo merkityksen omaamista. Searle kuitenkin kiistää, että hänen teoriansa soveltuisi
mentaalisiin tiloihin. Teoriaa ei tarvita tähän, koska merkitystä ei liitetä mentaalisiin tiloihin lainkaan:
mentaaliset tilat ovat intrinsisesti representaatioita. SEARLE 1983, vii-viii; 160-179.

     95 Searle esittää teoksessaan The Rediscovery of the Mind kaksi argumenttia, joiden avulla hän pyrkii
osoittamaan, että kognitiotieteen perusoletukset eivät kestä kriittistä tarkastelua. Ensimmäinen argumentti
on yhteysperiaate, toinen argumentti kiistää, että aivoprosessit ovat laskettavissa ja mallinnettavissa
koneellisesti. Searle väittää, että näin voidaan olettaa vain siinä triviaalissa merkityksessä, jossa kaikkea
muutakin voidaan pitää koneellisesti laskennallisena. Argumentit ovat toisistaan loogisesti riippumattomia.
Katso SEARLE 1992, 197-226.

Intentionaalisuuden ja tietoisuuden välillä on Searlen mukaan seuraava yhteys:

Vain olennolla, jolla voi olla tietoisia intentionaalisia tiloja, voi olla
intentionaalisia tiloja lainkaan, ja jokainen alitajuinen intentionaalinen tila
on ainakin potentiaalisesti tietoinen.93

Searle kutsuu tätä väitettään yhteysperiaatteeksi. Mielestäni väitteen ensimmäisessä

puolessa — joka selkokielellä kuuluu: intentionaalisia tiloja voi olla vain olennolla, jolla

voi olla tietoisia intentionaalisia tiloja — näkyy selvästi pyrkimys kytkeä

intentionaalisuus mentaaliseen tavalla, joka on koherentti Searlen intentionaalisuutta ja

merkitystä koskevien käsitysten kanssa. Koska Searlen teoriassa jonkin tilan tai

tapahtuman merkitys periytyy viimekädessä henkilön intentionaalisesta aikomuksesta

representoida jotakin, on loogisesti johdonmukaista rajoittaa intrinsinen intentionaalisuus

vain niiden olentojen ominaisuudeksi, jotka kykenevät saavuttamaan tietoisuuden.94

Yhteysperiaatteen jälkimmäinen puolisko (jokainen alitajuinen intentionaalinen tila on

ainakin potentiaalisesti tietoinen) näyttää taas olevan erityisesti suunnattu niitä teorioita

vastaan, joissa intentionaalisuus pyritään selittämään mielen alitajuisten kykyjen avulla,

kuten esimerkiksi kognitiotieteessä.95 Koska en ole tässä niinkään kiinnostunut Searlen

kognitiotieteen kritiikistä, rajoittaisin tarkastelun vain periaatteen ensimmäiseen puoleen,

jollei olisi niin — kuten näyttää olevan — että ensimmäinen puoli on pikemminkin
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     96 Päättelyaskelien numeroinnissa ja yksityiskohdissa esiintyy jonkin verran vaihtelua. Viittaukset
jatkossa teokseen SEARLE 1992.

     97 "There is a distinction between intrinsic intentionality and as-if intentionality; only intrinsic intentio-
nality is genuinely mental." SEARLE 1992, 156.

     98 Op. cit. 78.

     99 "Intrinsic intentional states, whether conscious or unconscious, always have aspectual shapes." Op.
cit. 156. Olen jättänyt tilan säästämiseksi toisen päättelyaskeleen pois, koska se sisältyy implisiittisesti
Searlen kolmanteen (tässä toiseen) päättelyaskeleeseen. Se kuuluu: "Unconscious intentional states are
intrinsic." Ibid.

     100 Searle kertoo lainanneensa käsitteen taiteen tutkimuksessa käytetystä kielestä. Op. cit. 156-157.

jälkimmäisen väitteen looginen seuraus, kuin itsenäinen väite. Tarkastelkaamme siis

lähemmin Searlen argumenttia yhteysperiaatteen puolesta.

Searle esittää argumenttinsa kuuden päättelyaskeleen muodossa96.

1. Intentionaalisuus on jaettavissa intrinsiseen intentionaalisuuteen ja
näennäiseen intentionaalisuuteen: vain intrinsinen intentionaalisuus on
aidosti mentaalista.97

Ensimmäisen päättelyaskeleen erottelusta aidon intentionaalisuuden ja näennäisen

intentionalisuuden välillä on jo ollut puhetta. Jos erottelusta luovutaan, johtaa se Searlen

mukaan siihen, että lopulta kaikki on intentionaalista ja siten mentaalista. Koska tämä on

Searlen mielestä ilmiselvästi virheellinen käsitys, on yksinkertaisesti vain hyväksyttävä

aidon intentionaalisuuden ja näennäisen intentionaalisuuden välinen erottelu.98

2. Intrinsisillä intentionaalisilla tiloilla, joko tietoisilla tai alitajuisilla, on
aina tietty aspektuaalinen hahmo.99

Toinen päättelyaskel tuo mukanaan uuden käsitteen "aspektuaalinen hahmo" (aspectual

shape).100 Käsite on argumentin läpiviemisen kannalta erittäin tärkeä. Searle

havainnollistaa sitä seuraavilla esimerkeillä.

Kun henkilö näkee auton, näkee hän sen tietystä näkökulmasta, jolloin jotkin auton osat

ovat piilossa, toiset taas näkyvillä. Samoin henkilö havaitsee auton värin, varjot, muodon

ja yksityiskohdat vain omasta näkökulmastaan. Henkilö ei näe autoa vain autona

ylipäänsä, vaan juuri tiettynä autona ja tietyissä olosuhteissa. Sama ilmiö tulee esille
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     101 Op. cit. 156-157.

     102 "The aspectual feature cannot be exhaustively or completely characterized solely in terms of third
person, behavioral, or even neurophysilogical predicates. None of these is sufficient to give an exhaustive
account of aspectual shape." SEARLE 1992, 157-158.

tunnetussa iltatähti/aamutähti -esimerkissä. Henkilö voi uskoa, että taivaalla oleva tähti

on iltatähti tietämättä, että sama tähti on myös aamutähti (oikeasti planeetta Venus). Se,

että tähti on henkilölle iltatähti, kuuluu hänen uskomuksensa aspektuaaliseen hahmoon,

aamutähteys puolestaan ei kuulu. Yleisemmin sanoen kaikki intentionaaliset tilat

representoivat omia toteutuvuusehtojaan tiettyjen aspektien vallitessa, eikä minkään

muiden.101

Jos kaikilla intentionaalisilla tiloilla on aspektuaalinen hahmo, on Searlen mielestä

kysyttävä, miten alitajuisilla intentionaalisilla tiloilla voi olla aspektuaalinen hahmo.

Tietoisten tilojen kohdalla kysymys ei herää: aspektuaalisen hahmon määrittää se, kuinka

henkilö ajattelee sitä, mihin hänen tilansa on suuntautunut. Mutta jos tila on alitajuinen,

täytyy aspektuaalisen hahmon määrittyä jonkin muun seikan nojalla. Mikä tämä muu

seikka on? Searlen vastaus sisältyy yhteysperiaatteeseen, johon päästään seuraavien

päättelyaskeleiden kautta.

3. Aspektuaalista piirrettä ei voi tyhjentävästi tai täydellisesti luonnehtia
kolmannen persoonan näkökulmasta, käyttäen neurofysiologisia tai
käyttäytymistä kuvailevia predikaatteja. Kumpikaan näistä ei riitä antamaan
tyhjentävää käsitystä aspektuaalisesta hahmosta.102

Kolmannen päättelyaskeleen mukaan aspektuaalista hahmoa ei tavoiteta

neurofysiologisin tai käyttäytymistä kuvaavin kolmannen persoonan käsittein.

Esimerkiksi henkilö voi käyttäytyä tavalla, jonka tulkitsemme osoitukseksi halusta juoda

vettä. Ongelma tässä on siinä, että veden haluamista ilmaisevaa käyttäytymistä ei voida

erottaa H2O:ta tavoittelevasta käyttäytymisestä ilman, että otetaan henkilön mentaalinen

tila käyttäytymisen selitykseen mukaan. Mutta mikä vielä surkeampaa, vaikka meillä

olisi täydellinen neurofysiologinen selitys aivojen toiminnasta, emme silti voi sen

perusteella sanoa, että henkilö haluaa vettä, eikä halua H2O:ta. Aspektuaalisen hahmon
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     103 Koska Searle myöntää, että neurofysiologiset tosiasiat ovat riittäviä määrittämään mentaalisten
tilojen sisällön (koska hän hyväksyy kausaalisen reduktion), joutuu hän myös myöntämään, että henkilö,
jolla täydellinen tieto mielen ja aivotilojen yhteyksistä, pystyy määrittämään myös niiden aspektuaalisen
hahmon pelkästään aivotiloja tutkimalla. Searle kuitenkin väittää, ettei tässäkään tapauksessa henkilö voi
ylittää kuilua ilman päättelyä, sillä "neurofysiologisen spesifiointi neurofysiologisia termejä käyttäen ei
vielä ole intentionaalisen spesifiointia." Op. cit. 157-159. Mitä Searle mahtaa tällä oikein tarkoittaa?
Tähän näyttää sisältyvän jotakin epäilyttävää.

     104 "But the ontology of unconscious mental states, at the time they are unconscious, consists entirely
in the existence of purely neurophysiological phenomena." Op. cit. 159.

     105 Suomeksi tätä tilaa on luontevampaa sanoa tiedostamattomaksi kuin alitajuiseksi. Englannin kielessä
tätä erottelua ei voi tehdä (terminologisesti): "tiedostamaton" on sama sana kuin "alitajuinen" eli
"unconscious".

     106 Oma esimerkki.

ja kolmannen persoonan kuvausten väliin jää aina kuilu, jonka ylittäminen edellyttää

päättelyä (inferential gulf).103

4. Alitajuisten mentaalisten tilojen ontologia, kun ne ovat alitajuisia,
koostuu pelkästään neurofysiologisten ilmiöiden olemassaolosta.104

Neljännen päättelyaskeleen väittämä vaikuttaa selkeältä. Alitajuisten mentaalisten tilojen

ontologia on neurofysiologisten ilmiöiden ontologia. Mutta mitä väite oikeastaan

tarkoittaa? Yhdessä kolmannen väitteen kanssa tämä näyttää johtavan jo sivuttuun

ongelmaan. Jos alitajuisten tilojen ontologia on kolmannen persoonan objektiivinen,

neurofysiologisten ilmiöiden ontologia, niin kuinka alitajuiset tilat voivat säilyttää

aspektuaalisen hahmonsa - hermosolujen tasoltahan sitä ei voida löytää?

Searle vastaa jälleen esimerkillä. Kuvitelkaamme henkilö, joka on tiedostamattomassa

tilassa, vaikkapa unessa, mutta kuitenkin niin, ettei hän parhaillaan näe unta (dreamless

sleep).105 Henkilöllä on nukkuessaankin lukuisia mentaalisia tiloja, uskomuksia, haluja

ja tunteita, joista hän ei juuri nyt ole tietoinen, mutta joista hän voi tulla tietoiseksi

herättyään. Eräs tällainen tila olkoon henkilön uskomus, että "Lemin punainen" on erään

perunalajikkeen nimi.106 Nyt ratkaiseva kysymys kuuluu, mitkä tosiasiat henkilön

aivoissa tai mielessä vastaavat tätä uskomusta? Esitetyn väitteen perusteella ainoat

tosiasiat, jotka uskomuksesta vastaavat, ovat neurofysiologiset ilmiöt. Henkilöllä ei siten
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     107 Vertaus alitajunnasta varastona, josta valot vain on sammutettu, ei kelpaa Searlelle, sillä se ei vastaa
tunnettuja tosiasioita. Tietoisuus on kytkin, jolla on vain kaksi asentoa: toiminnassa tai ei toiminnassa.
Kun henkilö on tiedostamattomassa tilassa, on myös "varasto" kadonnut ja jäljelle ovat jääneet vain
neurofysiologiset tilat ja prosessit. SEARLE 1992, 152-153.

     108 "The notion of an unconscious intentional state is the notion of a state that is a possible conscious
thougt or experience." Op. cit. 159.

     109 Op. cit. 159-160.

     110 "The attribution of unconscious intentionality to the neurophysiology is the attribution of a capasity
to cause that state in a conscious form." SEARLE 1990, 634.

ole jossain syvällä alitajunnassaan kuvaa punaisesta perunasta ja jossain toisaalla

muistissa sen nimeä, kuten saattaisimme kuvitella.107

Syntynyt ristiriita on siis tämä: tiedostamattoman ontologia on neurofysiologisten

ilmiöiden ontologia, mutta vaikka neurofysiologisten ilmiöiden tasolta ei aspektuaalista

hahmoa voida löytääkään, täytyy alitajuisilla tiloilla se olla, muutoinhan ne eivät olisi

intentionaalisia tiloja lainkaan. Ratkaisun ristiriitaan tuo yhteysperiaate.

5. Alitajuisen intentionaalisen tilan käsite on sellaisen tilan käsite, joka
mahdollisesti voi olla tietoinen ajatus tai kokemus.108

Yhteysperiaatteen idea on selvä. Koska aspektuaalista hahmoa ei ole neurofysiologian

tasolla ja kuitenkin haluamme pitää kiinni siitä, että alitajuiset mentaaliset tilat ovat

aidosti intentionaalisia, jää Searlen mukaan ainoaksi mahdollisuudeksi määritellä

alitajuinen tila sellaiseksi tilaksi, joka säilyttää aspektuaalisen hahmonsa sen

mahdollisuuden perusteella, että tila voi olla tietoinen tila.109 Searle ilmaisee asian myös

seuraavasti:

Tiedostamattoman intentionaalisuuden attribuointi neurofysiologisiin
ilmiöihin on sellaisen kyvyn attribuointia, joka voi vaikuttaa vastaavan
intentionaalisen tilan tietoisessa muodossaan.110

Mutta mitä mahdollisuus vaikuttaa tietoinen tila tässä yhteydessä tarkoittaa? Kuudennen

ja samalla viimeisen päättelyaskeleen mukaan alitajuisen tilan mahdollisuus olla

tietoinen tila liittyy sen ominaisuuteen aiheuttaa tietoisia tiloja ja tietoista toimintaa

nimenomaan neurofysiologisena tilana:
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     111 "The ontology of the unconscious consists in the objective features of the brain capable of causing
subjective conscious thoughts." SEARLE 1992, 160.

     112 Op. cit. 160-161.

     113 Op. cit. 161. Tämä vaikuttaa hieman epäilyttävältä. Mielestäni Searlelta tulisi kysyä, mitä tarkoittaa,
että aivojen hermosolujen aksonien myelinisoituminen on alitajuinen tila? Ja  mitä tekemistä sillä on
kysymyksen kanssa, että tila on eräs aivojen ominaisuus?

6. Alitajuisen ontologia koostuu aivojen objektiivisista piirteistä, jotka
voivat aiheuttaa tietoisia subjektiivisia ajatuksia.111

Searlen tulkinnan mukaan alitajunnan mahdollisuutta tuottaa tietoisia tiloja voidaan

verrata esimerkiksi tupakoinnin mahdollisuuteen tappaa; tupakointi on tappavan

vaarallista, vaikkei siihen jokainen tupakoitsija kuolisikaan. Samoin alitajuiset tilat ovat

mahdollisesti tietoisia tiloja, vaikka jokin tila syystä tai toisesta olisikin estynyt tulemasta

tietoisuuteen, tai vaikka henkilöllä ei hetkellisesti olisi lainkaan tietoisia tiloja.

Alitajuinen tila on latentisti tietoinen verrattuna sen manifestoituneeseen tietoiseen

muotoon.112

Kausaalinen voima vaikuttaa tietoisia tiloja on siis Searlen mukaan aitojen alitajuisten

tilojen tunnuspiirre. Jos joltakin tilalta puuttuu se, ei sitä ole syytä kelpuuttaa alitajuisten

mentaalisten tilojen luokkaan. Niinpä esimerkiksi kognitiotieteessä esitetyt kuvaukset

alitajuisista säännöistä ja päätelmistä eivät voi tämän perusteella olla alitajuisia

mentaalisia tiloja. Ero erilaisten alitajuisten tilojen välillä ei olekaan tietoisuuden eri

asteessa (neljännen päättelyaskeleen nojallahan alitajuiset tilat eivät ole tietoisia), vaan

ero on siinä, että toiset alitajuiset tilat ovat mentaalisia, toiset taas eivät. Searlen käyttämä

esimerkki alitajuisesta tilasta, joka ei ole mentaalinen, on aivojen hermosolujen aksonien

myelinisoituminen. Tila ei taatusti ole mentaalinen, mutta silti eräässä merkityksessä

alitajuinen, onhan sekin eräs aivojen ominaisuus.113

Olemme vihdoin käsitelleet kaikki Searlen argumentin kuusi päättelyaskelta. Jotta

argumentti kokonaisuudessaan olisi tosi, pitäisi voida osittaa, että sen jokainen askel

pitää paikkansa ja että päätelmä on muodollisesti pätevä. Tämä on vaativa tehtävä, sillä

argumentin jokaiselle askeleelle voidaan esittää lukuisia vastaväitteitä, eikä ole lainkaan

mahdotonta, etteikö jonkin väitteen takaa paljastuisi jokin oletus, johon ei olisi

perusteltua yhtyä.
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     114 Ennen kognitiotieteen kehitystä tunnettiin toisaalta mentaaliset ilmiöt, ja toisaalta aivojen
neurofysio-logia. Näiden yhteensovittamisesta syntyneitä ongelmia pyritään kognitiotieteessä (ja
funktionalismissa) ratkaisemaan olettamalla kolmas taso: alitajuinen symbolien manipuloinnin taso.
Searlen mukaan tämä on perusteeton oletus. On kuitenkin huomattava, ettei Searle tahdo kiistää itse
alitajunnan olemassaoloa, vaan ainoastaan sellaisten alitajuisten tilojen olemassaolon, jotka määritellään
niin, että niillä ei ole periaatteessakaan pääsyä tietoisuuteen. Siten esimerkiksi sellaiset alitajuiset tilat,
jotka ovat torjuttuja tietoisuudesta niiden tuskallisen sisällön takia, eivät ole Searlen kritiikin kohteena.
Niistähän henkilö voisi tulla tietoiseksi, vaikka todellisessa elämässä näin ei tapahtuisikaan. Katso
SEARLE 1992, 167-172.

     115 Nämä kaikki ovat omien määritelmiensä nojalla periaatteessa tietoisuuden ulkopuolella, ja ylittävät
siten yhteysperiaatteessa asetetun rajan sille, mikä voi olla alitajuista. Op. cit. 228-229.

     116 Op. cit. 121-122.

Argumentin tärkeä johtopäätös on juuri yhteysperiaate, joka sitoo alitajuisen

tietoisuuteen tavalla, joka ei jätä tilaa sellaisille alitajuisille ilmiöille, joilla ei

periaatteessa ole pääsyä tietoisuutteen.114 Tästä seuraa, että aivoissa on ainoastaan

neurofysiologisia prosesseja sekä tietoisia tai mahdollisesti tietoisia alitajuisia tiloja - ei

alitajuisia sääntöjä, mutta ei myöskään informaation prosessointia, ajattelun kieltä eikä

universaalia kielioppia.115 Mutta Searlen argumentista seuraa myös, että vain olento, jolla

voi olla tietoisia intentionaalisia tiloja, voi olla intentionaalisia tiloja lainkaan.

Intentionaalisuuden ja tietoisuuden välillä vallitsee Searlen teoriassa siis käsitteellinen

yhteys, joka edellyttää, että intentionaalisuutta selitettäessä myös tietoisuus on

välttämättä otettava lukuun.

Searlen argumentti yhteysperiaatteen puolesta riippuu oleellisesti erottelusta, jonka hän

tekee ensimmäisen persoonan ja kolmannen persoonan näkökulmien välille. Jos

intentionaalista tilaa ja siihen liittyvää aspektuaalista piirrettä pystyttäisiin täydellisesti

kuvaamaan kolmannen persoonan näkökulmasta, koko argumentti kaatuisi. Mutta

voidaan kysyä, miksi itse asiassa näin ei voitaisi tehdä? Miten Searle perustelee

tekemäänsä erottelua?

Samantapaiseen erotteluun ensimmäisen ja kolmannen persoonan näkökulmien välillä

olemme törmänneet jo aiemminkin. Searlen mukaanhan materialismi pitää hylätä, koska

erottelu "kuinka asiat ovat/kuinka asiat näyttävät olevan" ei päde tietoisten mentaalisten

tilojen tapauksessa. Mentaalisista tiloista ei päästä eroon, koska tietoisten mentaalisten

tilojen kohdalla se miten asia ilmenee, on varsinainen todellisuus.116 Mutta jälleen

voidaan toistaa edellä esitetty kysymys. Millä perusteella Searle tekee kyseisen erottelun?
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     117 SEARLE 1992, 131-132. Yleensä Searlen tarkoittamaan "miltä tuntuu" -ulottuvuuteen viitataan
sanalla "qualia", joka siis tarkoittaa juuri sitä, miltä tuntuu olla tietyssä mentaalisessa tilassa, esimerkiksi
mitä laadullisia kokemuksia liittyy suklaajäätelön syömiseen tai hampaan poraamiseen. Kenties kaikkein
vaikein qualiaan liittyvä filosofinen ongelma on se, miten qualia suhtautuu fysikaaliseen todellisuuteen.
Katso esim. Ned Block, "Qualia", teoksessa GUTTENPLAN 1994, 514-520.

     118 Subjektiivisuuden tätä merkitystä on selvittänyt erityisesti Thomas Nagel. Katso esim. Nagelin teos
The View from Nowhere. Oxford University Press, Oxford 1986.

     119 SEARLE 1994b, 550. Searle kirjoittaa: "Most importantly, consciousness is by its very nature
subjective and, in some sense at least, 'private' and 'inner', not equally accessible to all competent
observers." Ibid. Toisaalta tästä seuraa, ettei myöskään agentilla itsellään ole samanlaista pääsyä (access)
kenenkään toisen mentaalisiin tiloihin, kuin jokaisella on omiinsa. Katso myös SEARLE 1992, 20-21, 93-
95.

Seuraavaksi ryhdyn käsittelemään Searlen subjektiivisuudesta esittämiä ajatuksia.

2.4. Tietoisuuden subjektiivisuus

Searlen mukaan tietoisuuden kaikkein ongelmallisin ominaisuus on sen subjektiivisuus.

Subjektiivisuudella Searle näyttää tarkoittavan ainakin kolmea asiaa. Ensinnäkin

subjektiivisuus välttämättä pitää sisällään tietyn "miltä tuntuu" -ulottuvuuden (what-it-

feels-like aspect). Henkilö voi Searlen mukaan esimerkiksi ihmetellä, miltä delfiinistä

mahtaa tuntua uiskennella ympäri valtamerta päivät pitkät. Sen sijaan henkilö ei voi

samassa mielessä ihmetellä, mitä tuntuu olla kattotiili, koska kattotiilenä oleminen ei

tunnu yhtään miltään: kattotiilet eivät yksinkertaisesti ole tietoisia olioita lainkaan.117

Toiseksi Searle tarkoittaa subjektiivisuudella agentin erityistä ensimmäisen persoonan

näkökulmaa (first person point of view) omiin mentaalisiin tiloihinsa.118 Esimerkiksi jos

minulla on kipuja alaselässä (Searlen esimerkki), on niiden olemassaolo objektiivinen

tosiasia, mutta kenenkään muun suhde niihin ei ole samanlainen kuin minun.

Ensimmäisen persoonan näkökulma eroaa kolmannen persoonan näkökulmasta Searlen

mukaan juuri siinä, että agentilla on ikään kuin sisäinen tai yksityinen yhteys omiin

tietoisiin mentaalisiin tiloihinsa, toisin kuin kenelläkään muulla.119

On olemassa yksi asia, joka Searlen mukaan erottaa mielen muusta fysikaalisesta

todellisuudesta. Se on juuri tietoisuuden subjektiivisuus. Searle korostaa käyttävänsä

ilmausta "subjektiivisuus" viittaamaan erilliseen ontologiseen kategoriaan,
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     120 SEARLE 1992, 93-94.

     121 "Mental states are always somebody's mental states. There is always a 'first person', an 'I', that has
these mental states." SEARLE 1992, 20. "Every conscious state is always someone's conscious state." Op.
cit. 94-95.

     122 "Because mental phenomena are essentially connected with consciousness, and because
consciousness is essentially subjective, it follows that the ontology of the mental is essentially first-person
ontology." SEARLE 1992, 20.

subjektiivisten mentaalisten tilojen kategoriaan.120 Voidaan kysyä, kuinka on mahdollista,

että luonnontieteiden kuvaamassa, kappaleista, niiden ominaisuuksista ja niiden välisistä

(kausaalisista) suhteista muodostuvassa todellisuudessa, olisi olemassa jokin erillinen

kategoria subjektiivisuudelle. Ja eikö Searlen ratkaisu torpedoi hänen väitteensä siitä, että

mentaalinen on yhtä luonnollinen osa fysikaalista todellisuutta kuin esimerkiksi

ruuansulatus?

 2.4.1. Subjektiivisuuteen perustuva argumentti

Erityisen merkittävä Searlen subjektiivisuuskäsitykselle on väite, jonka mukaan

mentaaliset tilat ovat aina jonkun mentaalisia tiloja.121 Tästä ei Searlen kannalta näytä

olevan pitkä matka väitteeseen, että mielen ilmiöt kuuluvat omaan ontologiseen

kategoriaansa, subjektiivisten mentaalisten tilojen ensimmäisen persoonan kategoriaan.

Searle kirjoittaa:

Koska mentaaliset ilmiöt ovat pohjimmiltaan kytkeytyneet tietoisuuteen ja
koska tietoisuus on olennaisesti subjektiivinen, seuraa tästä, että
mentaalisen ontologia on pohjimmiltaan ensimmäisen persoonan
ontologia.122

Searlen mukaan tietoisuuden subjektiivisuus ei siis ole vain episteeminen tosiasia, vaan

jotakin enemmän, jotakin perustavampaa. Subjektiivisuus muodostaa erillisen

ontologisen kategoriansa, johon kuuluvat kunkin yksilön mentaaliset tilat, niinkuin ne

hänelle itselleen ilmenevät. Mutta miksi Searle korostaa subjektiivisuutta näin

voimakkaasti? Miksi hän ei vain totea, että on kaksi erilaista tapaa havaita mentaalisia

tiloja, subjektiivinen ja objektiivinen?

Mielestäni Searlen perustelut ontologisen subjektiivisuuden puolesta voidaan yrittää

tiivistää argumentiksi seuraavasti:
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     123 Searle ei itse ole eksplisiittisesti esittänyt perustelujaan näin lyhyenä argumenttina, mutta jos hänen
muutoin monisanaisesta esityksestään yrittää tiivistää oleellisimman, saadaan tämän tapainen muotoilu
aikaan. Katso SEARLE 1992, 19-21, 93-100.

     124 SEARLE 1992, 16-17, 20-21.

     125 "I do not know whether God exists, but I have no doubt at all that subjective mental states exist,
because I am now in one and so are you." SEARLE 1984, 24.

     126 Searle on kuitenkin varovainen karakterisoidessaan henkilön suhdetta omiin tietoisiin mentaalisiin
tiloihinsa. Toisaalta Searle torjuu käsitykset erehtymättömästä introspektiosta ja etuoikeutetusta pääsystä
(privileged access), toisaalta Searlen mukaan "tietoisuuden käsittely pelkästään kolmannen persoonan
näkökulmasta johtaa näkemykseen, että tietoisuus sinänsä, sisäisenä (inner) ja yksityisenä (private), ei ole
oikeasti olemassa." SEARLE 1992, 20, 97-98. Searle näyttää ajattelevan, että on mahdollista pitää kiinni
käsityksestä erityisestä ensimmäisen persoonan näkökulmasta sortumatta introspektion ja etuoikeutetun
pääsyn ongelmiin. Oleellista Searlen käsitykselle on, että henkilö kokee omat tietoisuuden tilansa eri
tavalla kuin kukaan muu. Katso myös SEARLE 1995b, 153.

     127 "Because mental phenomena are essentially connected with consciousness, and because
consciousness is essentially subjective, it follows that the ontology of the mental is essentially a first
person ontology." SEARLE 1992, 20.

