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واع حاالت ذهنى است

ر نتيجه در معرفت ما 

مـن. مـا سـهيم اسـت

ــه ــر نظري ــد آ ه ای باي

طا و توّهم حسـى و ني

شناختى، كه هر نظريه

های مرب د كـه نظريـه

ئل مربوط به تجربۀ اد

كو مىن در اين نوشته 

های ادر  سوی نظريه

 وجود دارد و در نتيج

ها و مسائل اولويت يت

ی حسى، توّهم حسى،

 

سا

eology 

ترين انو  يكى از مهم

مره و اساسى ما، و در

ی بسياری از مفاهيم م

ــ ــه هادراك حس ى ك

همچون شفافيت، خط

ش متافيزيكى و معرفت

رسـد به نظـر مى. كنم 

ها و مسائ ى از واقعيت

من. اند ها توجه كرده

ها و مسائل از واقعيت

ها و مسائل تنشى  يت

ای از اين واقعيت  دسته

 

 تجربۀ ادراكى، خطای

                      
)ipm(های بنيادی  انش

  چكيده

ادراك حسى 

باورهای روزم

گيری در شكل

ــای ا واقعيت ه

هايى ه واقعيت

مسائل م ويژه به

دهد بحث مى

ادراكى بخشى

به برخى از آنه

برخى از اين و

خود اين واقعيت

كه برای تبيين

  ها كليدواژه

ادراك حسى، 
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  چيستى ادراك حسى

 )perception( هـای اوليـه دربـارۀ ادراك حسـى رسد كشمكشـى ميـان واقعيت ظر مىبه ن

های  ای خـاص دربـارۀ تجربـه ها ما را به سمت نظريـه وجود دارد؛ هر يك از اين واقعيت

برای مثال، اينكه تجربۀ حسى شـفاف اسـت يـا نـوعى از گشـودگى بـه  ؛برند ادراكى مى

برد كه ادراك حسى را نوعى بازنمايى يا  مى هايى ما را به سمت نظريه ،سوی جهان است

ای  كننـد و اينكـه ممكـن اسـت توّهمـات حسـى رابطۀ مستقيم با اشيای پيرامون تعبيـر مى

مـا را بـه سـمت  ،حسى مطابق با واقـع تميزناپذيرنـد های وجود داشته باشد كه از ادراك

چنـين . كننـد بـرد كـه ادراك حسـى را امـری كـامًال درونـى قلمـداد مـى هايى مى نظريه

يكپارچـه و فراگيـر را در مـورد ادراك حسـى دچـار  ای كشمكشى، دسـتيابى بـه نظريـه

ای دسـت يـابيم كـه بتوانـد همـۀ  كند؛ بسيار نامحتمل اسـت بتـوانيم بـه نظريـه مشكل مى

های ابتدايى در مورد ادراك حسى را در تبيين خود جای دهـد و حـق مطلـب را  واقعيت

تر اسـت كـه بتوانـد  ای موفـق در عمـل، نظريـه. دازه ادا كنـديك انـ در مورد همۀ آنها به

 نظـر بـهآغـاز  در كم توضيح دهد كـه چـرا ها را لحاظ كند و دست حداكثر اين واقعيت

  .رسند ديگر به نظر مى ای هگون هايى به رسد كه واقعيت مى

كنيم كـه در اثـر كشـمكش  های گوناگون و مسائلى را بيان مى در اين مقاله، واقعيت

هـای متعـارف و  هـا در دو دسـتۀ واقعيت شوند؛ اين واقعيت ها مطرح مى يان اين واقعيتم

هايى هستند كه در فهم  های متعارف، واقعيت واقعيت. شوند های علمى معرفى مى واقعيت

هايى هستند  های علمى، واقعيت روزمره و عرفى ما از ادراك حسى ريشه دارند و واقعيت

  .گيرند شئت مىهای تجربى ن كه از يافته

  های متعارف دربارۀ ادراك حسى واقعيت .1

پردازی  های متعارفى وجود دارد كه بايد نقطۀ آغاز نظريه در مورد ادراك حسى واقعيت

برخى از آنها را بپذيريم، برخى را تدقيق كنيم  نهايت درما دربارۀ آن باشند؛ ممكن است 

های متعـارف دربـارۀ  برخى از واقعيت. تر كنار بگذاريم و برخى را براساس تأمالت دقيق

ادراك حسى با يكديگر تعارض دارند و در نتيجه، بايد يكى از آنها را كنار بگذاريم يـا 



اينكـه : ـويم

ربۀ حسى ما 

واقع  هـد، بـه

عنـى اشـيا و 

ينكه به نظـر 

سـى تجربـه 

نـد بـه آنهـا 

هـايى در  ت

پر از (رمايه 

در آن دقيق 

ل و درخـت 

شما بـه طـور 

طـور  ت؛ اين

اين مورد . د

در اينجـا . د

س يـا نقاشـى 

ای  چ واسـطه

شـبيه نقاشـييا 

diaphonousn «

  .  شود

شـ حسـى آشـنا مى

رساند؛ اينكه تجر ى

ده ه به ما نشان مى

يع(بـا واقـع باشـد 

؛ اي) نداشته باشند

كـه در ادراك حس

توانن وم افـراد نمى

اشـيا بـا چـه كيفيت

ما به دو صورت پر

توان د ضح كه مى

ور خانه پـر از گـل

رسد ش به نظر مى. 

طۀ تجربۀ شما نيست

يرون را تماشا كنيد

بينيـد  منظـره را مى

را از طريـق عكـس

ستقيم و بدون هيچ

چيـزی ش نخسـت 

ــوان  ــا عن ness« از آن ب

ت ديگر سازگار 

دربـارۀ ادراك ح

ما را به نظرمان مى

هايى كه و ويژگى

توانـد غيرمطـابق ب

 بيرون از ما وجود

ك) گ، بـو و مـزه

ـرار دارنـد و عمـو

ند كـه ادا نده نمى

های حسى م تجربه

چنان مشخص و واض

  .رسند  نظر مى

دورتادو. صور كنيد

.كنيد  را نظاره مى

 شيشۀ پنجره واسط

طريق آن، منظرۀ بي

يا عكسى از همان 

سـتيد، بلكـه آن ر

مسطور  بهسد كه ما 

گونـه نيسـت كـه 

ــاهى   ــى گ ــت، ول اس

يم كه با آن واقعيت

های متعـارف د ت

های بيرون از م گى

يعنى اشيا و( باشد 

ت و هـم مى) اشـند

واقع  دهد، به ن مى

رنـگ همچون(ای  ى

كننـده قـ س ادراك

كنن جز ادراك ىس

؛ و اينكه ت)شوند ى

چ(و ريزبافت ) ى

به ) شتری پى برد

  سى

ای تص  كامًال شيشه

ضای پيرامون خانه

كنيد و   تجربه مى

جره را ببينيد و از ط

 كه در آن، نقاشى

شای آن منظـره نيس

رس حسى، به نظر مى

گ بينيم و اين  را مـى

                      
ــى  » transparency«يس

 

ای تفسير كني گونه

ين بخش، با واقعيت

اشيا و ويژگ حسى

واند مطابق با واقع

 ما وجود داشته با

نشانهايى كه به ما 

های حسى  كيفيت

، فقط در دسترس

كس(ى داشته باشند 

حسى او پديدار مى

 و اطالعات اضافى

های بيش كاری  ريزه

فافيت
1
حسادراك  

قد  را با پنجرۀ تمام

ما از پس شيشه فض

ها و درختان را گل

شيشۀ پنج نخسته 

دی مقايسه كنيد ك

اسطه در حال تماش

های ح هدر تجرب. د

های بيرونى  يژگى

                         

ــفافيت در انگلي واژه ش

  .شود نيز ياد مى) ودن

  

  

 

گ آن را به

در اي

ادراك ح

تو هم مى

بيرون از

ه ويژگى

رسد  مى

شوند مى

دسترسى

تجربۀ حس

جزئيات 

شد و به 

شف )الف

ای ر خانه

شم. است

مستقيم گ

كهنيست 

را با مورد

و شما بى

نگريد مى

اشيا و ويژ

             

ــادل و. 1 مع

بو نمايان(
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يـك . واسطۀ آن، اشيای بيرونى را تماشا كنـيم تصويری ذهنى از اشيای بيرونى را ببينيم و به

هـای  ويژگى ديگـرهـا و  رنگ. ه از طريق شيشه توجـه كنيـدبار ديگر به مثاِل تماشای منظر

هـای سـبز و  نيست كه خود شيشـه بـه رنگ گونه های خود شيشه نيستند؛ اين منظره، ويژگى

هـا در خـود  هايى همچون شكل درختان و گل طور نيست كه شكل سرخ و زرد باشد و اين

مختلـف را بپـذيرد، آنهـا  های ها و شكل آنكه خود رنگ شيشه وجود داشته باشد؛ شيشه بى

های  هـا و شـكل گونـه نيسـت؛ رنگ امـا عكـس يـا نقاشـى اين ،نماياند را به طور شفاف مى

هـا و  واسطۀ آنها، به رنگ های خود عكس يا نقاشى هستند و ما به درختان و گياهان ويژگى

  . بريم های درختان و گياهان بيرونى پى مى شكل

ها بيشتر شبيه مورد شيشه  بريم كه اين تجربه مىهای حسى خود، پى  در تجربه با دقت

رسـد كـه  گونه به نظر مـا نمى در ادراك حسى، اين. هستند تا شبيه مورد نقاشى و عكس

های  های خود تجربه را درك كنيم و از طريق آنها از ويژگى واسطه كيفيت و بى نخست

عنوان  ها را بـه ژگىوي ديگراشيای بيرونى مطلع شويم؛ تجربۀ حسى ما رنگ، شكل، بو و 

درسـت  ؛های خـودش عنوان ويژگى رساند، نه به های اشيای بيرونى به نظرمان مى ويژگى

های گياهـان و درختـان پيرامـون را  هـا و شـكل ای كه به طور شـفاف رنگ همانند شيشه

از اين واقعيـت بـا عنـوان . ها نيست دهد، اما خود دارای هيچ يك از آن ويژگى نشان مى

های تجربـۀ حسـى  هر اندازه بر كيفيت ؛ بدين بيان كهشود تجربۀ حسى ياد مى» شفافيت«

ای  اگر بر قرمزی. های اشيای بيرونى نخواهيد يافت خود تمركز كنيد، چيزی بجز كيفيت

 كنيـد، درخواهيـد يافـت متمركز شويد كه در ادراك حسى خود از يك گل تجربـه مى

بلكه قرمزی را به گلى كه بيرون از شما  كه خود تجربۀ شما دارای كيفيت قرمزی نيست،

ديگر، شفافيت عبارت از اين است كه هر انـدازه هـم  بيانبه . دهد وجود دارد، نسبت مى

های شىء  های خود تجربه توجه كنيد، توجه شما به سوی ويژگى كه بخواهيد بر ويژگى

  .)Harman, 1990: 39; Tye, 2002: 137 :نك(بيرونى معطوف خواهد شد 

تـر از آن يـاد كـرديم،  از ادراك حسـى را كـه پيش» تلقى ابتـدايى«عيت شفافيت واق

واسطۀ شخص با  براساس تلقى ابتدايى، ادراك حسى تماس مستقيم و بى. كند تقويت مى



openness ( 

phe(  

ـوع تقسـيم 

hallucina( .

ونـه كـه در 

فرنگى و بـه 

جـود داشـته 

فرنگى را  جـه

 سـبز يـا بـه 

 به صـورت 

چيـزی هـيچ 

يـز صـبحانه 

شـايد در . د

كــى از رد ي

نيم، هنگـام 

كنيم و   مـى

 بسـا تنهـا چه

بينيم  گر رايانه مى

توان آنها  جه نمى

 ذهن به نظرمـان 

  ).ند

to the world( »ن

 .د

enomenal indisc

وان آن را به سـه نـ

ation( توّهم حسى

گو ـای آن را همان

ف عنوان گوجـه ا به

ـزی در بيـرون وج

ماننـد اينكـه گوج

فرنگى گرد و  جه

ى بيضى و سبز يا 

ه ،)كنيم جربه مـى

گـردی را روی مي

ـری وجـود نـدارد

ــور ــا در م ه در آنه

بين ت پيرمـردی مـى

رنگ ادراك  تری

چو  2كمتـری دارد

M . 

