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   بازنمودگرايى به سود و زيانهايى  استدالل

  بازنمودگرايى به سود و زيانهايى  استدالل

  ∗∗∗∗ياسر پوراسماعيل

  چكيده
ای كـه در  رسيدن و استدالل از طريق خصوصيات بازنمودی نظر استدالل از طريق به

ماننــد شــرايط صــدق و دقــت تجربــه و بافــت (هـای پديــداری وجــود دارنــد  ويژگى
. انـد هايى هستند كه به نفع بازنمودگرايى مطرح شـده از جمله استدالل، )مفهومى آن

ل شـده يكبازنمودگرايى دربارw خصيصـۀ پديـداری تجربـۀ آگاهانـه از دو مـدعا تشـ
ای بدون تغيير در محتـوای بـازنمودی ممكـن  كه هيچ تغيير پديداری است؛ يكى اين
ون تغييـر پديـداری امكـان كه هيچ تغييری در محتوای بازنمودی بد نيست و دّوم اين

؛ اند های نقضى برای هر يك از اين دو مدعای بازنمودگرايى مطرح شده مثال. ندارد
دهـد،  كننـد كـه در آنهـا تغييـر پديـداری رخ مى برخى از آنها به مـواردی اشـاره مى

هرچند تغييری در محتوای بـازنمودی وجـود نـدارد و دسـتۀ دوم بـه مـواردی اشـاره 
های پديـداری  ه ويژگىك آن ىكند، ب نها محتوای بازنمودی تغيير مىكنند كه در آ مى

  .های نقض آن بررسى خواهند شد های فوق و مثال در اين مقاله، استدالل. تغيير كنند

  ها واژه كليد
رسيدن، شرايط صدق تجربه، بافت مفهومى تجربه، نژادگرايى،  نظر بازنمودگرايى، به

    .ت بدنىگرايى و احساسا گرايى، سن جنسيت

                                                        
∗ pouresmail@isca.ac.ir 
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  مقدمه
مقصـود از . دانـد تجربه را همان محتوای بـازنمودی تجربـه مى 1بازنمودگرايى خصيصۀ پديداری

های ماسـت؛ تجربـۀ  شـدن آن در تجربـه رسيدن يا پديـدار نظر خصيصۀ پديداری تجربه كيفيت به
ديـدن اسـت، پـس قرمـزی خصيصـۀ  بصری ما از ديدن گل ُرز دارای كيفيت خاصى به نام قرمـز

بازنمودگرايى خصيصۀ پديداری قرمزی را با كيفيت قرمزی خود گـل . ديداری اين تجربه استپ
های پديـداری را كيفيـت  كه طرفداران ديدگاه كيفيت ذهنى خصيصه حالى گيرد، در ُرز يكى مى

های  اسـتدالل. شـود ای كـه در تجربـه بازنمـايى مى دانند، نه كيفيت شىء خارجى خود تجربه مى
خصوصـيات ايدw كلى بازنمودگرايى وجـود دارد؛ بـرای مثـال، اسـتدالل از طريـق  متعددی برای

شرايط صـدق و شوند؛ مانند استدالل از طريق  های پديداری يافت مى ای كه در ويژگى بازنمودی
در بخـش  .رسـيدن نظـر و استدالل از طريق به آن 3و استدالل از طريق بافت مفهومى تجربه 2دقت

  .های نقض آن خواهم پرداخت ويژه، مثال هايى عليه بازنمودگرايى و به ستداللدوم اين مقاله، به ا

  هايى برای بازنمودگرايى استدالل
ديدگاهى كه تا دو دهۀ پيش در فلسفۀ ذهن رواج داشت، اين بود كه حاالت ذهنـى بـه دو دسـتۀ 

بـا تعبيراتـى  حـاالت پديـداری كـه از آنهـا. شـوند كامًال متمايز پديداری و بازنمودی تقسـيم مى
انـد و هـيچ محتـوايى را بازنمـايى  هـای تجربه شـود، كيفيت همچون كيفى و احساسى هم يـاد مى

ــدنى نمى ــرای مثــال، احساســات ب ای ماننــد درد، خــارش و قلقلــك، عــواطفى همچــون  كننــد؛ ب
خوشــحالى و خشــم و ادراكــات حســى همچــون تجربــۀ ديــداری و شــنيداری از جملــه حــاالت 

كنند؛ يعنى دربارw هـيچ  اين تلقى، درد يا خارش هيچ محتوايى را بازنمايى نمى طبق. اند پديداری
های تجربه يـا  دهند، بلكه صرفاً كيفيت چيزی نيستند يا به تعبيری، اطالعى دربارw چيزی به ما نمى

در مقابل، حاالت شناختى همچون باور و فكر دربارw چيـزی هسـتند يـا محتـوايى را . اند احساس
اين تمـايز قـاطع ميـان دو قلمـرو پديـداری و . اند كنند و در نتيجه، حاالتى بازنمودی مىبازنمايى 