(i) Tietoiset mentaaliset tilat ovat aina jonkun tietoisia mentaalisia tiloja.
(ii) Henkilön suhde omiin tietoisiin mentaalisiin tiloihinsa on erilainen
kuin kenenkään muun vastaaviin tiloihin (sisäinen ja yksityinen).
(jp1) Toisen tietoisuutta sinänsä ei voi havaita.
(iii) Havaitseminen edellyttää, että havaitsemisen kohteen ja
havaitsemistapahtuman välille voidaan tehdä ero.
(jp2) Omaa tietoisuutta sinänsä ei voi havaita, koska jokainen omaa
tietoista tilaa koskeva havainto on itse tuo tietoinen tila.
(jp3) Subjektiivista tietoisuutta sinänsä ei voida havaita, sen olemassaolo
on vain tunnustettava.123

Ensimmäistä premissiä Searle näyttää pitävän analyyttisenä totuutena. Searle väittää, että

vain huono filosofia voi estää näkemästä tätä ilmeistä tosiasiaa.124

Minä en tiedä onko Jumala olemassa, mutta minulla ei ole mitään epäilystä
siitä, että on olemassa subjektiivisia mentaalisia tiloja, sillä minä olen nyt
juuri sellaisessa tilassa ja niin olet sinäkin.125

Toinen premissi on sekin Searlelle epäilyksetön tosiasia.126 Ensimmäinen johtopäätös

seuraa premisseistä, jos "tietoisuuden sinänsä" ja henkilön suhteen omiin tietoisiin

tiloihinsa välillä on vähintään olemuksellinen yhteys - ajatus, jonka Searle selvästi

hyväksyy.127

Kolmas premissi on Searlen mukaan yleinen tieteenfilosofinen periaate, joka on legitiimi

osa nykyistä tieteellistä todellisuuskäsitystä. Mutta yhdessä edellisten oletusten kanssa
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     128 "Well, what about my own inner goings-on? Can I observe those? The very fact of subjectivity,
which we were trying to observe, makes such an observation impossible. Why? Because where conscious
subjectivity is conserned, there is no distinction between the observation and the thing observed [...]."
SEARLE 1992, 97. Tässä Searle esittää ilmiselvästi liian voimakkaan väitteen. Jos henkilö ei ole autisti,
nuku tai umpihumalassa, hän varmasti pystyy havaitsemaan omia sisäisiä tapahtumiaan (inner goings-on)
ja toimimaan havaintojensa mukaan. Searle ilmeisimmin tarkoittaa sanoa samaa, kuin minkä hän toisaalla
ilmaisee maltillisemmin: "And worse yet, I cannot observe my own subjectivity, for any observation I
might care to make is itself that which was supposed to be observed." Op. cit. 99. On kuitenkin aivan eri
asia sanoa, että henkilö ei voi havaita omaa subjektiivisuttaan — mitä se sitten tarkoittaakaan — kuin että
hän ei voi havaita sisäisiä mielenliikahduksiaan.

     129 SEARLE 1992, 95-96.

     130 "If we try to draw a picture of someone else's consciousness, we end up drawing the other person
(perhaps with a balloon growing out of his or her head). If we try to draw our own consciousness, we end
up drawing whatever it is that we are conscious of." Ibid.

     131 "We find it difficult to come to terms with subjectivity, [...] because our idea of objectively
observable reality presupposes the notion of observation that is itself ineliminably subjective, and cannot
itself be made the object of observation in a way that objectively existing objects and states of affairs in
the world can. [...] The point is rather that because of the ontology of subjectivity, our models of
`studying`, models that rely on the distinction between observation and thing observed, do not work for
subjectivity itself." Op. cit. 97-99.

siitä seuraa, ettei henkilö voi havaita myöskään omaa subjektiivista tietoisuuttaan.128

Searlen mukaan käsitys objektiivisesti havainnoitavasta todellisuudesta sisältää

taustaolettamuksena käsityksen havaitsemisesta, joka on itsessään peruuttamattomasti

subjektiivinen tapahtuma. Tästä syystä havaitsemisen subjektiivista tapahtumaa itseään

ei voida ottaa havaitsemisen kohteeksi samalla tavoin, kuin objektiivisesti

olemassaolevia asioita voidaan havaita. Tietoisuus itsessään on meille läpinäkyvä, me

emme voi havaita sitä lainkaan.129

Jos yritämme piirtää kuvan jonkun toisen tietoisuudesta, piirrämme lopulta
kuvan vain toisen persoonasta (kenties siten, että piirrämme puhekuplan
kasvamaan toisen päästä). Jos yritämme piirtää kuvan omasta
tietoisuudestamme, päädymme kuvaamaan sitä, mistä milloinkin olemme
tietoisia.130

Subjektiivisuuden kohdalla tapamme ja menetelmämme tutkia eivät Searlen mukaan

toimi, sillä ne perustuvat havaitsemisen tapahtuman ja havainnon kohteen erottamiseen

toisistaan.131 Mutta sikäli kuin Searlen argumentin kaksi ensimmäistä premissiä kuitenkin

ovat tosia, on myönnettävä, että tietoisuudella on oma subjektiivinen ontologiansa,

vaikka tietoisuutta sinänsä ei voidakaan havaita. Kolmas johtopäätös vaikuttaa siis sekin

pitävän paikkansa.
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     132 "Both consciousness and intentionality are biological processes caused by lower-level neuronal
processes in the brain, and neither is reducible to something else." SEARLE 1992, xii. Katso myös
SEARLE 1983, 265 ja 1994b, 550.

     133 SEARLE 1992, 118. Yksinkertaisuuden vuoksi puhun tässä yhteydessä vain tietoisuudesta, vaikka
Searlen huomiot pätevät yhtä hyvin niin intentionaalisuuteen kuin intrinsisiin mentaalisiin tiloihinkin.

     134 Itseasiassa Searle erottelee viisi erilaista reduktion muotoa (ontologisen-, ominaisuuksien
ontologisen-, teoreettisen-, loogisen- ja kausaalisen reduktion), mutta tietoisuuden ja aivojen suhteen
kannalta vain kausaalinen ja ontologinen reduktio ovat Searlen mukaan relevantteja. SEARLE 1992, 112-
116.

     135 Op. cit. 112-114.

2.4.2. Reduktion mahdollisuudesta

Sekä tietoisuus että intentionaalisuus ovat aivojen alemman tason
hermostollisten prosessien aiheuttamia biologisia prosesseja, eikä
kumpikaan ole redusoitavissa johonkin muuhun.132

Searlen väite, ettei tietoisuus ja intentionaalisuus redusoidu fysikaaliseen, näyttää

erottavan hänen teoriansa materialismista ja herättävän epäilyjä dualismista. Ottaessaan

reduktion työn alle Searlen päämaali onkin osoittaa, ettei tietoisuuden

redusoitumattomuus ole ristiriidassa hänen naturalisminsa kanssa. Mentaaliset tilat ovat

Searlelle samanaikaisesti sekä redusoitumattomia, että "luonnollisia biologisia"

ilmiöitä.133

Aluksi Searle tekee erottelun kausaalisen ja ontologisen reduktion välille.134 Koska

esimerkiksi esineen kiinteys voidaan selittää sen molekyylien kausaalisen

vuorovaikutuksen avulla, on kiinteys kausaalisesti redusoituva. Ontologinen reduktio on

Searlen mukaan kausaalista perustavampi. Siinä tietynlaisten objektien voidaan näyttää

koostuvan tosiasiassa vain toisenlaisista objekteista, esimerkiksi materiaalisten objektien

voidaan osoittaa olevan vain molekyylien kokoelmia ja geenien koostuvan vain DNA -

molekyyleistä.135

Kausaalisen reduktion ja ontologisen reduktion välillä on kuitenkin yhteys: Tavallisesti

kausaalisen reduktion onnistuminen on johtanut ontologiseen reduktioon. Niinpä kun on

keksitty, että objektin kiinteys aiheutuu sen molekyylien vuorovaikutuksesta, on

kiinteyden aikaisempi määritelmä (se, mikä tuntuu kovalta ja jonka läpi toiset objektit

eivät voi vapaasti liikkua) korvattu uudella. Samalla tavoin on esimerkiksi lämpö
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     136 Searlen mukaan ontologinen reduktio onnistuu sekä primaarien kvaliteettien (esim. kiinteys ja
massa), että sekundäärien kvaliteettien (esim. väri ja lämpö) kohdalla. Op. cit. 119.

     137 Op. cit. 113-115.

     138 "Consciousness is a causally emergent property of the behavior of neurons, and so consciousness
is causally redusible to brain processes. But - and this is what seems so shocking - a perfect science of the
brain would still not lead to an ontological reduction of consciousness in the way that our present science
can reduce heat, solidity, color, or sound." Op. cit. 116.

     139 Op. cit. 117.

     140 "No decription of the third-person, objective, physiological facts would convey the subjective, first-
person character of the pain, simply because the first-person features are different from the third person
features." Ibid.

redusoitu molekyylien liikkeeseen, värit valon eri aallonpituuksiin ja äänet

ääniaaltoihin.136 Ontologisessa reduktiossa objektin pintapiirteet (surface features) eli

siihen liittyvät subjektiiviset kokemukset ikään kuin kuoritaan pois ja eliminoidaan. Jos

A on kausaalisesti redusoituva B:hen, voidaan siis lähes aina sanoa, että A ei koostu

mistään muusta kuin B:stä tai että A ei tosiasiassa ole mitään muuta kuin B.137

Tietoisuus on Searlen mukaan poikkeus edellisestä säännöstä. Vaikka tietoisuus on

kausaalisesti redusoitavissa aivojen toimintaan, sitä ei voida redusoida ontologisesti, ei,

vaikka meillä olisi täydellinen käsitys aivojen toiminnasta.138 Tätä Searle tarkoittaa

väitteellään, ettei mentaalinen redusoidu. Searlen mukaan syy tietoisuuden

redusoitumattomuuteen on seuraava.

Ajatellaan esimerkiksi kipua. Jos suoritettaisiin ontologinen reduktion kivun suhteen,

olisi tällöin sanottava, että kipu ei ole mitään muuta kuin tiettyjen hermosolujen

tietynlaista toimintaa. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Kipu itseasiassa koostuu tietyistä

epämiellyttävistä aistimuksista, jotka jäävät kokonaan ontologisen reduktion

ulkopuolelle. Ontologisen reduktion koko ideahan oli siinä, että subjektiivinen kokemus

eliminoitiin. Mentaalisten tilojen kohdalla itse redusoitava ilmiö kuitenkin koostuu näistä

subjektiivisista kokemuksista, joten ontologisen reduktion suorittamisessa ei ole mitään

järkeä.139

Mikään kolmannen persoonan, objektiivinen, fysiologisten tosiasioiden
kuvaus ei välitä kivun subjektiivista, ensimmäisen persoonan luonnetta,
yksinkertaisesti koska ensimmäisen persoonan piirteet ovat erilaisia kuin
kolmannen persoonan piirteet.140
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     141 "But we can't make that sort of appearance-reality distinction for consciousness because
consciousness consists in the appearances themselves. Where appearance is concerned we cannot make
the appearance-reality distinction because the appearance is the reality." Op. cit. 121-122.

     142 Käsittääkseni samalla lämmön aikaisemmin konstituoineista tapahtumista (tuntuu lämpimältä,
sulattaa jäätä, tms.) tulee kausaalisia vaikutuksia. Voidaanko siis ajatella, että kun fysiikka etenee kohti
yhä pienempiä yksiköitä, ilmiöiden todelliset määritelmät samalla siirtyvät aina perustavammille tasoille
ja aiemmin ilmiöitä konstituoineista piirteistä tulee vain seurauksia?

     143 Op. cit. 120-122.

Searlen mukaan tietoisuutta ei voida redusoida, koska ontologisen reduktion edellyttämä

erottelu subjektiivisen ilmenemisen (subjective appearance) ja objektiivisen, fysikaalisen

todellisuuden välillä ei sovellu tietoisuuteen: tietoisuuden kohdalla ilmeneminen on

todellisuus.141 Juuri tästä syystä tietoisuus jää maailmaan redusoitumattomana,

subjektiivisena entiteettinä, halusimme sitä, niin kuin dualistit, tai emme, kuten

materialistit. Searle kuitenkin väittää, ettei redusoitumattomuudesta seuraa sen paremmin

dualismia kuin materialismiakaan, sillä redusoitumattomuudella ei ole kerrassaan mitään

merkittäviä seurauksia! Mitä Searle tällä tarkoittaa?

Tietoisuuden redusoitumattomuus on Searlen mukaan ensisijassa seurausta tavasta

määritellä ontologinen reduktio. Esimerkiksi lämmön kohdalla ontologinen reduktio

hyväksytään, koska ei olla kiinnostuneita sen subjektiivisesta ilmenemisestä, vaan

lämmön aiheuttavista fysikaalisista tapahtumista. Kun tiedot näistä tapahtumista on

koossa, lämmön käsite yksinkertaisesti määritellään uudelleen niin, että reduktio seuraa

määritelmästä.142 Ontologinen reduktio ei tosiasiassa eliminoi subjektiivisia ilmenemisiä

maailmasta, vaan ainoastaan määritelmästä. Se, mikä tuntuu lämpimältä, ei ontologisen

reduktion jälkeen kuulu lämmön määritelmään, vaan on pikemminkin seurausta tietyistä

molekyylitason tapahtumista.143

Miksi tietoisuutta ei siis voitaisi määritellä uudelleen sen aiheuttavien syiden avulla?

Searlen vastaus on sama kuin edellä: koska tietoisuus koostuu subjektiivisista

ilmenemisistä, niitä ei voi jättää tietoisuuden määritelmä ulkopuolelle. Tämä ei johdu

mistään tietoisuuden mystisestä ominaisuudesta, vaan tavasta toteuttaa ontologinen

reduktio kuorimalla ilmenemiset pois. Tietoisuuden redusoitumattomuus on triviaali

seuraus käytännöstä, jolla määritelmiä laaditaan. Mutta triviaalilla asiaintilalla on Searlen

mukaan tässä tapauksessa vain yhtä triviaaleja seurauksia. Eritoten tietoisuuden
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     144 Op. cit. 122-124.

     145 SEARLE 1992, 65-66. Jos mikropiirit olisi kiinnitetty niin huonosti, että ne pääsevät ratisemaan
toisiaan vasten, pelkään pahoin, että ne eivät toimisi eivätkä siten ylläpitäisi henkilön tietoisuuttakaan.

     146 Ibid.

redusoitumattomuudesta ei seuraa, että tietoisuus ei voisi olla tiettyjen fysikaalisten

systeemien täysin luonnollinen piirre, aivan kuten kiinteys tai ruuansulatus.144

2.4.3. Tietoisuuden suhde käyttäytymiseen

Tietoisuuden subjektiivisesta luonteesta seuraa Searlen mukaan kiintoisa havainto: tieto

toisten mentaalisista tiloista ei voi perustua yksistään toisten havaittavalle

käyttäytymiselle. Searle esittää havainnon tueksi seuraavan ajatuskokeen.

Kuvitelkaamme henkilö, joka sairastaa vaikeaa tautia. Taudin vaikutuksesta hänen

aivonsa rappeutuvat vähitellen ja tämän seurauksena henkilö tulee lopulta menehtymään.

Ainoa keino pelastaa hänet varmalta kuolemalta on aivojen tuhoutuneiden osien

korvaaminen keinotekoisilla piisiruilla. Operaatio onnistuu hyvin, mutta valitettavasti

aivot jatkavat rappeutumistaan yhä pidemmälle. Lisää piisiruja asennetaan. Lopulta

henkilön aivot ovat kokonaan korvattu piisiruilla. Heilauttaessaan päätään hän voi kuulla

piisirujen värisevän sen sisällä.145

Searlen mukaan ajatuskoe havainnollistaa aivoprosessien, käyttäytymisen ja tietoisuuden

välisiä kausaalisia suhteita. Erityisesti hän pyytää kiinnittämään huomiota siihen, mitä

henkilön tietoiselle kokemukselle tapahtuu. Searle pitää ainakin kolmea erilaista

tilannetta loogisesti mahdollisena.

Ensinnä vaikka henkilön aivot ovat täysin keinotekoiset, on mahdollista, että hänen

mentaalinen elämänsä ja käyttäytymisensä säilyvät muuttumattomina. Ainoa ero

leikkausta edeltäneeseen tilanteeseen olisi tuo piisirujen liikkeestä aiheutuva ritinä

pääkopassa. Piisirut korvaavat alkuperäisten aivojen toiminnan täydellisesti.146

Toiseksi voitaisiin kuvitella aivan yhtä hyvin, että henkilön tietoisen kokemuksen alue

supistuisi sitä mukaa, kun uusia piisiruja asennetaan. Tällöin henkilön ulkoapäin



48

     147 Op. cit. 66-67. Searle kuvaa henkilön kokemusta tässä tilanteessa värikkäästi: "You find, for
example, that when the doctors test your vision, you hear them say, 'We are holding up a red object in
front of you; please tell us what you see.' You want to cry out, 'I cant't see anything. I'm going totally
blind.' But you hear your voice saying in a way that is completely out of your control, 'I see a red object
in front of me.'" Ibid.

     148 Op. cit. 67-68.

     149 "Ontologically speaking, behavior, functional role, and causal relations are irrelevant to the
existence of conscious mental phenomena." Op. cit. 69.

     150 "The principle of the independence of consciousness and behavior" Ibid. 

     151 "[...] but when we are examining the existence of our mental states as mental states, the correlated
behavior is neither necessary nor sufficient for their exitence." Op. cit. 77. Tietoisuuden ja käyttäytymisen
toisistaan riippumattomuuden periaatteella on ilmeistä merkitystä mm. kiinalaisen huoneen argumentin
kohdalla. Jos tietoisuus ja käyttäytyminen ovat toisistaan loogisesti riippumattomia, ei oikea
käyttäytyminen vielä takaa, että agentilla todella on mentaalisia tiloja. Jäljitteleepä systeemi kiinan
ymmärtämistä miten hyvin tahansa, ei tällä ole mitään merkitystä lajittelijan subjektiiviselle
ymmärrykselle.

havaittava käyttäytyminen säilyisi ennallaan, mutta henkilö olisi tietoisesti yhä

kyvyttömämpi vaikuttamaan omaan toimintaansa. Itse henkilön kannalta lopputulos olisi

masentava: tietoisen henkilön kadotessa vähitellen kokonaan hänen ruumiinsa jatkaisi

elämää niinkuin ei mitään olisi tapahtunut.147

Kolmas looginen mahdollisuus olisi se, että henkilön tietoinen mentaalinen elämä säilyisi

ennallaan, mutta hänen kykynsä vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä vähenisi asteittain,

kunnes hän olisi kokonaan halvaantunut. Searlen mukaan tämä ei ole vain teoreettinen

mahdollisuus, sillä niin kutsutusta Guillain-Barren syndroomasta kärsivät ovat juuri tässä

tilassa: täysin halvaantuneita, mutta täysin tietoisia.148

Searle katsoo, että ajatuskokeiden perusteella voidaan tehdä seuraava johtopäätös:

Ontologisessa mielessä käyttäytyminen, [mentaalisten tilojen]
funktionaalinen rooli ja kausaaliset suhteet ovat täysin epärelevantteja
tietoisten mentaalisten ilmiöiden kannalta.149

Searle kutsuu väitettään "tietoisuuden ja käyttäytymisen toisistaan riippumattomuuden

periaatteeksi".150 Periaatteen merkitys Searlen koko mielenfilosofiselle teorialle on

huomattava, sillä se leikkaa mielen ja käyttäytymisen toisistaan erilleen. Käyttäytyminen

ei Searlen mukaan ole riitävä, eikä välttämätön ehto mentaalisten tilojen olemassaolon

kannalta.151 Äkkiä ajatellen tästä näyttäisi seuraavan, että mentaaliset tilat sijaitsevat
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     152 Searlen mukaan aivojen ja mielen välillä on seuraava looginen suhde: "[..] the thesis that mental
phenomena are caused by and realized in the brain has the consequence that, for any mental phenomena
whatever, causally sufficient conditions are in the brain. Let us call this principle the principle of
neurophysiological sufficiency." SEARLE 1987b, 229.

     153 Toisten mielten (other minds) ongelmasta on käyty laajaa keskustelua, johon Searlen esitystä voi
pitää vain pienehkönä lisähuomautuksena. Erityisesti keskusteluun ovat vaikuttaneet Wittgensteinin
esittämä yksityisen kielen argumentti (private language argument) ja Malcolmin huomiot tiedon
kriteereistä. Näiden seurauksena analogiaan perustuva päättely on pitkälti hylätty ja itse
ongelmanasetteluun on kiinnitetty enemmän huomiota. Aivan viime vuosikymmeninä keskustelu on
laantunut. Vaikka asetelmat ovatkin varsin selkiintyneet, ei yhtä yleisesti hyväksyttyä ratkaisua silti ole
olemassa. Katso esim. Ludwig Wittgenstein, Filosofisia tutkimuksia. Suom. Heikki Nyman, WSOY, Juva
1981, kohdat 243-363; Norman Malcolm, "Knowledge of Other Minds", Journal of Philosophy, LV
(1958), 969-978; Alec Hyslop, Other Minds. Kluwer Academic Publishers, Dordreht 1995. Searle kritisoi
sekä Wittgensteinia, että Malcolmia "neurofysiologian riittävyyden periaatteen" rikkomisesta. SEARLE
1987b, 229-233.

     154 Mutta jos henkilö voi liikutella edes pientä osaa ruumiistaan, voidaan hänen kanssaan
kommunikoida. Esim. Jorma Palo mainitsee tapauksesta, jossa henkilö kirjoitti kirjan elämästään
pelkästään viestimällä vasenta silmäluomeaan räpäyttämällä. Jorma Palo, "Perhonen aivokammiossa",
Helsingin Sanomat kuukausiliite, joulukuu 1997.

     155 SEARLE 1992, 69-72. Termi "empiirinen" on Searlen mukaan kiusallisella tavalla kaksimerkityk-
sinen. Toisaalta sillä voidaan viitata aktuaalisen maailman tosiasioihin, vastakohtana matemaattisille ja
loogisille totuuksille. Tämä on termin ontologinen merkitys. Toisaalta taas termiä "empiirinen" käytetään
puhuttaessa tosiasioista, jotka ovat vain empiirisesti testattavissa. Tämä on termin epistemologinen
merkitys. Jos merkitykset sekoitetaan, saadaan virheellinen tulos: kaikki aktuaalisen maailman tosiasiat
ovat yhtälailla kaikkien kykenevien tutkijoiden testattavissa. ibid.

kokonaan omassa todellisuudessaan, eikä meillä ole mitään ulkoisia kriteerejä niiden

olemassaolon selvittämiseksi. Näin ei kuitenkaan ole, silä kuten edellä olemme

huomanneet, mentaaliset tilat ovat Searlen mukaan aivojen aiheuttamia ja aivojen

piirteitä.152 Mutta miten tämä tieto auttaa ratkaisemaan toisten henkilöiden mentaalisia

tiloja koskevan tiedon puutteen ongelman — emmehän voi kurkistaa toisten aivoihin

tarkistaaksemme, onko ketään kotona.153

Searlen korostaa, että tietoisuuden ja käyttäytymisen toisistaan riippumattomuuden

periaatteesta seuraa, ettei tieto toisten mentaalisista tiloista voi perustua yksistään

havaittavalle käyttäytymiselle. Täysin halvaantunut henkilö voi tuntea ja ajatella aivan

mitä tahansa, eikä kukaan ulkopuolinen saata tietää mitä hän tuntee ja ajattelee.154 Koska

siis tietoisuuden ja käyttäytymisen välinen suhde ei Searlen mukaan ole looginen suhde,

täytyy tiedon toisten mentaalisista tiloista perustua jollakin tavalla siihen, mitä henkilö

voi toisista ja itsestään empiirisesti havaita.155

Kun on kysymys toisia mieliä koskevasta tiedosta, ei käyttäytyminen
itsessään ole kiinnostavaa. Merkittävää on käyttäytymisen ja sen
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     156 "Where knowledge of other minds is concerned, behavior by itself is of no interest to us; it is rather
the combination of behavior with the knowledge of the causal underpinnigs of the behavior that form the
basis of our knowledge." SEARLE 1992, 22.

     157 Op. cit. 73.

     158 Tyyppi-identiteettiteoriaa vastaan esitetyt argumentit osoittavat tämän. Katso esim. CHURCHLAND
1984, 26-36, ja; ROSENTHAL 1994, 348-355.

     159 Searlen mukaan kysymyksessä ovat yleiset "samat syyt—samat seuraukset" ja "samankaltaiset
syyt—samankaltaiset seuraukset" periaatteet. SEARLE 1992, 73-75. Searlen ratkaisu voidaan konstruoida
myös argumentiksi toisten mielten tuntemisen puolesta. (1) Henkilö tietää omalta kohdaltaan, että hänellä
on mentaalisia tiloja ja että hänen käyttäytymisensä on tietoisten mentaalisten tilojen aiheuttamaa. (2)

kausaalisia kytkentöjä koskevan tiedon yhdistelmä. Tämä yhdistelmä on
toisia mieliä koskevan tietomme perusta.156

Searlen mukaan ratkaisu toisten mielten ongelmaan on, kuinkas muuten, yksinkertainen.

Toisten mentaalisista tiloista voidaan tietää, koska henkilö voi havaita, että toisten

kausaalinen rakenne on samankaltainen kuin hänellä itsellään ja, että toiset käyttäytyvät

sopivalla tavalla kuin hän itse. Jos henkilöltä kysytään, mistä hän tietää, että hänen

koirallaan on tietoisia näköaistimuksia tai että se tuntee kipua, henkilö voi vastata, että

hän tietää tämän, koska hän voi havaita, että sillä on korvat, silmät, jalat, nahka, ja niin

edelleen. Jos hän huudahtaisi sen korvaan, se käyttäytyy korvaan huutamista vastaavalla

tavalla tai jos hän nipistäisi koiraa nahasta, se käyttäytyy nipistämiseen kuuluvalla

tavalla.157

Searle siis vetoaa havainnon kohteen fysiologisen rakenteen samankaltaisuuteen

havaitsijan fysiologisen rakenteen kanssa ratkaisunsa perustelemiseksi. Tämä olisi

luonnollinen ja järkevä askel, jos fysiologisen rakenteen ja tietoisuuden välillä vallitsisi

jokin sellainen suhde, joka oikeuttaisi päätelmän. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvää, että

siellä missä esiintyy tietty rakenne x, esiintyisi myös jokin mentaalinen tila y. Päinvastoin

tällaisen rakenteen löytymistä voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä.158

Edellisen kaltaisista vastaväitteistä huolimatta Searle pitää kiinni kannastaan. Tieto

toisten mentaalisista tiloista ei perustu tieteelliselle käsitykselle toisten fysiologiasta,

vaan yksinkertainen, maalaisjärkeen perustuva taju anatomiasta riittää. Kausaalisen

perustan samankaltaisuuden, ei identtisyyden, havaitseminen ratkaisee ongelman.

Uskomus toisiin mieliin nojaa pikemminkin arkielämässä koeteltuihin, kuin tieteellisiin

periaatteisiin.159
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Henkilö voi havaita, että toisten käyttäytymisen kausaalinen perusta niiden fysiologiassa on
samankaltainen, kuin hänellä itsellään. (3) Henkilö voi havaita toisten käyttäytymisen olevan mentaalisten
tilojen kannalta asianmukaista. (JP) Siis henkilö voi tietää, että toisilla on mentaalisia tiloja. Toisten
mielten ongelman perinteinen hankaluus on Searlen mukaan seurausta materialistisesti orientoituneen
mielen filosofian yksipuolisesta tavasta kiinnittää huomiota vain havaittavaan käyttäytymiseen. Kun
oivalletaan, että ratkaisevaa ei ole käyttäytyminen, vaan pikemminkin tietty kausaalinen malli siitä, miten
maailma toimii, ongelma ratkeaa helposti, Searle uskoo. Ibid.

3. KESKUSTELUA SEARLEN TEORIASTA

Käsitys, johon olemme tähän mennessä päätyneet, on seuraava. Searlen mukaan

mieli—ruumis -ongelma ratkeaa, kun oivalletaan, että mentaaliset tilat samanaikaisesti

ovat sekä aivojen piirteitä, että aivoprosessien aiheuttamia ilmiöitä. Mentaalisia tiloja ei

tarvitse yrittää redusoida tai naturalisoida, sillä ne ovat jo lähtökohtaisesti täysin

luonnollisia biologisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi ruuansulatus. Silti, tai juuri tästä

syystä, mieli vaikutaa aidosti käyttäytymiseen.

 

Searlen teoriassa jotkut tietoisuuden ilmiöt ovat intentionaalisia, jotkut eivät. Esimerkiksi

tietoinen halu juoda lasillinen kylmää olutta on intentionaalinen tila, mutta kivun

tuntemus tai ahdistus eivät välttämättä ole, sikäli kun niillä ei ole mitään kohdetta.