فحۀ تلويزيون يا نمايشگ

ك حسى نيستند و در نتيج

نى و مستقل از ورت عي

كنن ت سِر ما حركت مى

گى در برابر جهـان

وجود داشته باشد 

criminability( ی

تو سى با واقع، مى

، ت)illusion( حسى

هـا شـىء و ويژگى

فرنگى بيرونى را ه

ـن اسـت كـه چيـ

كنيم؛ می آن خطا 

 را به صورت گو

فرنگى ورت گوجه

ازای آنچه تج به(ى 

فرنگى قرمـز و گ ه

  .ندارد

نظـ  حسى اختالف

داشــته باشــد كــه

جوانى را به صورت

 صـورت خاكسـت

 ما شـيوع بسـيار ك

McDowell, 1994: 15

راغ روشن، خورشيد، صف

اساساً از سنخ ادراك ـد 

ها را به صو شيا و ويژگى

مثالً با حركت(رسند  ر مى

گشودگ«ك حسى 

 ى ميان ما و جهان

پديداری ناپذيری

طابقت ادراك حس

 با واقع، خطای ح

قع اين است كـه ش

 مانند اينكه گوجه

خطای حسى ايـ. م

های ا همۀ ويژگى

و گرد ببينيم يا آن 

ضى و قرمز يا به صو

اما در توّهم حسى

ننـد اينكـه گوجـه

 روی ميز وجود ن

ی حسى و توّهم 

 بســياری وجــود د

كنيم؛ مرد جو ا مى

ر سـبزرنگى را بـه

ر زندگى روزمرۀ 

                      
5 :كار برده است؛ نك

شدن به چر يرهز مدتى خ

شوند ش روی ما ظاهر مى

 ادراك حسى همواره ا

رها وابسته به ذهن به نظر

رونى است؛ ادراك

آنكه هيچ حائلى ى

و تمايزنا م حسى

مطابقت و عدم مط

راك حسى مطابق

با واقع حسى مطابق

جود دارد، ببينيم؛ 

 گرد و قرمز ببينيم

يا دربارۀ برخى ى

 يك توپ قرمز و

فرنگى بيضى  گوجه

ا ،ز و بيضى ببينيم

ن وجود ندارد؛ مان

چيزی هیچ اينكه 

هر در وجود خطای

ــوارد  ــره م  روزم

يك چيز خطا های

ر فروشگاه، شلوار

توّهم حسى در. ها

                         

داول به ك ر را جان مك

يرهايى كه اغلب پس از

ی سبز يا قرمزی كه پيش

 حسى قلمداد كرد، زيرا

تصوير كه پس د، درحالى

  

  

 

جهان بير

بى 1است،

توّهم )ب

لحاظ م به

ادر: كرد

ادراك ح

بيرون وج

صورت گ

، ولىباشد

عنوان  به

صورت گ

توپ سبز

در بيرون

ببينيم، با 

ظاه به

ــدگى زن

ه ويژگى

خريد در

مانند اينه

             

اين تعبير. 1

تصو پس .2

ها دايره ـ

را توهم 

رساند مى
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آنچـه بـر سـر آن . های حسى به تـوّهم حسـى دچـار باشـند بافراد مبتال به برخى از آسي

اختالف وجود دارد، ايـن اسـت كـه آيـا تـوّهم حسـى و خطـای حسـى از سـنخ ادراك 

انـد  نوع فارغ از اينكه اين حاالت، هم. ای از حالت ذهنى هستند اند، يا نوع جداگانه حسى

ــه ــواع جداگان ــه ان ــا ب ــد، ي ــههــا حالتنظرندكــه ايــن  هم همگــان 1ای تعلــق دارن لحاظ  ، ب

ديگـر، كسـى كـه دچـار  بيـانرسند؛ بـه  پديدارشناختى، يكسان يا تمايزناپذير به نظر مى

ــه - بينــد مــثًال شــلوار ســبز را خاكســتری مى - خطــای حســى اســت لحــاظ  از درون و ب

پديداری، هيچ تفاوتى را با ادراك حسى مطابق با واقعى كه از شلوار خاكسـتری تجربـه 

رنگى را تجربــه  درســتى شــلوار خاكســتری كنــد؛ هنگــامى كــه به مىكنــد، احســاس ن مى

رسد كـه هنگـام خطـای حسـى بـه  كند، همه چيز برای او به همين صورتى به نظر مى مى

فرنگى  مـثًال گوجـهو  به همين ترتيب، كسى كه دچار توّهم حسى اسـت. رسد نظرش مى

فرنگى  واقع گوجـه ى كـه بـهلحاظ پديداری با هنگام به، كند قرمزی را روی ميز توّهم مى

از اين واقعيت بـا عنـوان تمايزناپـذيری . كند بيند، هيچ تفاوتى احساس نمى قرمزی را مى

  .)33: 1391فيش،  :نك( 2.شود ياد مى پديداری

كشـد و در  تمايزناپذيری پديداری، تلقى ابتـدايى از ادراك حسـى را بـه چـالش مى

هايى،  اسـت كـه امكـان چنـين پديـده اين سئلهم. يابد نتيجه، با پديدۀ شفافيت تعارض مى

های حسى است؛ از آنجا كـه ادراك حسـى و تـوّهم  مند در ادراك ساز ترديد نظام زمينه

هـای حسـى  لحاظ پديـداری تمايزناپذيرنـد، از كجـا معلـوم كـه همـين ادراك حسى بـه

ت هـای بيرونـى تمـاس مسـتقيم داشـته باشـند؟ شـايد در تمـام مـد روزمرۀ مـا بـا واقعيت

ای باشيم كه سـراب دنيـای واقعـى بيـرون از  های منسجم و يكپارچه هشياری، اسير توّهم

به اين ترتيـب، امكـان تـوّهم حسـى موجـب تصـورپذيری . رسانند خود را به نظرمان مى

                                                            
نوع ادراك حسى مطابق با واقع بدانيم، ناگزير خواهيم بود نظريۀ يكسانى دربارۀ  اگر توهم حسى و خطای حسى را هم .1

در مورد خطای حسى و ) تماس مستقيم با جهان بيرونى(ن صورت، از آنجا كه تلقى ابتدائى در اي. هر دو به دست دهيم

  .شستيم توهم حسى درست نيست، بايد در مورد ادراك حسى مطابق با واقع نيز از تلقى ابتدائى دست مى

  .شود د مىيا) subjective indiscriminability(» تمايزناپذيری سابجكتيو«گاهى نيز از آن با عنوان  .2



ل را داريم، 

من درختـان 

صـدای بـوق 

، وزش بـاد 

ما در بيـرون 

ای، نـه  يـاده

ورپذير و در 

هـا  ادراكن 

قـى ابتـدايى 

؛ درسـت زد

ـای بيرونـى 

م كه چنـين 

اينكـه هـيچ 

 دو شـخص 

ۀ چيزهـايى 

لحاظ  نـد بـه

بـار  نخسـتين

ت كيفيـات 

های  واقعيت

ود در جهان بالفعل

ن جهان ممكن، م

بينم، ص هـا را مـى 

رسـد ه مشامم مى

چشم، ام مىرا انم 

رويى، نـه عـابر پي

كـامًال تصـو. دی

و من همۀ ايـن دش

تلقـ ،كنند راهم مى

سـاز ا متزلـزل مـى

هـ  اشـيا و ويژگى

ست، از كجا معلوم

ـه در آن، بـدون ا

  .كنيم جربه مى

in(  ممكـن اسـت

ا يكى از آنها همۀ

هرچنـ(تجربه كند 

جـان الك بـرای نخ

د كـه ممكـن اسـت

و زيرايای بيرونى، 

های كنونى خو ك

در اين: تبط نيستيم

بران پياده و مغازه

ی دود خودروها به

ر دهازۀ شكالت د

خيابـانى، نـه خـود

شـكالتى و نـه بـا

ن وجود نداشته باش

سى زمينۀ آن را فر

را)  جهان بيرونـى

رسد كه با مان مى

ى كامل ممكن اس

كنيم كـ دگى مـى

ها را تج ين ادراك

  ات معكوس

« )nverted qualia

 يكسان باشند، اما

 به صورت قرمز ت

اين آزمون را ج (

Lo(.  

آيد ت به دست مى

د و نه كيفيات اشي

 در آن همۀ ادراك

ای مرت يرونىشىء ب

ان، خودروها، عاب

شنوم، بوی ن را مى

كنم و مز حس مى

نه آسـمانى، نـه خ

ودی، نه بويى، نه ش

چيزی بيرون از من

حسى و خطای حس

 تماس مستقيم با 

طور به نظرم ى، اين

جا كه توّهم حسى

د ما در جهانى زند

داشته باشد، همۀ اي

صى و امكان كيفيا

»يفيـات معكـوس

فيزيكى و رفتاری

كند  سبز تجربه مى

. عكس هو ب) گويد

ocke 1689/1975, II, 

كوس، اين واقعيت

های حسى باشند به

شود كه  مكنى مى

اوت كه با هيچ ش

بينيم، خيابا ن را مى

ها و همهمۀ عابران

هايم ح  روی گونه

 درختى هست و ن

، نه صدايى، نه دو

مكن است هيچ چ

  .  باشم

مكان كه توّهم ح

عنوان به(ك حسى 

 در ادراك حسى

از آنج ولىداريم،  

رست باشد؟ شايد

رون از ما وجود د

ات حسى خصوص

كي« آزمون فكری 

های ف همۀ ويژگى

يگری با كيفيت س

گ مى» سبز« به آن 

xxxii, 15 :نك( )كرد

زمون كيفيات معك

كيفيات خود تجربه

  

  

 

جهان مم

با اين تفا

و آسمان

خودروه

ماليم را 

از من نه 

ای، مغازه

نتيجه، مم

را داشته 

اين ا

از ادراك

است كه

 سروكار

چيزی در

چيزی بير

كيفيا )ج

س براسا

لحاظ ه به

را كه ديگ

گفتاری 

مطرح كر

از آز

حسى، ك

68

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ار
شم

 ،
ه 

8
2

، 
ن 
تا
س
تاب

13
95

  



69  

 

 

ت
عي
اق
و

 
يه
ظر

ی ن
رو

ش 
پي

ل 
سائ

 م
 و
ها

 
ى
س
ح

ك 
را
اد
اي
ه

  

اند و جـز  كـه كيفيـات حسـى خصوصـى دارنـد، درحالىبيرونى در دسترس عموم قـرار 

اين واقعيت نيـز چالشـى را پـيش روی تلقـى . هايشان كسى به آنها دسترسى ندارد دارنده

واسـطه بـا  دهد؛ اگر ادراك حسى، تمـاس مسـتقيم و بى ابتدايى از ادراك حسى قرار مى

كنيم،  جربـه مـىهايى كـه در ادراك حسـى ت هايشان بود، كيفيت اشيای بيرونى و ويژگى

كـه  های اشيای بيرونى بودند و در نتيجه، در دسترس عموم قرار داشـتند، درحالى كيفيت

  .اند ها خصوصى براساس آزمون كيفيات معكوس، اين كيفيت

  های علمى دربارۀ ادراك حسى واقعيت. 2

 - شناسـى تجربـى فيزيولوژی و روان ماننـد فيزيـك، عصـب - هايى در علوم تجربى يافته

كشـند يـا  های متعارف مربوط به ادراك حسى را بـه چـالش مى ود دارند كه واقعيتوج

گونـه كـه علـم  همان. شـوند های جـالبى دربـارۀ ادراك حسـى مى موجب طرح پرسـش

هـای متعـارف فيزيكـى مـا دربـارۀ جهـان شـد،  فيزيك موجب تزلزل بسـياری از واقعيت

ای متعارف مربوط به ادراك حسى را ه های بسياری از واقعيت شناسى علمى نيز پايه روان

هـای متعـارف  تـر اشـاره شـد، يكـى از واقعيت گونه كـه پيش همان المث، برای لرزاند مى