از يـك جهـت، برخـى . بازنمودی در دو دهۀ اخيـر از دو جهـت بـه چـالش كشـيده شـده اسـت
بـرای . فيلسوفان معتقدند كه حاالت بازنمودی هم جنبۀ پديداری دارند و صرفاً بازنمودی نيسـتند

اين . شوند وw خاصى تجربه مىيهای پديداری دارند و به ش داشتن، ويژگى ا باوركردن ي مثال، فكر
از جهت ديگـر، . )Horgan & Timmons, 2002( مشهور است» 4پديدارشناسى حيث التفاتى«ديدگاه به 

برای مثال، درد . های بازنمودی دارند ز جنبهيبرخى اين ايده را طرح كردند كه حاالت پديداری ن
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ـ مانند آسيب در بافت بدنى خاص  ـت تجربه نيست، بلكه افزون بر اين، محتوايى صرفاً كيفي را  ـ
ايـدw اصـلى  بازنمودگرايىطرفداران . نام دارد» 5بازنمودگرايى«ديدگاه دوم . كند ز بازنمايى مىين

 بـا محتـوایكـه خصيصـۀ پديـداری تجربـۀ  ن معنـا يـبـه ا دانند مىای شهودی  ايده اين ديدگاه را
 ـمثال برای - يابيم كه درد همان است؛ چراكه در درك عرفى و روزمرw خود درمى اينی بازنمود

. دهـد فقط كيفيت تجربـۀ درونـى مـا نيسـت، بلكـه وضـعيتى را در عضـوی از بـدن مـا نشـان مى
هـای بـازنمودی مختلفـى كـه در  با اسـتناد بـه ويژگى شهود يا درك عرفى رااين بازنمودگرايان 

در ادامـه اسـتدالل از طريـق . كننـد مىتلف بيـان مخ یها وهيشدارند، به  خصيصۀ پديداری وجود
شـرايط صـدق و (های پديـداری  خصوصيات بازنمودی ويژگىو استدالل از طريق  رسيدن نظر به

  6.د شدبيان خواه )دقت يا بافت مفهومى تجربه

  رسيدن نظر استدالل از طريق به. 1
اشـياء  رسـيدن نظـر يـا بـهشـدن  گوناگون پديدار های  گونهـتعريف  بنابر ـخصيصۀ پديداری 

ترجمـه كـرد؛ بـرای  رسـيدن نظـر توان به واژگان به واژگان خصيصۀ پديداری را مى. برای ماست
ترجمـه  ،رسد م� نظر این ش�ء قرمز بهتوان به  را مى تجربۀ من خصیصۀ پدیداری قرمزی داردكه  مثال، اين

 kصـورت  برای شخص بـه Oاست؛ يعنى وقتى شىء  شىء 7ويژگى نموداری رسيدن، نظر به. كرد
نمودار شده است؛ برای مثال، وقتـى گوجـه بـرای مهـرداد  kصورت  برای او به Oرسد،  مى نظر به

هـم شـدن  واژگـان نمـودار. قرمز نمـودار شـده اسـتصورت  رسد، برای مهرداد به مى نظر قرمز به
 kشود، شـخص  برای شخص نمودار مى k كردن ترجمه شود؛ هرگاه تواند به واژگان بازنمايى مى

ــه ــابراين، واژگــان ب ــت مى رســيدن نظــر را بازنمــايى كــرده اســت؛ بن ــه واژگــان  در نهاي ــد ب توان
 رسـيدن نظـر كـه در قالـب بـه(ترجمه شود و در نتيجه، خصيصۀ پديـداری تجربـه كردن  بازنمايى

ل را بـه تفصــيل ايـن اســتدال )2001(الكــس بـرن . ويژگـى بـازنمودی دارد) توصـيف شـده اســت
دهـد كـه هـر تغييـری در خصيصـۀ پديـداری  او نشـان مى. بندی و از آن دفاع كرده است صورت

دهـد كـه بـازنمودگرايى  و از طريـق آن نشـان مى) تغييـری تـز هم(مستلزم تغييری در محتواسـت 
مقدمـۀ . كنـد تغييـری را ثابـت كنـد، دو مقدمـه را مطـرح مى كه تـز هم او برای اين. درست است

كه  e: گذراند شخصى را تصور كنيد كه دو تجربۀ پياپى را از سر مى: زير استصورت  خست بهن
حـال اگـر . هـای پديـداری متفـاوتى دارنـد ويژگى *eو  e* .eگيـرد و سـپس  پايان مى tدر زمان 



 

 

5  

الل
تد
س
ا

 
ها

ي
ي

 
 ز
 و
ود
س
ه 
ب

ان
ي

 
را
دگ
مو
زن
با

ي
ي

 

«
 

به اين معنا كه بتواند كارهای شناختى را بـا موفقيـت انجـام دهـد،  ،شخص صالحيت داشته باشد
هـر  ،توجه كند و حافظۀ خوبى داشته باشد tاش بعد از  تغييرات خصيصۀ پديداری تجربه بتواند به