Intrinsisten intentionaalisten tilojen olemassaolossa ei ole mitään suhteellista. Jos henkilö

kokee olevansa janoinen, hän myös on sitä, eikä tämä riipu kenenkään asenteesta häntä

kohtaan.

Toisaalta Searlen mukaan vain osa intentionaalisista tiloista on tietyllä hetkellä tietoisia.

Esimerkiksi jos henkilö nukkuu, hänen voidaan silti sanoa uskovan, että Bill Clinton on

Yhdysvaltojen presidentti. Tässä tapauksessa henkilön uskomus on aidosti

intentionaalinen ja alitajuinen. Kaikki alitajuiset tilat eivät silti ole intrinsisesti

intentionaalisia ja mentaalisia. Esimerkiksi henkilön keskushermoston aksonien

myelinisoituminen on eräässä mielessä alitajuinen tila, mutta se ei ole mentaalinen tila,

eikä voi sellaiseksi tullakaan. Yhteysperiaatteen mukaan alitajuisen tilan käsite on

sellaisen tilan käsite, joka on potentiaalisesti tietoinen. Tästä seuraa, että intentionaalisia

tiloja voi olla vain sellaisilla olioilla, jotka voivat olla tietoisia.

Searlen teoriassa mentaaliset tilat ovat aina jonkun mentaalisia tiloja. Tietoisuuden

subjektiivisuus on enemmän kuin epistemologinen asiaintila, se on ontologinen tosiasia.
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     160 Searle kirjoittaa: "Various commentators point out that the argument does not demonstrate the
Connection Principle with absolut certainty. They are right about that. The argument is explanatory though
not demonstrative, but in the absence of any telling objections to the argument or any better explanations,
I really do not have any doubts about it." SEARLE 1990b, 634.

Searlen argumentti tietoisuuden subjektiivisuuden puolesta perustuu olennaisesti

havaitsemisen tapahtuman ja havainnon kohteen väliselle erottelulle. Koska

subjektiivisuuden itsensä kohdalla tätä erottelua ei voida tehdä, tietoinen ja

subjektiivinen mieli näyttää jäävän fysikaalisen maailman ulkopuolelle

redusoitumattomaksi lisukkeeksi. Vaikka Searle ei uskokaan, että tietoisuutta voitaisiin

redusoida, pitää hän silti tietoisuutta aivojen piirteenä. Tämän takia tieto toisten

mentaalisista tiloista voi perustua vain sille, että havaitsemme heidän käyttäytymisen

kausaalisen perustan muistuttavan omaamme.

Aion käsitellä Searlen teoriasta käytyä keskustelua seuraavassa järjestyksessä. Ensin

tarkastelen joitakin yhteysperiaatetta vastaan esitettyjä huomioita ja yritän perustella

väitettä, että Searlen argumentti yhteysperiaatteen puolesta epäonnistuu, koska siinä

oletetaan se, mikä pitäisi todistaa. Tämän jälkeen pyrin osoittamaan, että Searlen

subjektiivisuusargumentti sisältää ongelmia, joiden vuoksi siihen on syytä suhtautua

epäillen. Luvun lopuksi palaan Searlen mieli—ruumis -ongelmaan esittämään

"yksinkertaiseen" ratkaisuun. Uskoakseni lukija huomaa varsin pian, että ratkaisu on

kaikkea muuta kuin yksinkertainen.

3.1. Yhteysperiaate ja sen ongelmat

Argumentissa yhteysperiaatteen puolesta näyttää olevan monta yksityiskohtaa, joita

voidaan kritisoida. Ennenkuin käyn tarkastelemaan niitä lähemmin, on syytä panna

merkille, että Searlen mukaan argumentti ei ole tavallinen deduktiivinen argumentti.160

Voidaan kysyä, minkä tyyppinen argumentti se sitten Searlen mielestä oikein on?

Ikävä kyllä kysymykseen ei saada vastausta Searlelta itseltään. Argumentti näyttää

muistuttavan niin kutsuttua "paras selitys" -tyyppistä argumenttia (best explanation

argument), jossa ilmiön tai asiaintilan vaihtoehtoiset selitykset pyritään sulkemaan
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     161 Katso esim. Jay F.Rosenberg, The Practice of Philosophy: A Handbook for Beginners. Prentice
Hall, Englewood Cliffs, 1984, 11-25.

     162 Bruce Bridgeman, "Intention Itself Will Disappear when Its Mechanisms Are Known." Behavioral
and Brain Sciences 13:4, 1990, 596-598.

     163 SEARLE 1990b, 633- 634.

pois.161 Jos näin todella on, ei Searlen argumenttia välttämättä tarvitse edes osoittaa

virheelliseksi, vaan voidaan tyytyä esittämään tarkasteltavalle ilmiölle vielä parempi

selitys. Olipa argumentti minkä tyyppinen tahansa, on sen kuitenkin pyrittävä olemaan

tosi, jotta sitä voisi pitää argumenttina lainkaan.

3.1.1. Aspektuaalisen hahmon epämääräisyys

Keskeisellä sijalla Searlen argumentissa näyttää olevan sen kolmas päättelyaskel. Bruce

Bridgemanin mukaan Searlen olettama kuilu aspektuaalisen hahmon ja neurofysiologian

välillä osoittautuu lähemmin tarkasteltuna vain näköharhaksi. Bridgeman vertaa

aspektuaalista hahmoa tietokoneen tapaan tallettaa tietoa. Tietokoneen muistista ei voida

löytää marginaaleja, rivejä tai kappaleita, mutta tietokoneelta tulostetussa tekstissä nämä

silti ovat. Bridgeman kysyy, miksi intentionaalisille tiloille ominainen aspektuaalinen

hahmo ei yksinkertaisesti voisi olla tallentuneena neurofysiologisella tasolla samalla

tavoin, kuin marginaalit, rivit ja kappaleet ovat tietokoneen muistissa?162

Tietokoneanalogia ei Searlen mukaan ole vastargumentti hänen väitteelleen, vaan

päinvastoin tuo esiin juuri sen, mitä hän yrittää sanoa.163 Jos kurkistetaan tietokoneen

sisään, ei löydetä marginaaleja ja rivejä, aivan kuten Bridgeman huomauttaa. Mutta

samoin ei voida löytää aspektuaalista hahmoakaan aivojen neurofysiologiselta tasolta.

Ero tietokoneen ja aivojen välillä on siinä, että kun tietokoneen ominaisuuksien

määrittely riittää määrittelemään myös tietokoneen tuottaman lopputuloksen, ei aivojen

hermostollisten piirteiden tunteminen vielä riitä: aspektuaalinen hahmo jää

alimääritetyksi. Jotta tietyn tyyppisestä hermostollisesta tapahtumasta voitaisiin sanoa,

että se tarkoittaa "hän haluaa vettä, muttei halua juoda H2O:ta", joudutaan päättelemään

jonkin säännönmukaisuuden perusteella, että näin on. Kun sanotaan, että henkilö haluaa
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     164 SEARLE 1992, 158. Searle ei siis kiistä, etteikö aspektuaalinen hahmo realisoituisi aivojen
neurofysiologiassa. Sen sijaan hän kysyy, mitä tarkoitetaan, kun henkilöllä sanotaan olevan alitajuinen
intentionaalinen tila. Bridgeman sekoittaa siis kaksi eri kysymystä toisiinsa. Saman virhetulkinnan tekee
myös Kirk Ludwig (LUDWIG 1993, 194-195). Katso Searlen vastaus Ludwigille, SEARLE 1993, 200-
201.

     165 Esimerkin on esittänyt Hubert Dreyfus artikkelissaan "Searle's Freudian slip". DREYFUS 1990,
603-604.

     166 Tämän vastaesimerkin olen kehittänyt itse.

vettä, kuvataan kokonaan toisen tyyppistä ilmiötä kuin jos sanotaan, että henkilön

aivojen synapseissa erittyy serotoniinia.164

Koska Bridgemanin vastaus Searlelle perustuu ilmeiseen virhetulkintaan, ei se heikennä

yhteysperiaatteen uskottavuutta.

Harkitkaamme seuraavaa arkielämän tilannetta. Perhe on kokoontunut yhteiselle

aterialle. Yhtäkkiä kesken ruokailun Ville sylkäisee suustaan juomavedet veljensä

Paavon rinnuksille. Miksi hän teki noin, kysymme? Jos tapahtunut olisi ollut vahinko, se

ei vaatisi selitystä. Vahinko se ei kuitenkaan ollut, sillä Villen terapeutilta saamme

kuulla, että Ville kadehtii alitajuisesti veljeään ja tahtoo siksi nolata hänet. Tämä

alitajuinen halu sai siis Villen sylkäisemään veljensä päälle. Ville itse tosin ei myönnä,

että hän tekonsa hetkellä olisi ollut millään tavoin tietoinen tästä, päinvastoin hän oli sen

tehtyään yhtä hämmästynyt kuin kaikki muutkin. Vasta myöhemmin terapiassa hän tuli

tietoiseksi todellisista vaikuttimistaan, mutta kieltää silti yhä, että hänellä teon hetkellä

olisi ollut vähäisintäkään käsitystä asiasta.165

Toinen esimerkin olen valinnut myöskin arkielämästä.166 Erään aikakauslehden

haastattelussa laivanrakennusinsinööri kertoo työstään:

Pääsen asioihin kiinni usein jo alkuvaiheessa. Joudun liikkumaan ja
etsimään asioihin perusteita, koska tuotannon suunnittelussa kaikki
sisustusalueet ovat minun ongelma-alueitani. Minulle ideat kypsyvät
alitajunnassa ja tulevat esille aika valmiina. Hyttielementtiratkaisukin meni
patentoitavaksi aivan samanlaisena kuin sen ensimmäisen kerran panin
paperille.

Esimerkit näyttävät olevan ristiriidassa yhteysperiaatteen kanssa. Yhteysperiaatteen

mukaan alitajuisella tilalla on aspektuaalinen hahmo latentissa tai potentiaalisessa
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     167 DREYFUS 1990, 604.

     168 Useinhan tämän tyyppisiin kokemuksiin liittyy lisäksi henkilön täydellinen tietämättömyys siitä,
kuinka hän lopulta ratkaisuunsa päätyi. Kaikki vain yhtäkkiä ikään kuin loksahtaa kohdalleen.

     169 Luonnollisestikaan Searle ei kommentoi esittämääni laivanrakennusinsinööriesimerkkkiä, vaan
esittää vastauksensa Dreyfusille. Koska esimerkit ovat kuitenkin analogiset, sopii Searlen kritiikki myös
keksimääni esimerkkiin.

     170 SEARLE 1990, 634.

muodossa, sen mahdollisuuden perusteela, että tila voi tulla tietoiseksi. Mutta koska

aspektuaalinen hahmo voi olla mukana intentionaalisessa kausaatiossa vain aktuaalisena,

näyttäisi yhteysperiaate johtavan siihen epäilyttävään johtopäätökseen, että että alitajuiset

tilat voivat osallistua intentionaaliseen kausaatioon vain tietoisuuden kautta.

Molemmat esimerkit osoittavat, että vaatimus on perusteeton. Villen toiminnan intentio

oli aktuaalinen, mutta ei tietoinen halu nolata veljensä sylkemällä vettä — eikä

esimerkiksi H2O:ta — hänen päälleen. Villen käyttäytymisen selitys ja se, ettei hän

tiennyt miksi teki niin, osoittavat, että alitajuinen tila riittää määrittämään aspektuaalisen

hahmon.167 Samoin uuden hyttijärjestelmän kehittäminen osittain alitajuisesti edellyttää,

että aspektuaalinen hahmo on aktuaalisena läsnä ongelmanratkaisussa.168 Tällöin henkilö

tulee tietoiseksi vain ajatteluprosessinsa lopputuloksesta ja itse prosessi jää pysyvästi

tietoisuuden ulkopuolelle. Lopputulokseen pääseminen on kuitenkin osoitus siitä, että

alitajuiset toiminnot voivat olla aidosti intentionaalisia, vaikka ne eivät olisikaan edes

potentiaalisesti tietoisia, mikä on vastoin Searlen oletusta.

Searle kiistää, että edellisen tyyppiset esimerkit olisivat ristiriidassa yhteysperiaatteen

kanssa.169 Yhteysperiaatteesta ei seuraa, että intentionaaliset tilat eivät olisi olemassa

alitajuisina tai että ne eivät voisi vaikuttaa käyttäytymiseen alitajuisina ollessaan.

Esimerkit eivät siten vastaa ongelmaan, johon yhteysperiaatteessa yritetään vastata.170

Searlen mukaan varsinainen ongelma on tämä: vaikka aspektuaalinen hahmo onkin

jollain tavoin läsnä alitajuisissa tiloissa, ei alitajuisten tilojen määrittely niiden

hermostollisten piirteiden nojalla riitä tavoittamaan aspektuaalista hahmoa.

Aspektuaaliset ominaisuudet ovat täysin erilaisia kuin neurofysiologiset ominaisuudet.

Jos haluamme ymmärtää Villen käyttäytymistä, täytyy meidän olettaa, että sen taustalla

on jokin alitajuinen tila. Jotta annettu tulkinta täyttäisi intelligiibeliyden vaatimukset,
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     172 Ned Block, "Consciousness and Accessibility." Behavioral and Brain Sciences 13:4, 1990, 598-599.
Block kutsuu esimerkissä mainittuja ihmisiä "vähemmän tietoisiksi ihmisiksi" (Less Conscious People).
Op. cit. 594.

     173 Op. cit. 594-595.

täytyy olla edes periatteessa mahdollista, että oletettu alitajuinen tila voi päästä

tietoisuuteen.171 Sama vaatimus pätee luonnollisesti toiseenkin esimerkkitapaukseen.

Searlen vastaus Bridgemanille herättää kuitenkin epäilyksiä siitä, eikö alitajuinen tila

voisi säilyttää aspektuaalista hahmoaan jonkin muun seikan nojalla, kuin sen, että tila on

potentiaalisesti tietoinen. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että aspektuaalinen hahmo

pystyttäisiin määrittelemään jotenkin muuten, kuin pelkästään aivojen fysiologiaa

tutkimalla. Tämä on kuitenkin vain arvailua ja toistaiseksi voidaan todeta, että argumentti

yhteysperiaatteen puolesta on kestänyt syytökset aspektuaalisen hahmon epämääräisestä

luonteesta.

3.1.2. Ned Blockin vasta-argumentti

Ned Block on esittänyt yhteysperiaatteelle seuraavan vasta-argumentin. Kuvitelkaamme,

että on olemassa joukko ihmisiä, jotka eivät ole tietoisia halustaan juoda vettä.172 Tämä

erikoinen ominaisuus ei kuitenkaan haittaa heidän elämäänsä millään tavalla. He juovat

aika ajoin kuten muutkin ihmiset, mutta kysyttäessä miksi he juovat, vastaavat he

juovansa, koska tietävät sen olevan heille hyväksi tai muuta saman tapaista. Puhetta

halusta juoda vettä he eivät ymmärrä. Olettakaamme lisäksi, että edistyneet tiedemiehet

(ja -naiset) kiinnostuvat tapauksesta. Tutkimuksissa paljastuu, että tutkittavilla on

aivoissaan aivan sama tila kuin tavallisilla ihmisillä on silloin, kun he ovat janoisia ja

haluavat juoda vettä. Jostain syystä osalla ihmisistä aivot ovat vain niin rakentuneet,

etteivät he periaatteessakaan voi tiedostaa haluaan juoda vettä.173

Esimerkissä kuvattu tilanne ei voi olla tosi yhtä aikaa yhteysperiaatteen kanssa. Jos on

mahdollista kuvitella tilanne, jossa henkilöllä on alitajuinen tila, josta hän ei

periaatteessakaan voi tulla tietoiseksi, täytyy yhteysperiaatteessa olla jotakin pielessä. Ja
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     174 SEARLE 1990, 595.

     175 Näitä Block kutsuu "enemmän tietoisiksi ihmisiksi" (More Conscious People). BLOCK 1990, 596-
597.

     176 "Punanen" po. "punainen" ja "kirjottaa" po. "kirjoittaa" ovat esimerkkejä tällaisista sanoista. Olen
muutanut esimerkin paremmin suomen kieleen sopivaksi. Blockin alkuperäinen esimerkki koskee eroja ng
-äänteen ääntämisessä sanoissa "linger" ja "singer". On hieman ironista, että Searle käyttää täsmällen
samaa esimerkkiä omaksi edukseen teoksessaan Speech acts (joskin eri asiayhteydessä). Katso SEARLE
1969, 41-42.

miksi tämä ei olisi mahdollista, kysyy Block, esimerkin tilannehan on juuri vaaditun

kaltainen?

Vastauksessaan Blockin kritiikkiin Searle puolustaa yhteysperiaatetta seuraavasti. Jotta

esimerkissä kuviteltu tilanne olisi edes teoriassa mahdollinen, täytyy olettaa, että on jokin

joukko ihmisiä, jotka voivat olla tietoisia halustaan juoda vettä. Tällöin niiden

henkilöiden kyvyttömyys, jotka eivät voi tiedostaa haluaan, voidaan selittää johtuvaksi

jostakin esteestä, jota ilman hekin voisivat tiedostaa halunsa. Esimerkki ei siten kumoa

yhteysperiaatetta, vaan on eräs erikoistapaus, jossa alitajuinen tila ei voi päästä

tietoisuuteen esteen vuoksi. Alitajuisen tilan identifioiminen myös tässä

erikoistapauksessa edellyttää yhteysperiaatteen pätevyyttä.174

Yhteysperiaatteen kritiikissään Block on kuitenkin jo ennakoinut tämän mahdollisuuden

ja kehittänyt vastaesimerkkiään edelleen. Kuvitelkaamme, että edellisen esimerkin

joukkoa, joka ei tiedostanut haluaan juoda, vastaa uudessa esimerkissä aivan tavallisten

ihmisten joukko. Edellisen esimerkin tavallisten joukkoa puolestaan vastaa nyt

supertietoisten joukko.175 Minkälainen tilanne tästä saadaan aikaan? Jos jatkamme

kuvittelua vielä hieman pidemmälle, näemme vastauksen.

Oletetaan, että osa tavallisista ihmisistä ääntää sanat niin, että muualla kuin sanan

ensimmäisessä tavussa esiintyvän diftongin loppuäänteen i:n he jättävät ääntämättä.176 He

ovat sisäistäneet tätä koskevan säännön alitajuisesti siten, että voivat soveltaa sitä

johdonmukaisesti kaikkiin tapauksiin, sellaisiinkin, jotka ovat heille uusia. Näillä

ihmisillä ei kuitenkaan ole vähäisintäkään käsitystä tästä säännöstä ja vielä vähemmän

siitä, että he puhuessaan noudattavat sitä. Supertietoiset sen sijaan tuntevat kaikki asiaan

liittyvät yksityiskohdat. He saattavat esimerkiksi huvitella keskenään puhumalla samalla

tavalla, kuin tämä tavallisten ihmisten joukko, mutta supertietoiset tekevät sen tietoisesti
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     177 BLOCK 1990, 596-597.

     178 "The distinction is obvious in the cases of the contrasts between cups and pains, between
myelination and beliefs. It is less obvious when we try to postulate deep unconsciouss entities that are
supposed to be mental in the sense of beliefs but that are in accessible to consciousness in the way which
myelination is. I have argued that there cannot be any entities satisfying both these conditions." SEARLE
1990, 634.

edellä mainitun säännön perusteella. Lisäksi jos vertaamme ryhmien aivotiloja heidän

lausuessaan jonkin säännön piiriin kuuluvan sanan, löydämme identtiset tilat.177

Esimerkin idea on selvä. Kun Searle aiempaa esimerkiä arvioidessaan väitti, että

henkilöiden kyvyttömyys tiedostaa haluaan juoda vettä johtui esteestä, niin tämä ajatus

voidaan laajentaa koskemaan kaikkia ihmisiä yleisesti. Emme voi tiedostaa syviä

alitajuisia sääntöjä tai prosesseja, koska olemme rakenteellisesti kyvyttömiä tiedostamaan

niitä. Blockin supertietoinen olento voi tiedostaa sellaisetkin alitajuiset prosessit, joita me

emme voi, mutta ratkaisevaa onkin, päteekö yhteysperiaate meihin. Se ei päde, koska voi

olla niin, että olemme rakenteellisesti estyneet tulemaan tietoiseksi joistakin alitajuisista

prosesseista.

Searlen mukaan tämäkin vastaesimerkki epäonnistuu. Ilmaisut "olla tietoinen jostakin"

ja "päästä tai tulla tietoisuuteen" ovat petollisella tavalla kaksimerkityksisiä. Henkilö voi

olla tietoinen kupista pöydällä ja tietoinen kivusta. Samoin voidaan sanoa, että kipu tuli

henkilön tietoisuuteen tai että kuppi pääsi henkilön tietoisuuteen. Molemmissa

tapauksissa ilmaisujen välillä on merkittävä ero. Ero on siinä, että kipu on mentaalinen

tila, mutta kuppi ei ole, eikä se voi siksi tullakaan. Jos kuppia erehtyy pitämään

mentaalisena tilana, sekoittaa mentaalisen tilan kohteen mentaaliseen tilaan itseensä.

Supertietoisen olion olettaminen ei muuta tilannetta. Supertietoinenkaan ei voi tiedostaa

syviä alitajuisia prosesseja samassa merkityksessä kuin kipua tai muita mentaalisia tiloja,

koska syvät alitajuiset prosessit ovat määritelmän perusteella tietoisuuden

ulkopuolella.178

Searlen vastaus Blockin kritiikkiin näyttäisi avaavan uuden jännittävän mahdollisuuden

kääntää kritiikki takaisin koskemaan argumenttia yhteysperiaatteen puolesta. Argumentin

kuudennen askelman mukaan alitajunnan ontologia koostuu niistä aivojen objektiivisista

piirteistä, jotka voivat aiheuttaa tietoisia subjektiivisia ajatuksia. Searlen esimerkki
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     179 Yhteysperiaatetta vastaan on argumentoitu myös siitä lähtökohdasta, että vastoin Searlen oletusta
kognitiotieteessä ei yleensä vedota prosesseihin, jotka ovat periaatteessa tietoisuuden ulkopuolella (GOEL
1993, 189-190). Jos näin on, yhteysperiaate menettää suuren osan tehostaan, rakentuuhan se juuri
oletukselle, että syvät alitajuiset prosessit ovat keskeisellä sijalla kognitiotieteessä. Searlen mukaan
vetoaminen syviin alitajuisiin tiloihin on kuitenkin hyvin tyypillistä kognitiotieteessä (SEARLE 1993,
198).

     180 Robert van Gulick, "Why the Connection Argument Doesn't Work", Philosophy and Phenomeno-
logical Research, 1/1995, 201-207.

alitajuisesta tilasta, josta henkilö ei voi tulla subjektiivisesti tietoiseksi, on aivojen

hermosolujen aksonien myelinisoituminen. Mutta eikö aksonien myelinisoituminen ole

täysin triviaalisti välittömän subjektiivisen tietoisuuden ulottumattomissa, aivan samalla

tavoin kuin kuppikaan ei voi olla mentaalinen tila? Jos näin on, ei tämän osoittamiseen

tarvita mitään argumenttia. Riittää kun tehdään yksinkertainen erottelu mentaalisen tilan

kohteen ja mentaalisen tilan itsensä välillä, aivan kuten Searle itsekin tekee. Searlen

argumentti menettää voimansa, jos luovutaan vaatimasta, että esimerkiksi

kognitiotieteessä kuvatut "ajattelun säännöt" ovat lainkaan mentaalisia Searlen

tarkoittamassa mielessä. Vaikka ne eivät itse olisikaan mentaalisia, voisivat ne silti

vastata kyvystämme ajatella ja kokea.179

3.1.3. Mentaalisen funktionalistiseen analyysiin perustuva kritiikki

Kiinnostavaa kritiikkiä yhteysperiaatetta vastaan on esittänyt myös Robert van Gulick.

Van Gulickin mukaan Searlen argumentin joihinkin premisseihin voidaan yhtyä

hyväksymättä silti sen johtopäätöksiä. Esimerkiksi van Gulick hyväksyy ensimmäisen

premissin (tai päättelyaskeleen) erottelun näennäiseen ja intrinsiseen

intentionaalisuuteen, mutta kiistää, että tämä erottelu on ainoa, joka intentionaalisista

tiloista voidaan tehdä. Intentionaalisuutta on monta eri lajia, riippuen esimerkiksi siitä,

kuinka joustavasti systeemi käyttää vastaanottamaansa tietoa, kuinka tilojen sisällöt ovat

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, kuinka systeemi pystyy kertomaan sisäisistä

tiloistaan, ja niin edelleen. Jos Searlen ensimmäinen premissi tulkitaan näin — ajatellen,

että on olemassa monenlaista aitoa intentionaalisuutta — ei van Gulickilla ole sitä

vastaan mitään huomauttamista.180

Myös toisen premissin van Gulick hyväksyy, mutta jälleen eri merkityksessä kuin Searle.

Van Gulickin mukaan esimerkit, joita Searle tässä yhteydessä esittää, johtavat harhaan.
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     181 "[...] aspectual shape must matter to the agent." SEARLE 1992, 157.

     182 "Aspectual shape 'must matter to the agent', but doing so requires only that it affect how the agent
responds or acts." VAN GULICK 1995, 204. Näkökulman vaihdos Searlen korostamasta ensimmäisen
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     183 Jälleen sitaatti Searlelta: "[the way aspectual shape matters is that it constitutes the way the agent
thinks about or] experiences a subject matter (SEARLE 1992, 157)." VAN GULICK 1995, 204.

     184 VAN GULICK 1995, 204.

     185 "It is enough to point out that Searle has not given any real reason to conclude that, contrary to what
many believe, such theories [functionalist accounts of intentional content] are impossible." Op. cit. 1995,
205.

Tietoisilla tiloilla voi olla aspektuaalinen hahmo, vaikka niiden sisältö ei ole niin tarkasti

määritelty ja vaikka agentti ei ole niistä yhtä tietoinen kuin Searlen esimerkeissä

(näköhavainnossa autosta ja veden, ei H2O:n janossa). Van Gulick siteeraa Searlen

toteamusta, että aspektuaalisella hahmolla on oltava agentille merkitystä181, mutta

tulkitsee tämän merkitsevän vain sitä, että riittää, kun aspektuaalinen hahmo vaikuttaa

jollakin tavalla agentin käyttäytymiseen.182

Van Gulickin mukaan Searle ei voi olettaa, että aspektuaalisessa hahmossa on kyse siitä,

miten agentti "kokee tietyn asian".183 Koska kokeminen edellyttää tietoisia

fenomenaalisia tiloja ja koska kiistanalainen väite koskee juuri sitä, voiko periaatteessa

olla olemassa alitajuisia (intentionaalisia) tiloja, jotka ovat ei-fenomenaalisia, ei Searle

voi olettaa näin syyllistymättä kyseenalaiseen oletukseen (beg the question). Toisen

premissin van Gulick hyväksyy siten vain siinä merkityksessä, että jokainen

intentionaalinen tila käsitteellistää kohteensa jollakin tavalla.184

Kolmas päättelyaskel on van Gulickin mielestä argumentin kiistanalaisin kohta. Van

Gulick valaisee asiaa esimerkillä omasta kuusivuotiaasta tyttärestään. Jos tytär haluaa

juoda lasin vettä, syy siihen, että hän haluaa juuri lasin vettä, eikä esimerkiksi H2O:ta, on

siinä, että hänellä ei ole vielä kykyä ymmärtää sellaisia käsitteitä kuin "happiatomi",

"vetyatomi" ja "molekyyliyhdiste". Kun hän joskus ymmärtää ne, voidaan tämä selittää

vaadittavan kausaalisen organisaation ja käyttäytymisvalmiuksien omaksumisen avulla.

Van Gulick ei kiistä, etteikö intentionaalisen sisällön funktionalistiseen analyysiin liity

ongelmia, mutta väittää, että Searle vain olettaa sen olevan mahdotonta ilman

perusteluita. Kolmatta premissiä van Gulick ei siten enää katso voivansa hyväksyä.185
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     186 "But from my point of view his argument is a bit like saying, 'Suppose 2+2=7. Couldn't we get some
exiting results?' Well, I suppose we could, but 2+2 does not equal 7. [...] It is an objection I have
frequently made to functionalism that on this view the mind is more or less everywhere." SEARLE 1995a,
224-225.