يا ساكن است يا متحرك و امكان ندارد چيزی نه ساكن  فيزيكى اين است كه هر چيزی

و  نظريۀ نسبيت اينشتين اين واقعيت متعارف را به چـالش كشـيد ، ولىباشد و نه متحرك

اند نـه متحـرك، بلكـه در نسـبت بـا يكـديگر  نشان داد كه اشيا به خودی خود نه سـاكن

هـای  مثـال، يكـى از واقعيت بـرایبـه همـين ترتيـب، . شـوند ساكن يا متحرك تلقـى مى

شـده در ادراك حسـى،  هـای تجربه متعارف دربارۀ ادراك حسى ايـن اسـت كـه كيفيت

خصـوص در مـورد  های فيزيكـى، به ز يافتـهبرخـى ا ، ولـىانـد های اشيای بيرونى ويژگى

های حسى در بيرون وجود ندارند، بلكه به  دهند كه كيفيت ها، نشان مى فيزيولوژی رنگ

های حسى، رابطـۀ ادراك  های علمى همچون اختالل در اينجا برخى از يافته. اند ما وابسته

وی در سرنوشـت نح های مربوط به بينايى رنگ را كه همگى بـه حسى و شناخت، و يافته

  .كنيم های ادراك حسى نقش دارند، مالحظه مى نظريه



ممكـن . رند

شيد، بـدون 

 بـا چشـمان 

ر دهـد كـه 

زده  شـگفت

به اين . دارد

 مربـوط بـه 

های   تجربـه

های حسـى 

 كوربينى به 

بـه قشـر (ی 

يب موجـب 

ای   آگاهانـه

 شـخص در 

؛ برای مثال، 

ميدان ديد او 

تواند رنگ  ى

بـه بـاور حسـى 

ين گونه موارد 

 ديگـری تكيـه 

های حسى دار ك

ن چيزی داشته باش

اگـر كسـى . شـيد

درستى خبر به) شد

ـود دارد، بسـيار ش

ى دييروهای ماورا

باورهـای (حسـى 

در  1نهايـت درـد 

ه ون داشـتن تجربـه

ى ابتدايى با پديدۀ 

ر اثـر آسـيب مغـزی

آيـد؛ ايـن آسـي مى

تواند ادراك   نمى

با وجود اين، . دارد

واكنش نشان دهد؛

 در آن بخش از م

مى) شار قرار گيرد

هى شـخص ديگـری ب

در ا).  اتاق وجود دارد

نيز به گـواهى شـخص 

.  

سى ريشه در ادراك

نگ، شكل و مكا

ه تجربه كـرده باش

ى ديگری داشته باش

زير ميز تحرير وجـ

ص ني كه اين شخ

ى، همۀ باورهـای ح

بايـ...) ن، صـدا و 

حسـى دقيـق بـدو

اين تلقى ، ولىسد

عيتى اسـت كـه در

پديد م) شود خته مى

و در نتيجه شخص

ميدان ديد او قرار د

ری در ناحيۀ كور و

 اشيايى را ببيند كه

ت شود يا تحت فش

Weiskrantz, (.  

شـخص از طريـق گـوا

و قرمزرنگى در گوشۀ 

و اگر او نيحسى اوست 

.طور ستند باشد و همين

  سى

رسد باورهای حس ى

ورهايى دربارۀ رن

سى خود، آگاهانه

 هيچ منبع معرفتى

ی در گوشۀ اتاق ز

گمان خواهيم كرد

ما از ادراك حسى

گ، شـكل، مكـا

داشتن باورهـای ح

رس ريب به نظر مى

blindsight( وضـع

شناخت V1نام ناحيۀ 

شود و يدان ديد مى

 در آن بخش از مي

های ديدار محرك

های  رنگ تواند ى

 كه از او درخواست

175 :2007( ص دهد

                      
به مواردی افزودم كه ش

ور به اينكه توپ گرد و

ديگر مستند به تجربۀ ح

يد به تجربۀ حسى او مس

های حس ها و پديده

 نخست به نظر مى

رسد كه شما با مى

حس ن را در ادراك

و بدون اينكه(سته 

باد آبى و قرمزی م

احتمال گ  شد و به

در تلقى ابتدايى م

رنگ همچون حسى 

يشه داشته باشند؛ د

يار عجيب و غر بس

  .شود كشيده مى

( كوربينى: وربينى

كه به ن مغز ابتدايى

ايى از ميده ر بخش

يزی داشته باشدكه

تواند به م ضعيتى مى

كوربين با اينكه نمى

در صورتى(د، اما 

درستى تشخيص را به

                         

را برای اشاره ب»  نهايت

مانند باو(يابد  دست مى

هايت باور آن شخص د

شد، باور آن شخص باي
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به نظر نم

اينكه آن

كامًال بس

توپ كم

خواهيم 

ترتيب، د

كيفيات 

حسى ري

مناسب، 

چالش ك

كو. 1

ديداری ا

كوری د

از آن چيز

چنين وض

شخص ك

قرار دارند

آن چيز ر

             

در «قيد  .1

خاصى د

نيز در نه

كرده باش
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ای های دقيقـى دربـارۀ كيفيـات ديـداری اشـي تواند حـدس در اين پديده، شخص مى

اند كه بتـوانيم  تر از آن هايى كه دقيق بزند؛ حدس) مانند رنگ، شكل و مكان(پيرامونش 

بـا وجـود ايـن، شـخص هـيچ تجربـۀ ديـداری . يا از روی شـانس بـدانيم آنها را تصادفى

بـه ايـن . نـدارد - دهـد هايشان نظـر مى اشيايى كه دربارۀ كيفيت - ای از اين اشيا آگاهانه

توان بدون تجربۀ حسى آگاهانـه، باورهـای  شود كه آيا مى ح مىترتيب، اين پرسش مطر

حسى داشت؟ افزون بر اين، پديدۀ كوربينى گسستى را ميان باور حسـى و تجربـۀ حسـى 

شـود كـه ادراك حسـى را از  هايى مى دهد و اين گسست موجب تزلـزل نظريـه نشان مى

وجود دارد، تجربۀ حسـى  در موارد كوربينى، هرچند باور حسىزيرا دانند،  سنخ باور مى

  .وجود ندارد

ای حسى  اين است كه وقتى تجربه ديگری كه دربارۀ ادراك حسى داريمتلقى ابتدايى 

شوند؛ اطالعاتى بسـيار پرمايـه  گذرانيم، انبوهى از اطالعات وارد آگاهى ما مى را از سر مى

و  )change blindness( تغييـری دو پديـدۀ كـوریِ . و سرشار از جزئيـات دقيـق و مشـخص

قدر هـم  اين تلقى آن بسا چهدهند كه  نشان مى )inattentional blindness( توجهى بى كوریِ 

شود؛ شـايد تجربـۀ  جزئيات بسيار زيادی وجود دارد كه وارد آگاهى ما نمى. درست نباشد

  .كنيم، نباشد گى كه گمان مى حسى ما به آن پرمايه

ای  كـوری تغييـری بـه علـت وقفـه شخص در: توجهى كوری تغييری و كوری بى. 2

در . شـود چشـمگير در ميـدان ديـد خـود نمى هـایزدن، متوجه برخى از تغيير مانند پلك

های مختلفـى  شود كه نمايش آزمايش معروفى از كوری تغييری، از اشخاص خواسته مى

، هادر ايـن تصـوير. از تصوير يك صحنۀ طبيعت و نسخۀ تغييريافتـۀ آن تصـوير را ببيننـد

رهايى همچون پديدارشدن و ناپديدشدن چيزهای چشمگيری مثل موتور هواپيمـا يـا تغيي

ــا بخش گــاراژ رخ مى ــر رنــگ مى دهــد ي ــد هــای چشــمگيری از يــك شــىء تغيي  ،دهن

هايى همچـون  وسيلۀ شيوه اند، دستگاه بينايى به در حال چرخش تصويرهاكه اين  درحالى

ها يا اطمينان از اينكـه ايـن  ن نمايشميا - لحظۀ كوتاهى بدون تصوير - افزودن سوسويى

دهـد  دهند، از ديدن اينكه اين تغيير رخ مى های شخص رخ مى زدن ا در حين پلكهتغيير
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شد كه آيا متوج مى

in 1998: 644-648(د 
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ــ ــدان ب ــول مي ر ط
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ــد آزمايش ــری، اگــر پيشــاپيش مى همانن ــه هــای كــوری تغيي   احتمال انتظــار پرســيديم، ب

از آنجا كه توجه به جای ديگـری معطـوف . درنگ ديده شود داشتيم چنين رويدادی بى

توانند گوريل را در ميدان بسكتبال ببيننـد  نيمى از افراد در اين آزمايش نمى  است، تقريباً 

)Simmons and Chabris, 1999: 1059(.  

دهنـد مـا بسـياری از  نشـان مى - تـوجهى كوری تغييری و كوری بى - اين دو پديده

تلقى ابتدايى ما اين . بينيم بينيم، در واقع نمى كرديم مى گمان مى در آغازچيزهايى را كه 

ا ايـن دو شـوند، امـ آگـاهى مـا وارد مىبـه است كه همۀ جزئيات موجود در ميدان ديـد 

دهند كه ظرفيت آگاهى ما برای دريافت همۀ جزئيـات كـافى نيسـت؛ مـا  پديده نشان مى

  1.از اين جزئيات را به نحو آگاهانه تجربه كنيم اندكىتوانيم  مى تنها

  ادراك حسى و شناخت

ما  رسند؛ يعنى های حسى كامًال منفعل به نظر مى در تلقى ابتدايى از ادراك حسى، تجربه

در  ای نـداريم، بلكـه اشـيای بيرونـى منفعالنـه های حسى خود هيچ تأثير فعاالنه در تجربه

ای كه  اين تلقى، كيفيت حسى مطابق. شوند گذارند و منطبع مى ادراك حسى ما تأثير مى

وردۀ تأثير اشيای بيرونى است و حـاالت شـناختى اگيرد، فر در ادراك حسى ما شكل مى

بـه . گيری آن ندارنـد هيچ سهمى در شـكل) وقع و غيرهمانند باور، فكر، ت(كننده  ادراك

های اشيای بيرونـى  های حسى را به صورت ويژگى در تلقى ابتدايى، كيفيت ،همين دليل

در اين تلقى، عناصر پديداری تجربـۀ حسـى از حـاالت شـناختى كـامًال . كنيم تجربه مى

  .كشند الش مىهايى وجود دارند كه چنين تمايزی را به چ اما پديده ،متمايزند

كم بـه دو صـورت  تـوان آنهـا را دسـت هايى است كه مى ها شكل از جملۀ اين پديده

شود و  خرگوش كه هم به صورت خرگوش ديده مى - ديد؛ مانند شكل معروف اردك

  .هم به صورت اردك

                                                            
 .214-209 :1391فيش، : نك ،ها تر دربارۀ اين اختالل برای آشنايى مفصل. 1



ورت گلدان 

شىء بيرونى 

 تجربۀ آنهـا 

ين است كه 

تلقـى را بـه 

  

توان آن را به صو

  

ۀ حسى كامًال از ش

يم، در چگونگى 

 ادراك حسى، اي

وژی رنـگ ايـن ت

  شكل

ت  است كه هم مى

  .ريست

  شكل

دهد كه تجربۀ مى

كني  كه از اشيا مى

قى ابتدايى دربارۀ

فيزيولـو بسـا چـه. ت

ش

چهره -ل گلدان 

نگر روی هم  روبه

ش

مشابه ديگر نشان م

داشت يا تفسيری

Raftopoulos(.  