اصـــل «ايـــن مقدمـــه را . اش متوجـــه خواهـــد شــد تغييــری را در خصيصـــۀ پديـــداری تجربــه
مند  تغييـرات خصيصـۀ پديـداری را شـخص صـالحيتكه  ؛ يعنى اينناميم مى» 8بخشى  اطالع خود
توانايى اجـرای ) 1: (مند سه شرط دارد شخص صالحيتن ترتيب، به اي .شود واسطه متوجه مى بى

توجه يـا تـالش ) 2(شد؛  نه شخص متوجه تغيير پديداری نمى آميز كارهای شناختى وگر موفقيت
فـرض كنيـد كـه در . نه ممكن است اين تغييـر در نظـر نيايـد بردن به تغيير پديداری وگر برای پى

ای از ميـدان ديـد شـما، پرنـدw كـوچكى بـه  در گوشـه. دای از درختان هسـتي حال تماشای منظره
توجـه شـما معطـوف بـه درختـان كـه  حالى دهد در آرامى جای خود را روی يك شاخه تغيير مى

شويد؛ زيرا به پرنده توجـه نداريـد؛  جا شما متوجه تغيير خصيصۀ پديداری خود نمى در اين. است
ظـر نخواهـد آمـد، ماننـد مـواردی كـه يـك نه تغيير پديـداری در ن داشتن حافظۀ خوب وگر) 3(

كند؛ برای مثال، از يك سايۀ آبـى  خصيصۀ پديداری به خصيصۀ پديداری بسيار مشابهى تغيير مى
تواند متوجه اين تغييـر  در اين موارد هم فقط يك حافظۀ خوب مى. به سايۀ ديگری از رنگ آبى

؛ يعنى شخص بـدون بخش است  اطالع  برای چنين شخصى تغيير در خصيصۀ پديداری خود. شود
  .برد مى واسطۀ هيچ چيز ديگری به آن پى

را  *eكند، سـپس  يابد، تجربه مى پايان مى tرا كه در  eكه  وجود داردشخصى اين اساس، بر 
 eاش  كـه از تجربـۀ گذشـته ای و حافظـه *eاش  بر اساس تجربۀ كنـونى( tكند و پس از  تجربه مى

تجربـۀ  eبرای مثال، فرض كنيد  .شود ر خصيصۀ پديداری مىمتوجه تغييری د) حاصل شده است
شـدن  برای چنين شخصى، نحوw پديدار .تجربۀ رنگ آبى تيره است *eرنگ آبى روشن است و 

اشـياء  رسـيدن نظـر يـا بـهشـدن  با نحوw پديدار) آبى روشن( eاشياء هنگام تجربۀ  رسيدن نظر يا به
 *eبـا محتـوای  eايـن بـه آن معناسـت كـه محتـوای  متفاوت است و) آبى تيره( *eهنگام تجربۀ 
مند، نحـوw  برای شـخص صـالحيت) 1: (از دو مدعااست عبارت  ،در واقع نكتهاين . تفاوت دارد

) 2(متفـاوت اسـت،  *eرسيدن اشياء هنگام تجربۀ  نظر نحوw به با eاشياء هنگام تجربۀ  رسیدن نظر به
ها هـم متفـاوت خواهـد  تفاوت است، محتـوای تجربـهم *eو  eرسيدن اشياء در  نظر وقتى نحوw به

بـه ايـن  ،شـود از اين واقعيت كه شخص متوجه تغييـر در خصيصـۀ پديـداری مى) 1(برن در . بود
  .رسيدن اشياء قبل و بعد از اين تغيير متفاوت است نظر شود كه نحوw به مدعا منتقل مى
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صـۀ پديـداری دقيقـاً بـه همـان استدالل برن برای اين مدعا اين است كه معرفـت مـا بـه خصي
يعنى معرفِت حاصل از ادراك حسى  ـجهان ساير امور آيد كه معرفت ما به  دست مى  صورتى به

رسـد كـه كتـاب روی ميـز قـرار دارد، از ايـن  طور كه وقتى به نظر ما مى همان. آيد دست مى به ـ
تـوانيم از  جـا هـم مى در اينكتاب روی ميـز قـرار دارد،  ،واقع رسيم كه به طريق به اين معرفت مى

دارای  ،واقـع بـهبه اين معرفـت برسـيم كـه جهـان   رسد، نظر مى اينكه جهان برای ما آبى روشن به
 - شخص معرفت به جهان را از طريق تعيين ويژگى پديدار شدw شـىء بيرونـى. ويژگى آبى است

به خصيصۀ پديداری هـم  ترتيب معرفت همين آورد؛ به دست مى  به -نظر رسيدن آن  يعنى نحوw به
آيد؛ يعنـى شـخص بـه جهـان  دست مى  اش به با تعيين ويژگى پديدار شدw محتوای حلولى تجربه