     187 "The problem that his argument does not meet is that the characterisation of the intentionality from
the third person point of view must match the actual subjective intentional content in the mind of the
agent. But any such account solely in terms of behavior and causation fails, because it leaves a slack, an
undetermination, since alternative hypotheses about intentional content are consistent with any and all
causal and behavioral evidence. Any description in purely third person terms always leaves the first person
ontology underdetermined." SEARLE 1995a, 226-227.

Van Gulickin tulkinta antaa Searlen argumentille aivan uudenlaisen ilmeen. Searlen

itsensä mukaan van Gulickin tulkinta vääristää yhteysperiaatteen tunnistamattomaksi ja

on tosiasiassa reductio ad absurdum hänen oletuksistaan. Searle väittää, että jokainen

funktionalistinen yritys liudentaa intrinsisen ja näennäisen intentionaalisuuden ero johtaa

näkemykseen, että mieli on enemmän tai vähemmän kaikkialla. Koska esimerkiksi vatsa

eräässä mielessä omaksuu ja vastaa siihen syötettyyn informaatioon, Searlen mukaan van

Gulickin täytyy sanoa, että vatsalla on kirjaimellisesti mentaalista elämää.186

Searlen ja van Gulickin erimielisyys kärjistyy kysymykseen aspektuaalisen hahmon

luonnehdinnasta eli argumentin kolmannesta päättelyaskeleesta. Searlen mukaan van

Gulickin tulkinta oman tyttärensä halusta juoda vettä on paitsi epäintuitiivinen, myös

virheellinen. Tyttö haluaa juoda vettä eikä H2O:ta, koska hänen mielessään on tietty

intrinsinen intentionaalinen halu, joka hänen ensimmäisen persoonan näkökulmastaan

kohdistuu juuri veteen, ei H2O:hon. Lisäksi tieto siitä, että hänellä ei voi olla halua juoda

H2O:ta, perustuu siihen, ettei hänellä ole tätä koskevia ensimmäisen persoonan tiloja,

joihin käsitteet "happiatomi", ja niin edelleen, kuuluisivat. Van Gulickin argumentin

ongelma on Searlen mukaan siinä, että intrinsisten intentionaalisten tilojen karakterisointi

kolmannen persoonan näkökulmasta jättää ensimmäisen persoonan ontologian aina

alimääräytyneeksi.

Mutta jokainen tällainen käyttäytymiseen ja kausaatioon perustuva
näkemys epäonnistuu, koska se jättää jotakin ulkopuolelle, jotakin
määrittelemättä. Intentionaaliselle sisällölle on olemassa vaihtoehtoisia
selityksiä, jotka ovat yhdenmukaisia minkä tahansa ja [siis] kaikkien
kausaalisen ja käyttäytymistä kuvaavan evidenssin kanssa.187

Mielestäni Searlen ja van Gulickin keskustelu yhteysperiaatteesta paljastaa oleellisen

piirteen Searlen argumentissa. Jos argumentin kolmatta päättelyaskelta tarkastellaan van
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     188 Vaikka vetoaminen syviin alitajuisiin prosesseihin hyväksytään, ei tällä välttämättä ole Searlen
kuvaamia dramaattisia seurauksia. Näin voi olla siitä yksinkertaisesta syystä, että intentionaaliset selitykset
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kaikki intentionaalisuuden kuvaukset ovat tosiasiassa kuvauksia pseudointentionaalisuudesta ja intrinsinen
intentionaalisuus paljastuu illuusioksi (esim. MCDERMOTT 1990, 617-618). Vastauksessaa kritiikkehin
Searle lunnollisesti kiistää kaikki nämä väitteet vetoamalla siihen, ettei tämän jälkeen pystytä erottelemaan
aidosti mentaalisia ilmiöitä ei-mentaalisista. SEARLE 1990b, 635-638.

     189 Katso SEARLE 1997.

     190 Tässä mielessä argumentti yhteysperiaatteen puolesta on samankaltainen kiinalaisen huoneen argu-
mentin kanssa: molemmat riippuvat loogisesti Searlen intentionaalisuutta ja subjektiivisuutta koskevista
perustavista käsityksistä.

Gulickin tavoin kognitiotieteen tai funktionalistisen mielenfilosofian näkökulmasta,

näyttää se tarpeettoman voimakkaalta. Kun erilaisten intentionaalisten tilojen takaa

kerran voidaan löytää mekanismeja, jotka antavat selityksen intentionaalisille ilmiöille,

miksi väittäisimme dogmaattisesti, etteivät nämä kelpaa?188 Searlen käsitys taas on, että

koska ensimmäisen persoonan ontologiaa ei voida jäännöksettä redusoida kolmannen

persoonan tosiasioihin, ei mikään intentionaalisuuden karakterisointi kolmannen

persoonan näkökulmasta riitä määrittelemään aspektuaalista hahmoa. Searlen mukaan

funktionalismin ongelma on siinä, ettei se pysty tarjoamaan tyydyttävää selitystä

intentionaalisen sisällön määräytymisestä.

Näyttäisi siltä, että Searle onnistuu ainakin osittain puolustamaan argumenttiaan van

Gulicin kritiikkiä vastaan. Ainakaan Searle ei ole toistaiseksi nähnyt riittävää syytä

luopua yhteysperiaatteesta.189 Toisaalta argumentin totuus riippuu ratkaisevasti sen

kolmesta ensimmäisestä päättelyaskeleesta, kuten van Gulick panee merkille. Jos erottelu

näennäiseen ja intrinsiseen intentionaalisuuteen hylätään (tai tulkitaan toisin kuin Searle),

argumentin esittämisessä ei päästä edes alkuun. Samoin voidaan huomata, että

argumentti perustuu oleellisesti Searlen käsitykselle tietoisuuden subjektiivisuudesta ja

sen ensisijaisuudesta intentionaalisissa selityksissä.190 Jos jompi kumpi näistä kivijaloista

— käsitys intentionaalisuuden intrinsisyydestä tai Searlen subjektiivisuusargumentti —

osoittautuu virheelliseksi, kaatuu myös Searlen yhteysperiaatteen puolesta esittämä

argumentti.
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     191 On kuitenkin huomattava, että Searlen perustelut intrinsisen intentionaalisuuden puolesta viittaavat
juuri ensimmäisen persoonan ensisijaisuuteen intentionaalisissa selityksissä. Tässä mielessä Searlen
subjektiivisuusargumentti on loogisesti perustavampi kuin hänen intentionaalisuutta koskevat havaintonsa.
Katso esim. SEARLE 1992, 18-20.

     192 Katso kohta 3.3.1.

     193 Kuten esimerkiksi van Gulick ehdottaa. VAN GULICK 1995, 203.

Kysymys intentionaalisuuden intrinsisyydestä jää tämän työn ulkopuolelle.191 Sen verran

asiasta voidaan kuitenkin sanoa, että Searle ei voi johdonmukaisesti väittää, intrinsinen

intentionaalisuus/näennäinen intentionaalisuus -erottelusta luopuminen johtaisi

välttämättä siihen, että "mieli on enemmän tai vähemmän kaikkialla," tai että suolen ja

aivojen toiminnan välille ei pystyttäisi tekemään mitään eroa. Miksi ei? Koska Searlen

teoriassa intrinsinen intentionaalisuus ei yksinkertaisesti ole mentaalisuuden kriteeri.192

Jos jo intrinsinen intentionaalisuus/näennäinen intentionaalisuus -erottelu jakaisi

mentaaliset tilat omaan kategoriaansa (ja ei-mentaaliset toiseen), ei olisi mitään järkeä

argumentoida sen puolesta, että vain sellaiset tilat voivat olla aidosti mentaalisia, joista

periaatteessa voi tulla tietoiseksi: riittäisi kun katsottaisiin, onko tilalla intentionaalista

sisältöä vai ei. Searle näyttääkin jo ensimmäisessä premississä syyllistyvän

kyseenalaiseen oletukseen. Jos erottelu tulkitaan kuten Searle, oletetaan se, mitä yritetään

todistaa. Jos erottelu tulkitaan toisin, argumenttia ei voi viedä läpi.

Ottakaamme esimerkki jälkimmäisestä mahdollisuudesta. Jos hyväksytään näkemys, että

aidon intentionaalisuuden kohdalla on olemassa aste-eroja, voidaan satunnaista alitajuista

tilaa pitää aidosti mentaalisena jonkin toisen ominaisuuden ansiosta, kuin sen, että tila on

joko aktuaalisesti tai potentiaalisesti tietoinen. Esimerkiksi alitajuista tilaa voitaisiin pitää

mentaalisena sen nojalla, että henkilö pystyy kertomaan siitä jotakin, vaikka ei voisikaan

tulla siitä välittömästi tietoiseksi.193 Koska tämän ristiriidan selvittäminen johtaisi

kuitenkin liian syvälle Searlen ja funtionalistien välisen keskustelun syövereihin, jätän

aiheen ja sen sijaan käyn seuraavassa selvittämään, onko yhteysperiaatteen toinen

kivijalka, Searlen subjektiivisuudesta esittämä argumentti, pätevä.

3.2. Subjektiivisuuden eri merkitykset

Searlen subjektiivisuuskäsityksessä olisi paljon tutkittavaa. Sen ilmeinen perustuminen

Descartesin cogito -argumenttiin vaatisi tarkempaa selvitystä. Samoin Searlen
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     194 Morrisonin mukaan Kant väittää, että käsitteet "subjektiivinen" ja "objektiivinen" riippuvat
toisistaan oleellisella tavalla, sillä "kaikkien arvostelmien on mukauduttava käsittämisen (apperception)
välttämättömään ykseyteen." Tästä näkökulmasta käsitteet eivät ole toistensa vastakohtia, vaan suuremman
kokonaisuuden osia ja itseasiassa edellyttävät toinen toisensa. Kirstie Morrison, "Self." Teoksessa
GUTTENPLAN 1995, 552-554.

argumentilla näyttää olevan yhtymäkohtia fenomenologiseen traditioon, erityisesti

Husserlin filosofiaan, joiden tutkiminen voisi olla valaisevaa. Kirstie Morrisonin mukaan

taas ensimmäinen askel subjektiivisuus — objektiivisuus -erottelun ymmärtämiseksi

tulisi ottaa Kantin teosten suuntaan, muutoin jotain oleellista jää huomaamatta.194 Aion

kuitenkin sivuuttaa nämä mielenkiintoiset filosofianhistorialliset kytkennät ja keskittyä

kolmeen muuhun, mielestäni vielä oleellisempaan asiaan.

Ensimmäiseksi haluan korostaa Searlen subjektiivisuuskäsityksen samankaltaisuutta

Thomas Nagelin subjektiivisuuskäsityksen kanssa. Koska käsitykset ovat todella lähes

identtiset, ja koska Nagel torjuu juuri subjektiivisuuden takia materialismin, näyttäisi

tämä altistavan myös Searlen syytökselle dualismista. Mutta lähemmin tarkasteltuna

paljastuu, että juuri tässä kohtaa Nagelin ja Searlen tiet eroavat.

Toiseksi tarkastelen joitakin Paul Churchlandin esittämiä argumentteja Searle/Nagel -

tyylistä subjektiivisuuskäsitystä vastaan. Churchland on perinteisesti tullut tunnetuksi

eliminativismistaan, se on pyrkimyksestään eliminoida mentaalisia tiloja koskevat

arkipsykologiset käsitteet. Uusimmassa teoksessaan Churchland kuitenkin myöntää, että

mentaalisiin tiloihin liittyy esiemerkiksi laadullisia erityispiirteitä (qualia), joita ei voida

määrittää fysikaalisten tieteiden kolmannen persoonan näkökulmasta käsin.

Kolmanneksi tutkin kysymystä, voiko tietokoneella olla subjektiivisia mentaalisia tiloja.

Jos kysymyskeen vastataan myönteisesti, päädytään kiinnostavalla tavalla Searlen

käsityksestä eroavaan tulkintaan subjektiivisuudesta. Lopuksi esitän Ned Blockin

erottelun fenomenaaliseen- ja saavutettavissa olevaan tietoisuuteen (phenomenal and

access consciousness), joka mielestäni tarjoaa varteenotettavan, joskin myöskin Searlen

käsityksestä poikkeavan tavan ymmärtää tietoisuuden subjektiivisuutta.
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     195 "But fundamentally an organism has conscious mental states if and only if there is something it is
like to be that organism - something it is like for the organism." Thomas Nagel, "What is like to be a bat?",
The Philosophical Review, October 1974. Artikkeli on julkaistu useissa teoksissa, mm. D. R. Hofstadter
ja D. Dennett (toim.), The Mind's I, johon viitteet. NAGEL 1981, 392.

     196 "If physicalism is to be defended, the phenomenological features must themselves be given a
physical account. But when we examine their subjective character it seems that such a result is impossible.
The reason is thet every subjective phenomenon is essentially connected with a single point of view, and
it seems inevitable that an objective, physical theory will abandon that point of view." Op. cit. 393.

     197 Lepakot ovat nisäkkäitä ja Nagel olettaa, että niillä on todennäköisesti myös mentaalisia tiloja.
Koska lepakon mentaalisilla tiloilla on subjektiivinen luonne, on olemassa jotakin, miltä lepakosta
itsestään tuntuu olla lepakko: miltä tuntuu lentää pimessä ja kaikupaikantaa esineitä korkeiden äänien
avulla, tms. Mutta koska lepakoiden aistijärjestemä on niin erilainen kuin ihmisen, emme pysty edes
kuvittelemaan, millaista lepakosta itsestään tuntuu olla lepakko. Vastaus kysymykseen "millaista on olla
lepakko?" jää Nagelin mukan saavuttamattomaksi. Op. cit. 393-395.

3.2.1 Thomas Nagelin subjektiivisuuskäsitys

Tunnetussa artikkelissaan "What is it like to be a bat?" Nagel väittää, että organismilla

on tietoisia mentaalisia tiloja, jos ja vain jos on olemassa jotakin, millaista on olla tuo

organismi, tai tarkemmin sanottuna: millaista oleminen on tuolle organismille. Tätä

"millaista on olla" -piirrettä (what is it like) voidaan Nagelin mukaan kutsua kokemuksen

subjektiiviseksi luonteeksi (subjective character of experience). Kokemuksen

subjektiiviselle luonteelle on ominaista, että se ei avaudu tyhjentävästi kuin organismin

itsensä näkökulmasta.195 Nagel kirjoittaa:

Jos fysikalismi on puolustettavissa, täytyy fenomenologisille piirteille kyetä
antamaan fysikaalinen kuvaus. Mutta kun tutkimme niiden subjektiivista
luonnetta, näyttää siltä, että tällainen tulos on mahdoton. Syy siihen on se,
että jokainen subjektiivinen ilmiö on olemuksensa perusteella kytkeytynyt
yksittäiseen näkökulmaan, ja näyttää väistämättömältä, että objektiivinen,
fysikaalinen teoria joutuu hylkäämään tuon näkökulman.196

Nagel havainnollistaa käsitystään kokemuksen subjektiivisesta luonteesta ajatuskokeella,

jossa pyritään kuvittelemaan, millaista on olla lepakko.197 Kokeen johtopäätös on, että

mentaalisten tilojen subjektiiviset ominaisuudet ovat objektiivisesti saavuttamattomissa.

Asiaa ei auta, että voin esimerkiksi kuvitella, millaista minusta olisi olla lepakko, sillä

tämä ei riitä kertomaan, millaista lepakkona oleminen on lepakolle itselleen. Tämän takia
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     198 NAGEL 1981, 393-396. Nagel kirjoittaa: "If the subjective character of experience is fully compre-
hensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity  - that is, less attachment to a
specific viewpoint - does not take us any nearer to the real nature of the phenomenon: It takes us further
away from it." Op. cit. 399.

     199 "Yet subjective aspects of the mental can be apprehended only from the point of view of the
creature itself [...], whereas what is physical is simply there, and can be externally apprehended from more
than one point of view." Thomas Nagel, "Subjective and Objective", teoksessa T. Nagel, Mortal
Questions, CUP, Cambridge 1979, 201; sitaatti teoksesta Jaegwon Kim, The Philosophy of Mind.
Westview Press, Boulder 1996, 162.

     200 NAGEL 1986, 13-19; NAGEL 1995, 63-68.

     201 Ainut merkittävä ero on nähdäkseni siinä, että Nagel kytkee subjektiivisuuden ei niinkään
yksittäisen yksilön, kuin yksittäisen lajin näkökulmaan. Tässä erolla ei kuitenkaan ole mielestäni suurta
merkitystä. Katso NAGEL 1981, 396-397.

jokainen fysikalistinen teoria on tuomittu epäonnistumaan mentaalisen subjektiivisen

luonteen selittämisessä.198

Mentaalisen subjektiivisia aspekteja voidaan lähestyä vain olion itsensä
näkökulmasta [...], kun taas se, mikä on fysikaalista, on yksinkertaisesti
olemassa, ja sitä voidaan lähestyä ulkoisesti useammasta kuin yhdestä
näkökulmasta.199

Nagel korostaa, että ei ole olemassa mitään ei-persoonallista "millaista on olla" -aspektia.

Asiat eivät yleisesti vain näytä joltakin tai ilmene tällä tai tuolla tavalla, vaan asiat

näyttävät joltakin aina jollekin. Vain jostakusta subjektista keltainen näyttää

tietynlaiselta, saunassa käynti tuntuu tietynlaiselta ja kylmä olut saunan jälkeen tuntuu

sekin ah niin... tietynlaiselta. Nagelin mukaan maailmassa, jossa ei ole kokevia

subjekteja, asiat eivät näytä miltään tai ilmene millään tavalla. Varsinainen ristiriita on

siinä, että kokemuksen subjektiivisen luonteen ymmärtäminen edellyttää kolmannen

persoonan objektiivisen näkökulman hylkäämistä. Toistaiseksi meillä ei ole kuitenkaan

mitään käsitystä siitä, miten subjektiivisuutta tulisi tältä pohjalta analysoida.200

Nagelin havainnot eivät tässä vaiheessa vaikuta enää uusilta ja yllättäviltä. Väittäessään,

että mentaalinen on olemuksellisesti kytkeytynyt yksittäiseen näkökulmaan, Nagel sanoo

mielestäni oleellisesti samaa, kuin mitä Searle sanoo tietoisuuden subjektiivisuudesta.

Nagelin mukaan asiat näyttävät joltakin aina jollekin, Searlen mukaan mentaaliset tilat

ovat aina jonkun mentaalisia tiloja.201 Nagel näyttää myös tulkitsevan syyn tietoisuuden

redusoitumattomuuteen samoin kuin Searle. Syy on Nagelin mukaan ennen kaikkea
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     202 "The whole idea of objective physical reality depends on excluding the subjective appearances from
the external world and consigning them to the mind instead." NAGEL 1995, 66.

     203 Katso esim. SEARLE 1992, 120-123.

     204 Nagel kirjoittaa: "While consciousness in the form of pure sensation does not in itself guarantee
intentionality, I believe true intentionality cannot occur in a being incapable of consciousness. The nature
of this relation is very unclear to me, but its truth seems evident." NAGEL 1995, 63.

     205 Nagel ei kommentoi yhtysperiaatetta arvioidessaan Searlen teosta The Rediscovery of the Mind,
mutta näyttää silti hyväksyvän argumentin johtopäätöksen tietoisuuden ja intentionaalisuuden
käsitteellisestä yhteydestä. NAGEL 1993, 41.

     206 "We do not at present have even the outline of an adequate theory of the place of mind in the natural
order. We know that conscious mental processes occur as part of animal life, and that they are intimately
connnected with behavior and with the physical activity of our nervous systems and those of other
animals. But at the more general, one might say cosmological, level, we know essentially nothing, for we
do not understand why those particular connections exist. Our knowledge is entirely empirical and ad hoc,
not theoretical." NAGEL 1995, 63.

     207 SEARLE 1992, 100-104.

fysikaalisten tieteiden metodissa, jossa asioiden subjektiiviset ilmenemiset pyritään

sulkemaan pois.202 Tämä on täsmälleen sama kuin Searlen kanta.203

Edelleen Nagel olettaa, että intentionaalisuutta ei voi esiintyä olennoilla, jotka eivät ole

kykeneviä tietoisuuteen.204 Vaikka Nagel ei määrittele intentionaalisuuden suhdetta

tietoisuuteen tämän tarkemmin, on oletus itseasiassa täysin identtinen Searlen

yhteysperiaatteen (jälkimmäisen puolen) kanssa. Siten Nagel tukee ainakin epäsuorasti

myös Searlen yhteysperiaatteen puolesta esittämää argumenttia.205

Nagelin huomiot ja erityisesti hänen esittämänsä argumentit selvästi tukevat ja

vahvistavat Searlen positiota. Ymmärtääkseni ainoat merkittävät erot heidän

käsityksissään koskee mahdollisuutta ratkaista mieli—ruumis -ongelma ja tapaa

puolustaa tietoisuuden subjektiivisuutta. Mahdollisuuteen ratkaista mieli—ruumis -

ongelma Nagel suhtautuu hyvin pessimistisesti. Hänen mielestään meillä ei ole vielä edes

periaatteellista käsitystä siitä, miten ongelma voitaisiin ratkaista.206 Searlen mukaan taas

ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu: juuri se, jonka hän on itse esittänyt. Tässä on

Searlen kannalta se hyvä puoli, että koska hän eksplisiittisesti torjuu dualismin, onnistuu

hän ainakin osittain välttämään ne ongelmat, jotka Nagelin teoriaan littyvät.207

Searlen tapa puolustaa tietoisuuden subjektiivisuutta eroaa kuitenkin merkittävästi

Nagelin strategiasta. Nagel luottaa enemmän ajatuskokeiden herättämiin intuitioihin ja
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     208 CHURCHLAND 1984, 43-49; 1995, 215-226. Myös Patricia Smith Churchland on esittänyt saman-
tapaisia ajatuksia. Katso esim. CHURCHLAND P.S. 1986, 315-347.

     209 Churchland argumentoi erityisesti Nagelin "lepakko -argumenttia" vastaan, mutta edellä esittämäni
valossa Churchlandin kritikin voidaan tulkita kohdistuvan myös Searlen subjektiivisuusargumenttiin.

maalaisjärjen todistukseen kuin formaaleihin todistuksiin. Mielestäni Nagelin

lähestymistapa on vähemmän problemaattinen. Searlen argumentti näyttää nimittäin

sisältävän useita perin juurin hämäriä ja ongelmallisia formulointeja. Mikä esimerkiksi

on "tietoisuus sinänsä," jota ei sen subjektiivisuuden vuoksi voi havaita? Onko se

kokemus omasta yksityisestä pääsystä omiin mentaalisiin tiloihin, vaiko jotakin muuta?

Ja miksi siitä, että jokainen omaa tietoista tilaa koskeva havainto on tietoinen tila, seuraa

Searlen mukaan, että omaa "tietoisuutta sinänsä" ei voi havaita? Jotta näihin kysymyksiin

saataisiin vastauksia, täytyisi Searlen eksplikoida väitteensä yksityiskohtaisemmin.

Koska hän ei ole minun tietojeni mukaan missään näin tehnyt, ei asiasta voida sanoa

muuta kuin, että Searlen esittämien perusteiden johdosta argumentin johtopäätökseen ei

ole syytä yhtyä.

Koska kuitenkin uskon, että Searlen väitteeseen tietoisuuden ontologisesta

subjektiivisuudesta sisältyy enemmän, kuin mitä hänen varsinaisesta argumentistaan käy

ilmi, tarkastelen seuraavassa joitakin argumentteja, jotka asettavat sekä Searlen, että

Nagelin käsitykset subjektiivisuudesta kyseenalaisiksi.

3.2.2. Subjektiivisuuden myytti ja Paul Churchland

Paul Churchlandin mukaan kysymys subjektiivisten kokemusten ontologisesta

statuksesta on empiirinen, ei käsitteellinen tai filosofinen. Jos tulevaisuuden neurotiede

tulee osoittamaan, että subjektiiviset kokemukset redusoituvat aivotiloihin, hyvä niin,

mutta jos ne eivät redusoidu, sen pahempi kokemuksille. Tällöin on tehtävä valinta

arkipsykologian ja tieteellisen tiedon välillä, eikä Churchlandin kannasta ole

epäselvyyttä: koska arkipsykologia on radikaalisti virheellinen käsitys kognitiivisista

toiminnoista, uusi viitekehys pikemminkin eliminoi, kuin redusoi sen.208

Jos Churchlandin käsitys hyväksytään, vaikka vain argumentin vuoksi, voidaan kysyä,

mikä Searlen ja Nagelin subjektiivisuusargumenteissa menee pieleen? Churchlandin

mukaan Nagelin argumentti on tiivistetysti seuraava:209
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     210 "(1) The qualia of my sensations are knowable to me by introspection. (2) The properties of my
brain states are not knowable to me by introspection. Therefore, by Leibniz' law, (3) the qualia of my
sensations are not identical with the properties of my brain states." CHURCHLAND 1985, 20.

     211 "(1) Aspirin is known by John to be a pain reliever. (2) Acetylsalicylic acid is not known by John
to be a pain reliever. Therefore, by Leibiz' law, (3) Aspirin is not identical with acetylsalicylic acid." Op.
cit. 32.

     212 CHURCHLAND 1984, 32; 1985, 20.

(1) Aistimusteni laadulliset erityispiirteet (qualiat) ovat introspektiivisesti
minun tiedettävissäni.
(2) Aivotilojeni ominaisuudet eivät ole introspektiivisesti minun
tiedettävissäni.
Tämän takia, Leibnizin lain mukaan,
(JP) aistimusteni laadulliset erityispiirteet eivät ole identtiset aivotilojeni
ominaisuuksien kanssa.210

Argumentti näyttää todelta, mutta ei Churchlandin mukaan ole sitä. Chuchland pyrkii

osoittamaan argumentin virheellisyyden tarkastelemalla seuraavaa, edellisen argumentin

kanssa analogista argumenttia:

(1') Jouni tietää, että aspiriini lievittää kipua.
(2') Jouni ei tiedä, että asetyylisalisyylihappo lievittää kipua.
Tämän takia, Leibnizin lain mukaan,
(JP') aspiriini ei ole identtinen asetyylisalisyylihapon kanssa.211

Koska tiedämme varmasti, että aspiriini on juuri asetyylisalisyylihappoa, täytyy

argumentin olla virheellinen. Argumentti ontuu, koska sen premisseissä objekteihin

liitetään vain ominaisuus "Jouni tietää" tai "Jouni ei tiedä". Mutta jonkin tietäminen,

havaitseminen tai tunnistaminen eivät ole objektin itsensä aitoja ominaisuuksia, vaan

riippuvat havaitsijasta. Tällaisten ominaisuuksien käyttämistä yllä kuvatulla tavalla

kutsutaan intensionaaliseksi virhepäätelmäksi.212

Churchlandin mukaan Nagel syyllistyy juuri intensionaaliseen virhepäätelmään.

Tiedetyksi tuleminen introspektiivisesti ei ole objektin aito ominaisuus, eikä Nagel siten

voi käyttää sitä identtisyyttä koskevassa päättelyssä. Henkilön kykenemättömyys

tunnistaa aivotilojaan introspektiivisesti voi johtua esimerkiksi siitä, että hänellä ei ole

hallussaan tarvittavaa tietoa neurofysiologiasta ja kognitiotieteestä. Jos mentaaliset tilat

ovat aivotiloja, on henkilö introspektoidessaan aistimustensa laadullisia erityispiirteitä

tosiasiassa tarkkaillut aivotilojaan koko ajan - hän ei ole vain tunnistanut niitä sellaisiksi
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     213 CHURCHLAND 1984, 33-34. P.S. Churchland huomauttaa, että Nagelin argumentissa ainoa
oikeutus väitteelle, ettei introspektiivinen tietoisuus voi kohdistua aivotiloihin (premissi 2), voi nousta
vain oletuksesta, että mentaaliset tilat eivät ole identtisiä aivotilojen kanssa. Koska tämä on kuitenkin
argumentin johtopäätös, kiertää argumentti kehää. CHURCHLAND, P.S. 1986, 329.

     214 Joskin Churchlandin ja Searlen käsitykset eroavat selvästi toisistaan siinä, miten mentaaliset tilat
realisoituvat aivoissa ja mitä seurauksia tällä asiaintilalla on.

     215 Katso SEARLE 1992, 116-122. Itse asiassa Nagel tekee samankaltaisen liikkeen. Nagelin kirjoittaa:
"The problem is not just that when I look at the 'Mona Lisa', my visual experience has certain quality, no
trace of which is to be found by someone looking into my brain. For even if he did observe there a tiny
image of 'Mona Lisa', he would have no reason to identify it with the experience." NAGEL 1981, 398.
Churchland näyttää kuitenkin jättävän tämän kritiikissään huomiotta.