تلق درترين عنصر 

قيم با جهان اسـت

د مشابه ديگر شكل

ورت دو چهرۀ ص

ها و موارد م پديده

ست، بلكه نحوۀ بر

s, 2001: 445 :نك(د 

  نگى

ت كه مهم شدشاره 

حسى تماس مستقي

  

  

 

مورد

و هم به ص

  

اين پ

نيس متأثر

تأثير دارد

بينايى رن

اش تر پيش

ادراك ح
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شـود،  بـودن رنـگ مى در واقعىای كه موجب ترديد  ترين يافتۀ علمى مهم. چالش بكشد

گفتــه . هســتند )metamers( نماها مســانه يــا )metameric pairs(ا نم هــای همســان جفت

دهنـد،  متفاوتى از نور مرئى را بازتاب مى های كه به بيان كلى، اشيايى كه نيمرخ شود مى

در بعضى از موارد، دو سـطحى كـه از نظـر رنـگ . رسند به نظر مى متفاوتاز نظر رنگ 

 شدت بهبازتابى  ایه توانند نيمرخ رسند، مى يكسان به نظر مى) ويژه از نظر شرايط ديد به(

نما يـا  هـای همسـان عنوان جفت هـايى از سـطوح، بـه چنـين جفت. متفاوتى داشـته باشـند

عنوان  شرايط ديد يكسان به نظر برسند، بـه همۀاگر از نظر (شوند  نماها شناخته مى همسان

 در نتيجه، مـثالً ). شوند ناميده مى )isomer( يا همپارها )isomericpairs( های همپاره جفت

، همان دانست خاصى، اين بازتابش سيگنال رنگى توان با ويژگى ويژگى سبزبودن را نمى

  . اند زيرا سطوح سبزی وجود دارند كه فاقد اين ويژگى

گذارنـد و در  نماها تأثير يكسانى بـر دسـتگاه بينـايى مـا مى نكته اين است كه همسان

واقع سـبز نيسـت و  هر سـبز بـهظا توان گفت كه مـثًال يكـى از ايـن سـطوحِ بـه نتيجه، نمى

 اينكـهتوضـيح . گرايى رنگ تضـمين شـود واقع سبز است تا از اين طريق واقع ديگری به

 ميليون ميلـه 120شبكيۀ انسان از حدود . شود فيزيولوژی ادراك رنگ از شبكيه آغاز مى

)rods( فــام كــه فقــط بينــايى بى )achromatic( )را پشــتيبانى ) ســياه، ســفيد و خاكســتری

 كـه بـرای پشـتيبانى از بينـايى فـامى )cone( ميليون سـلول مخروطـى 7كنند و حدود  ىم

)chromatic( های مخروطـى، ها و هم سلول هم ميله. اند، تشكيل شده است يا رنگى الزم 

بـه نيرويـى در شـكل ديگـر ) نور(نيرو را از يك شكل  هستند؛ يعنى )transducer( مبدل

كـه پايـۀ بينـايى (افتـد  تى نـور روی سـلول مخروطـى مىوق. كنند تبديل مى) الكتريكى(

از طريـق فرسـتادن سـيگنالى : دهـد واكنش نشان مى شلیک کردن، از طريق )است رنگى

فرستد، از  ای كه مى اما سيگنال الكتريكى. هايى كه با آنها پيوند دارد الكتريكى به نورون

فـارغ از . مسـتقل اسـتكنـد، كـامًال  طول موج نوری كه سلول مخروطى را تحريك مى

اينكه نور واردشده چه طول موجى دارد، اگـر سـلول مخروطـى را بـرای شـليك كـردن 

پس اگر همۀ آنچه در ادامه داريـم، . كند فرستد تغيير نمى تحريك كند، سيگنالى كه مى
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شـدت بـهخروطـى، 
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همچ. 231-237: 1391 

Hardin, 198 . 

لوسباشد كه  هايى

تد، نخواهاف كيه مى

بر اين مو چيرگى 

سـلول اينكه ست

های مخ يعنى سلول

، احتمـال بيشـتری

و وق) نــاميم ت مى

، احتمال شليك ك

های مخر  از سلول

 بيان تقريبى، يك
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 آنها از يكديگر م

ن كه وجود همسان

نمای  های همسان

حوۀ عملكرد دست

                         

فيش، : ضيح بيشتر نك

8 :گرايى رنگ است ع

  

  

 

ه سيگنال

روی شبك

برای

نخس :كرد

هستند؛ ي

شوند مى

حساســيت

گيرد، مى

متفاوت 

به. دارند

د(كوتاه 

آخری به

افتد،  مى

الگوهای

واردشده

ويژه اين به

بازتاب م

ها  سلول

تفكيك 

دهد ك مى

ه و جفت

حاصل نح

             

برای توض. 1

عليه واقع
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 - كنيم گونه كه آنها را تجربه مى آن - های رنگى به اين ترتيب، اين تلقى كه كيفيت

رسد  ها به نظر مى با توجه به اين يافته. شود به چالش كشيده مى ود دارند،مستقل از ما وج

هـای  های رنگى وابسته به ذهن ما هسـتند؛ همـين احتمـال در مـورد سـاير كيفيت كيفيت

ای دربارۀ ادراك حسى بايـد ايـن چـالش را در تبيـين  هر نظريه. شود حسى نيز مطرح مى

  .دهای ديداری رنگى لحاظ كن خود از كيفيت

  مسائل ادراك حسى. 3

هـای متعـارف ادراك حسـى كـه در بخـش دوم از نظـر  در اين بخش با توجه به واقعيت

های متعـارف  هايى كه در اثر تعارض برخى از اين واقعيت گذرانديم و با توجه به چالش

آيند، مسـائل فلسـفى مختلـف را  پديد مى های علمى يافته با يكديگر و نيز در پرتو برخى

ايـن مسـائل را بـه چهـار دسـتۀ متـافيزيكى، . ادراك حسى مالحظه خواهيم كـرد دربارۀ

  .كنيم تقسيم مى) محتوا(شناختى، پديدارشناختى و معناشناختى  معرفت

  مسئلۀ متافيزيكى )الف

اينكه آيا شىء يا ويژگى خاصـى : پردازد يك مسئلۀ متافيزيكى به اين دو نوع پرسش مى

ای وجود دارد يـا چگونـه تعـين  ىء يا ويژگى، به چه نحوهوجود دارد يا نه و اينكه آن ش

ّ «برای مثال، مسئلۀ قديمى  ؛يابد مى مسئله دقيقـاً ايـن اسـت كـه . را در نظر بگيريد» ها ىكل

مصاديق جزئى انسان همچـون  مانند - هايى كه در بيرون وجود دارند آيا افزون بر جزئى

ّ  - ...على، محمد، پرويز، ايوب، بهرام و  ّ  ى،كل ى انسان نيز وجود دارد يا نـه؟ ايـن مثًال كل

پرسش بعدی اين . ها مربوط است يك مسئلۀ متافيزيكى است، زيرا به وجود و عدم كلى

 ّ ها  به طور مستقل از جزئى: ای وجود دارند ها وجود دارند، به چه نحوه ىاست كه اگر كل

ای متافيزيكى است  سئلهو به نحو غيرمادی يا در ضمن مصاديق و به نحو مادی؟ اين هم م

 ّ مربـوط ) در صورتى كه پاسخ ما به مسئلۀ نخست مثبـت باشـد(ها  ىكه به نحوۀ وجود كل

  .است



ى، گرمـى و 

هـای  ويژگى

وقتـى طعـم 

وان ويژگـى 

ی گـالب را 

كنم و  به مى

 داريـم كـه 

وجـود ايـن، 

رای عمــوم 

ى يا خطای 

هـايى  يژگى

سـئله مطـرح 

خـود بـه مـا 

هـای اشـيای 

ای  ه، مسـئله

دانيم كـه  ـى

كنيم، اما با  ى

ز مـا وجـود 

ند يـا بـه مـا 

ــاس داليــل 

هـای  واقعيت

ى را، ك حسـ

 دهـيم و در 

ـزه، نرمـى، سـفتى

عنوان و هـا را بـه ت

و. ها  خـود تجربـه

عنو كنم، بـه ه مـى

هنگـامى كـه بـوی

 خود گالب تجرب

دليلـى  آغـاز در 

بـا و. مـداد كنـيم

هــای حســى بــر

و امكان توّهم حسى

وجـود بيرونـى وي

در نتيجه، ايـن مس

ـد يـا در وجـود خ

ه  دارند و كيفيت

سـتند؟ ايـن مسـئله

مـا مـى .ـوط اسـت

ى خود تجربه مى

هـا مسـتقل از فيت

يای بيرونـى هسـتن

بايــد براســ) الــف

بـر و ،انـد و گزينه

 مربوط به ادراك

هـا تـرجيح  قعيت

گ، شكل، بو، مـ

ـى مـا ايـن كيفيت

هـای  نوان ويژگى

 كـه از آن تجربـه

ه. ام يژگى تجربـه

عنوان ويژگى  ا به

كم رتيـب، دسـت

سـتقل از خـود قلم

ه ناپذيری كيفيت س

و) فيات معكوس

چـون ترديـد در و

شود و د  بدوی مى

دارنـ ز مـا وجـود

مستقل از ما وجود

های مـا هس  تجربـه

های حسـى مربـ ت

را در ادراك حسى

اريم كـه ايـن كيف

هـای اشـي  ويژگى

  .ا هستند

: ( زيــر را پيمــود

ه مؤيد يكـى از دو

های ی از واقعيت

ر واقديگـبـر  را ن

رنگ مانند هايى فيت

های حسـى ؛ تجربـه

عن رسانند، نه به مى

ت چشايى خاصى

عنوان وي نه به ،سد

ای را يفيت بويايى

بـه ايـن تر. خـودم

هـای اشـيای مس ت

همچــون دســترس

حسى و امكان كيف

ای همچ ـای علمـى

ديد در اين تلقى 

ی حسى مسـتقل ا

 رنگ، بو و مزه مس

هـای  ند و كيفيت

حوۀ وجود كيفيت

ود دارند كه آنها ر

رض فوق ترديد د

دانيم كه آنهـا  مى

های حسى ما جربه

هــای له، بايــد گام

كهرا ها  ز واقعيت

ا  برای مثال، دسته

گى در برابر جهان

يفك ،دراك حسى

كنيم؛ را تجربه مـى

ون از ما به نظر مر

چشم، كيفيت را مى

رس ناس به نظرم مى

كنم، چنين كي  مى

ن كيفيت تجربۀ خ

های حسى را كيفيت

هــای متعــارفى هم

بودن كيفيات ح صى

هـ ر كنـار واقعيت

 رنگ، موجب تر

های كه آيا كيفيت

د؟ برای مثال، آيا 

اند د يا به ما وابسـته

ى است، زيرا به نح

ای وجو های حسى

متعار های  واقعيت

شند و در نتيجه، نم

های تج ويژگىد و 

ی حــل ايــن مســئله

ى، دستۀ خاصى از

آن ترجيح دهيم؛ 

 شفافيت يا گشود

  

  

 

در اد

سردی ر

اشيای بير

آناناس ر

خود آنان

استشمام 

عنوا نه به

ها كيفيت

ه واقعيت

صوصخ(

حسى، د

همچون 

شود ك مى

اند وابسته

اند بيرونى

متافيزيكى

ها كيفيت

توجه به 

داشته باش

اند وابسته

بــرای

قبولى قابل

مخالف آ

همچون 

78

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ار
شم

 ،
ه 

8
2

، 
ن 
تا
س
تاب

13
95

  



79  

 

 

ت
عي
اق
و

 
يه
ظر

ی ن
رو

ش 
پي

ل 
سائ

 م
 و
ها

 
ى
س
ح

ك 
را
اد
اي
ه

  