برای  tكه جهان قبل از  شخص با تمركز بر اين. كند شود، توجه مى طور كه برای او پديدار مى آن
تغييـر در خصيصـۀ  رسـد، متوجـه مى نظـر رسيد و اكنـون بـرای او چگونـه بـه مى نظر او چگونه به
رسـد، يعنـى بـرای او بـه آن  مى نظر وقتى جهان برای شخص به نحوw خاصى به. شود پديداری مى

ايـن . شود، به اين معناست كه شخص جهان را به آن نحوه بازنمايى كـرده اسـت نحوه نمودار مى
 *eو  eد، رســن مى نظـر متفــاوت بـه *eو  eرســاند؛ يعنـى وقتـى اشـياء در  مى) 2(ترجمـه مـا را بـه 

اگر دو تجربـۀ پيـاپى محتـوای واحـدی داشـته  به اين ترتيب،. محتواهای مختلفى خواهند داشت
های پديـداری مختلفـى  باشند، خصيصۀ پديداری واحدی خواهند داشت و اگر دو تجربه ويژگى

هـيچ : همـان ايـدw بـازنمودگرايى اسـت و ايـنداشته باشند، محتواهای مختلفـى خواهنـد داشـت 
در خصيصۀ پديداری بدون تغيير در محتوا ممكن نيست و هـر تغييـری در محتـوا مسـتلزم تغييری 

  9.تغيير در خصيصۀ پديداری است
يـا (» رسـيدن  نظـر بـه«او ميـان دو معنـای . به اين استدالل اعتراض كـرده اسـت )2003(بالك 

بـرای  pالتفـاتى  رسـيدن نظر به. و معنای پديداری التفاتىمعنای : كند تفكيك مى) »پديدار شدن«
پديـدار شـده اسـت و  Sويژگى عينى شىء بيرونى است كه برای  pبه اين معناست كه  Sشخص 

 Sويژگى سابجكتيو و درونى خود  pبه اين معناست كه  Sبرای شخص  pنظر رسيدن پديداری  به
» رسـد مـى نظر به باالی ميز كتاب«گوييم  وقتى مىبرای مثال، . است، نه ويژگى يك شىء بيرونى

 wصـورت بـاالی ميـز  به برای ما كتابرفته است؛ يعنى كار  به التفاتىبه معنای » رسيدن نظر به«واژ
بـه » رسـيدن نظـر به«از واژw » رسد مى نظر آور به شندِ غذا چِ «گوييم  اما وقتى مى. شود بازنمايى مى

را در مـورد  كنيم؛ يعنى من خصيصـۀ پديـداری چنـدش استفاده مىيا سابجكتيو معنای پديداری 
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رود كـه ويژگـى يـا  كـار مـى در مورد اول در جـايى بـه» به نظر رسيدن«به تعبير ديگر،  .غذا دارم
رسد كه ويژگـى يـا كيفيـت  نظر مى كيفيت شىء بيرونى است نه خود تجربه، اما در مورد دوم به

معنـايى كـه » رسـد كتاب باالی ميز به نظر مى«گويم  وقتى مى. خود تجربه است و نه شىء بيرونى
فهميم، اين است كه دوری ويژگى خود تجربۀ ما نيسـت، بلكـه كيفيـت كتـاب  در ابتدا از آن مى

رسـد كـه  ايـن معنـا بـه ذهـن مى» رسـد آور بـه نظـر مى غـذا چنـدش«گـوييم  است، اما وقتـى مى
بسا اين جملـه را در سـياقى   بودن ويژگى خود تجربۀ ماست و نه ويژگى غذا؛ زيرا چه آور چندش

رسد، پـس ايـن جملـه در معنـايى  نظر مى بريم كه همان غذا برای شخص ديگر لذيذ به كار مى هب
ها و  در مـورد تجربـه» رسـيدن نظـر بـه«معنـای  .رود كار مـى كامًال سابجكتيو و وابسته به تجربه به

استدالل برن تنها در صورتى درست خواهـد . خصيصۀ پديداری آنها ميان اين دو معنا مبهم است
كند كه چنـدان  بدانيم، اما بالك استدالل مى التفاتىبه معنای جا  در اينرا » رسيدن نظر به«د كه بو

نظـر  شـىء بـرای مـن قرمـز بـه«به اين ترتيـب، . روشن نيست كه آن را به معنای پديداری نگيريم
قرمـز بازنمـايى صـورت  شـىء بـرای مـن بـه) 1: (تواند بـه دو صـورت ترجمـه شـود مى» رسد مى
تجربـۀ مـن ) 2( شـود و ؛ يعنى قرمزی ويژگى عينى آن شىء است كه برای من پديدار مىدشو مى

به . ؛ يعنى قرمزی ويژگى سابجكتيو تجربۀ من استاز اين شىء خصيصۀ پديداری قرمزی را دارد
توانـد  به ايـن ترتيـب، بـرن نمى .نتيجه نخواهد داد رسيدن نظر دليل اين ابهام، استدالل از طريق به