     216 "But — and this is what seems so shocking — a perfect science of the brain would still not lead to
an ontological reduction of consciousness in the way that our present science can reduce heat, solidity,
color, or sound." SEARLE 1992, 116.

ja kuvaillut niitä sellaisina. Asian ydin on Churchlandin mukaan siis siinä, että

episteemisistä rajoittuneisuudesta ei voida tehdä ontologisia johtopäätöksiä, koska

identiteetit voivat vallita maailmassa episteemisestä tilasta riippumatta.213

Pureeko Churchlandin esittämä kritiikki myös Searlen esittämään argumenttiin

subjektivisuuden puolesta? Mielestäni ei yksiselitteisesti pure, sillä Searlen

subjektiivisuusargumentti näyttää onnistuvan kiertämään intensionaalisen

virhepäätelmän. Ensinnäkin Searle ei Nagelin tavoin yksiselitteisesti torju väitettä, että

mentaaliset tilat ovat aivotiloja. Päinvastoinhan Searle väittää, että mentaaliset tilat

nimenomaan ovat aivojen piirteitä. Näin ollen Searlen ei tarvitse argumentoida tätä

näkemystä vastaan, eikä hänen subjektiivisuusargumenttiaan voida kritisoida siitä, että

se perustuu tälle oletukselle.214

Tietoisuutta ei Searlen mukaan voida kuitenkaan ontologisesti redusoida aivojen

prosesseihin, vaikka meillä olisi täydellinen tieto niiden toiminnasta. Syy on

subjektiivisuudessa: ensimmäisen persoonan piirteet ovat yksinkertaisesti erilaisia kuin

kolmannen persoonan piirteet. Vain henkilöllä itsellään on sisäinen tai yksityinen pääsy

omiin tietoisiin tiloihinsa; vain tietoisuuden kohdalla ilmeneminen on todellisuus.215

Koska Searle vetoaa tässä yhteydessä täydelliseen aivotieteeseen, ei hänen argumenttinsa

nojaa yksittäisen henkilön satunnaiseen episteemiseen rajoittuneisuuteen.216 Näin ollen

Searle näyttää onnistuvan välttämään intensionaalisen virhepäätelmän. Churchlandin

Nagelia vastaan esittämä kritiikki ei siten heilauta Searlen subjektiivisuusargumenttia

suuntaan eikä toiseen.
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     217 Jacksonin tunnetuin argumentti on suunnattu identiteettiteoriaa vastaan. Sen mukaan on olemassa
jotakin, joka on fysikaalisen kuvauksen ulottumattomissa: mentaalisten tilojen kokemiseen liittyvä
erityisyys. Katso Frank Jackson "What Mary didn't know", Journal of Philosophy, 5/1986, 291-295.
Jacksonin argumenttia on kritisoinut mm. juuri Paul Churchland. Katso CHURCHLAND 1985, 23-27.

     218 Paul Churchland, The Engine of Reason, the Seat of the Soul: a Philosophical Journey into the
Brain, Cambridge, MIT Press, 1995, 205-206.

     219 "How things seem to us too often reflects only our own ignorance or lack of imagination. Whether
or not mental states turn out to be physical states of the brain is a matter of whether or not cognitive
neuroscience eventually succeeds in discovering systematic neural analogues for all the intrinsic and
causal properties of mental states." CHURCHLAND 1995, 206.

Uusimmassa teoksessaan The Engine of Reason, the Seat of the Soul Paul Churchland

väittää, että Searlen subjektiivisuusargumentti on kaikesta huolimatta vain nagelilainen

tai jacksonilainen (Frank Jacksonin mukaan) savuverho, joka kätkee taakseen saman

ongelman, kuin Nagelin ja Jacksonin argumentit.217 Churchland tarttuu Searlen

väitteeseen, että tietoisuus ei ole redusoitavissa fysikaalisiin ilmiöihin. Ongelma tässä on

Churchlandin mukaan se, että Searle vain olettaa — mutta ei osoita tai perustele

riittävästi — että ne tietoisuuden piirteet, joihin henkilöllä on etuoikeutettu pääsy, eivät

ole identtisiä aivojen joidenkin fysikaalisten piirteiden kanssa. Churchland tulkitsee

Searlen kannan perustuvan karteesiselle opille introspektion erehtymättömyysestä ja

kutsuu tätä "subjektiivisuuden myytiksi" ja takertumista siihen "krapulaksi aikaisemmilta

tietämättömyyden ajoilta".218

Churchlandin mukaan siitä, että tuntuu mahdottomalta kuvitella omat mentaaliset tilat

identtisiksi aivotilojen kanssa, ei voida päätellä mitään. Se, miltä asiat meistä näyttävät,

heijastaa usein vain tietämättömyyttämme tai mielikuvituksen puutetta. Ovatko

mentaaliset tilat loppujen lopuksi aivojen fysikaalisia tiloja, jää kognitiivisen

neurotieteen ratkaistavaksi. Mitään periaatteellista estettä tälle mahdollisuudelle

Chuchland ei näe.219

Churchland ei kiistä väitettä, että meillä jokaisella on erityinen pääsy omiin mentaalisiin

tiloihimme. Churchlandin mukaan erityinen pääsy tarkoittaa vain sitä, että jokaisella

(lepakot ja meduusat mukaan lukien) on ainutlaatuinen joukko läheisiä kausaalisia

kytkentöjä oman hermostonsa aistiratoihin. Toiset voivat tietää mitä olio ajattelee tai

tuntee tarkkailemalla sen käyttäytymistä tai kenties tutkimalla sen aivoista otettua PET

-kuvaa, mutta kukaan ei voi tietää niistä samoin kuin olio itse. Miksi ei? Koska jokainen

yksilö saa aistitietoa omien hermoratojensa välityksellä ja koska nämä hermoradat ovat



72

     220 Op. cit. 196-198. Churchlandin mukaan tämä ei ole triviaali tosiasia: "Each person has a self-
connected way of knowing about his own current physical condition, a way of kowing that will function
succesfully and independently of what that person can see or hear, independently of what ever high-tech
scanning devices may command, and independently of whatever book-learned scientific knowledge he
might not possess. This peculiarly self-focused way of about one's own internal state is profoundly
important, and every creature from a jellyfish on up possesses it in some degree." Op. cit. 198.

     221 Op. cit. 198-199.

     222 Koska Searle itse ei kommentoi Churchlandin kritiikkiä, täytyy tyytyä siihen, mitä hänen näkö-
kulmastaan muuten voidaan päätellä. 

aina aivojen tai kehon sisäisiä. Jokaisella yksilöllä on tapa tietää omista

tuntemuksellisista ja muista kognitiivisista tiloistaan, tapa, jota ei ole kenelläkään

toisella.220

Churchland korostaa, että epäsymmetrisyys ensimmäisen ja kolmannen persoonan

tavassa tietää ei merkitse, että itse tiedon kohteessa olisi jotakin eroa. Päinvastoin, tiedon

kohde on täsmälleen sama molemmista näkökulmista. Esimerkiksi ero siinä, kuinka minä

tiedän kasvojeni punastumisesta ja kuinka sinä siitä tiedät, ei ole tiedetyssä asiassa, vaan

tavassa tietää: minä tiedän siitä sisäisten kytkentöjeni kautta (by an autoconnected

means), kun taas sinä näköhavainnon perusteella (by a heteroconnected means).

Punastuminen itsessään on kuitenkin täysin fysikaalinen ilmiö. Pelkästä ensimmäisen

persoonan episteemisestä pääsystä ei siten voida päätellä, että tämän tietämisen tavan

kohteet olisivat luonteeltaan ei-fysikaalisia tai että ne sijoittuisisivat luonnontieteellisen

selityksen ulottumattomiin.221

Mielestäni Churchlandin kritiikissä on jotakin syvästi hämmentävää. Toisaalta voidaan

huomata, että Churchland ja Searle ovat joistakin oleellisista asioista lähes samaa mieltä:

molemmat jättävät mieli—ruumis -ongelman tulevaisuuden neurofysiologian huoleksi;

molemmat pitävät subjektiivisuutta aivojen ominaisuutena (vaikka eri tavoin); molemmat

hyväksyvät käsityksen yksityisestä tai sisäisestä pääsystä omiin mentaalisiin tiloihin, ja;

molemmat myöntävät, että tieteellinen tapa kuvata olion mentaalisia tiloja ei saavuta tai

representoi niitä siten, kuin ne oliolle itselleen ilmenevät. Mutta tähän yhtäläisyydet

sitten loppuvatkin.

Ensiksi Searle ei tukeudu argumentissaan oppiin introspektion erehtymättömyydestä,

vaan kiistää sen eksplisiittisesti.222 Tämä on kuitenkin käsittääkseni vain vähäinen
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     223 Katso CHURCHLAND 1995, 204-206; SEARLE 1992, 144-149.

     224 Op. cit. 197.

     225 Churchlandin käsitys näyttää muuttuneen jonkinverran aikaisemmasta. Artikkelissa "Reduction,
qualia and the direct introspection of brain states" hän esittää, että aivotoiminnan monimutkaisuudet
voivat olla subjektiivisen kokemuksen tavoittamattomissa toistaiseksi, muttei välttämättä tulevaisuudessa.
Tietystä kuvauksesta ei tee ensimmäisen persoonan kuvausta sen sisältö, vaan se että henkilö on oppinut
käyttämään sitä spontaanin käsittämisen välineenä introspektiossa ja itseilmaisussa. Kolmannen persoonan
näkökulmasta voi tulla ensimmäisen persoonan näkökulma, kunhan harjaannumme käyttämään
objektiivista neurotiedettä spontaanin käsitteellisen ymmärryksemme välineenä. CHURCHLAND 1984,
75. Tämä vaikuttaa erittäin epäuskottavalta: ensimmäisen persoonan näkökulmassa näyttää olevan
kysymys paljon moniulotteisemmasta ilmiöstä kuin siitä, kutsunko kipua kivuksi vai jännitevaihteluiksi
C-hermoradoissani.

yksityiskohta, jolla ei ole suurta merkitystä Searlen positiivisille argumentille. Silti

Churchland pyrkii tekemään siitä suuren numeron kritisoidessaan Searlea. Tältä osin

Churchlandin kritiikki perustuu siis virheelliseen Searlen teorian tulkintaan.223

Toiseksi Churchland näyttää käyttävän käsitettä "aistimukselliset tilat" (sensory states)

kahdessa eri merkityksessä. Argumentoidessaan sisäisten hermostollisten kytkentöjen

puolesta Churchland valitsee esimerkeiksi aistimuksellisista tiloista kasvojen

punastumisen ja sisäelinten tilan kokemuksen kaltaisia ilmiöitä. Sen sijaan väittäessään,

että tieteen tutkimien ilmiöiden ja aistimuksellisten ilmiöiden välillä ei tosiasiassa ole

mitään eroa, Churchland sisällyttää käsitteeseen myös kaikki muut kognitiiviset tilat.224

Jotta Churchlandin argumentti menisi läpi, hänen tulisi kyetä osoittamaan, että minun

sisäiset kausaaliset kytkentäni tosiasiassa vastaavat paitsi kasvojen punastumisen

kokemuksesta, myös aktuaalisesta havainnostani punaisesta pelargoniasta ikkunalla, tai

unestani, jossa joulupukki lentää poroineen taivaalla. Mutta kuinka tämä voisi olla

mahdollista? Sen osoittaminen, että tietyn tyyppinen aivotila esimerkiksi korreloi

säännönmukaisesti juuri joulupukkia koskevan unen kanssa ei vielä riitä selitykseksi

miksi näin tapahtuu.

Erityisesti kuitenkin Churchlandin väite, että tieteen tutkimien neurologisten ilmiöiden

ja aistimuksellisten ilmiöiden välillä ei tosiasiassa ole mitään eroa, näyttää lyövän

Searlen teoriaa vasten kasvoja.225 Mitä tästä väitteestä voidaan sanoa? Myöntäessään, että

tieteellinen tapa kuvata olion mentaalisia tiloja ei saavuta tai representoi niitä siten, kuin

ne oliolle itselleen ilmenevät, Churchland näyttää myöntävän juuri riittävästi, jotta Searle
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     226 "The intrinsic character of those sensory states will indeed be discriminated and represented by the
bat, using its autoconnected pathways, in higly specific ways. And our collective scientific enterprise will
not detect or represent them in those highly specific and proprietary ways, [...]." CHURCHLAND, P.M.
1995, 199.

     227 Käsittääkseni Searle viittaa tähän samaan asiaintilaan oraakkelimaisella toteamuksellaan "Where
appearance is concerned we cannot make the appearance—reality distinction because the appearance is
the reality." SEARLE 1992, 122.

     228 Erityisesti ajatus, että mentaalisia tiloja ei tosiasiassa ole olemassakaan, on Searlen mukaan täysin
absurdi johtopäätös ja osoittaa, että teoria on pahasti virheellinen. Katso esim. SEARLE 1992, 52-55.

voi pitää kiinni argumentistaan.226 Jos kerran on olemassa jotain, joka jää mentaalisten

tilojen tieteellisen, objektiivisen tarkastelutavan ulkopuolelle, on olemassa jokin ero ei

vain tietämisen tavassa, vaan mentaalisessa sisällössä itsessään. Juuri tuo erilainen

tietämisen tapa näyttää johtavan siihen, että myös mentaalinen sisältö on erilainen eri

näkökulmista tarkasteltuna.227

Churchland näyttääkin sekoittavan mentaalisen tilan ja sen kohteen toisiinsa. Esimerkiksi

kahvikuppi voi olla mentaalisen tilan kohde, mutta se ei voi olla mentaalinen tila, kuten

Searle oivaltavasti toteaa. Vastaavasti henkilön hermojärjestelmän kausaaliset

konfiguraatiot voivat olla hänen mentaalisten tilojensa kohteita, ne eivät näytä voivan

olla subjektiivisia, mentaalisia tiloja sinänsä. Aivotilalla ei objektiivisen tieteen

kolmannen persoonan näkökulmasta ole aspektuaalista hahmoa, toteutuvuusehtoja,

sopivuussuuntaa, ynnä muita intrinsisiä mentaalisia ominaisuuksia. Jos tämä tulkinta

Churchlandin argumentista on oikea, voisi Searle kumota kritiikin

suosikkiargumentillaan eli toteamalla, että Churchlandin teoria johtaa absurdeihin

johtopäätöksiin.228

Searlen subjektiivisuusargumentti näyttää siten kestävän Churchlandin intuitiivisesti

vakuuttavan tuntuisen kritiikin.

3.2.3. Voiko tietokoneella olla subjektiivisia tiloja?

Kuten aikaisemmin on todettu, Searlen yhteysperiaatteesta seuraa, että intentionaalisia

tiloja voi olla vain olennolla, jolla voi olla tietoisia intentionaalisia tiloja. Searlen

kiinalaisen huoneen argumentin johtopäätös puolestaan kuuluu, että tietokoneohjelman
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     229 "Instantiating a computer program is never by itself a sufficient condition of intentionality."
SEARLE 1980a, 417-424; 1984a, 28-41. Kiinalaisen huoneen ajatuskokeessa kuvitellaan, että henkilö
jäljittelee tietokoneen toimintaperiaatetta. Hän lajittelee kiinankielisiä symboleja ohjeiden mukaisesti,
mutta ei Searlen mukaan tällä perusteella opi ymmärtämään kiinaa. Silti ulkopuolisesta tarkkailijasta
näyttää, että systeemi, jonka toimintaa henkilö simuloi, ymmärtää. Ajatuskoe osoittaa, että jos ohjelman
suorittaminen (syntaksista huolehtiminen), ei auta henkilöä ymmärtämään kiinaa, ei mikään digitaalinen
tietokone ymmärrä kiinaa pelkästään tämän nojalla. Mutta mikä pätee tässä kiinan kielestä, pätee mistä
tahansa kognition muodosta (eli semantiikasta yleisesti). Mikään ohjelma itsessään ei riitä takaamaan
minkäänlaista kognitiota. Kiinalaisen huoneen ajatuskoe ja siihen tukeutuva argumentti on julkaistu
alunperin artikkelissa Minds, Brains, and Programs. The Behavioral and Brain Sciences 3:3, 417-424
(SEARLE 1980a). Lisäksi Searle käsittelee kiinalaisen huoneen argumenttia mm. seuraavissa
kirjoituksissaan: SEARLE 1980b, 1984a, 1987a, 1990c, 1991, 1992, 1994.

     230 Van Gulick lähtee liikkeelle kysymyksestä, voiko kone ajatella. Hän panee merkille Searlen
kielteisen kannan formaalien tietokoneiden mahdollisuuteen aiheuttaa intrinsistä intentionaalisuutta. Van
Gulick kuitenkin väittää, että Searle torjuva asenne johtuu viime kädessä siitä, että hän uskoo
subjektiivisten kokemusten omistamisen olevan välttämätön ehto sille, että oliolla voi olla intrinsisesti
intentionaalisia tiloja. VAN GULICK 1988, 82-83. Searlen yhteysperiaatteen valossa van Gulickin
tulkinta näyttää oikealta. Tässä mielessä kysymys tietokoneen mahdollisuudesta tuottaa subjektiivisia
kokemuksia on perustavampi kuin kysymys siitä, mitä vaaditaan intrinsisen intentionaalisuuden
aikaansaamiseksi.

     231 Esimerkiksi katsoessaan ulos ikkunasta ja nähdessään ruuhkaisen kadun, henkilö voi myös
ymmärtää, että kuinka tämä representaatio representoi maailman olevaksi. Visuaaliset representaatiot ovat
niin läpinäkyviä, että normaalisti voimme katsella suoraan niiden läpi. Mutta myös muihin tietoisiin
subjektiivisiin kokemuksiin liittyy korkea semanttinen läpinäkyvyys. Op. cit. 91-95.

suorittaminen ei itsessään riitä takaamaan systeemille intrinsistä intentionaalisuutta.229

Jos yhteysperiaate pitää paikkaansa ja jos lisäksi Searlen kiinalaisen huoneen argumentin

johtopäätös on tosi, näyttäisi tästä seuraavan, että tietokoneella ei Searlen tulkinnassa voi

olla tietoisia, subjektiivisia tiloja. Ei siis näyttäisi olevan mitään mieltä edes esittää

kysymystä, voiko tietokoneella olla subjektiivisia tiloja. Robert van Gulick on tästä

asiasta kuitenkin toista mieltä.

Van Gulickin mielestä kyky kokea tietoisia subjektiivisia kokemuksia ei ole aidon

mentaalisuuden tai intentionaalisuuden ehto.230 Van Gulick uskoo, että

subjektiivisuudesta voidaan sanoa paljon enemmän, kuin mihin Nagel ja Searle tyytyvät.

Eritoten subjektiivisuutta ei tulisi ottaa annettuna, ajatellen että se tarkoittaa vain sitä,

miten tietoisuutemme meille kulloinkin ilmenee. Van Gulickin mukaan subjektiiviset

kokemukset eroavat muista mentaalisista tiloista siinä, missä määrin systeemi ymmärtää

niiden representaatioiden sisältöä, joita se käsittelee. Jos tätä ulottovuutta kutsutaan

semanttiseksi läpinäkyvyydeksi (semantic transparency), voidaan olettaa, että tietoisten

subjektiivisten kokemusten kohdalla semanttinen läpinäkyvyys on korkea — systeemille

itselleen tietenkin.231
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     232 Op. cit. 95-96.

     233 Ibid.

     234 "There is no understanding self which produces the flow of thought and experience, but it is rather
the other way around. What makes me an understanding self is that I am so organized that my internal
workings consist in part of an orderly swift flow of connected representations." Ibid.

     235 Op. cit. 97.

Lupaavin tapa analysoida semanttista läpinäkyvyyttä on van Gulickin mukaan

funktionalistinen. Representaation sisällön ymmärtämisessä on pohjimmiltaan kyse

kyvystä suhteuttaa se muihin representaatioihin ja asioihin maailmassa (representaation

sisällön perusteella). Niin kauan kuin ymmärtämisen subjektiivista kokemusta

analysoidaan kykynä käyttäytyä — vaikka käyttäytyminen olisikin kokonaan systeemin

sisäistä — funktionalisti voi toivoa subjektiivisuuden sopivan teoriaansa mielen

toiminnasta. Mutta ymmärtämisen sisäinen komponentti ei van Gulickin mukaan ole

mitään muuta kuin kyky suhteuttaa (interrelate) useita erilaisia  representaatioita toisiinsa

hyvin nopeasti. Se miten tämä tapahtuu ei ole jotakin, johon henkilöllä olisi

introspektiivistä pääsyä.232

Van Gulickin mukaan Searle haukkuu siis väärää puuta. Se tosiasia, että kykyni

ymmärtää subjektiivisia kokemuksiani on seurausta "minun koostumisestani

alipersoonallisten komponenttien muodostamasta järjestytyneestä systeemistä, joka

tuottaa säännöllisen [!] ajatusteni virran", ei tee tätä kykyä mitenkään illusoriseksi.

Illuusio ja erehdys on sen sijaan näkemys, että minä olen jokin erillinen substantiaalinen

minuus (self), joka vastaa näistä kytkennöistä ja tuottaa ajatusteni virran täysin ei-

behavioraalisesti. Van Gulickin mukaan Hume oli tässä oikeassa.233

Ei ole olemassa sellaista minuutta, jolla ensin olisi ymmärrys, ja joka sen
nojalla tuottaisi ajatusten virran ja kokemukset. Asia on juuri päinvastoin:
minusta tekee ymmärtävän minuuden se, että olen niin rakentunut, että
sisäiset tapahtumani tuottavat järjestyneen representaatioiden virran.234

Van Gulick ei näe mitään apriori syitä sille, että ei voisi olla olemassa keinotekoisia

komputationaalisia systeemejä — juuri sellaisia kuin tietokoneet — jotka ymmärtäisivät

käyttämiensä symbolien merkityksen ja olisivat tässä mielessä subjektiivisesti tietoisia.235
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     236 Daniel Dennett, Consciousness Explained. Little, Brown and Company, Boston, 1991.

     237 Dennettin esittelemä värienerottelijarobotti CADBLIND on kuvia manipuloiva systeemi, joka
pystyy tarkastelemaan omia "mielikuviaan". Se toimii siten, että TV-kamera syöttää signaaleja nk. CAD-
värisysteemiin, joka digitoi kuvat ja koodaa niiden värit. Sille voidaan esim. näyttää vihreää Granny Smith
omenaa ja pyytää sitä vertaamaan sen väriä biljardipöydän väriin. Robotti hakee koodatun biljardipöydän
vihreän muististaan, vertaa sitä Granny Smithin vihreään ja ilmoitaa, että biljardipöytä on niin ja niin
paljon tummempi. DENNETT 1991, 285-297. Katso myös Dennettin toinen robottiesimerkki, SHAKEY,
jota Dennett osuvasti kutsuu rullaavaksi argumentiksi. Op. cit. 85-95.

     238 "So far we have been given no theoretical reason to deny that the discriminative states of the robot
have content in just the same way and for just the same reasons as the discriminative brain states."
DENNETT 1994, 136.

     239 DENNETT 1991, 39, 111.

     240 "When you discard Cartesianm dualism, you really must discard the show that would have gone on
in the Cartesian Theater, and the audience as well, for neither the show nor the the audience is to be found
in the brain, and the brain is the only real place there is to look for them." Op. cit. 134.

Daniel Dennett on samaa mieltä kuin van Gulick. Ajatus tietoisesta koneesta on

loogisesti täysin mahdollinen.236 Dennett väittää jopa, että koneen ja ihmisen välillä ei ole

tässä suhteessa mitään oleellista eroa. Esimerkiksi värejä erottelevan robotin

diskriminatiivisilla tiloilla on Dennettin mukaan sisältö aivan samalla tavalla kuin

aivotiloilla ihmisen vertaillessa eri värejä.237

Dennett tunnustaa, että koneet eivät ole dispositionaalisesti niin kompleksisia kuin

ihmiset, mutta kieltää, että tästä seuraisi mitään kvalitatiivista eroa koneen ja ihmisen

kokemusten välille.238 Käsitys jostakin syvällisestä erosta perustuu uskomukseen, että

kokeminen edellyttää tietoisen subjektin, Dennetin terminologiassa "karteesisen

teatterin" (Cartesian Theater), jossa eri aistipiireistä saapuva informaatio tulee yhteen ja

henkilön tietoisuus tapahtuu. Dennettin mukaan käsitys tietoisuudesta aivojen

keskuksena on kuitenkin vain huono tapa ajatella tietoisuutta, terveen järjen väärä

intuitio, joka ei ota kuollakseen.239

Kun kerteesinen dualismi hylätään, täytyy samalla hylätä sekä show, joka
siellä [karteesisessa teatterissa] olisi ollut menossa, että yleisö [subjekti].
Näin on siksi, että aivoista ei voida löytää showta sen paremmin kuin
yleisöäkään ja aivot ovat ainoa todellinen paikka, josta niitä etsiä.240
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     241 "There is no Cartesian Theater, [...] qualia have been replaced by complex dispositional states of the
brain, and the self [..] turns out to be a valuable abstraction, a theorist's fiction rather than an internal
observer or boss." Op. cit. 431.

     242 Tässä ei ole mahdollisuutta eikä välttämättä aihettakaan perehtyä Dennettin teoriaan yksityis-
kohtaisemmin. Aiheesta on olemassa kaksikin erinomaista suomenkielistä esitystä, Heli Huttusen pro
gradu -työ Daniel C. Dennettin teoria intentionaalisista systeemeistä (HUTTUNEN 1996) ja Tuula
Tanskan pro gradu -työ Tietoisuuden subjektiivisuus - uudet mysteerikot vastaan hard-core -materialistit
(TANSKA 1997).

     243 Näin tulkitsee tilanteen oman tutkimuksensa pohjalta myös Tuula Tanska: "Mysteerikkojen ja
materialistien näkemykset subjektiivisuudesta ja tavat käsitellä sitä ovat niin syvästi erilaisia, että
positiivisen dialogisen suhteen virittyminen heidän välilleen on mahdotonta. [...] Odotus, että toinen
osapuoli muuttaa oletuksiaan tai tinkii niistä, jos toinen vain osoittaa ne 'epätäydellisiksi' tai
'harhaanjohtuneiksi', on toiveajattelua siitä, että voisimme yhteismitallisesti siirtyä yhdestä (omasta)
filosofisesta paradigmasta toiseen." TANSKA 1997, 88. Uusilla mysteerikoilla Tanska tarkoittaa juuri
John Searlea, Thomas Nagelia ja lisäksi Colin McGinniä.

Dennettin mukaan todellisuudessa luonnontieteen selityskyvyn ylittävää subjektiivisuutta

ei siis ole olemassakaan.241 Mutta koska näin on asianlaita, kuvitelma tietoisesta

henkilöstä, jonka ruumis olisi robotti ja aivot tietokone, on täysin realistinen. Dennett

lisää, että jos ei edes yritä kuvitella, miten tällainen robotti olisi mahdollinen, ei pidä

mennä väittämään, ettei sellaista voida rakentaa.242

Kysymys tietokoneen tietoisuudesta näyttää palautuvan kiistaan subjektiivisuuden

oikeasta analyysistä. Materialistisesti orientoituneet filosofit kannattavat joko

subjektiivisuuden behavioristista tai funktionalistista uudelleentulkintaa, kuten

esimerkiksi van Gulick, tai kieltävät mitään subjektiivisuutta tosiasiassa olevan

olemassakaan, kuten esimerkiksi Dennett. Heille ajatus ajattelevasta ja tietoisesta

koneesta näyttäytyy houkuttelevana ja toivottavana. Searlelle (ja jossain määrin

Nagelille) tietoisuuden subjektiivisuus on puolestaan aivan perustava lähtökohta, ja antaa

aiheen suhtautua skeptisesti mahdollisuuteen luoda subjektiivisesti tietoinen tietokone.

Käsittääkseni kysymys subjektiivisuudesta on perustava metafyysinen lähtöpiste, josta eri

teoriat ja teoreetikot lähtevät täysin eri suuntiin. Se mikä toiselle epäilyksetöntä ja

varmaa, on toiselle illuusiota tai terveen järjen väärä intuitio, josta on luovuttava. Koska

näkemykset ovat näin kaukana toisistaan, voidaan perustellusti epäillä, että asiassa olisi

saavutettavissa yhteisymmärrystä.243 Kaikki filososofinen argumentointihan perustuu

sille, että on edes joitakin lähtöoletuksia, joista ollaan yhtä mieltä. Jos tällaista yhteistä

perustaa ei ole, ei voida muuta kuin toivottaa hyvää päivänjatkoa keskustelukumppanille

— kaikki keskustelu johtaisi kuitenkin takaisin lähtöpisteeseen.
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     244 Ned Block, "Consciousness", teoksessa Guttenplan, S. (toim.) A Companion to the Philosophy of
Mind, 210-219 (BLOCK 1994); "On a confusion about a function of consciousness", Behavioral and
brain sciences, 2/1995, 227-247 (BLOCK 1995). Blockin mukaan "tietoisuus" on oikeastaan
käsitekimppu (cluster concept), jota yleensä voidaan käyttää sellaisenaan ilman ongelmia, mutta vakavaa
ajattelua varten tarvitaan käsitteellistä selkeyttä. BLOCK 1994, 217.