هــای حســى مســتقل از مــا وجــود دارنــد و  نتيجــه، ايــن ديــدگاه را برگــزينيم كــه كيفيت

هـای حسـى و  هـا، مـثًال امكـان توّهم واقعيت ديگـر) ب(انـد؛  های اشـيای بيرونى ويژگى

چنان تفسـير كنـيم كـه بـا ) 1ب(های حسى، را  يتبودن كيف خطاهای حسى يا خصوصى

سازگار شوند؛ مثًال نشـان دهـيم  - مثًال شفافيت تجربۀ حسى - های مورد تأييد ما واقعيت

های  های حسى ويژگى های حسى منافاتى با اين واقعيت ندارد كه كيفيت كه امكان توّهم

ن توّهم حسى را انكـار كنـيم كـه مثًال امكا(آنها را انكار كنيم ) 2ب(اند يا  اشيای بيرونى

هـا بـا  در اين صورت، بايد نشان دهـيم كـه چـرا ايـن واقعيت .)طرفداری است گزينۀ كم

  . رسند گونه به نظرمان مى اند، اين اينكه نادرست

  شناختى مسئلۀ معرفت) ب

پردازد كه بر فرض وجود يـك واقعيـت خـاص،  شناختى به اين پرسش مى مسئلۀ معرفت

مقصــود از معرفــت، دانســتن  1نيم بــه آن واقعيــت معرفــت داشــته باشــيم؟تــوا چگونــه مى

بـارد، دانسـتن  دانستن اينكه درد دارم، دانسـتن اينكـه بـاران مى برای مثال،هاست؛  گزاره

مقصود . اينكه سعيد سر كار است، دانستن اينكه خورشيد تنها ستارۀ منظومۀ شمسى است

داشـتن  شـرايط الزم و كـافى معرفت آمـدن معرفـت ايـن اسـت كـه دست از چگونگى به

درد دارم كـه در بـدانم تـوانم  برای مثال، در صورتى مى ؛اند چيست و منابع معرفت كدام

بارد، در صورتى ممكـن  حال تجربۀ بالفعلى از دردداشتن باشم؛ معرفت به اينكه باران مى

د سر كار است، است كه بارش باران را ببينم يا صدای آن را بشنوم؛ معرفت به اينكه سعي

در صورتى ممكن است كه مثًال به محل كـار او تلفـن كـنم و او گوشـى را بـردارد و از 

سوی ديگر، بدانم كه برداشتن گوشى تلفن ثابت در صورتى كه سر كـار نباشـد، امكـان 

                                                            
دانند و هم  های كالسيك دربارۀ معرفت سازگار است كه معرفت را باور صادق موجه مى اين تعبير هم با ديدگاه. 1

در هـر دو صـورت، مسـئلۀ . كننـد های متأخرتری كـه مـثًال معرفـت را تنهـا انسـجام درونـى تلقـى مى با ديدگاه

شـود؛ ايـن شـرايط براسـاس  شناختى اين است كه در چه شرايطى، معرفت به واقعيت خاصى حاصـل مى فتمعر

  .شناختى گوناگون متفاوت خواهند بود های معرفت نظريه



رتى ممكـن 

 باشم يا اگر 

هـای   روش

 در منظومـۀ 

راك حسـى 

تواند منبـع  ى

اين  ،شد يا نه

  هـان خـارج

   ايـن مـوارد

  راك حســى

  ى و خطــای

 بـرای مثـال 

سيبى وجود 

ـن از سـيب 

طابق با واقِع 

»  پديـداری

ى مطـابق بـا 

ـا بـا اشـيا و 

ــت رؤيــای 

م كه كامًال 

سـناريوهای 

evil geniu( 

هـای  ويژگى

ى اسـت، در صـور

آنها اعتماد داشته 

ست كه از طريـق

چ سـتارۀ ديگـری 

ـيای بيرونـى، ادر

ن است كه آيا مى

باش -  بيرون از ما

ی معرفـت بـه جه

در . شـود شـى مى

كـه در مـوارد ادر

وارد تــوّهم حســى

ما مطابق نيسـتند؛ 

يم، در واقع هيچ س

ن تجربۀ توّهمى مـ

م ادراك حسى مط

تمايزناپـذيری«ن 

های حسـى دراك

هـ يـن ادراككـه ا

رد كــه مــا در حالــ

كنيم ظمى را تجربه 

هـا را بـا طـرح س ل

us( هـريمن شـرور

ـاطى بـا اشـيا و و

ۀ منظومـۀ شمسـى

های علمى آ روش

 صورتى ممكن اس

آن هـيچجـز ت و 

شـع معرفت ما به ا

 ادراك حسى، اين

های شيا و ويژگى

عتمـادی بـرایا قابل

خطـای حسـى ناش

كنيم ك تجربـه مـى

فــاوت كــه در مــو

 چيزی بيرون از م

بيني را روی ميز مى

 با وجود اين، اين

ی است كه هنگام

تر از آن با عنوان ش

ه از كجا معلوم، ا

ـه دليلـى داريـم ك

حتمــال وجــود دار

م، پديدارهای منظ

ـوفان ايـن احتمال

اه«تـرين سـناريو  ف

كه شما هـيچ ارتبـ

ورشيد تنها سـتارۀ

ناسان بشنوم و به ر

 چنين معرفتى در 

خورشيد ستاره است

ترين منبع گمان مهم

ختى اصلى دربارۀ 

اش -  جهان بيرونى

  .ناميم مى» ى

ك حسـى، منبـع ق

 تـوّهم حسـى و خ

 همـان چيــزی را ت

كنيم، بــا ايــن تف ــى

شده با هيچ  تجربه

ى، سيب قرمزی ر

با آن مطابق باشد؛

ای جربهيقاً همانند ت

ن واقعيت كه پيش

كه كشد  پيش مى

 اشـيا نباشـند؟ چـ

ط باشــند؟ ايــن اح

آنكه بدانيم م و بى

برخـى از فيلسـ. ند

شـايد معروف. ـد

آنك شايد بى كارت،

عرفت به اينكه خو

شن  آن را از ستاره

شناس هستم،  تاره

مى پى ببرم كه خ

گم بى. وجود ندارد

شناخ مسئلۀ معرفت

ادی برای باور به 

شكاكيت سنتى«را 

د در اينكـه ادراك

ز مالحظـۀ امكـان 

 پديـداری دقيقـاً 

ــا واقــع تجربــه مــى

حسى  های كيفيت

 كه در توّهم حسى

ه تجربۀ حسى ما ب

حاظ پديداری دقي

همين. ب قرمز دارم

رااين احتمال ، يم

صرفاً پديـدارهای 

هــای واقعــى مــرتبط

ى قرار داشته باشيم

اند  بيرونى گسيخته

انـ بازگو كرده ای 

؛ به بيان دكباشد» 

  

  

 

ندارد؛ مع

است كه

خودم ست

رايج علم

شمسى و

است و م

اعتما قابل

پرسش ر

ترديد

است، از

لحاظ  بـه

مطــابق بــ

حسى، ك

هنگامى 

ندارد كه

لح قرمز به

يك سيب

ياد كردي

واقع ما ص

ه ويژگى

هميشگى

از جهان 

كانهشكا

»دكارتى
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ها را با اين نظم و پيوستگى  بيرون از خود داشته باشيد، اهريمن فريبكاری همۀ اين تجربه

كنيـد چيزهـايى در آن  فريبد كه گمان مى رد و شما را چنان مىآو در ذهن شما پديد مى

  . بيرون وجود دارند

 )Putnam, 1981(كه هيلری پـاتنم  است )brain in a vat( »مغز در خمره«سناريوی ديگر 

از  ای فرض كنيد شما مغِز گسيخته از بدنى هستيد كه در خمره .آن را تصوير كرده است

های  ز به يك ابررايانه متصل است؛ برنامۀ اين ابررايانه تكانـهاين مغ. مواد مغذی شناوريد

ها دقيقـاً مشـابه  اين انگيزش. شوند آورد كه موجب انگيزش مغز مى ای را پديد مى عصبى

آينـد و در  هايى هستند كه هنگام ادراك حسى مطابق با واقـع در مغـز پديـد مى انگيزش

های حسى روزمره  هايى همانند تجربه بهشوند كه در آن مغز شناور تجر نتيجه، موجب مى

شود كه از كجا معلوم همۀ ما  چنين سناريويى نيز موجب طرح اين احتمال مى. پديد آيند

ای  مغزهای درون خمره نباشيم؟ شايد همۀ ما مغزهای شناوری باشيم كه يك برنامۀ رايانه

های  ايـن تجربـه شود كه همۀ آورد و موجب مى هايى را پديد مى هوشمند در ما انگيزش

  .حسى روزمرۀ خود را داشته باشيم

های حسـى  شناختى بحث كنيم كه آيا تجربـه به اين ترتيب، بايد از اين مسئلۀ معرفت

چگونه بايـد بـر  ؟های بيرونى هستند يا نه برای باور به اشيا و ويژگىپذيری اعتماد ما منبع 

حسـى را راه مطمئنـى بـرای  ترديدهای ناشى از امكان توّهم حسى غلبـه كنـيم و ادراك

های  شناسـى، ديـدگاه های مختلف به معرفت معرفت دربارۀ جهان خارج بدانيم؟ رهيافت

  .كنند مختلفى را دربارۀ اين مسئله مطرح مى

  توانـد منبـع معرفـت تا به اينجا با اين مسئله مواجه بوديم كه ادراك حسى چگونه مى

  هـايى امـا ادراك حسـى افـزون بـر كيفيت ،های بيرونـى باشـد ما به وجود اشيا و ويژگى

  دهـد؛ را نيـز بـه خـودش نسـبت مى هـايى ويژگـىدهـد،  كه به اشيای بيرونـى نسـبت مى

  خــود ايــن هــايى ويژگــىكنيم و بــر  نگــری مــى های حســى خــود را درون وقتــى تجربــه

  های حسـى تجربـه ظاهر كنـد، كـه بـه جلـب توجـه مى اين نكتهشويم،  تجربه متمركز مى

  انـد و اطالعـات دقيـق و جزئـى بسـياری هـای فراوان كاری از جزئيـات و ريزهما سرشـار 



ــا ــه آي   ت ك

ونـى نسـبت 

تـوان  يـز مى

ز ايـن همـه 

ن اسـت كـه 

 دودتر از آن

ى مـا عرضـه 

خـود تجربـه 

يـزی چنـين 

ه اسـت كـه 

ينايى، انبـوه 

بـه ايـن . نـد

التى كـه در 

های حسـى 

كشـند  ش مى

مـوالً تصـور 

تـوانيم  ما مى

دهنـد،  سـبت مى

 ندارد احساسى 

جربۀ من سرشار 

شـود، از جملـه 

ــا آن اســت ر اينج

ـى بـه اشـيای بيرو

دهـد ني ت مىنسـب

رسد، سرشـار از ى

شود، اين ديده مى

تر و محـد ضـعيف

ـه دسـتگاه بينـايى

دراك ديـداری خ

 ممكـن اسـت چي

ن مسئله ايـن بـوده

مايۀ دستگاه بي  كم

كن نـه اسـتنتاج مى

محاسبات و تبـدال

ه گى تجربه  پرمايه

اقعيت را به چالش

ند كـه معمـى هسـت

  

ش كشيد كه آيا م

ورد آنچـه بـه خـود نسـ

ست خود دارم، امكان 

ارد كه به نظر برسد تج

ش ۀ متن گفتـه مىر ادام

ــرح د ش ــل ط قاب

كه تجربـۀ حسـ ى

حسى به خـودش ن

به نظر مى در آغاز 

ب ترديد در اين پد

ديداری ماست، ض

نى كنـد؛ آنچـه بـ

ظاهر در اد چـه بـه

چگونـه : ت اسـت

 پاسخ رايج به اين

های  ت كه از داده

ودكـار و ناآگاهان

م ى وجود دارد، با

 و همين موضوع،

ند كه اصل اين وا

گى و غنـايى مايـه

: شود شناخته مى 

 موضوع را به چالش

های ما در مو  كه تجربه

نم كه دردی در مچ دس

طبق اين تلقى امكان ند

ئيات نباشد، اما آنچه د

.  