رسـيدن در مـورد ادراكـات حسـى  نظـر های پديداری را مشابه بـه رسيدن در مورد خصيصه نظر به
كه دومى ميان معنای پديداری و التفاتى  حالى است در» رسيدن پديداری نظر به«بداند؛ زيرا دومى 

  .رسيدن مردد است نظر از به
ِ  پاسخى كه مى بـرای تمـايز  بخش د بالك داد، اين است كه مـالك فيصـلهتوان به اعتراض ن

تـوان  ايـن اسـت كـه در مـورد اولـى نمى» رسيدن التفـاتى نظر به«و » رسيدن پديداری نظر به«ميان 
رسد؛ يعنى پذيرای صدق و كذب نيسـت، امـا  نظر مى طور است كه به واقعاً همين pپرسيد كه آيا 

بـرای . تتوان اين پرسش را مطرح كرد و در نتيجه، پذيرای صدق و كذب اس در مورد دومى مى
توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيـا  مى» رسد نظر مى كتاب باالی ميز به«گوييم  مثال، وقتى مى

واقع، كتاب باالی ميز قرار دارد يا نه؛ پس اين جمله پذيرای صـدق و كـذب اسـت و در نتيجـه  به
ر ميـز قـرا یچنـد در واقـع كتـاب رو نظر من برسد كه كتاب روی ميز اسـت، هـر ممكن است به

ويژه در سـياقى  بـه(» رسد نظر مى آور به اين غذا برای من چندش«گوييم  اما وقتى مى. نداشته باشد
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توان اين پرسش را مطـرح كـرد كـه  نمى) رسد نظر مى كه همان غذا برای شخص ديگری لذيذ به
كنـد و  آور است يا نه؛ زيرا اين گزاره صرفاً به كيفيت تجربۀ من اشاره مى واقع، چندش آيا غذا به

تـوان  بـا توجـه بـه ايـن مـالك، مى. كنـد ای از خود غذا را بـرای مـن بازنمـايى نمى هيچ ويژگى
از بـاب  *eو  eهای پديـداری  نظر رسيدن جهان در مورد خصيصـه استدالل كرد كه تغيير نحوw به

رت صـو بـرای مـن بـه t؛ زيرا وقتى جهان قبل از زمـان »پديداری«است نه » رسيدن التفاتى نظر به«
تـوان ايـن  رسـد، مى نظـر مى صـورت آبـى تيـره بـه بـه tرسد و پس از زمان  نظر مى آبى روشن به

طور اسـت يـا  واقع، جهان همين پرسش را در مورد هر دو خصيصۀ پديداری مطرح كرد كه آيا به
واقع، جهان آبـى روشـن  توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا به مى tنه؟ برای مثال، قبل از زمان 

شود، خصيصۀ پديداری پذيرای صدق و كذب بـوده و در  وقتى اين پرسش مطرح مى. ست يا نها
به اين ترتيب، . خواهد بود» رسيدِن التفاتى نظر به«از باب » نظر رسيدِن جهان روشن به آبىِ «نتيجه، 

ودن خصيصـۀ پديـداری و ايـدw ی بـتواند بـازنمود نظر رسيدن مى استدالل الكس برن از طريق به
  .زنمودگرايى را پذيرفتنى كندبا

ِ . كند نشينى مى در برابر اشكال نِد بالك عقبرسد برن  مىنظر  اما به د بالك ايـن ايدw اصلى ن
جهـان بـرای مـن شـدن  يـا پديـدار رسـيدن نظر كه خصيصۀ پديداری تجربۀ من نحوw به اين :است

تغيير نباشد؛ زيـرا  يرونى همكند كه خصيصۀ پديداری با محتوای ب است، اين احتمال را منتفى نمى
جهان ممكن است بازنمايى يك محتوای بيرونى نباشـد و ممكـن اسـت صـرفاً شدن  نحوw پديدار

مقصود از نقاشى ذهنى اين است كه كيفيت مورد تجربـۀ مـا بازنمـايى . باشد 10يك نقاشى ذهنى
بـرن . هـن اسـتای در خـود ذ شفافى از كيفيت شىء بيرونى نيست، بلكه صرفاً كيفيت يا نقاشـى

، تجربـه باشندنقاشى ذهنى  ها اگر كيفيت: كوشد تا استدالل خود را با نقاشى ذهنى جمع كند مى
؛ است )يعنى معطوف به خود( 11انعكاسى یا اندازهكند و در نتيجه، تا  خود را بازنمايى مى نقاشىِ 

را بازنمـايى كنـد،  كـه واقعيتـى بيرونـى جـای آن يعنى تجربه باز هم جنبۀ بازنمودی دارد، امـا بـه
طـور كـه بـرن مـدعى  آن ـ در واقع، تفاوت در نقاشى .كند كيفيتى را در خود تجربه بازنمايى مى