     245 Blockin mukaan p-tietoisuudesta ei voi esittää ei-kehällistä määritelmää. Ilmiötä voi vain luonnehtia
ja viitata esimerkkitapauksiin. BLOCK 1994, 210; 1995, 230.

     246 BLOCK 1994, 214; 1995, 231-232. Block mainitsee myös kaksi muuta tietoisuuden ulottuvuutta:
minä-tietoisuuden (self-consciousness) ja sisäisten tilojen tarkkailu -tietoisuuden (monitoring-
consciousness). Näillä ei kuitenkaan ole merkitystä tässä käsiteltävän erottelun kannalta. BLOCK 1994,
212.

Onko vaivannäkömme ollut siis turhaa? Mielestäni näin ei ole, sillä edellä mainittuihin

havaintoihin voidaan kaikesta huolimatta saada lisävalaistusta seuraavasta Ned Blockin

tekemästä erottelusta. Sen käsittely samalla päättää subjektiivisuutta koskevan esitykseni.

3.2.4. Fenomenaalinen tietoisuus ja saavutettavissa oleva tietoisuus

Blockin perusväite on selkeä. Jos aiomme tutkia tietoisuutta, on tehtävä selvä ero

tietoisuuden kahden eri merkityksen välille.244 Fenomenaalisella tietoisuudella

(phenomenal consciousness eli p-tietoisuus) Block tarkoittaa yksinkertaistetusti

mentaalisten tilojen kokemuksellista ulottuvuutta. P-tietoisiin ominaisuuksiin kuuluvat

muunmuassa aistimusten, tuntemusten ja havaintojen kokemukselliset ominaisuudet,

mutta myös ajatusten, halujen ja emootioiden kokemukset. Kun henkilö esimerkiksi

näkee, kuulee, haistaa, maistaa tai kokee kipua, hän on p-tietoisessa tilassa. Juuri p-

tietoisuudesta johtuu, ettei mieli—ruumis -ongelmaa ole vieläkään onnistuttu

ratkaisemaan.245

Tietoisuuden toista ulottuvuutta Block kutsuu tietoisuuden saavutettavissa oltavuudeksi

(access consciousness eli a-tietoisuus). Mentaalinen tila on a-tietoinen, jos sen sisältö on

vapaasti käytettävissä päättelyssä ja käyttäytymisen (erityisesti puheen) rationaalisessa

kontrolloinnissa. A-tietoisuus on funktionaalinen käsite, p-tietoisuus ei ole.246

Eräs merkittävä ero p- ja a-tietoisten tilojen välillä on siinä, että ne koskevat erilaisia

mentaalisia sisältöjä. Valikoimattomasti päättelyn käytössä (eli a-tietoisia) ovat lähinnä

representationaaliset sisällöt, kun taas kokemuksellinen sisältö (experiential content) on

se, josta voidaan olla fenomenaalisesti tietoisia. Block mainitsee esimerkkinä p-
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     247 Tässä Blockin esitys on todella tiivistetty pähkinänkuoreen. Laajempi käsittely olisi vienyt liikaa
tilaa, niin valaisevaa kuin se olisi ollutkin. Erottelu p- ja a-tietoisuuteen on luonnollisesti kiistanalainen.
Esim. Searle kiistää käyttävänsä termiä "tietoisuus" a-tietoisuuden merkityksessä (SEARLE 1990b, 635).
Mielestäni erottelu kuitenkin auttaa ymmärtämään, mistä kiistassa Searlen ja muiden "uusien
mysteerikkojen" sekä toisalta materialistien välillä on kyse. Sitäpaitsi implisiittisesti Searle näyttää
hyväksyvän erottelun: käyttäytymisen ja tietoisuuden toisistaan riippumattomuuden periaate näyttää
edellyttävän juuri eroa a- ja p-tietoisuuden välillä. Katso BLOCK 1990; 1993 ja; 1995, ja SEARLE 1992,
118-124.

     248 Tosin uusimmassa teoksessaan Churchland myöntää — kuten edellä on huomattu — että henkilön
aistimuksiin voi liittyä laadullisia ominaisuuksia, joita ulkopuolinen ei voi tunnistaa samoin kuin henkilö
itse. Churchland kuitenkin kiistää, että tästä voitaisiin tehdä ontologisia johtopäätöksiä. CHURCHLAND
1995, 200-203. Kuten olen maininnut, tämä myönnytys näyttää olevan kohtalokas Churchlandin
eliminativistiselle materialismille.

     249 DENNETT 1991, 42.

tietoisesta tilasta ilman a-tietoisuutta tapauksen, jossa henkilö on niin syventynyt

keskusteluun, ettei kuule kadulta kantautuvaa meteliä ennenkuin katutyöt lopetetaan.

Vasta silloin hän havahtuu tajuamaan, että oli tiedostanut metelin koko ajan. Esimerkki

päinvastaisesta, eli a-tietoisuudesta ilman p-tietoisuutta, olisi taas robotti, joka ei eroaisi

käytökseltään ihmisistä mitenkään, mutta jolta puuttuisivat kokemukset "miltä tuntuu

olla robotti" kokonaan.247

Blockin erottelua voidaan mielestäni soveltaa hyvin edellä esitettyihin subjektiivisuuden

ongelman ratkaisuyrityksiin. Voidaan väittää, että yrittäessään redusoida tai eliminoida

subjektiivisuuden, niin Churchland kuin Dennettkin sekoittavat tavalla tai toisella

tietoisuuden eri merkitykset toisiinsa. Churchland esimerkiksi näyttää olettavan, että

subjektiivisuus tarkoittaa vain sitä, että henkilöllä on ainutlaatuinen joukko läheisiä

kausaalisia kytkentöjä oman hermostonsa aistiratoihin. Tältä pohjalta voitaneen ehkä

selittää mentaalisten tilojen kyky representoida, mutta Churchlandin ratkaisu jättää

kuitenkin kokonaan p-tietoisuuden huomiotta.248 Koska p-tietoisuus ei ole Blockin

mukaan funktionaalinen käsite, ei siitä näin ollen päästä eroon niin yksinkertaisesti kuin

Churchland olettaa.

Dennett — joka on kyllin kylmäpäinen kieltääkseen koko subjektiivisuuden

olemassaolon — väittää tästä huolimatta, ettei hänen teoriansa "sivuuta kokemukseen

liittyviä tosiasioita, jotka tunnemme sisältäpäin".249 Dennettiä vastaan tulee mielestäni

huomauttaa, että hän ei voi yhtäaikaa väittää, että p on totta ja että ei-p on totta (jossa p

= subjektiivisuus on todellinen ilmiö). Joko subjektiivinen p-tietoisuus on todellinen
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     250 Block itse kritisoi Dennettiä käsitteen "tietoisuus" epämääräisestä ja epäkoherentista käytöstä
esimer-kiksi oletuksessa, että inhimillinen tietoisuus on kulttuurinen tuote (DENNETT 1991, 171-226).
Jos p-tietoisuus olisi vain kulttuurinen tuote, joutuisimme päättelemään, että oli olemassa aika, jolloin
ihmiset söivät, joivat ja lempivät, mutta mikään ei tuntunut heistä miltään, koska heidän kulttuurissaan ei
vielä ollut relevantteja tietoisuuden käsitteitä. Mutta tämä on varmasti ja naurettavasti epätotta, Block
uskoo. BLOCK 1993, 186-187; 1995, 238. Katso myös Blockin nerokas kritiikki Dennettin qualia-
argumenteista. BLOCK 1994, 212-213.

     251 "No currently available neurophysical or computational concepts are capable of explaining what it
is like to be in a phenomenally coscious state, e.g., to have a pain or to see something red. Suppose, for
example, that Francis Crick and Christof Koch are right that brief 35-75 hertz neural oscillation is
essential to phenomenal consciousness. No one has been able to sketch an explanatory connection
between these neural oscillations and phenomenal consciousness. Why is it 35-75 hertz as opposed to 5
hertz or 100 hertz? Further, how does one type of say 40 hertz oscillation explain the why the resultant
conscious state feels one way rather than another or like nothing at all?" BLOCK 1993, 182.

ilmiö, jolloin sen suhde fysikaaliseen todellisuuteen kaipaa selitystä, tai sitten se ei ole,

jolloin mieli—ruumis -ongelma menettää merkityksensä, mutta samalla joudutaan

kieltämään ilmeisen ilmiön olemassaolo. Sekaannus Dennettin teoriassa näyttää olevan

seurausta tietoisuuden eri merkitysten yhteensulautumisesta.250

Tässä käsitellyistä Searlen subjektiivisuuskäsityksen kritiikoista vain van Gulick on

valmis myöntämään, että semanttisesti itsetietoiselta robotilta (jonka mentaaliset tilat

ovat sille semanttisesti läpinäkyviä) saattaa puuttua p-tietoisuus ja että tällä asiaintilalla

voi olla robotille itselleen jotakin merkitystä. Van Gulick ei pidä tätä todennäköisenä,

mutta jo tämän mahdollisuuden myöntäminen näyttää olevan tarpeeksi. Jos on loogisesti

mahdollista, että on olemassa a-tietoinen olio, jolta puuttuu täysin p-tietoisuus, ei teoria

a-tietoisuudesta a'la Churchland ja Dennett riitä teoriaksi koko tietoisuudesta. Block

perustelee asiaa seuraavasti:

Eivät mitkään nykysin saatavilla olevista neurofysiologisista tai
komputationaalisista käsitteistä kykene selittämään, miltä tuntuu olla
fenomenaalisesti tietoisessa tilassa, esimerkiksi kokea kipua tai nähdä
jotakin punaista. Oleta, esimerkiksi, että Francis Crick ja Christof Koch
ovat oikeassa väittäessään, että lyhyt 35-75 hertsin neuraalinen
värähtelytaajuus on oleellista p- tietoisuuden kannalta. Kukaan ei ole
kyennyt selittämään tätä neuraalisen värähtelytaajuuden ja fenomenaalisen
tietoisuuden välistä yhteyttä. Miksi taajuus on juuri 35-75 hertsiä, eikä
esimerkiksi 5 hertsiä tai 100 hertsiä? Kuinka esimerkiksi 40 hertsin
värähtelytaajuus selittää sen, miksi tietty tietoinen tila tuntuu tietynlaiselta,
eikä joltakin muulta, tai ei miltään?251

Toisin sanoen ongelma näyttää olevan se, että vaikka meillä kuinka täydellinen

neurofysiologinen tai komputationaalinen teoria tahansa, näyttää aina olevan mahdollista
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     252 SEARLE 1992, 69.

     253 Esimerkiksi Dennett esittää, että Blockin erottelu p- ja a-tietoisuuteen olisi luontevammin ja
selkeäm-min käsitettävä mentaalisten tilojen sisällön rikkauden ja niiden vaikutuksen asteiden vaihteluiksi,
kuin kahdeksi erilliseksi tietoisuuden muodoksi. Katso Daniel Dennett, "The path not taken." Behavioral
and Brain Sciences, 2/1995, 252-253.

     254 DENNETT 1987, 5-7.

     255 On muistettava, että Searle siteeraa hyväksyvästi Nagelin, Jacksonin ja Kripken argumentteja, joissa
käsitellään juuri p-tietoisuutta (SEARLE 1992, 116-117). Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että
hänen oma argumenttinsa perustuu pelkästään a-tietoisuudelle.

kuvitella, että henkilö on jossakin tämän teorian määrittelemässä tietoisuuden tilassa,

mutta ei tosiasiassa tunnekaan tai koekaan mitään. Mutta huomatkaamme: juuri tämä on

ollut Searlen kanta koko ajan! Searlehan nimenomaan väittää, että "ontologisessa

mielessä käyttäytyminen, mentaalisten tilojen funktionaalinen rooli ja niiden kausaaliset

suhteet ovat täysin epärelevantteja tietoisuuden kannalta."252 Voimmeko siis vihdoin

todeta kiistan tietoisuudesta ja subjektiivisuuden luonteesta ratkenneeksi ja julistaa

Searlen voittajaksi?

Käsittääkseni emme voi, valitettavasti. Ensinnäkin Blockin tekemän erottelun

paikkaansapitävyyttä ei ole tässä edes yritetty arvioida. Erottelu on vain oletettu todeksi,

mutta tietenkin on mahdollista, että se ei sitä ole.253 Samoin Searlen ja Nagelin

subjektiivisuusteorioiden kriitikoita on käsitelty tässä aivan liian suppeasti, että asiasta

voitaisiin sanoa mitään varmaa. Kenties esimerkiksi Dennett onnistuu kumoamaan edellä

esitetyn kaltaiset vastaväitteet ja puolustamaan omaa objektiivista, materialistista,

kolmannen persoonan näkökulmaa mielestä ja tietoisuudesta.254

Toiseksi myös Searlen esittämässä subjektiivisuusargumentissa näyttää p- ja a-tietoisuus

sekoittuvan. Searlehan argumentoi subjektiivisuuden puolesta nimenomaan väittämällä,

että koska henkilön suhde omiin tietoisuuden tiloihinsa on sisäinen ja yksityinen, ei

tietoisuutta itseään voi havaita, eikä redusoida aivojen toimintaan. Mutta tämä käsitys

lausuu julki vain a-tietoisuuden idean. Ongelma on siinä, että Searle näyttää ajattelevan

a- ja p-tietoisuuden kulkevan aina yhdessä — mikä Blockin mukaan ei välttämättä ole

aina totta — mutta ei itse esitä mitään argumenttia ajatuksen puolesta.

Jotta Searlen subjektiivisuusargumentti olisi tältä osin pätevä, hänen tulisi rakentaa se

eksplisiittisesti myös p-tietoisuuden varaan.255 Tämä saattaisi olla mahdollista, mutta
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     256 Esim. Block itse uskoo, että a-tietoisuus voidaan selittää funktionalistisesti. Katso BLOCK 1994,
214-216.

     257 Kenties henkilön kykenemättömyys tunnistaa tietoisuus sinänsä johtuu esimerkiksi siitä, ettei mitään
tietoisuutta sinänsä ole edes olemassa. Kenties on vain joukko erilaisia tajunnanilmiöitä, kuten esimerkiksi
mansikan aiheuttama makuelämys tai alitajuinen halu olla muita parempi, jotka yhdessä muodostavat
ilmiön nimeltä tietoisuus. Subjektiivisuudessa voisi siten olla kyse vain siitä, että mentaaliset tilat ovat
yksityisiä, samoin kuin talo voi olla yksityisomaisuutta, toisin sanoen tietyt mentaaliset tilat kuuluvat vain
yhdelle ihmiselle, ja että henkilö voi tietää omista mentaalisista tiloistaan tavalla, jolla muut eivät voi niistä
tietää. Katso esim. DAVIDSON 1989, 150-172.

koska Searle ei niin tee, hänen subjektiivisuusargumenttinsa kaatuu: a-tietoisuudessa voi

olla kyse vain siitä, että tilan sisältö on vapaasti käytettävissä päättelyssä ja

käyttäytymisen kontrolloinnissa (Block) tai että olio kykenee suhteuttamaan sen muihin

representaatioihinsa ja asioihin maailmassa (van Gulick). Siitä, että p-tietoisuus ei

oletettavasti redusoidu esimerkiksi aivojen toimintaan, kuten Block väittää, ei välttämättä

seuraa, että myös a-tietoisuus jäisi reduktion saavuttamattomiin. Päinvastoin a-tietoisuus

voitaneen purkaa funktionaalisesti, mutta tästä ei pidä tehdä mitään metafyysisiä

johtopäätöksiä, koska oleellista on se, miten p-tietoisuuden käy.256

Kolmanneksi on siten todettava, että Searlen varsinaisessa subjektiivisuusargumentissa

täytyy olla virhe. Mutta missä virhe sijaitsee? Mielestäni argumentti näyttää sittenkin

olevan avoin syytökselle intensionaalisesta virhepäätelmästä. Siinähän edetään

nimenomaan vain yksittäisen henkilön episteemisen pääsyn rajoittuneisuudesta kohti

ontologista johtopäätöstä, eli sitä, että subjektiivinen tietoisuus sijaitsee omassa

ontologisessa karsinassaan. Vasta puolustaessaan tietoisuuden redusoitumattomuutta

Searle keksii vedota täydelliseen aivotieteeseen. Näin ollen argumentin johtopäätös ei

seuraa oletuksista, koska tiedetyksi tuleminen ei voi olla objektin aito ominaisuus, edes

tietoisuuden kohdalla. Siitä, että omaa tietoisuutta sinänsä ei voi havaita (argumentin

toinen johtopäätös), ei yksinkertaisesti voi tehdä mitään ontologisia johtopäätöksiä.257

Olemme siis lopulta löytäneet virheen Searlen subjektiivisuusargumentissa. Koska

argumentti ei ole luonteeltaan deduktiivinen, on vaikeaa sanoa tarkkaan, missä päättely

menee vikaan. Jo ensimmäinen johtopäätös näyttää epäilyttävältä, sillä käsite "tietoisuus

sinänsä" on edellä mainituista syistä ongelmallinen. Joka tapauksessa argumentin

premissit eivät tue johtopäätöstä. Voidaan todeta, että tietoisuutta ei ole syytä sijoittaa
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     258 Samoin ei näytä olevan mitään syytä sulkea pois mahdollisuutta, että on olemassa a-tietoisia
komputationaalisia systeemejä, esimerkiksi robotteja, jotka ymmärtäisivät käyttämiensä symbolien
merkityksen ja olisivat tässä mielessä subjektiivisesti tietoisia. (Sen sijaan mikään ei takaa, että tässä
mielessä tietoiset systeemit olisivat välttämättä myös fenomenaalisesti tietoisia.) Kun vielä lisäksi
muistamme subjektiivisuusargumentin keskeisen roolin yhteysperiaatteessa, myöskin sen asema näyttää
uhatulta. Mutta puhuuko Searle subjektiivisuudesta yhteysperiaatteen yhteydessä välttämättä vain a-
tietoisuuden merkityksessä, vai voisiko argumentin viedä läpi ottamalla myös p-tietoisuus huomioon?
Tämä mielenkiintoinen kysymys jää kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tältä osin tilanne jää
avoimeksi.

     259 Minusta tämä näkemys tuntuu täysin luonnolliselta, enkä erityisesti kaipaa mitään argumentteja sen
todistamiseksi. Luullakseni Searle tekeekin virheen yrittäessään todistaa näkemystä oikeaksi. Todistamisen
taakka voitaneenkin jättää niille, joiden mielestä ajatuksessa on jotakin pielessä. Tietenkin on myös totta,
että tunne oikeassaolemisesta ei takaa käsityksen totuutta. Toisaalta dualismia voidaan puolustaa monista
muistakin lähtökohdista kuin vetoamalla jossain määrin ongelmalliseen subjektiivisuus—objektiivisuus
-erotteluun. Katso esim. William D. Hart, "Dualism", teoksessa GUTTENPLAN 1994, 265-269.

omaan ontologiseen kategoriaansa Searlen esittämien perusteluiden johdosta.258 Sen

sijaan jos Blockin erottelu hyväksytään, näyttää maailmaan sittenkin jäävän jotakin, jota

ei voida redusoida (sanan tavanomaisessa merkityksessä) fysikaaliseen: fenomenaalinen

tietoisuus. Tässä mielessä kysymys mieli—ruumis -ongelmasta tulee jälleen

ajankohtaiseksi.

3.3. Biologisen naturalismin ongelmat

Jos Searlen subjektiivisuusargumentti kaatuu — mistä uskoakseni olen onnistunut

herättämään vakavia epäilyjä — voidaan kysyä, jääkö Searlen subjektiivisuuskäsityksestä

mitään jäljelle? Mielestäni jää. Kun Searle väittää, että yleensä subjektiivisuudesta

puhuttaessa sotketaan epistemologinen ja ontologinen merkitys keskenään, osuu hän

käsittääkseni aivan oikeaan. Epistemologisesti subjektiivisuus—objektiivisuus -erottelu

tarkoittaa väitteiden vaihtelevaa luotettavuutta esittäjän arvomaailmasta,

ennakkoluuloista, koulutuksesta tai muusta sellaisesta riippuen. Ontologisesti erottelu

viittaa todellisuuden eri kategorioihin. Tietoiset olennot eroavat ei-tietoisista juuri sinä,

että heillä on tietty näkökulma maailmaan; että olemassaolo tuntuu heistä ylipäänsä

yhtään miltään; että heidän mentaaliset tilansa viittaavat johonkin itsensä ulkopuoliseen;

ja niin edelleen. Tässä Searle on aivan oikeassa.259

Jos hyväksymme edellisen erottelun, näyttää siltä, että joudumme pulaan

maailmankuvamme kanssa. On rehellisesti edelleen kysyttävä, kuinka on mahdollista,

että fysikaalisten tieteiden kuvaamassa ontologisesti objektiivisten olioiden ja
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     260 "For example, the stomach behaves as if it were an intentional system. It 'believes' that certain sorts
of food have been taken in, so it 'wants' to begin breaking them down with enzymes, and so on. But if you
can't make the distinction between this and, say, the emotions in my limbic system, you have lost the
distinction between bodily functions which are psychologically irrelevant and genuine mental processes
going on in the brain." SEARLE 1988, 528.

tosiasioiden maailmassa on jotakin, joka sijaitsee omassa kategoriassaan. Kuinka

subjektiivinen (ontologisessa mielessä) tietoisuus oikein suhtautuu objektiivisten (myös

ontologisessa mielessä) tosiasioiden maailmaan? Nämä kysymykset palauttavat

tarkastelun jälleen mieli—ruumis -ongelmaan. Siirrynkin käsittelemään työni lopuksi

Searlen biologista naturalismia.

3.3.1. Mentaalisuuden kriteeri

Ennenkuin ryhdymme tarkastelemaan Searlen biologisen naturalismin teesejä, on syytä

pohtia kysymystä mikä oikeastaan on mentaalisuuden kriteeri Searlen teoriassa.

Intrinsinen intentionaalisuus tuntuisi olevan luontevin kandidaatti, vetoaahan Searle

monasti juuri siihen kritisoidessaan mielen tietokonemalleja ja muita materialistisia

teorioita. Esimerkiksi Dennettin intentionaalisuusteoria on Searlen mielestä virheellinen,

koska siinä luovutaan erottelusta ikään kuin -intentionaalisuuden ja intrinsisen

intentionaalisuuden välillä. Tästä seuraa, ettei Dennett pysty tekemään eroa aivojen

aihettamien mentaalisten tilojen ja muiden elinten tuottamien vaikutusten välillä, Searle

väittää.

Esimerkiksi vatsa käyttäytyy ikään kuin se olisi intentionaalinen systeemi.
Se "uskoo" että se on vastaanottanut tietynlaista ruokaa, joten se "haluaa"
alkaa hajottaa sitä entsyymien avulla, ja niin edelleen. Mutta jos ei pysytä
tekemään eroa tällaisen toiminnan ja sanokaamme vaikka aivojen limbisen
systeemin aiheuttamien emootioiden välillä, menetetään myös ero
psykologisesti irrelevanttien ruumiintoimintojen ja aivoissa tapahtuvien
aitojen mentaalisten prosessien välillä.260

Tilannetta kuitenkin mutkistaa havainto, jonka Searle tekee ahdistuneisuudesta ja

hermostuneisuudesta. Ahdistuneisuus ja hermostuneisuus ovat Searlen mukaan

mentaalisia tiloja, jotka eivät välttämättä edellytä ulkopuolista kohdetta, joihin ne olisivat

suuntautuneet. Searlen mieleenpainuva esimerkki tässä yhteydessä on ahdistunut henkilö,

jolta kysytään mikä häntä ahdistaa, ja joka voi vastata tähän: "ei mikään erityisesti, olen
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     261 SEARLE 1983, 1-2.

     262 Dale Jaquette, "Adventures in the Chinese Room", Philosophy and Phenomenological Research,
1989, 605-623.

     263 "I do not think that intentionality is a 'distinguishing feature of the mental,' because it seems to me
quite possible that there may be organisms that have mental phenomena in the form of conscious states,
but have no intentionality. [...] If we are talking about the 'distinguishing features of the mental,' I would
think consciousness is more plausible candidate than intentionality." SEARLE 1989, 707-708.

     264 "[...] mental states are distinguished from other physical phenomena in that they are either conscious
or potentially so. Where there is no accessibility to consciousness, at least in principle, there are no mental
states." SEARLE 1995b, 226. Kursivointi lisätty.

vain ahdistunut."261 Mutta tästä seuraa, että koska Searle ei pidä kaikkia mentaalisia tiloja

intentionaalisina, ei intentionaalisuus myöskään voi olla kriteeri mentaalisuudelle.

Mielestäni edellinen havainto tärkeä, sillä Searlen argumentointi johtaa muutoin helposti

harhaan. Esimerkiksi kiinalaisen huoneen kritiikissään Dale Jacquette erehtyy

väittämään, että Searle yrittää säilyttää intentionaalisuuden mentaalisen

redusoitumattomana erottavana piirteenä.262 Searlen vastus Jaquetten kritiikkiin ansaitsee

tulla huomatuksi:

Minä en ajattele, että intentionaalisuus on "mentaalisen erottava piirre,"
koska mielestäni näyttää mahdolliselta, että on olemassa organismeja, joilla
mentaalisia ilmiöitä kuten tietoisia tiloja, mutta joilla ei ole
intentionaalisuutta. [...] Jos puhumme "mentaalisen erottavista piirteistä,"
mielestäni tietoisuus on lupaavampi kandidaatti kuin intentionaalisuus.263

Kuten lukija voi panna merkille, tässä Searle puhuu vielä varsin epävarmasti siitä, mikä

erottaa mentaalisen muusta fysikaalisesta todellisuudesta. Yhteysperiaatteen esittämisen

jälkeen Searlen näkemyksestä ei kuitenkaan ole enää epäilystä. Yhteysperiaatteessa

intentionaalisuuden ja tietoisuuden suhde määritellään selkeästi: intentionaalisia tiloja

voi olla vain sellaisilla olioilla, jotka voivat olla tietoisia, joko aktuaalisesti tai ainakin

potentiaalisesti. Loogisesti tietoisuus on siis intentionaalisuutta perustavampi ja näin

ollen se sopii paremmin "mentaalisen merkiksi." Uusimmassa teoksessaan The

Constrction of Social Reality Searle sanoo asian suoraan niinkuin se on:

[...] mentaaliset tilat eroavat muista fysikaalisista ilmiöistä siinä ,että ne
ovat joko tietoisia tai ainakin potentiaalisesti sellaisia. Missä ei ole
olemassa mahdollisuutta päästä tietoisuuteen, edes periaatteessa, siellä ei
ole mentaalisia tiloja.264
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     265 SEARLE 1990b, 634.

     266 Katso SEARLE 1992, 20, 161.

     267 "Conscious mental states and processes have a special feature not possessed by other natural
phenomena, namely, subjectivity." SEARLE 1992, 93. Kursivointi lisätty.

     268 "The fact that a feature is mental does not imply that it is not physical; the fact that a feature is
physical does not imply that it is not mental." Op. cit. 14-15.

Tietoisuus itsessään näyttää siis muodostavan mentaalisen kriteerin Searlen teoriassa.

Mutta mitä Searle tietoisuudella tässä yhteydessä oikein mahtaa tarkoittaa? Edellisen

sitaatin valossa Searlelle ratkaisevaa näyttäisi olevan nimenomaan pääsy henkilön

normaalin, jokapäiväisen tajunnan tilaksi. Kuten muistetaan, Searle ei tarkoita tällä

pääsyä tietoisuuden kohteeksi, kuten kahvikuppi pöydällä voi olla havainnon kohde, vaan

pääsyä tietoisuuden sisällöksi, kuten havaintokokemukseksi kupista.265 Kun lisäksi vielä

muistetaan, mitä Searle sanoo tietoisuuden subjektiivisuudesta, seuraa tästä, että

mentaalista voi Searlen teoriassa olla vain jonkun subjektin tietoiset tietoisuuden

sisällöt, tai sellaiset alitajuiset tilat, joista subjekti voi periaatteessa tulla tietoiseksi.266

Searlen mentaalisuudelle esittämä kriteeri näyttää perivän saman sisäisen jännitteen, joka

sisältyy Searlen mieli—ruumis -ongelman ratkaisuun. Toisaalla Searle väittää, että

tietoisuudella on ominaisuus, jota muilla luonnollisilla, fysikaalisilla ilmiöillä ei ole.267

Toisaalta taas tietoisuus on aivojen luonnollinen, biologinen ominaisuus, eikä se, että

jokin on mentaalista, implikoi, että se ei olisi fysikaalista.268 Kuinka Searlen onnistuu

purkaa tämä ainakin näennäisesti ristiriitainen ratkaisu selviää seuraavassa.