ــوند  مى پرســش. ش

هايى ويژگى مورد 

ورد آنچه تجربۀ ح

گونه كه  سى همان

چيزهايى كه موجب

های د ه پايۀ تجربه

جزئيـات را پشـتيبان

مايـه اسـت و آنچ م

سرشـار از جزئيـات

شود؟ مايه تبديل 

ند محاسباتى است

سى را بـه طـور خو

های دستگاه بينايى

شود  د، جبران مى

ان هايى مطرح شده

سى ما به همان پر

» شكاكيت نو«وان 

شكاكيت سنتى اين

                      
لسوفان اين بوده است 

كن  اگر من احساس مى

در نتيجه، ط. داشته باشم

واقع سرشار از جزئ ل به

.كشد ى را به چالش مى

ــا  ــى م ــاهى حس

توان در  نه كه مى

ترديد كرد، در مو

   1رد؟

واقع ادراك حس ه

 است؟ يكى از چ

ر فيزيولوژيكى كه

 بتواند اين همه ج

 بسيار ناچيز و كم

، بسيار پرمايه و س

به چيزی چنين پرم

حسى، نوعى فراين

 پرمايۀ تجربۀ حس

ه فقری كه در داده

دهند حسى رخ مى

  . كند ن مى

ه تازگى ديدگاه به 

های حس واقع داده ه

؟ اين مسئله با عنو

در جايى كه ش

                         

های رايج ميان فيل  تلقى

ناپذيرند؛  ير يا تصحيح

رسد دارم، ند  نظرم مى

ت است و در عين حال

هايى است كه اين تلقى

  

  

 

وارد آگـ

گو همان

دهد ت مى

ترديد كر

آيا به

جزئيات 

سازوكار

است كه

شود، مى

كنيم، مى

مايه ب كم

ادراك ح

های داده

ترتيب، ف

ادراك ح

ما را تبيين

 البته

كه آيا به

كنيم؟ مى

             

يكى از . 1

خطاناپذ

را كه به

از جزئيا

ه واقعيت
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كنيم،  ای هستند كه ما آنها را تجربه مـى گونه از طريق تجربه بدانيم كه اشيا همان

ای را  آيا حتى همـان تجربـۀ حسـى كشد كه شكاكيت نو اين پرسش را پيش مى

براسـاس شـكاكيت نـو، آگـاهى حسـى، . كنيم داريم، يـا نـه داريم كه گمان مى

 )grand illusion( تجربۀ حسى، يك پنـدار بـزرگ. نوعى آگاهى دروغين است

  .)Noë, and Brad, 2002: 7( است

ه هــايى همچــون محــدوديت دســتگاه بينــايى، ايــن واقعيــت نيــز بــ بــر واقعيت افــزون

 تـوجهى مانند كوری بى - شناختى اخير های روان زند كه طبق يافته شكاكيت نو دامن مى

اگر فعاالنـه بـه جزئيـات محـيط خـود توجـه  ؛ يعنىادراك حسى به توجه وابسته است -

های مختلـف دربـارۀ ادراك حسـى  ديدگاه. نكنيد، آن جزئيات را ادراك نخواهيد كرد

های علمـى همچـون كـوری تغييـری، كـوری  حاصل يافتهبايد بتوانند اين واقعيت را كه 

مالحظۀ اين شكاكيت  بسا چههای خود لحاظ كنند؛  در تبيين ،توجهى و مانند آنهاست بى

های فلسفى رايج را دربارۀ ادراك حسى كنـار بگـذاريم و  موجب شود بسياری از نظريه

  .راهى ديگر در پيش بگيريم

  مسائل پديدارشناختى )ج

رسـد،  شـود يـا بـه نظـر مى شخص برای ما پديـدار مى به آنچه از منظر اولپديدارشناسى 

الـف، ب بـه نظـر «بـا » الـف، ب اسـت«: مربوط است، نه بـه آنچـه در واقـع وجـود دارد

، ويژگـى واقعـى »فرنگى قرمز اسـت گوجه«گوييم  هنگامى كه مى. تفاوت دارد» رسد مى

فرنگى  گوجـه«گوييم  مى وقتىاما  دهيم، فرنگى نسبت مى قرمزی را به شىء واقعى گوجه

فرنگى نسـبت  ويژگـى پديـداری زردی را بـه شـىء واقعـى گوجـه ،»رسد زرد به نظر مى

فرنگى به نظـر  چيزی كه به صورت گوجه«گوييم  از اين باالتر، هنگامى كه مى. دهيم مى

فرنگى  ويژگى پديداری زردی را به شىء پديـداری گوجـه» آيد رسد، زرد به نظر مى مى

  . دهيم سبت مىن

ترجمـه  كنيم، به زبان پديدارشـناختى قابل همۀ آنچه از طريق ادراك حسى تجربه مى



رت ترجمـه 

ين احتمـال 

نگى نباشـد 

قرمـز نباشـد 

 ايـن اسـت 

گونـه بـه  ين

ــل يــا علــل 

موجـب ...) 

ای است  ختى

هـای  دراك

 يعنى اشيا و 

ين واقعيـت 

تقيمى است 

ــداری از  دي

 كــرد، زيــرا

وابسته به مـا 

های مـا  شـم

عـاد آنهـا را 

خـود  های ق

. شـته باشـند

شوند  ب مى

دارشـناختى 

بـه ايـن صـور» نم

؛ در نتيجه، ا»رسد

فرن واقع گوجـه  بـه

واقع قر رسد، به  مى

به اين موضـوع ط

چرا اي) 2(و اينكه 

ت كــه چــه عوامــ

.يـا  يـا محيطـى ى

ناخوامل پديدارش

ى اين اسـت كـه اد

رسانند؛  ظرمان مى

اي. شوند ديدار مى

 تجربۀ زنده و مست

ــۀ د ر نتيجــه، تجرب

ك حســى قلمــداد ك

سند، بلكه كامًال و

ز و بسته شـدن چش

چـرخيم و همـۀ ابع

شوند، زيرا متعلق ى

 مـا وجـودی نداش

ای موجب رشناختى

مبـانى پديديگـر، 

بين ى قرمزی را مـى

ر ، قرمز به نظر مى

رسد،  ى به نظر مى

ی من قرمز به نظر 

مربوطدارشناختى 

رسند و نظرمان مى

ــن موضــوع نيســت

ى و فيزيولـوژيكى

كه صرفاً دربارۀ عو

  .ديدار شوند

بارۀ ادراك حسى

 مستقل از ما به نظ

از ما پدى و مستقل 

ب، ادراك حسى 

ــدار مى ــد؛ در ي كن

ار را نبايــد ادراك

رس ز ما به نظر نمى

كنند، با باز كت مى

وانيم دور آنهـا بچ

ك حسى قلمداد مى

ر واقـع مسـتقل از

 چه عوامل پديدار

بـه بيـان دبرسند؟ 

فرنگى من گوجه« 

آيد، گى به نظر مى

فرنگى ی من گوجه

و آنچه برای) اشد

يك پرسش پديد 

به ن شخص چگونه

ــارۀ ايــ ش دوم درب

چون علل فيزيكـى

نظرمان برسند، بلك

گونه برای ما پد ين

ديدارشناختى درب

خود را به صورت 

ى به صورت عينى

به اين ترتيب. اند ده

ــا پدي مســتقل از م

ارنجى روی ديــوا

ه عينى و مستقل ا

ما حرك ركت سرِ 

تـو  هستند كه نمى

ی حسى، ادراك

رسانند، هرچند در

است كه  آنينجا 

به نظر برستقل از ما 

  ؟

توان رای مثال، مى

فرنگ آنچه گوجه« 

آنچه برای رد كه

ًال توپ يا گوی با

).ًال ارغوانى باشد

ش شيا در منظر اول

پرســش. رســند  مى

همچ(ای  ارشناختى

گونه به ن  اشيا اين

شوند اشيا ا ب مى

های پد  از واقعيت

خ های ميشه متعلق

ها در ادراك حسى

ناميد» ت پديداری

خــود را م هــای لق

ويرهای ســبز و نــا

ويرها در اين تجربه

مثًال با حر(رسند  ى

ای گونه كنند و به 

ها ، اما توّهم)نيمك

ر ل از ما به نظر مى

در اي  يدارشناختى

های حسى، مس ت

چيست؟» پديداری

  

  

 

بر ؛است

كرد كه 

وجود دا

بلكه مثال(

بلكه مثال(

ا) 1(كه 

نظــر مــا 

غيرپديدا

شوند مى

كه موجب

يكى

حسى هم

ه ويژگى

عينيت« را

كــه متعلق

تصــو پس

تصو پس

به نظر مى

تغيير مى

وارسى ك

را مستقل

مسئلۀ پد

كه كيفيت

عينيت پ«
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  های ای اسـت كـه در تجربـه هـای حسـى مسئلۀ پديدارشناختى ديگـر، قلمـرو كيفيت

هـای  های حسى را به ويژگى در تلقى ابتدايى معموالً كيفيت. شويم خود از آنها آگاه مى

  هـا ويژگى گونـهكنيم؛ ايـن  ه محدود مـىای همچون رنگ، شكل، صدا، بو و مز ابتدايى

  كنيم، آيا آنچـه در ادراك حسـى تجربـه مـى ، ولىناميم مى» های سطح پايين ويژگى«را 

  »هــای ســطح بــاالتری ويژگى«هــای ســطح پــايين محــدود اســت؟ آيــا  بــه همــين ويژگى

  ، فقــدان)ماننــد دوســتى، دشــمنى، مهربــانى و خصــومت(هــای عــاطفى  همچــون ويژگى

  و) كـردن بـودن و تـالش همچـون مصـمم(های معطوف به عامـل  ويژگى چيزی، عليت،

  :شـوند؟ ايـن پرسـش، پديدارشـناختى اسـت مانند اينها نيز در ادراك حسى ما تجربه مى

  هــا نيــز ويژگى گونــهرســد كــه ايــن  گونــه بــه نظرمــان مى شــخص اين آيــا از منظــر اول

  رای مثـال، اگـر بگـويمكنيم؟ بـ ای هسـتند كـه آنهـا را تجربـه مـى های حسـى از كيفيت

ــى« ــرۀ او م ــومت را در چه ــن خص ــه ،»بينم م ــا ب ــق ادراك آي ــومت را از طري   واقع خص

  مـن«تـوانم بـه طـور معنـاداری بگـويم كـه  ام؟ آيـا مى ديداری آن شخص، تجربه كـرده

  نحــويــا بــه ) ادراك عليــت(» افتــادن آن درخــت موجــب ويرانــى خانــه شــد ديــدم كــه

» كنـد ه او دارد بـرای بـه دسـت آوردن پـول تـالش مىبينم كـ من مـى«معناداری بگويم 

؟ اين پرسش نيز از مسائل پديدارشناختى مربـوط )های معطوف به عامل ادراك ويژگى(

  .به ادراك حسى است

  سائل معناشناختىم) د

چشـم،  تجربۀ حسى، متعلق يا محتوايى دارد؛ برای مثال، وقتى طعم شيرين هندوانـه را مى

شـنوم،  ن شيرينى هندوانه است، يا وقتى نوای خوش پيـانو را مىمحتوای تجربۀ چشايى م

محتوای تجربۀ شـنيداری مـن نـوای خـوش پيانوسـت و هنگـامى كـه چمنـزار سـبزی را 

اين محتواها چيزهايى هستند كه . محتوای تجربۀ ديداری من سبزی چمن است نگرم، مى

وق، تجربـۀ چشـايى مـن هـای فـ در مثال .كننـد های حسى مـا آنهـا را بازنمـايى مى تجربه