، جا جهـان بيرونـى نيسـت نوعى تفاوت در متعلق بازنمايى است، هرچند اين متعلق در اين ـاست
  . بلكه نقاشى خود تجربه است

داند؛ زيرا  ن را برای بازنمودگرايى خطرناك مىنشينى بر اين عقب )Lycan, 2008(ويليام اليكن 
اگر نقاشى ذهنى را نفى نكنيم، امكان سناريوی كيفيات معكوس، معقول و پذيرفتنى خواهد بـود 
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ثابـت خواهنـد شـد و بـازنمودگرايى كـه  ـ  عنوان كيفيات تجربـه به ـو در نتيجه، كيفيات ذهنى 
طرفدار . فيات خود تجربه، در خطر خواهد افتادداند و نه كي كيفيات را كيفيات اشيای بيرونى مى
داند كـه ايـن كيفيـات را خـود تجربـه بازنمـايى كنـد، پـس  ديدگاه كيفيات ذهنى هم ممكن مى

هيچ منافاتى با نظريۀ كيفيات  ـكند طور كه برن تقرير مى آن ـ  خودبازنمايى يا بازنمايى انعكاسى
  .حساب آورد دگرايى بهتوان آن را تقريری از بازنمو ذهنى ندارد و نمى

تـوان  نشينى برن كيفيت ذهنى را بپـذيرد، مى توان گفت كه اگر هم عقب البته، در نهايت، مى
اساس بـازنمودگرايى  بر. آن را تقريری از بازنمودگرايى دانست؛ يعنى بازنمودگرايى غيرتحويلى

داند كه بدون استناد  همان مى غيرتحويلى، خصيصۀ پديداری را با نوعى از محتوای بازنمودی اين
خصيصـۀ پديـداری را بـا  پذير نيست، امـا بـازنمودگرايى تحـويلى به خود خصيصۀ پديداری فهم
توان آن را بدون استناد به خصيصۀ پديـداری  داند كه مى همان مى نوعى از محتوای بازنمودی اين

اسـاس آن  كـه بـر به اين ترتيب، ديدگاه برن تقريری از بازنمودگرايى غيرتحـويلى اسـت. فهميد
. خصيصۀ پديداری نوعى ويژگى بازنمودی است كه محتوای آن همان خصيصۀ پديـداری اسـت

ــدگاه  )Kriegel, 2009( يگــلكر ــن دي ــازنمودگرا -خــود«را اي ــد ىم 12»يىب ــه م نام ــوان ىك آن را  ت
بـه آن  - درنهايـت -اما در اين صورت، ديـدگاهى كـه بـرن  .يدهم نام »ىانعكاس يىبازنمودگرا«
تـوان  مى - طور كـه گفـتم همـان ـرسد، تقريری از بازنمودگرايى غيرتحويلى خواهد بود، اما  ىم
در اسـتدالل بـرن بـه معنـای » رسـيدن نظـر بـه«پذيری نشان داد كـه  وكذب  اساس مالك صدق بر

در ايـن صـورت، بـرن ناچـار نخواهـد بـود كـه بـه بـازنمودگرايى . التفاتى اسـت و نـه پديـداری
  .دهدغيرتحويلى تن 

  های پديداری استدالل از طريق خصوصيات بازنمودی موجود در ويژگى. 2
   استدالل از طريق شرايط صدق. 1.2

از طريق شرايط صدق و دقت خصيصـۀ پديـداری،  )Siewert, 1998, pp. 220-221(چارلز سيورت 
صـوری از ت) 1(: ايـن اسـتدالل بـر دو مقدمـه مبتنـى اسـت. كند نفع بازنمودگرايى استدالل مى به

اسـاس  بـر. امكان صدق و دقت در خصيصۀ پديـداری) 2(بازنمود در چارچوب صدق و دقت و 
يـك حالـت، كـافى اسـت حـالتى باشـد كـه بـه اعتبـار آن، بودن  مقدمۀ نخست، برای بازنمودی

بـاور حـالتى بـازنمودی اسـت؛ زيـرا  13.صدق يا دقت ارزيـابى شـود از جهتتواند  اش مى دارنده
برای مثال،  ؛توان به اعتبار داشتن اين حالت، از جهت صدق يا دقت ارزيابى كرد ىاش را م دارنده
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تواند در صورتى كه گربه روی پله باشـد،  مى گربه روی پله اسـتكه اين باور را دارد كه  Sشخص 
بـه همـين . شود عنوان صادق و دقيق ارزيابى شود و اگر گربه روی پله نباشد، كاذب دانسته مى  به

شـكل از جهـت دقـت و  مربع اش از موزائيـكِ  تواند به اعتبار تجربۀ ديـداری خص مىصورت، ش
شـكلى در بيـرون وجـود داشـته باشـد، صـادق  موزائيـك مربع ،واقـع بـهصدق ارزيابى شود؛ اگر 