3.3.2. Dualismi ja reduktionismi Searlen teoriassa

Thomas Nagelin mukaan Searle ei ole onnistunut eksplikoimaan ratkaisuaan

mieli—ruumis -ongelmaan koherentila tavalla. Nagel palauttaa mieleen Searlen väitteet,

että tietoisuutta ei voida redusoida fysikaaliseen, koska tietoisuus on ontologisesti

subjektiivinen, ja että tietoisuus on tästä huolimatta aivojen fysikaalinen ominaisuus.

Nagelin mielestä tämä tarkoittaa, että aivoilla on tietty näkökulma maailmaan, ja että

kokemukset (joita aivojen omistaja kokee) ovat tämän näkökulman aspekteja. Tässä
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     269 NAGEL 1993, 40.

     270 Nagel kirjoittaa: "To say further that we are 'left with a universe that contains an irreducibly
subjective physical component as a component of physical reality' merely couches an essentially dualistic
claim in language that expresses a strong aversion to dualism." Ibid.

     271 "Even if we learn a grat deal more than we know now about the physiological causes of
consciousness, it will not, as Searle is aware, make the relation of consciousness to the behavior of
neurons analogous to the relation of liquidity to the behavior of H2O molecules. In the latter case the
relation is transparent: We can see how liquidity is the logical result of the molecules 'rolling around on
each other' at the microscopic level. Nothing comparable is to be expected in the case of neurons, even
though it is empirically evident that states of consciousness are the necessary consequences of neuronal
activity." Ibid.

yhteydessä Nagel esittää oleellisen kysymyksen: mikä oikeuttaa kutsumaan näitä aivojen

redusoitumattomia subjektiivisia piirteitä fysikaalisiksi piirteiksi?269

Nagelin mukaan ei mikään, mitä Searle tuo esiin, oikeuta tähän. Koska ontologinen

objektiivisuus on fysikaalisen yksi keskeisimmistä määrittelevistä ehdoista ja koska

tietoisuus on Searlelle ontologisesti subjektiivinen, ei tietoisuutta voida pitää

ongelmattomasti fysikaalisena, kuten Searle tekee. Nagel syyttääkin Searlea dualististen

väitteiden esittämisestä kielellä, josta huokuu voimakas vastenmielisyys dualismia

kohtaan.270

Nagelin mielestä kyse on kuitenkin enemmästä kuin pelkästä sanavalinnasta. Toisaalta

Nagel yhtyy Searlen näkemykseen, että mieltä ei voida tutkia siten kuin tähän asti on

tutkittu, mutta toisaalta hän kieltää, että mieli—ruumis -ongelma voitaisiin sysätä

filosofian ulkopuolelle. Ongelma on siinä, että me emme vieläkään ymmärrä, kuinka

aivot tuottavat tietoisuuden, vaikka olemmekin varmoja siitä, että ne tämän tekevät.

Vaikka oppisimme kuinka paljon lisää tietoisuuden fysiologisista syistä,
tämä ei tee tietoisuuden suhteesta hermosolujen toimintaan analogista
nestemäisyyden suhteeseen H2O molekyylien toimintaan. Jälkimmäisessä
tapauksessa suhde on päivänselvä: me voimme nähdä kuinka nestemäisyys
seuraa molekyylien "pyörimisestä toistensa ympäri" mikroskopian tasolla.
Hermosolujen tapauksessa ei voida odottaa mitään vastaavaa, siitä
huolimatta, että on empiirisesti ilmeistä, että tietoisuuden tilat ovat
hermostollisen toiminnan välttämätön seuraus.271

Nagelin johtopäätös tästä on, että meidän on valittava kahdesta huonosta vaihtoehdosta,

materialismista ja dualismista, vähemmän huono. Nagel kannattaa eräänlaista

ominaisuusdualismia, "kaksoisaspekti teoriaa" (dual aspect theory), jonka mukaan
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     272 Ibid. Nagel kirjoittaa: "If we are to take the next great step, to a truly theoretical understanding of
the mental, we must proceed by regrding this limitation as a challenge  to develop a new form of
understanding appropriate to a subject whose exclusion from physical science was essential to its
progress. This is in my view the most interesting and difficult scientific challenge we now face, and I have
no idea how it might be met." NAGEL 1995, 67.

     273 Tai kuten Corbin Collins huomauttaa, koska kappaleen kiinteys voidaan ontologisesti redusoida sen
mikrorakenteeseen, mutta tietoisuutta ei voida, Searle onnistuu vain sumentamaan tämän asiaintilan
muuttamalla reduktion merkitystä tavalla, joka trivialisoi ja vääristää sen, mitä filosofit reduktiolla yleensä
tarkoittavat. Corbin Collins, "Searle on Consciousness and Dualism", International Journal of
Philosophical Studies, 1/1997, 15-33.

     274 Searlen mukaan Nagel erehtyy olettaessaan, että kaikki tieteelliset selitykset edellyttäisivät
samanlaista välttämättömyyttä kuin mikä vallitsee veden ja H2O molekyylien välisessä suhteessa. Nagelin
kyvyttömyys kuvitella, millainen mieli—ruumis -ongelman ratkaisu tulisi olla, heijastaa vain
mielikuvituksen rajotuneisuutta. Olemme samanlaisessa tilanteessa kuin ihmiset, jotka yrittivät ymmärtää
mistä sähkömagnetismissa on kyse, ennenkuin Clerk ja Maxwell kehittivät teoriansa. SEARLE 1992, 100-
104. Mielestäni Searlen kritiiki ei osu maaliinsa. Oleellista ei tässä ole tieteellisten selitysten
välttämättömyys, vaan se, Searlen esittämät analogiat mielen ja ruumiin suhteesta eivät toimi. Searle vain
olettaa, että suhde on kausaalinen, mutta ei kerro, kuinka aivot aihettavat tietoisuuden, havainnon autosta
kadulla tai raivonpuuskan. Niinkauan kuin emme tiedä, kuinka tämä periaatteessakaan voisi olla
mahdollista, mieli—ruumis -ongelma säilyttää sitkeästi filosofisen luonteensa.

mentaaliset ilmiöt ovat sellaisten tilojen subjektiivisia aspekteja, joita voidaan kuvata

fysikaalisin käsittein. Nagel kuitekin korostaa, että tämä on vain spekulointia. Tosiasiassa

meillä ei ole vielä edes periaatteellista käsitystä siitä, miten ongelma voitaisiin

ratkaista.272

Mielestäni Nagel kritisoi Searlea aiheellisesti. Verratessaan tietoisuuden suhdetta

hermosolujen toimintaan nestemäisyyden suhteeseen H2O molekyylien toimintaan Searle

syyllistyy liialliseen yksinkertaistamiseen. Ensinnäkin tietoisuuden ja aivojen välisessä

suhteessa on Searlen teoriassa kyse ontologisessa mielessä kahteen eri kategoriaan

kuuluvan ilmiön suhteesta, kun taas nestemäisyys ja H2O molekyylit kuuluvat molemmat

samaan fysikaalisten ilmiöiden kategoriaan. Tietoisuuden ontologia on Searlen mukaan

subjektiivisuuden ontologia, mutta nestemäisyydessä ei ole mitään subjektiivista.273

Analogioiden ei tietenkään tarvitse olla täydellisiä toimiakseen, mutta tässä tapauksessa

on kyse oleellisesta erosta. Näin ollen analogia murtuu, aivan kuten Nagel huomauttaa,

eikä Searle voi käyttää nestemäisyyttä, kiinteyttä, sen paremmin kuin ruuansulatustakaan

vertauskohtana tietoisuudelle.274

Itse asiassa jos Searlen analogiat otettaisiin täysin vakavasti, päädyttäisiin aikamoisiin

kummallisuuksiin. Frederick A. Olafsonin mukaan jos sitoudutaan Searlen väitteeseen,

että tietoisuuden tilat ovat aivojen ominaisuuksia samassa merkityksessä kuin
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     275 Frederick A. Olafson, "Brain Dualism," Inquiry, 2/1994, 253-265. Olafson kutsuu Searlen teoriaa
aivodualismiksi (brain dualism), koska Searle sijoittaa normaalisti dualismin hyllytavarana tunnetut termit
"subjektiivisuus" ja "sisäinen pääsy" nimenomaan aivoihin. Tästä seuraa Olafsonin mukaan monia
ongelmia: "[...] the picture of the brain that Searle gives us is one in which certain properties of the brain
— the subjective ones — are somehow segregated from the others in such a way that they are hidden from
all but one observer who happens to be the person who, as we would ordinarily say, is the person whose
brain this is. As far as I can make out, this is what 'subjectivity' on Searle's view comes down to; but the
inevitable question must be, 'How can the brain split itself in two in this way?'Just as inevitably, we want
to ask how one set of the properties of the brain can be on view in consciousness when this consciousness
or subject is itself a property of the brain." Op cit., 259.

     276 "It seems to me obvious from everything we know about the brain that macro mental phenomena are
all caused by lower-level micro phenomena. [...] Furthermore, the fact that the mental features are
supervenient on neuronal features in no way diminishes their causal efficasy. The solidity of the piston is
causally supervenient on its molecular structure, [...] and similerly, the causal supervenience of my present
back pain on micro event in my brain does not make the pain epiphenomenal." SEARLE 1992, 125-126.

nestemäisyys on H2O molekyylien ominaisuus, jouduttaisiin hyväksymään väitteet, että

aivoni näyttävät minusta punaisilta tai että aivoni kuulostavat äänekkäiltä. "Ensimmäinen

persoona" on kuitenkin vielä toisiakin persoonia huonommassa asemassa silloin, kun

kyse on hänen omien aivotilojensa havaitsemisesta, Olafson sarkastisesti huomauttaa. Jos

taas Searle kieltäisi, että tavallisia objekteja havaitessamme havaitsisimme aivojemme

ominaisuuksuuksia lainkaan, täytyisi hänen kehittää jokin toinen malli aivojen ja mielen

suhteelle — malli, jossa mentaaliset tilat eivät ole "vain aivojen piirteitä."275

Toiseksi analogia nestemäisyyteen tai kiinteyteen näyttää tarjoavan vielä yhden

mahdollisuuden kritisoida Searlen teoriaa. Searlen mukaanhan suhde niin tietoisuuden

ja aivoprosessien välillä, kuin polttomoottorin männän kiinteyden ja sen

molekyylirakenteen välilläkin, on luonteeltaan kausaalinen. Searle kirjoittaa:

Kaiken sen perusteella, mitä aivoista tiedämme, minusta näyttää
päivänselvältä, että mikrotason ilmiöt aiheuttavat makrotason mentaaliset
ilmiöt. [...] Lisäksi se tosiasia, että mentaaliset piirtet ovat kausaalisesti
supervenienttejä hermostollisiin piirteisiin nähden, ei millään tavoin
heikennä niiden kausaalista vaikuttavuutta. Männän kiinteys on
kausaalisesti supervenientti sen molekyylirakenteeseen nähden, [...] ja
vastaavasti se, että tämänhetkinen selkäkipuni on kausaalisesti
supervenientti aivojeni mikrotapahtumiin nähden, ei tee kivusta
epifenomenaalista.276

Mutta onko todella niin, että esimerkiksi männän molekyylirakenne aiheutaa sen

kiinteyden? Käsittääkseni näin ei voida sanoa ja Brian Garrett on tästä samaa mieltä.

Garrettin mukaan jos tietyn molekyylirakenteen (tietyllä hetkellä) ja männän kiinteyden
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     277 Brian J. Garrett, "Non-reductionism and John Searle's The Rediscovery of the Mind", Philosophy
and Phenomenological Research, 1/1995, 209-215. Saman huomion esittää myös Corbin Collins. Katso
COLLINS 1997, 19.

     278 SEARLE 1995a, 229-232.

     279 Collins analysoi Searlen tulkintaa kausaalisesta reduktiosta seuraavasti: "Now the ontological
reduction results automatically from the causal reduction, not because we carve anything off [like Searle
presumes], but because we just assume that since the macro-property can be exhaustively explained [...],
it can be exhaustively described as the micro-level as well. If the causal reduction is complete, then there
is no need to posit any other entities to explain what happens at the macro-level, and so we just assume
there is no need to posit existence of anything else att all. [...] To reduce a macro-property in this sense
is simply to discover that the causal power is identical with [not caused by, as Searle thinks] the molecules
and their systematic relations. COLLINS 1997, 25-26. Collinsin mukaan Searle sekoittaa identtisyys- tai
realisaatiosuhteen kausaatiosuhteeseen, koska hän sotkee vasemmalta oikealle selityksen alhaalta ylös
selitykseen. Katso COLLINS 1997, 26-29. Searlen kausaatiokäsityksen epäselvyyksistä lisää seuraavassa
alaluvussa.

(samalla hetkellä) välillä vallitsisi kausaalisuhde, seuraisi tästä, että molekyylirakenteen

olisi oltava olemassa kiinteydestä erillisenä entiteettinä. Mutta mitä mieltä on puhua

männän kiinteydestä sen molekyylirakenteesta erillisenä ilmiönä, kysyy Garrett. Onhan

lopulta kuitenkin niin, että kiinteys ja tietynlainen molekyylirakenne esiintyvät sekä

ajallisesti, että paikallisesti aina yhdessä. Ja ajallinen ja paikallinen päällekkäisyys

merkitsevät, että kyseessä on konstituutiosuhde, ei kausaalisuhde.277

Searlen analogia nestemäisyyteen tai kiinteyteen murtuu siis myös toiselta puolelta.

Tietoisuus ei ole kuin kiinteys, koska vaikka aivot kenties aiheuttaisivatkin tietoisuuden,

molekyylirakenne ei aiheuta kiinteyttä, vaan tietyn tyyppiset molekyylirakenteet

konstituoivat kiinteyden. Vastauksessaan Garrettille Searle luonnollisesti vetoaa omaan

käsitykseensä kausaatiosta: kaikki syyt eivät ole ajallisesti seurauksista erillisiä.278 Koska

en halua mennä tässä syvemmälle kausaalisuuden metafysiikkaan, totean vain, että

Searlen omintakeinen kausaatiotulkinta vaikuttaa paitsi epäselvältä, myös täysin ad hoc

kehitetyltä. Näin ollen Searlen kausaaliselle reduktiomallille ei näyttäisi löytyvän

tarpeeksi hyviä perusteita.279

3.3.3. Mentaalisen kausaation testi

Jaegwon Kim ei pidä Searlen ratkaisua mieli—ruumis -ongelmaan onnistuneena. Kimin

mukaan Searlen ratkaisuyritystä vaivaavat monet epäselvyydet ja ongelmat, jotka eivät

ole edes mitenkään uusia. Kim myöntää, että mieli—ruumis -ongelmaan voi olla
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     280 Jaegwon Kim "Mental Causation in Searle's 'Biological Naturalism'", Philosophy and Phenomeno-
logical Research 1/95, 189-194.

     281 Kim viittaa Paul Oppenheimin ja Hilary Putnamin artikkeliin "Unity of Science as a Working
Hypothesis". KIM 1995, 190.

     282 KIM 1995, 190. Kimin mukaan esimerkiksi läpinäkyvyys assosioidaan molekyylitasolle. Ibid. Tämä
näyttäisi olevan myös Searlen kanta: "And though we can say of a system of particles that it is 10oC or it
is solid or it is liquid, we cannot say of any given particle that this particle is solid, this particle is liquid,
this particle is 10oC. I can't for example reach into this glass of water, pull out a molecule and say: 'This
one's wet'" SEARLE 1984, 22.

     283 KIM 1995, 190-191. Reduktiosta on ollut puhetta ja edellä. Supervenienssillä tarkoitetaan monia
asioita, mutta minimimääritelmäksi on esitetty mm. seuraavaa: Ominaisuudet tyyppiä A ovat
supervenienttejä ominaisuuksiin tyyppiä B nähden, jos ja vain jos kaksi oliota ei voi poiketa toisistaan
ominaisuuksien A suhteen poikkeamatta myös ominaisuuksien B suhteen. Terence E. Horgan
"Supervenience", The Cambridge Dictionary of Philosophy. Mieli-ruumis -ongelmaan sovellettuna
supervenienssi tarkoittaa, että olioilla, joita ei voi erottaa toisistaa fysikaalisten ominaisuuksien nojalla (ts.
jotka ovat fysikaalisesti identtisiä), täytyy olla myös identtiset mentaaliset ominaisuudet. KIM 1995, 191.
Katso myös Kimin artikkeli "Supervenience" teoksessa GUTTENPLAN 1995, 575-583.

yksinkertainenkin ratkaisu, mutta Searlen ratkaisu se ei Kimin mielestä jokatapauksessa

ole. Biologisen naturalismin teoria on ajateltava uusiksi alusta alkaen, toteaa Kim.280

Ensiksi Kim panee merkille, kuinka voimakkaasti Searle korostaa vastakkainasettelua

oman metafysiikkansa ja karteesisen dualismin välillä. Kimin mukaan Searlen edustama

monikerrosmalli (multi-layered model) on kuitenkin jo standarditavaraa filosofiassa.281

Monikerrosmallissa eri entiteetit järjestetään hierarkisesti eri tasoille asymmetrisen "olla

jonkin osa" -relaation mukaan. Esimerkiksi tavallisten keskisuurten entiteettien ajatellaan

koostuvan pienemmistä entiteeteistä, jotka koostuvat edelleen pienemmistä entiteeteistä

aina atomien ja sitäkin pienempien entiteettien tasolle asti. Kimin mukaan oleellista on

huomata, että jokaisella tasolla on vain sen tason entiteeteille ominaisia ominaisuuksia.282

Monikerrosmallia silmällä pitäen Kim esittää seuraavan kysymyksen. Mikä on ylemmän

tason ominaisuuksien suhde sitä alemman tason entiteettien ominaisuuksiin ja

keskinäisiin relaatioihin? Kimin mukaan vaihtoehtoja on käytännössä kaksi, reduktio tai

supervenienssi (supervenience). Kim katsoo, että Searle valitsee nimenomaan

supervenienssin. Kimin mukaan Searlelle korkeamman tason mentaaliset ominaisuudet

ovat supervenienttejä alemman tason neurofysiologisiin ominaisuuksiin nähden.283
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     284 "On the account I have been proposing, mental states are supervenient on neurophysiological states
in the following sense: Type-identical neurophysiological causes would have type-identical mentalistic
effects." SEARLE 1992, 124.

     285 KIM 1995, 192.

     286 Ibid.

Kimin tulkinta Searlen ajattelusta on tässä tapauksessa mielestäni oikea. Searlen käsitys

ontologisen reduktion mahdottomuudesta on tullut edellä jo ilmi. Toisaalta Searle myös

kirjoittaa seuraavasti:

Minun ehdottamani käsityksen mukaan mentaaliset tilat ovat
supevenienttejä neurofysiologisiin tiloihin nähden seuraavassa
merkityksessä: Tyyppi-identtisillä neurofysiologisilla syillä on tyyppi-
identtiset mentaaliset seuraukset.284

Searlen kanta on Kimin mukaan kuitenkin aivan liian salliva. Jos Searlen väite että

mentaaliset ominaisuudet ovat aivojen piirteitä, tarkoittaa vain sitä, että ne ovat aivojen

kausaalisesti supervenienttejä ominaisuuksia, jää perustava metafyysinen kysymys

avoimeksi. On kysyttävä Searlelta ovatko nämä aivojen korkeamman tason fysikaaliset

piirteet (eli mentaaliset ominaisuudet) redusoitavissa aivojen alemman tason

ominaisuuksiin (joihin nähden ne ovat supervenienttejä).285 Koska Searle vastaa tähän

kieltävästi, ei hän Kimin mukaan pysty esittämään tyydyttävää ratkaisua mentaalisen

kausaation ongelmaan.

Aluksi Kim huomaa, että Searle todella haluaa mentaaliselle legitiimin aseman

käyttäytymisen kausaalisessa selityksessä. Kim siteeraa Searlea: "Tietoisuus antaa

organismille mahdollisuuden toimia maailmassa, mahdollisuuden aiheuttaa seurauksia."

Kimin mukaan tämä väite yhdessä Searlen kausaalisen supervenienssi -tulkinnan kanssa

johtaa ristiriitaan.286

Kim kehottaa ajattelemaan mentaalista tapahtumaa, joka on jonkin mentaalisen

ominaisuuden M tapaus. Searlen teoriassa tämän tapahtuman on välttämättä aiheuttanut

tietyn biologisen ominaisuuden B tapaus. Mentaalisen ominaisuuden M kausaaliset

vaikutukset voidaan jakaa kahteen: (i) ominaisuus, jonka tapauksen M voi aiheuttaa, on
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     287 Op. cit. 192-193.

     288 Op. cit. 193.

     289 Kausaalisuuden metafysiikasta katso esim. GUTTENPLAN 1995, 84-86 ja Tim Crane ja David
Wiggins "Metaphysics" teoksessa GRAYLING 1995, 184-193.

     290 Katso kohta 2.2.3.

myös mentaalinen ominaisuus, tai; (ii) ominaisuus on fysikaalinen ominaisuus. Kimin

mukaan Searle oletettavasti haluaa hyväksyä molemmat mahdollisuudet.287

Harkitkaamme ensin (i) vaihtoehtoa, jossa ominaisuuden M tapaus aiheuttaa toisen

mentaalisen ominaisuuden M* tapauksen. Searlen teoriassa kaikki mentaaliset tilat ovat

kuitenkin välttämättä aivotilojen aiheuttamia, kuten on huomattu. Tästä seuraa Kimin

mukaan, että ominaisuuden M* tapaus on jonkin biologisen tapahtuman aiheuttama, joka

puolestaan on jonkin biologisen ominaisuuden B* tapaus. Näyttää siis siltä, että kyseessä

olevalla mentaalisen ominaisuuden M* tapauksella on Searlen mukaan kaksi erillistä

riittävää syytä, mentaalinen tapahtuma M ja biologinen tapahtuma B*! M* on toisin

sanoen kausaalisesti ylideterminoitu (causally overdeterminated).288

Altistuminen syytteelle kausaalisesta ylideterminaatiosta tai ylimääräytyvyydestä on

Searlen kannalta todella huono uutinen. Kausaalisuuden metafysiikassa pidetään yleisesti

selvänä, että seurauksella ei voi olla kahta täysin toisistaan riippumatonta syytä, joista

jompi kumpi yksistään riitäisi aiheuttamaan sen. Jos näyttää siltä, että kaksi itsenäistä

syytä voidaan löytää, täytyy toisen niistä luopua vaatimuksestaan seuraukseen nähden, tai

vastoin aikaisempaa oletusta syyt eivät olleetkaan toisistaan riippumattomia.

Ylideterminaatiotilanne ei yksinkertaisesti ole kestävä tilanne, eikä Searlen ratkaisua

voida näin ollen pitää tyydyttävänä.289

Toisessa vaihtoehdossa (ii) on kyse mentaalisen ilmiön aiheuttamasta biologisesta

ilmiöstä, eli Searlen kausaatiokaaviossa suoraan ylhäältä alas suuntautuvasta

kausaatiosta.290 Vaikka Searle ei itse kerro kannattavansa tällaista kausaatiotulkintaa,

Kimin mielestä hänen on hyväksyttävä se, jos hän aikoo pitää kiinni mentaalisen

kausaalisesta roolista käyttäytymisen selityksessä. Kim huomauttaa, että tällainen

kausaatio prima facie implikoi, että kausaalisten syiden ketju alemmalla mikrotasolla

murtuu, eikä mikrotason ilmiöistä näinollen periaatteessakaan voida esittää täydellistä
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     291 Tässä yhteydessä Kim esittää retorisen kysymyksen: Voimmeko ajatella vakavissamme, että
biologis-ten teorioiden olisi viitattava mentaalisiin ilmiöihin kausaalisina agentteina? KIM 1995, 193-194.

     292 Op. cit. 194.

     293 SEARLE 1995a, 217. Searle tulkitsee myös tasomallin idean toisin kuin Kim. Searle ei pidä
tasomallia lainkaan metafyysisenä kuvauksena, vaan vastauksena kysymykseen, kuinka aineellinen
todellisuus on järjestynyt. Näin ollen Searle ei näe mitään ristiriitaa tasomallin ja karteesisen dualismin
välillä, mikä on vastoin Kimin oletusta. SEARLE 1995a, 218.

     294 Ibid.

teoriaa. Kim antaa ymmärtää, että tämä on epätoivottava johtopäätös, kenties jopa

reductio ad absurdum Searlen teoriasta.291

Searlen ratkaisu mieli-ruumis -ongelmaan näyttää sisältävän perustavanlaatuisia

ongelmia. Kimin mukaan Searle ei pääse pälkähästä vetoamalla siihen, että mentaaliset

ilmiöt ovat vain aivojen piirteitä, ja näin ollen kuuluvat mikrotasolle alusta alkaen.

Asianlaita on näin, koska Searlen väite, että mentaaliset ilmiöt ovat aivojen piirtetä,

tarkoittaa lähemmin tarkasteltuna vain sitä, että mentaalinen on aivojen kausaalisesti

supervenientti ominaisuus. Jos Searle hyväksyisi ontologisen reduktion ja

supervenienssin niiden normaaleissa merkityksissä, koko ongelmaa ei syntyisi. Mutta

koska hän käyttää ilmauksia "reduktio" ja "supervenienssi" vain omassa idiomaattisessa

kausaalisessa merkityksessään, hänen teoriansa kaatuu mainittuihin ongelmiin.292

Searle vastaa Kimin kritiikkiin seuraavasti. Ensinnäkin Searlen mukaan Kim erehtyy

olettaessaan, että tasomallin eri tasot erottaa toisistaan "olla jonkin osa" -relaatio.

Esimerkiksi nestemäisyys tai kiinteys ovat fysikaalisten systeemien ominaisuuksia

korkeammallla tasolla kuin millä molekyylit sijaitsevat. Ne eivät kuitenkaan ole

molekyylien osia tai molekyyleistä koostuvien systeemien osia. Searle uskoo, että

tasomallia tarvitaan pohjimmaltaan juuri siksi, koska systeemellä on korkeamman tason

ominaisuuksia, jotka eivät ole systeemin osia.293

Toiseksi Searle katsoo, että Kimin hänen teoriastaan löytämät ongelmat johtuvat Kimin

omasta kausaatiokäsityksestä, joka on virheellinen. Searlen mukaan kausaatiossa ei ole

aina kyse erillisten tapahtumien välisestä relaatiosta, jossa syiden on esiinnyttävä

ajallisesti seurauksia aikaisemmin.294 Searle havainnollistaa ajatustaan esimerkillä

jääkuutiosta.
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     295 SEARLE 1995a, 218.

     296 "Does this imply overdetermination? Not at all. The same system is beeing described at different
levels." Op. cit. 219. Kursivointi lisätty.

     297 Tässä Searle siteeraa Kimiä: "[...] failure of causal closure at the lower level." (KIM 1995, 193.)
SEARLE 1995a, 219.

Jääkuution kiinteä olomuoto voidaan selittää kausaalisesti siten, että jääkuution

molekyylien toiminta aiheuttaa kuution kiinteyden. Jos näin on, on tämä esimerkki

kausaalirelaatiosta, johon ei liity mitään ajallista eroa. Itse asiassa kiinteys on vain

tietynlaisen molekyylirakenteen ominaisuus. Voidaankin sanoa, että toisaalta mikrotason

elementtien toiminta aiheuttaa kiinteyden, toisaalta kiinteä olomuoto realisoituu näistä

mikroelemnteistä koostuvassa systeemissä. Jos lisäksi kuvitellaan, että joku sulattaa

jääkuution lämmittämällä sitä, voidaan kysyä, mikä on lämmittämistä seuranneen veden

nestemäisen olomuodon kausaalinen selitys? Searle antaa kolme vastausvaihtoehtoa.