شيرينى هندوانه را، تجربـۀ شـنيداری مـن صـدای ماليـم پيـانو را و تجربـۀ ديـداری مـن 



ن مصـداقى 

در  هندوانه 

ام  يكر رايانه

ت كه مـثًال 

صـدای «ـى 

چنين چيزی 

ّهم حسـى و 

معنا  ول و بى

ن، چمنـزار 

 نـدارد كـه 

» جزئـى« را 

» كلـى«ى را 

قـع و تـوّهم 

ن ترتيب، بـا 

ـوارد تـوّهم 

ه ايـن تلقـى 

 بـا واقـع را 

ت كـه آيـا 

 مفهـومینده 

اور بـه نظـر 

الـف، ب «د 

 مفهـومى از 

رسـد كـه مـن ر مى

مصداقى جزئى از

از اسپي حال پخش

گونه نيست اين. بينم

شم يا ويژگى كلـ

را ببينم؛ شايد چ» ن

الحظۀ موارد تـوّه

نامعقو در آغاز را 

گـردا وهـای روان

منزار سبز وجـود

های تـوّهمى  جربه

توای تـوّهم حسـى

سـى مطـابق بـا واق

به اين. اند دانسته» 

سـت، تأمـل در مـو

ن اسـت مـا را بـه

ك حسـى مطـابق

ح اسـت، ايـن اسـت

كنند ست كه تجربه

 شناختى ماننـد بـا

بـاور داشـته باشـد

مثـال، كسـى كـه 

ن مـوارد، بـه نظـر

م برای مثال،كنم؛ 

در حی ماليم پيانو 

ب مىپيرامونم را  بز

باش» بودن نۀ شيرين

چمنزار سبز بودن«

مال ، ولى نظر برسد

زلزل كند و آنچه 

 تحـت تـأثير دارو

ئى و خاصى از چم

توان محتوای تج ى

ى از فيلسوفان محت

جا كه ادراك حس

كلى«حسى را نيز 

ى اس حسى ما جزئ

كنـد و ممكـن ل مى

حسى و حتى ادراك

جربۀ حسى مطرح

مستلزم اين اس ،گى

 در مورد حاالت 

ن نيسـت كسـى ب

بـرای م ؛ته باشدش

در همۀ اين. كند ى

ك  نظر را تجربه مى

ى جزئى از صدای

جزئى از چمنزار سب

هندوا«ژگى كلى 

«يا ويژگى كلى  م

معنا به  عقول و بى

لقى ابتدايى را متز

  .زد

، مثًال هنگامى كه 

كنم، مصداق جزئ

رد و در نتيجه، نمى

ه برخىشود ك  مى

ز فيلسوفان، از آنج

 محتوای ادراك ح

های  حتوای تجربه

ن تلقـى را متزلـزل

محتوای توّهم ح» 

مورد محتواهای تج

يك شىء يا ويژگ

 داشته باشد يا نه؟

 الزم است؛ ممكن

ى از الف و ب داش

سبز را بازنمايى مى

ز محتواهای مورد 

چشم؛ مصداقى مى 

وم؛ و مصداقى جز

 تجربۀ چشايى ويژ

را بشنوم» نو بودن

 ابتدايى كامًال نامع

اين تل بسا چهحسى 

ساناپذير   اجتناب

وارد توّهم حسى،

ك توّهم مى را مونم

ن به آن تعلق گير

اين نگرانى سبب 

حتى برخى ديگر ا

دانند،  نوع مى  هم

ر تلقى ابتدايى، مح

 خطای حسى ايـن

جزئيت«كه   شود

  .يم

ۀ ديگری كه در م

ای حسى از ي ربهج

ىء يا ويژگى نيز 

 كه داشتن مفاهيم

مگر اينكه مفهومى

  

  

 

چمنزار س

جزئى از

 دستم را

شنو مى را

در حال 

ماليم پيا

در تلقى 

خطای ح

يابيم، مى

مودر 

سبز پيرام

تجربۀ من

ا. دانست

ح .بدانند

حسى را 

اينكه در

حسى و 

رهنمون 

انكار كني

مسئلۀ

داشتن تج

از آن شى

رسد  مى

م ،»است
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تـرين پسـتاندار  نهنـگ بزرگ«تواند باور داشته باشد كه  ندارد، نمى »پستاندار«و  »نهنگ«

است؟ آيا كسى كه مفهـومى  چنينهای حسى نيز  آيا در مورد تجربه ، ولى»دريايى است

  تواند نهنگ را به نحو حسى تجربه كند؟ از نهنگ ندارد، نمى

گرايى دربـارۀ تجربـۀ حسـى  برخـى بـه مفهـوم ؛و ديدگاه طرفدارانى دارنـدهر داين 

به نظر آنها تجربۀ حسى از يك چيز بدون داشتن مفهومى از آن چيـز ممكـن  كه اند قائل

های مختلفـى آن را  اند و به شـكل به محتوای حسى غيرمفهومى قائل ديگر برخى ؛نيست

  .كنند بندی مى صورت

  های حسـى ايـن اسـت كـه آيـا محتواهـا از تـوای تجربـهسومين مسـئله در مـورد مح

  يابنـد يـا كننـد، تعـين مى ای كـه بازنمـايى مى هـای بيرونـى طريق رابطه با اشـيا و ويژگى

شـوند؟  هـای بيرونـى متعـين مى كامًال به نحو درونى و مستقل از چگونگى اشيا و ويژگى

  ، آب رافــرض كنيــد دو فــرد وجــود دارنــد كــه هــر دو در ادراك ديــداری خــود

  لحاظ پديــداری كــامًال يكســان اســت؛ هــر دو مــايع تجربــۀ ايــن دو بــه. كننــد تجربــه مى

كنند، با اين تفاوت  عطش است، تجربه مى كنندۀ برطرفبويى را كه  رنگ و بى زالل، بى

 H2Oهـای كند كـه آب در آنجـا متشـكل از مولكول كه يكى در سيارۀ زمين زندگى مى

كنــد كــه آب در آنجــا متشــكل از  زنــدگى مىاســت و دومــى در ســيارۀ ديگــری 

لحاظ پديـداری  های ديداری اين دو فرد به در اين فرض، تجربه. است XYZهای مولكول

بويى را بـه نـام آب تجربـه  رنگ و بى بى ،هر دو مايع زالل ؛ يعنىيكسانى دارند محتوای

ن دو فرد اسـت، های اي كنندۀ محتواهای تجربه ای كه بازنمايى شىء بيرونى ولىكنند،  مى

  .متفاوت است

های اين دو را يكسان بدانيم يا بايد به تفـاوت آن دو  آيا در اينجا بايد محتوای تجربه

ای  قائل باشيم؟ اگر معتقد باشيم كه محتوای تجربۀ حسى از طريق روابط با اشيای بيرونى

ى ايـن دو را های حسـ يابد، بايـد محتواهـای تجربـه كند، تعين مى كه آنها را بازنمايى مى

اگـر  ، ولـىكنـد را بازنمـايى مى XYZ و ديگـری H2Oمتفاوت بدانيم، زيرا يكى از آنها 

از طريـق نحـوۀ پديدارشـدن (قائل باشيم كه محتوای تجربۀ حسى به نحو كـامًال درونـى 



زيـرا هـر دو 

. كننـد ى مى

سـى ناميـده 

كـه ـرای اين

. جـاد كنيـد

  .يد

ى را نصـب 

 ســيم را بــه 

انيـد منظـرۀ 

بينيـد،  ا نمى

يلۀ سـيم بـه 

ون اتـاق را 

ر ايد و د ـده

ش پردازش 

ظر آنهـا، ذهـن 

های   يادداشـت

فرضـيۀ ذهـن « 

نـدی كـالرك 

ا يكسان بدانيم، ز

را بازنمايى) بو و بى

دربارۀ محتوای حس

بـ. ه بيـرون نـدارد

  .جام دهيد

ايجای به بيرون  زنه

ز اتاق را تماشا كني

رون اتـاق دوربينـى

دهــد و شــما آن  ى

توا كردن آن مى ن

رون رامحيط بيـ م

وسـي  الكتريكـى به

شود، بير ازش مى

ۀ بيـرون موفـق شـ

نمايش كه در صفحه

دانند؛ به نظ ك حسى مى

ثـال، داد دارد؛ بـرای م

ايـن ديـدگاه بـه. اند ص

وی ديويـد چـالمرز و ان

ی حسى اين دو ر

رنگ و  زالل، بى

د» گرايى درون«م 

ای به جره يا روزنه

ى از دو كار را انج

 از اين طريق، رو

يم محيط بيرون از

كسـى در بيـر. ـد

يــار شــما قــرار مى

كنيد و با روشن مى

طور مستقيم بهشما 

سد و به صـورت 

ر مركزی آن پردا

جره به ديدن منظرۀ

هايى ك  طريق داده

  .د

های خود ادراك ز مؤلفه

امـون شـخص نيـز امتـد

هـايى از ذهـن شـخص ش

تازگى از سو  دارد و به

های حتواهای تجربه

مايع(چيز يكسانى 

و ديدگاه دوم» يى

  حسى

 داريد كه هيچ پنج

توانيد يكى نيد، مى

 را سوراخ كنيد و

مستقيمطور  بهوانيد 

كنيـ تر عمل يچيده

ق دوربــين در اختي

ار داريد، متصل م

در اين صورت، ش 

رس كه به دوربين مى

بد و در پردازشگر

از راه ساختن پنجر

ی منظرۀ بيرون از 

رون را تماشا كنيد

                      
هايى از محيط را نيز از 

هايى از محـيط پيرا مت

نيز بخش... و هستند و 

Extended M ( شهرت

Clark.(  

يابد، بايد مح ن مى

ظ پديداری چلحا 

گراي برون«نخست 
1  

های ادراك حس يه

نيد در اتاقى قرار 

رون از اتاق را ببين

بخشى از ديوار  )

تو صورت، شما مى

پيچ بسا بخواهيد چه

، ســيمى از طريــق

مايشى كه در اختيا

. ق را نظاره كنيد

هايى كه طريق داده

ياب مايش انتقال مى

  

ورد نخست شما ا

وسيلۀ بازسازی م به

 توانستيد منظرۀ بير

                         

ز فيلسوفان اساساً بخش

 سر نيست، بلكه تا قسم

های ا  اشيايى كه نشانه

Mind Hypothesis(» فته

k, 2010: نك(اند  كرده

  

  

 

تعين) آن

تجربه به

ديدگاه ن

.شود مى

نظري. 4

فرض كن

محيط بير

)الف

در اين ص

چ )ب

كنــد، مى

نم صفحه

بيرون اتا

بلكه از ط

نم صفحه

 .بينيد مى

در مو

مورد دو

اند،  شده

             

برخى از .1

فقط در 

شخص،

امتدادياف

مطرح ك
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: توان به دو دستۀ كلى تقسيم كرد های ادراك حسى را مى با توجه به تمثيل فوق، نظريه

های  های حسـى و دسـتگاه اندام هايى كه معتقدند در ادراك حسى، از طريق ديدگاه) الف(

هايى كـه  ديدگاه) ب(شوند؛  هايى رو به بيرون گشوده مى عصبى پيرامونى و مركزی پنجره

هـايى را از  كننـد و داده های حسى همانند دوربين عمل مى معتقدند در ادراك حسى، اندام

بـه  مـابـدنى های عصـبى در اعصـاب  هـا از طريـق رشـته گيرند؛ اين داده محيط اطراف مى

يابند و در آنجا پردازش  انتقال مى) يعنى مغز يا ناحيۀ خاصى از آن(دستگاه عصبى مركزی 

های دسـتۀ نخسـت را  ديـدگاه. كنـد شوند و مغز منظرۀ بيـرون را بـرای مـا بازسـازی مى مى

ــدگاه« ــاز های پنجره دي ــدگاه» س ــتۀ دوم را  و دي ــدگاه«های دس ــاز های مدل دي ــاميم  مى» س ن

)Campbell, 2002: 118-119(.  