شوم و اگـر چيـزی شـبيه بـه چنـين  مى شمردهو اگر وجود نداشته باشد، كاذب  يمآ ىحساب م  به
دهد كـه  اين استدالل نشان مى. شوم مى خوانده، نادقيق )نه خود آن(د موزائيكى وجود داشته باش

  .نه به اعتبار ويژگى اضافى ديگری ؛بازنمودی است ،خود خودی خصيصۀ پديداری به
ى از اشـكاالتى كـه شـايد دربـارw ايـن يكـ ، امـابحث زيادی نشده اسـت دربارw اين استدالل

از  -ست كه بسياری از احساسـات بـدنى يـا عواطـف استدالل به ذهن بسياری از افراد برسد اين ا
رسـد كـه احساسـاتى  نظـر مى رسند؛ برای مثال، به نظر نمى قابل ارزيابى به ـ  جهت صدق يا دقت

وحال يا خارش و عواطفى همچون اضطراب براساس صدق يا دقت قابل ارزشـگذاری   مثل حس
های ذهنـى محتـوای  كـه همـۀ ايـن تجربـهبرای پاسخ به اين استدالل صرفاً بايد نشـان داد . نيستند

تـوان آنهـا را ارزيـابى  بازنمودی دارند و در نتيجه، براساس استيفا يا عدم اسـتيفای آن محتـوا مى
توان  صورت كلى مى ها بحث كنيم، اما به تك اين تجربه  جا الزم نيست، دربارw تك در اين. كرد

رسـد  نظـر مى بدنى خاصى اسـت كـه بـهگفت كه در همۀ اين موارد، محتوای بازنمودی كيفيت 
تجربۀ ما بازنمايى شفافى از آن باشد؛ برای مثال، كيفيت خاصى كه هنگام تجربۀ اضطراب از سر 

توان كيفيت بدنى خاصى مثل درجۀ خاصى از فشـار خـون، تـپش قلـب و ماننـد  گذرانيم، مى مى
  .شود اينها باشد كه در مجموع در تجربۀ ما بازنمايى مى

 يداریپد يصۀخص كه ينا مربوط باشد؛ يعنى استدالل يندوم ا ۀمقدم تواند به گر مىاشكال دي
 .شـود يـابىارز ،از جهـت صـدق و دقـت توانـد ىاش بـه اعتبـار آن م است كه دارنـده ای يژگىو

صـرفاً  يـداریپد يصۀخص) 1(استدالل كنند كه  توانند ىم ىذهن ىو نقاش ىذهن يفياتطرفداران ك
ممكـن ) 2( ؛)يـرونجهـان ب wنه دربـار( گويد ىم يزیاز خود تجربه چ ىخاص يتفيك wبه ما دربار

 يریو خطاناپـذ ناپذيری يحاساس تصح بر( يمخود خطا كن یها تجربه يفياتك wكه ما دربار يستن
دقـت  يادر معرض صدق  يداریپد يصۀكه خص ييمبگو توانيم ىنم يب،ترت ينبه ا). ىذهن يفياتك

است كه از  يىها است، صرفاً باورها و حكم ای يابىارز ينمعرض چن درما  ۀاست؛ آنچه در تجرب
تا وقتى كه چنين احتمالى نفى نشود، استدالل از طريق شـرايط . اند دست آمده تجربه به ينا يقطر
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  .گويد ىنم يزیاحتمال چ اين ىنف wدربار يورتاستدالل س. صدق و دقت ناتمام خواهد بود

  ومى تجربهاستدالل از طريق بافت مفه. ٢.٢
بخـش : ل شـده اسـتيكاز دو بخش تشـ» پرويز، باور دارد كه فسفروس سيّاره است«عبارت  

است كـه بـه گـرايش خـاص شـخص بـه بخـش دوم ايـن عبـارت » پرويز، باور دارد«نخست آن 
؛ عبارتى كه به يـك واقعيـت بيرونـى اشـاره »فسفروس، سيّاره است«كه  معطوف است؛ يعنى اين

ناميم اگـر  را بافتى مفهومى مى» پرويز باور دارد كه فسفروس سياره است«ون بافتى همچ. كند مى
نتواند با حفظ شرط صـدق، بـا عبـارت » فسفروس سياره است«و تنها اگر عبارت فرعى آن مانند 

مصداق ديگری جايگزين شود؛ برای مثال، اگر عبارت فوق را با اين عبارت جـايگزين كنـيم  هم
، شرط صدق آن ضرورتاً ثابت نخواهد ماند؛ زيرا »ه هسپروس سياره استپرويز، باور دارد ك«كه 

كه بداند كه هسپروس  باور داشته باشد كه فسفروس سياره است، بدون اين كه جكممكن است 
  .داند كه فسروس و هسپروس مصداق واحدی دارند؛ يعنى سيارw زهره ز سياره است؛ زيرا نمىين