1. Henkilö lämmitti veden.
2. Energian kasvu aiheutti molekyylien liikkeen lisääntymisen.
3. Molekyylit liikkuvat satunnaisesti toistensa ympäri.295

Searlen mukaan minkään selitysvaihtoehdon hyväksyminen ei sulje toista vaihtoehtoa

automaattisesti pois. Kaikki vastaukset voidaan hyväksyä ilman, että sorruttaisiin

kausaalisen ylideterminaation ongelmaan. Ongelmaa ei ole, koska eri

vastausvaihtoehdoissa kuvataan tosiasiassa samaa systeemiä, mutta vain eri tasoilla.296

Searle on valmis tarkastelemaan myös ylhäältä alas suuntautuvaa kausaatiota, eli

kausaatiota mielestä aivoihin. Searlen tässä esittämä esimerkki on neljäs

vastausvaihtoehto esitettyyn kysymykseen:

4. Se, että henkilö lämmitti vettä, aiheutti muutoksen molekyylien
liikkeessä.

Searle kiistää, että tämä tulkinta implikoisi "kausaalisten syiden ketjun murtumisen

alatasolla."297 Vastauksessahan vain annetaan samalle tapahtumalle selitys eri tasolla.

Searle korostaa, että ylhäältä alas kausaatioon kuluu aina aikaa, ja kyse on aidosta
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     298 "Top down causation always works across time, and it works because the top level is grounded in
the lower levels" Ibid.

     299 Ibid.

kausaalisuhteesta, koska ylempi taso perustuu alempiin tasoihin.298 Lyhyesti sanottuna

samalle systeemille voidaan Searlen tulkinnassa antaa erilaisia kausaalisia selityksiä,

jotka eivät anna aihetta syytöksille kausaalisesta ylideterminaatiosta tai kausaalisen

ketjun murtumisesta.

Mielen ja aivojen suhteeseen sovellettuna Searlen näkemys tarkoittaa yksinkertaisesti

sitä, että mentaalisia tapahtumia voidaan selittää kausaalisesti eri tasoilla ilman edellä

mainittuja ongelmia. Jos esimerkiksi kipu saa henkilön ottamaan aspiriinia, voidaan

Searlen mukaan sanoa yhtä aikaa, että kipu aiheutti halun ottaa aspiriinia, ja että

hermosignaalien sarjat aiheuttivat toisia hermosignaalien sarjoja. Syyt eivät kilpaile

toistensa kanssa, koska ne ovat vain saman systeemin toiminnan kuvauksia eri tasoilla.

Vastaavasti kipu ylemmän tason mentaalisena tilana voi aiheuttaa alemman tason

fysiologisen tapahtuman ilman, että kausaalisten syiden ketju alemmalla tasolla murtuu.

Näin on, koska ylempi taso realisoituu alemmilla tasoilla ja koska ylhäältä alas

kausaatioon kuluu aikaa.299

Searlen vastaus Kimin esittämään kritiikkiin ei ole mielestäni vakuuttavaa. Ensiksikin

Searle tulkitsee Kimin esittelemän tasomallin idean virheellisesti. Kim ei käsittääkseni

väitä, että "olla jonkin osa" -relaatiota voidaan soveltaa suoraan ominaisuuksiin, niinkuin

Searle tulkitsee. Kimin mukaan "olla jonkin osa" -relaatio erottaa nimenomaan hierarkian

eri tasojen entiteetit toisistaan. Varsinainen kysymys Kimin mukaan kuuluu, miten

ylemmän tason ominaisuudet suhtautuvat sitä alemman tason entiteettien ominaisuuksiin

ja keskinäisiin relaatioihin? Tämän kysymyksen Searle kiertää kokonaan, koska hän

tulkitsee tasomallin toisin kuin Kim.

Toiseksi Searlen kausaatiokäsitys on niin omintakeinen, ettei siitä tahdo saada tolkkua.

Standardikäsityksen mukaan kausaatiossa on aina kyse kahden erillisen entiteetin tai

tapahtuman välisestä relaatiosta, jossa suhteen osapuolien välillä on oltava ajallista

etäisyyttä. Kim on tässä johdonmukainen: "Kausaatio viittaa kausaaliseen mekanismiin
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     300 "Causation suggests 'causal mechanism,' and a time gap between a cause and its effect [...]" KIM
1995, 194.

     301 Katso esim. GRAYLING 1995, 190. Searle kieltää, että hänen teoriassaan mentaalisten tilojen ja
aivotilojen välillä vallitsisi välttämätön suhde. Searlen argumentointi on tässä kohdin tosin
poikkeuksellisen epäselvää: "[...] on my view, my present state of pain is a higher-level feature of my
brain. It is therefore necessarily identical with a certain feature of my brain, namely itself. Equally
necessary, it is not identical with any other features of my brain, though it is caused by certain lower-level
events in my brain. It is possible that such features might be caused by other sorts of events and might be
features of other sorts of systems. So there is no necessary connection between pains and brains."
SEARLE 1992, 250-251, n6. Kursivointi lisätty.

     302 Katso esim. GARRETT 1995, HODGSON 1994, ja COLLINS 1997.

ja ajallisen välimatkaan syyn ja seurauksen välillä."300 Tässä mielessä esimerkiksi

kappaleen kiinteys ei ole kausaalinen seuraus sen mikrorakenteesta, vaan tietynlainen

mikrorakenne pikemminkin konstituoi kappaleen kiinteyttä. Tähän viittaa sekin, että

kiinteyden ja mikrorakenteen välillä vallitsee välttämätön yhteys, kun taas kausaalisuhde

ei ole välttämätön suhde.301

Tätä taustaa vasten näyttää siltä, että Searle ei ole onnistunut eksplikoimaan omaa

kausaatiokäsitystään koherentilla tavalla. Searlelta on kysyttävä, mikä tarkkan ottaen

oikeuttaa pitämään esimerkiksi kappaleen kiinteyttä sen mikrotason rakenteen tai

toiminnan kausaalisena seurauksena, vastoin jo vakiintunutta konstituutiotulkintaa?

Käsittääkseni Searle ei perustele kausaatiotulkintansa mitenkään muuten, kuin juuri

vetoamalla nestemäisyyden ja veden molekyylirakenteen tapaisiin esimerkkeihin. Mutta

juuri nämä esimerkit kääntyvät Searlea vastaan, koska hän tulkitsee niitä virheellisesti

ja koska ne eivät ole riittävässä määrin analogisia mielen ja aivojen suhteelle.302

Kolmanneksi Searlen vastaus Kimin ylideterminaatiokritiikkiin sisältää virheen.

Ongelman ydin on Searlen lauseessa "ongelmaa ei ole, koska eri vastausvaihtoehdoissa

kuvataan tosiasiassa samaa systeemiä, mutta vain eri tasoilla." Valitettavasti Searle ei voi

vedota siihen, että kyse on vain selittämisen eri tasoista, koska hän tosiasiassa sijoittaa

mentaaliset ilmiöt omaan ontologiseen kategoriaansa, eli subjektiivisten mentaalisten

tilojen kategoriaan. Huomion kääntäminen eroista itse asiassa (mieli-ruumis -

ongelmassa) selittämisen eri tasoihin vaikuttaa lähinnä yritykseltä kiertää koko ongelma.

Onkin kysyttävä mikä on tämä "sama systeemi," johon Searle edellä viittaa? Oletettavasti

Searle tarkoittaa mieli/aivot -systeemiä. Jos Searle hyväksyisi ontologisen reduktion tai
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     303 Kuten Kim huomauttaa, reduktionismi tosin ratkaisee mentaaliseen kausaatioon liittyvät ongelmat,
mutta sillä seurauksella, että potilas kuolee parantamisprosessin kuluessa: reduktionismi näyttää lopulta
hävittävän mentaalisen kokonaan. Tässä suhteessa Kim uskoo olevansa samaa mieltä kuin Searle. KIM
1995, 194.

supervenienssin (sen normaalissa merkityksissä), puhe yhdestä mieli/aivot -systeemistä

olisi ongelmatonta, mutta koska hän ei hyväksy, näin ei ole. Toisin sanoen Searle

ratkaisee ylideterminaation ongelman vetoamalla "saman systeemin" käsitteeseen, mutta

Searlen teorian kokonaisuuden huomioon ottaen käsitteen käyttö ei ole oikeutetua.

Searlelle mieli muodostaa oman ontologisen kategoriansa, joka on kausaalisesti

supervenientti aivoihin nähden, ja näin ollen myös oma systeeminsä. Searlen vastaus ei

siis pure Kimin ylideterminaatiokritiikkiin.

Kausaalisen ketjun murtumisen tapauksessa sisältää Searlen vastaus samantapaisen

virheen. Searlen mukaan kausaalisyiden ketju alemmalla tasolla ei katkea, koska ylempi

taso perustuu alempiin tasoihin tai koska se on realisoitunut niissä ja koska ylhäältä alas

kausaatioon kuuluu ajallinen ero. Mutta mikä on tämän perustumis- tai

realisoitumissuhteen tarkempi sisältö? Ainoa selitys, joka Searlen teoriasta voidaan

löytää, on tietenkin se, että aivot aiheuttavat mentaaliset ilmiöt. Ratkaisu takaa sen, että

mentaalisilla ilmiöillä on aito kausaalinen rooli Searlen mallissa, mutta sen hinta on juuri

kausaalisen ketjun katkeaminen alemmalla tasolla. Toisin sanoen, jos haluaa säilyttää

kausaalisen ketjun alemmalla tasolla ehjänä, on mielen ja aivojen suhteen oltava

vahvempi kuin kausaalisuhde.303 Ongelmaa ei voi haudata epämääräisten ilmausten,

kuten "perustua" tai "realisoitua", alle.

On kiinnostavaa huomata, että Searle korostaa ajallisen eron merkitystä ylhäältä alas

kausaatiossa. Syy on ilmeinen. Jos eroa ei olisi, eli jos kausaatio tapahtuisi jollakin

tavalla välittömästi, jäisi epäselväksi, mihin koko ylempää tasoa tarvitaan. Voitaisiin

kysyä, miksi kausaatio ei tapahdu kokonaan alemmalla tasolla. Tällaista ratkaisua

voitaisiin perustellusti syyttää epifenomenalismista. Mutta koska kausaatio mielestä

aivoihin vie jonkin verran aikaa, ei tällainen epäily herää.

Toisaalta voidaan palauttaa mieleen, että päinvastaiseen kausaatioon, eli aivojen

aiheuttaessa mentaalisia ilmiöitä, ei Searlen mukaan kuulu sen paremmin ajallista eroa

kuin kausaalista mekanismiakaan. Eihän olomuodon kiinteyskään seuraa vasta jonkin
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     304 Ja neljänneksi syyksi voisi lisätä vielä sen, että Searlen konstruktiivista antia mielenfilosofialle ei
ole toistaiseksi Suomessa juuri esitelty. Searlen esittämää materialismin, kognitivismin ja vahvan tekoälyn
tutkimuksen kritiikkiä, kuten mainittua kiinalaisen huoneen argumenttia, on sen sijaan tutkittu useissakin

ajan kuluttua siitä, kun mikrotasolla tapahtuu tiettyjä muutoksia (esimerkiksi veden

jäätyesä). Searle toisin sanoen näyttää hyväksyvän perinteisen Humelaisen

"biljardipallokäsityksen" kausaatiosta mentaalisen kausaation tapauksessa, mutta vain

oman käsityksensä kausaatiosta alhaalta ylös kausaatiossa. Ratkaisu näyttäisi olevan

hyvin motivoitu — jos se olisi tosi, mieli—ruumis -ongelmaan olisi todella

yksinkertainen ratkaisu — mutta koska se on edellä mainituista syistä johtuen

virheellinen, mieli—ruumis -ongelma jää odottamaan ratkaisua.

4. YHTEENVETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Tässä työssä olen käsitellyt lähinnä kolmea John Searlen esittämää mielenfilosofista

argumenttia: argumenttia niin kutsutun yhteysperiaatteen puolesta; subjektiivisen

ontologian olemassaoloa puolustavaa argumenttia ja; Searlen biologisen naturalismin

argumenttia. Miksi valitsin juuri nämä argumentit, enkä joitakin muita, kuten esimerkiksi

Searlen tunnetuinta kiinalaisen huoneen argumenttia, voidaan kysyä. Vaikka

luonnollisesti toivon, että edellä käyty keskustelu puhuisi puolestaan, voin silti perustella

valintojani kolmenlaisilla syillä.

Ensinnäkin käsitellyt argumentit ovat mielestäni aitoja argumentteja, toisin sanoen niissä

yritetään perustella esitettyjä johtopäätöksiä rationaalisesti ja loogisesti. Tässä suhteessa

ne tarjoavat materiaalia filosofiseen debattiin, eikä niitä voi kumota suoralta kädeltä.

Toiseksi Searlen argumentit ovat mielestäni hyvin provosoivia. Ne suorastaan pakottavat

ajattelemaan asiaa itsenäisesti ja ottamaan selvää, mistä tässä kaikessa on lopulta oikein

kysymys. Ja keskusteluahan Searle väitteillään on todella saanut aikaan. Kolmanneksi

kaikissa käsitellyissä argumenteissa on mielestäni jotakin pielessä. Sen paljastaminen,

missä päättely kulloinkin menee vikaan tai mikä premissi ei ole tosi, on osoittautunut

kuitenkin paljon hankalammaksi tehtäväksi, kuin mitä olin työni alkuvaiheessa olettanut.

Searle näyttääkin onnistuvan puolustamaan argumenttejaan hyvin pitkälle. Uskoakseni

olen silti onnistunut ainakin herättämään vakavia epäilyjä — jos en suoranaisesti

osoittamaan — että Searlen tässä käsitellyt argumentit eivät ole tosia.304
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töissä. Katso esim. KARKIA, 1987; MADAR 1998 ja; TANSKA 1997.

Searlen yhteysperiaatteen mukaan intentionaalisia tiloja voi olla vain olennolla, jolla voi

olla tietoisia intentionaalisia tiloja, ja jokainen alitajuinen intentionaalinen tila on ainakin

potentiaalisesti tietoinen. Periaatteen tekee ongelmalliseksi se, että siinä mentaalisuuden

kriteeri vedetään hyvin tiukalle: mentaalisia tiloja ovat vain tietoiset tilat tai sellaiset

alitajuiset tilat, jotka ovat potentiaalisesti tietoisia. Searle pyrkii puolustamaan radikaalia

periaatettaan argumentilla, joka onnistuessaan ei jättäisi tilaa vaihtoehtoisille käsityksille.

Argumentin onnistumisen — tai paremminkin epäonnistumisen — kannalta ratkaiseviksi

osoittautuivat sen kolme ensimmäistä "premissiä." Erottelu näennäiseen ja intrinsiseen

intentionaalisuuteen näyttäisi sisältävän kyseenalaisen oletuksen. Searle nimittäin

puolustaa sitä toteamalla, että jos erottelusta luovutaan, joudutaan tilanteeseen, jossa ei

ole mitään keinoa tehdä eroa esimerkiksi suolen havaitsemis- ja päätöksenteko-

ominaisuuksien ja aivojen vastaavien ominaisuuksien välillä. Mutta kuten tutkielmassa

totean, intrinsinen intentionaalisuus ei yksiselitteisesti kelpaa mentaalisuuden kriteeriksi

— seikka, jonka Searle itsekin toisessa yhteydessä havaitsee. Näin ollen Searlen

argumentti näyttää kumoutuvan seuraavaan dilemmaan: jos erottelu intrinsiseen ja

näennäiseen intentionaalisuuteen tulkitaan Searlen tavoin, syyllistytään sen olettamiseen,

mikä pitäisi todistaa; jos taas erottelu tulkitaan maltillisemmin kuin Searle, argumentti

kaatuu heti lähtökuoppiinsa.

Aspektuaalisen hahmon käsite tuo yhteysperiaatteen argumenttiin vielä yhden erottelun

lisää, erottelun kolmannen persoonan näkökulman ja ensimmäisen persoonan

näkökulman välillä. Searlen mukaan henkilön käyttäytymistä ei voida selittää ottamatta

huomioon sitä, mitä henkilö itse ajattelee, tuntee ja kokee. Jos käyttäytymisen

selityksessä halutaan vedota alitajuisiin tekijöihin, täyttää käyttäytymiselle annettu

tulkinta intelligiibeliyden vaatimukset vain, jos on edes periaatteessa mahdollista, että

oletettu alitajuinen tila voi päästä tietoisuuteen. Miksi näin on? Searlen mielestä siksi,

että  aspektuaalisella hahmolla täytyy olla merkitystä agentille itselleen ja koska

alitajuisten tilojen määrittely niiden hermostollisten piirteiden nojalla ei riitä

tavoittamaan aspektuaalista hahmoa.
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Kuten työssäni totean, se voidaanko aspektuaalista hahmoa luonnehtia kolmannen

persoonan predikaatein, riippuu kokonaan siitä, millä tavoin käsite "aspektuaalinen

hahmo" määritellään. Koska Searle näyttää pakkaavan siihen lähes koko subjektiivisuutta

koskevan metafysiikkansa, palautuu ongelma Searlen subjektiivisuuskäsitystä koskevaan

kiistaan. Näin ollen argumenttia ei välttämättä tarvitse tutkia tämän pidemmälle. Jos

osoittautuu, että tietoisuutta yleensä tai intentionaalista sisältöä erityisesti pystytään

kuvaamaan kolmannen persoonan (neurofysiologian tai muiden fysikaalisten tieteiden)

näkökulmasta, on yhteysperiaatteen kolmas päättelyaskel yksinkertaisesti virheellinen.

Searlen subjektiivisuuskäsityksessä on lopulta kiinnostavampaa sen tosiasiallinen sisältö

ja se, minkälaiseen kontekstiin käsitys sijoittuu, kuin se, miten Searle käsitykseensä

päätyy. Searlen varsinainen argumentointi subjektiivisuuden puolesta näyttää nimittäin

olevan siinä määrin hämärää ja alimääriteltyä, ettei siitä voida sanoa kovin paljoa. Mutta

kun Searlen käsitystä verrataan esimerkiksi Thomas Nagelin ja Paul Churchlandin

vastaaviin ajatuksiin, voidaan tehdä joitakin kiinnostavia havaintoja.

Nagel päätyy omien ajatuskokeidensa ja intuitiopumppujensa perusteella hyvin

samankaltaisiin johtopäätöksiin kuin Searle. Tietoisuus on Nagelille ontologisesti

subjektiivinen ja tästä syystä kolmannen persoonan objektiiviseen näkökulmaan

sitoutuneiden fysikaalisten tieteiden saavuttamattomissa. Toisin kuin Searle, Nagel

päättelee tästä — mielestäni loogisesti — että (ominaisuus-) dualismi on näin ollen

perustellumpi valinta kuin materialismi. Searle kuitenkin uskoo, että mieli—ruumis -

ongelman kohdalla on mahdollista sekä syödä kakku, että säilyttää se: materialismi

voidaan torjua ja silti pitää mieltä aivojen ominaisuutena.

Churchland puolustaa materialismia. Hän luottaa siihen, että ennen pitkää luonnontiede

onnistuu selittämään myös tietoiset subjektiiviset kokemukset fysikaalisin termein.

Churchland kritisoikin Searle—Nagel -tyyppistä käsitystä tietoisuuden

subjektiivisuudesta intensionaalisesta virhepäätelmästä. Yksittäisen henkilön

episteemisen pääsyn rajoittuneisuudesta ei voida tehdä ontologisia johtopäätöksiä, koska

tiedetyksi tuleminen ei voi olla objektin aito ominaisuus. Tämä vastaväite näyttää olevan

kohtalokas Searlen subjektiivisuusargumentille. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että käsitys

subjektiivisuuden erityisyydestä olisi virheellinen, vaikka Searlen esittämät perustelut
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todettaisiinkin riittämättömiksi tai virheellisiksi. Sillä myös Churchlandin argumentti

subjektiivisuuden materialistisen tulkinnan puolesta näyttää olevan haavoittuvainen,

kuten olen yrittänyt osoittaa.

Esittämäni kysymys "voiko tietokoneella olla subjektiivisia tiloja?" johtaa suoraan

takaisin kiistaan subjektiivisuuden oikeasta analyysistä. Käsitellyistä filosofeista Daniel

Dennett ja Robert van Gulick pitävät ajatusta subjektiivisesti tietoisesta koneesta täysin

mahdollisena ja jopa toivottavana. He näyttävät joutuvan maksamaan optimismistaan

kuitenkin kovan hinnan, sillä molempien käsitys subjektiivisuudesta on selvästi arki-

intuitioiden vastainen. Searlelle subjektiivisuus on puolestaan tietoisuuden intrinsinen

ominaisuus ja siksi kaikki yritykset omistaa mentaalisia tiloja systeemille ulkoapäin,

kolmannen persoonan näkökulmasta, ovat toivottomia ja turhia.

Subjektiivisuuden ongelma todella näyttää olevan perustava metafyysinen vedenjakaja,

joka jakaa teoriat toisaalta materialistisiin, toisaalta dualistisiin. Ei edes Searle näytä

onnistuvan taiteilemaan tällä vedenjakajalla, vaan putoaa jompaan kumpaan leiriin siitä

riippuen, kumman teorian näkökulmasta hänen teoriaansa arvioidaan. Tilanteen tekee

erityisen ongelmalliseksi se, että ainakaan tämän tutkimuksen perusteella ei ole

mahdollista sanoa, kumpi teoria on oikeassa. Sen sijaan sen toteamista, ettei Searle ole

onnistunut kehittämään loogisesti johdonmukaista kolmatta vaihtoehtoa, pidän tämän

tutkimuksen päätuloksena.

Materialismin ongelma näyttäisi olevan se, että siinä ei toistaiseksi olla onnistuttu

selittämään, miksi henkilöstä tuntuu tietynlaiselta tai ylipäätään yhtään miltään, kun hän

on jossakin materialistisen teorian määrittelemässä tietoisuuden tilassa. Esimerkiksi

aivojen serotoniini-välittäjäainetason vaihtelussa ja masennuksen välisessä hyvin

tunnetussa yhteydessä näyttäisi olevan kyse pikemminkin korrelaatiosta tai korkeintaan

kausaalisuhteesta, kuin selityksestä miksi juuri serotoniinin puute tuntuu henkilöstä

tietynlaiselta. Tosin on huomattava, että tämänkin vastaväitteen pätevyys riippuu siitä,

hyväksytäänkö ajatus fenomenaalisesta tietoisuudesta (Ned Blockin p-tietoisuus), jota ei

voida redusoida fysikaaliseen. Esimerkiksi Dennettin mukaan ajatus heijastaa vain

karteesisia ennakkoluuloja, jotka tulevaisuuden neurotiede tulee hävittämään.
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     305 GUTTENPLAN 1994, 82.

     306 Katso NAGEL 1974; JACKSON 1982; KRIPKE 1971, ja; SEARLE 1992, 116-117.

     307 Mielestäni mentaalisen materialististen (tai yleensä fysikalististen) analyysien ilmeinen epäonnistu-
minen tukee kuitenkin vahvasti dualismia. Toisaalta koska dualismi on lähempänä maalaisjärjen mukaista
käsitystä mielen ja ruumiin suhteesta, voidaan todistustaakan katsoa kuuluvan niille, jotka eivät siihen
usko. Dualismia on yritetty puolustaa myös seuraavalla, ei tosin kovin vakuuttavalla argumentilla
(valitettavasti en muista missä tämä argumentti on esitetty): "You can not reduce something to something
else, for if you could, then that something must have been something else in the first place: Everything is
what it is and not another thing." Ongelma tässä on tietenkin siinä, että emme tiedä, onko tietoisuus
identtinen esim. aivotoiminnan kanssa: juuri tästä asiasta väitellään.

Dualismia puolestaan vaivaa krooninen kausaatio-dilemma. Jos tietoisuus sijoitetaan

fysikaalisen ontologian ulkopuolelle, kausaalisten syiden ketju fysiologisella tasolla

murtuu ja koko kausaalisuhde näyttää mystiseltä. Esimerkiksi ihmisen neurofysiologian

oppikirjassa ei yksinkertaisesti voi lukea: "ja juuri tämän hermosolun lähetettyä

impulssinsa henkilön ajatus puuttuu tapahtumien kulkuun ja vie sanoman käden

lihaksistoon."305 Toisaalta jos mentaaliselle halutaan antaa aito kausaalinen rooli

toiminnan selityksessä, ainoalta mahdollisuudelta näyttää ajatus, että mentaalinen on

(jossakin tarkemmin määrittelemättömässä mielessä) identtinen jonkin fysiologisen

kuvauksen kanssa, mikä taas on vastoin dualismin perusoletusta ja josta lisäksi vielä

näyttää seuraavan epifenomenalismi.

Searle pyrkii ratkaisemaan mieli—ruumis -ongelman yksinkertaisesti ja lopullisesti.

Searlen ensimmäisen teesin mukaan mentaaliset tilat ovat todellisia ilmiöitä, eikä niitä

voida redusoida mihinkään muuhun tai eliminoida määrittelemällä ne uudestaan. Searle

perustelee väitettä lähinnä subjektiivisuusargumentillaan, mutta vaikka se näyttääkin

olevan virheellinen, pidän silti teesiä uskottavana. Thomas Nagelin, Frank Jacksonin,

Saul Kripken ja Ned Blockin argumentit ovat mielestäni Searlen argumenttia parempia

(itseasiassa myös Searle katsoo niiden tukevan omaa positiotaan) ja tukevat dualistista

tulkintaa.306 Koska työssäni en ole kuitenkaan tarkastellut mainittuja argumentteja

(Nagelin ja Blockin argumentteja lukuunottamatta), jää väitteeni tarkemmin

perustelemattomaksi.307

Varsinaisista biologisen naturalismin teeseistä ensimmäinen (aivojen operaatiot

aiheuttavat mentaaliset tilat) sopisi yksistään hyvin yhteen mentaalisen reaalisuutta

puolustavan teesin kanssa. Searle ei kuitenkaan tyydy tähän (ominaisuus dualismiin),
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vaan heittää peliin myös toisen teesinsä (mentaaliset tilat ovat aivojen piirteitä). Tästä

alkavat Searlen ongelmat.

Ensinnäkin jos mentaaliset tilat ovat aivojen ominaisuuksia, ei mielen ja aivojen välinen

suhde voi olla kausaalinen, koska kausaatiossa on aina kyse kahden erillisen entiteetin tai

tapahtuman välisestä relaatiosta, jossa suhteen osapuolien välillä on oltava ajallista

etäisyyttä. Searle yrittää päästä pinteestä määrittelemällä kausaalisuhteen uudelleen. Jos

otetaan esimerkiksi kappaleen kiinteyden ja sen mikrorakenteen välinen yhteys,

huomataan, että kausaatiossa ei ole aina kyse erillisten tapahtumien välisestä relaatiosta,

jossa syiden on esiinnyttävä ajallisesti seurauksia aikaisemmin, Searle väittää. Tämä on

kuitenkin toivoton yritys, syistä, jotka Jaegwon Kim on esittänyt.

Toiseksi Searlen vertaus tietoisuuden ja aivojen suhteesta esimerkiksi kappaleen

kiinteyden ja sen mikrorakenteen suhteeseen (ja muihin vastaaviin) epäonnistuu.

Tietoisuus ja kiinteys kuuluvat Searlen teoriassa eri ontologisiin kategorioihin, eikä niitä

siten voi ongelmattomasti rinnastaa, niin kuin Searle tekee. Searlen analogia kiinteyteen

murtuu myös siksi, että kappaleen mikrorakenne ei yksinkertaisesti aiheuta sen kiinteyttä.

Jos kappale on kiinteässä olomuodossa, sen mikrorakenne konstituoi kiinteyden, eikä

aiheuta sitä, mikä on vastoin Searlen uskomusta. Searlen omintakeinen kausaatiotulkinta

vaikuttaakin lähinnä yritykseltä päästä eroon piinaavasta mieli—ruumis -ongelmasta

hinnalla millä hyvänsä, kuin teoreettisesti perustellulta yritykseltä kehittää

kausaalisuuden metafysiikkaa. Tässä mielessä sitä voi pitää ad hoc argumenttina.

Searlen päinvastaisista vakuutteluista huolimatta näyttää ilmeiseltä, että biologisen

naturalismin teesit ovat keskenään ristiriitaiset. Mieli ei voi olla samanaikaisesti aivojen

ominaisuus ja aivojen kausaalisen toiminnan seuraus. Loogisen koherenssin nimissä

Searlen olisi siten joko luovuttava jommasta kummasta teesistään tai eksplikoitava

kausaalisuuskäsitystään niin, että mainitut ongelmat voidaan välttää.

Yksinkertaisimmalta ja järkevimmältä näyttäisi mielestäni se, että luovuttaisiin

oletuksesta, että mentaaliset tilat ovat aivojen ja mahdollisesti muun keskushermoston

ominaisuuksia. Tämän väitteen perusteleminen menee kuitenkin tässä työssä itselleni

asettamien rajojen ulkopuolelle ja tehtävä jää siten toiseen kertaan.
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