ای ميان ما و جهان بيرون وجود ندارد؛ ما  ساز، هيچ واسطه های پنجره براساس ديدگاه

های  وقتـى چشـم. بينيم ای مـى و بدون هـيچ واسـطه طور مستقيم بهمحيط اطراف خود را 

بـا بـاز شـدن . ايم ای رو به بيرون گشـوده گشاييم، گويى در اتاقى بسته، پنجره خود را مى

رسانند و مغز را نيـز  شوند و پيام را به مغز مى های چشم برانگيخته مى ما عصبهای  چشم

ــز در پاســخ، پيام برمى ــز ني ــد و مغ ــل مى انگيزانن ــه چشــم منتق ــايى را ب ــد ه براســاس . كن

هـای مختلفـى رو بـه  منزلـۀ گشـودن پنجره به هـا ساز، همۀ اين تحريك های پنجره ديدگاه

ــرون اســت و اين ــيچ بي ــه ه ــور نيســت ك ــدل  داده ط ــود و م ــردازش ش ــا پ ــز م ای در مغ

مطـابق بـا ايـن اسـتعاره، گـويى در . ای از جهان بيرون در مغز ما پديد آيـد شده بازسازی

های  ، عصب)شود كه با باالبردن پلك گشوده مى(چشم : اينجا چندين پنجره وجود دارد

بـا  كـه يى مغـزو ناحيۀ بينـا) عدسيه و شبكيه  مانند عضالت چشم، قرنيه،(ساختمان چشم 

واسـطه  تـوانيم بى شـوند و مـا مى ها بـه ترتيـب گشـوده مى گشودن پلك، همۀ اين پنجره

  .جهان پيرامون خود را ببنيم

ساز، چشـم هماننـد دوربينـى اسـت كـه در بيـرون اتـاق  های مدل اما براساس ديدگاه

) شـدن پوشـش لنـز دوربـين هماننـد گشـوده(به محض گشودن پلـك . نصب شده است

كنـد از  هـايى كـه چشـم دريافـت مى شوند؛ داده ای ساختمان چشم تحريك مىه عصب



ـز پـردازش 

طـور  بـه مـا 

هماننـد (نيم 

هـای  واقعيت

). ره كـرديم

ف اسـت و 

طريـق  را از

اشته باشـد، 

نيم؛ گـويى 

 ،كنـد ن مى

و آن  د دارد

يـرون از مـا 

واقع هـيچ  ـه

. اند ی حسـى

ند، امـا ايـن 

ی حسـى بـه 

واسـطۀ  ك بى

ن مـا سـاخته 

دی، همـين 

های  يـدگاه

كوشـند  مـى

هـا در مغـ ـن داده

ساس ايـن تلقـى، 

بيني از جهان را مـى

  ).آيند

 از شـهودها يـا و

مقاله به آنهـا اشـار

ك حسـى مـا شـفا

ای ر وقتـى منظـره 

آن منظره وجود د

بين ای مـى چ واسـطه

  . كنيم راك مى

خوبى آن را تبيين به

وجـودك حسـى 

كه چيـزی بي حالى

كـه بـ نم، درحالى

 حسـى يـا خطـای

كنن سى عرضه مى

م حسى يا خطـای

ى در واقـع ادراك

ز جهان در درون

های غيرعا گيزش

د گمان البته بى. د

مد برخـى از آنهـا 

ايـ. شوند منتقل مى

براس. شود سازی مى

شده ا لى بازسازی

آ  به نمايش درمى

ـدد تبيـين برخـى

ايى كه در آغاز م

اند كـه ادراك عيت

. گـذارد ـايش مى

ای ميان ما و آ سطه

شـفاف و بـى هـيچ

س آن جهان را ادر

امًال سازگارند و به

 نيـز دربـارۀ ادراك

كنيم، درح اك مى

بين ا روی ميـز مـى

رد از سنخ تـوّهم 

حسى يا خطای حس

تری دربارۀ توّهم ت

ها، ادراك حسـى 

مدلى است كه ا -

ت مغز ما در اثر انگ

 وجود داشته باشد

هرچنـد(اند  شـكل

حيۀ بينايى در مغز م

منظرۀ بيرونى بازس

كه مدلبينيم، بل مى

نمايش اتاق بسته  ه

ـته ديـدگاه درصـ

ها واقعيت(اند  سى

تبيين اين واقع پى 

بر جهان را بـه نمـ

رسد واس  نظر نمى

ره را به طـور شنظ

فى است كه از پِس

ز با اين واقعيت كا

 واقعيـت ديگـری

ای را ادر د منظره

پرتقـالى رظاهر  ه

موار گونهاين . رد

هايى از توّهم ح ين

  . يستند

های سرراست تبيين

ق با ايـن ديـدگاه

- به يك تعبير - ك

 گاهى ممكن است

چيزی بيرون از ما

يت دچار مش شفاف

ها به ناحي ن عصب

 و مدلى همانند م

محيط اطراف را نم

ی كه روی صفحه

ك از اين دو دسـ

 دربارۀ ادراك حس

 ساز در های پنجره

 گشودگى در براب

كنيم، به راك مى

رسد آن من ظر مى

 همانند شيشۀ شفاف

ساز های پنجره گاه

گونه كه ديديم،  

رسد هى به نظر مى

بـه المث؛ برای دارد

وی ميز وجود ندا

ساز تبيين ای پنجرهه

چندان سرراست ني

ساز ت های مدل گاه

دهند، زيرا مطابق ى

ست، بلكه ادراك

به اين ترتيب، . ت

آنكه چ را بسازد، بى

 در تبيين واقعيت 

  

  

 

طريق اين

شوند مى

م مستقيم

تصاويری

هر يك

متعارف 

ه دگاهدي

نوعى از 

بينايى ادر

بلكه به نظ

چشم ما 

ديدگ

گاما همان

گا اينكه

وجود ند

چيزی رو

ه ديدگاه

ها چ تبيين

ديدگ

دست مى

سجهان ني

شده است

ها ر مدل

ساز  مدل

90

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ار
شم

 ،
ه 

8
2

، 
ن 
تا
س
تاب

13
95

  



91  

 

 

ت
عي
اق
و

 
يه
ظر

ی ن
رو

ش 
پي

ل 
سائ

 م
 و
ها

 
ى
س
ح

ك 
را
اد
اي
ه

  

نحوی  كنند تا به ها تالش مى هايى از آن به دست دهند و برخى ديگر از اين ديدگاه تبيين

  ).شهودها را نشان دهند گونه نادرستى اين

های  تـوان مـرز دقيقـى ميـان نظريـه شود كه در حقيقت نمى به اين ترتيب، روشن مى

های  ك حســى بــه دســت داد و آنهــا را در دو دســتۀ كلــى ديــدگاهموجــود دربــارۀ ادرا

كننـد از  ها تـالش مى از آنجـا كـه همـۀ نظريـه. ساز گنجاند های مدل ساز و ديدگاه پنجره

واقعيت توّهم حسى را تبيين كننـد، معمـوالً هـر  ،ديگر سویواقعيت شفافيت و از  سويى

بـا وجـود ايـن، . سازی را دربردارند سازی و مدل ها هر دو عنصر پنجره يك از اين نظريه

اند و در نتيجه، يكى از اين  ها يكى از اين دو شهود را بر ديگری ترجيح داده بيشتر نظريه

  .تر از ديگری است در آنها برجسته) سازی سازی و مدل پنجره(دو جنبه 

نظريـۀ ، )belief-acquisition( توان از نظريۀ كسب بـاور ساز مى های پنجره در جبهۀ نظريه

 )enactive theory( و نظريــۀ انشــائى )disjunctivism( گرايى ، انفصــال)causal theory( علـّـى

شـوند  نيز شـناخته مى )direct realism( گرايى مستقيم ها با عنوان واقع سخن گفت؛ اين نظريه

 نهمچنـي). نامنـد ىم )naïve realism( گرايى خـام و مخالفان گاهى از باب طعنه آن را واقـع(

و  )adverbialism( ، قيدگرايى)qualia( ، كيفيات ذهنى)sense-datum( های دادۀ حسى نظريه

  .ساز قرار داد های مدل توان در جبهۀ ديدگاه را مى )representationalism( بازنمودگرايى

. گرا تقسيم كـرد گرا و غيرواقع توان از يك جهت به واقع ساز را مى های مدل ديدگاه

دادۀ حسـى يـا  برای مثـال(شده  گرايانه، مدل بازسازی ساز واقع های مدل هبراساس ديدگا

نمايانـد؛ برخـى از  گونـه كـه هسـت، بـه مـا مى محـيط اطـراف را همان) بازنمايى ذهنـى

گرا  هايى از قيدگرايى واقـع احتمال شكل های نظريۀ دادۀ حسى، بازنمودگرايى و به شكل

شـده بـا  گرايانـه، لزومـاً مـدل بازسازی سـاز غيرواقع های مدل اما براساس ديـدگاه ،هستند

های نظريـۀ دادۀ حسـى، نظريـۀ  محيط اطـراف مـا مطـابق نيسـت؛ برخـى ديگـر از شـكل

های  ديـدگاه ولـى ،گرا هستند هايى از قيدگرايى غيرواقع احتمال شكل كيفيات ذهنى و به

وت ميان آنها در نحـوۀ تبيينـى اسـت كـه از مـوارد گرا هستند؛ تفا ساز همگى واقع پنجره

  .دهند توّهم حسى و خطای حسى ارائه مى



د دارد و در 

 يـد بلكـه با

 های يتواقع

ع نو كشيدن

. هسـتند ىم

 ىحتـ - ىكـ

 يـيناز بـه تب

ادراك  ـت

 یها  تجربـه

 سـاز پنجـره 

از حالـت  ى

 ىادراكـ ی

از آنهـا  گـر

جـودو ىكشمكش 

كنـد، يـين هـم تب

و يينساز تب مدل ی

ك يردرصدد به تصو

تـوهم یها  تجربـه

ادراك یها تجربـه 

سـا پنجره های گاه

يـو جزئ ىشـناخت ت

كم در مـورد  سـت

 های يدگاهد. انند

ىقع را انواع متفاوت

ها تجربـه ۀ دربـار

يگد یا بـر دسـته ى

 ى به ادراك حس

را بـا هـا يتواقع ۀ

های يدگاهد. دهد ح

د يجه،و در نت ابند

مطـابق بـا واقـع و 

 يـتوجـه در ماه 

يـدگد ،در مقابـل. 

 به مسـائل معرفت

را دس يرونـىب ىء

د ىبخش آن م قوم

با واقع يرمطابقغ ی

مهـم های يـدگاهد

ىادراك حس ۀربار

مربوط  های يتقع

ۀهم تواند ىنم ای ه

يحترج يگرد ىرخ

يا ىتر م را مهم ىس

ر مـوارد ادراك م

 يچبه ه يرونىب ی

ندارنـد ىنقشـ - 

پاسخ ۀو ارائ يتف

ىشـ ها يـدگاهد ـن

تقو ياتجربه  يتماه

یها با واقع و تجربه

د يـاننـزاع م يب،

در ها يتاز واقع ی

   

  يری

در قلب واق رسد ى

يهنظر يچحتمال ه

را بر بر ها يت واقع

ه خطا و توهم حس

در ىاز حالت ذهن 

يایاش يدگاه،د ين ا

مطابق بـا واقـع ی

همچون شفاف هايى

يـا. دهند ىم يتلو

از ما ى واقع، بخش

مطابق ب یها تجربه

يترت ينبه ا. دانند ى

یا دسته يحبه ترج ت

 .ردد

  

  

 

گي نتيجه

ىبه نظر م

اح به يجهنت

از ىبرخ

مربوط به

 یواحد

براساس 

یها تجربه

ه يتواقع

اول ىحس

مطابق با 

معموالً تج

ىم ىذهن

يتنها در

گر بازمى
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