ــای  ــومى )Tye, 1995(ت ــه مفه ــذرا ب ــداری  گ ــت پدي ــودن باف ــه -ب ــرای   ب ــتداللى ب ــوان اس عن
  : ديگو ىاشاره كرده و م ـ بازنمودگرايى

هسـتند؛ بـرای  مفهـوم�نوعاً » كند را توهم حسى مى G«و » اميدوار است Fبه «بافت 
رنـگ  مثال، ممكن است من به زندگى جاودان اميد داشته باشم و يك فيل صورتى

طور مشـابهى،   به. چيزهايى وجود نداشته باشندرا توهم حسى كنم، حتى اگر چنين 
كـه بـه ماللـت جـاودان  ممكن است به زندگى جاودان اميد داشته باشم، بـدون اين

اند  غرايب فوق به اين واقعيت وابسته... اميد داشته باشم، هرچند اين دو يكى باشند 
هـای  ژگـىو از وي] يعنـى بـازنمودی[كردن حـاالت التفـاتى   داشتن و توهم كه اميد

 .)Tye, 1995, p. 107(اند  خاص حيث مفهومى

صـورت اسـتدالل صـريحى بـرای  توانـد بـه شهودی كـه در پـس ايـن تعبيـرات وجـود دارد، مـى
مفهوميـت ) 1: (صـورت زيـر اسـت سـاختار ايـن اسـتدالل بـه. بندی شـود بازنمودگرايى صورت

مفهـومى ويژگـى خـاص امـور  مفهوميت يـا بافـت: های بازنمودی ای برای ويژگى عنوان نشانه به
انـد؛  های پديـداری امـوری مفهـومى تجربه: های پديداری مفهوميت ويژگى) 2(بازنمودی است؛ 

تـوان بـه دو  را مـى) 1(مقدمـۀ . های پديداری هم خصيصۀ بـازنمودی دارنـد بنابراين، ويژگى) 3(
گذارنـد و  مـىنمـايش  هـای بـازنمودی مفهوميـت را از خـود بـه ويژگى) 1(*: گزاره تحليل كرد
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) 1(*درستى . توانند مفهوميت را از خود به نمايش بگذارند های غيربازنمودی نمى ويژگى) 1(**
كـه در  رسـد اين مـى نظـر رسـد؛ زيـرا بـه مـى نظر هم شهوداً پذيرفتنى به) 1(**. كامًال روشن است

جـايگزين مصـداقش  توان با حفظ شرايط صدق، عبارتى را با عبارت هـم های مفهومى نمى بافت
كند يـا مفهـوم خاصـى از آن  صورت خاصى بازنمايى مى روست كه شخص آن را به اين كرد، از

جـايگزين كـرد؛ زيـرا » هسـپروس«را بـا » فسـفروس«توان با حفظ صدق،  در مثال باال، نمى. دارد
های مفهـومى،  به اين ترتيب، بافت. عنوان فسفروس بازنمايى كرده است  شخص سيارw زهره را به

هـای مفهـومى دارنـد؛  های پديداری بافت ، تجربه)2(اساس مقدمۀ  بر. ازنمودی يا التفاتى هستندب
كه نقطۀ قرمـزی در گوشـۀ خيابـان وجـود  رسد نظرم م� بهطور  برای مثال، اگر درست باشد كه اين

ر كه گوجه فرنگـى قرمـزی درسد  نظرم م� بهتوان آن را با اين عبارت جايگزين كرد كه  دارد، نمى
مصـداق  هـم» گوجـه فرنگـى قرمـز«و » نقطـۀ قرمـز«گوشۀ خيابان وجود دارد، هرچند دو عبارت 

گذارنـد و از  های پديداری هـم مفهوميـت را از خـود بـه نمـايش مـى به اين ترتيب، تجربه. باشند
شـود كـه  جا كه مفهوميت ويژگى خاص امور بازنمودی اسـت، از ايـن دو مقدمـه نتيجـه مـى آن

  .اند داری ما بازنمودیهای پدي تجربه

  های نقض مثال: گرايانه هايى عليه بازنمودگرايى بيرون استدالل
 همـان ایناين ديـدگاه خصيصـۀ پديـداری تجربـه بـا محتـوای بـازنمودی (بازنمودگرايى قوی 

كند كه ممكن نيست تغيير پديداری بدون  كند؛ يعنى ادعا مى طرفه اشاره مى ای دو به رابطه) است
طور كه ممكن نيست تغييـر بـازنمودی بـدون تغييـر پديـداری رخ  مودی رخ دهد، همانتغيير بازن

دهد؛ بنابراين اگر دو خصيصۀ پديداری محتوای بازنمودی واحدی داشته باشند يا يك خصيصـۀ 
. پديداری دو محتوای بازنمودی مختلف داشته باشد، مثال نقضى برای بازنمودگرايى خواهد بـود

ای وجـود  كه محتـوای بـازنمودی ای وجود داشته باشد، بدون اين يداریهمچنين اگر خصيصۀ پد
بنابراين، سه نوع مثـال  .داشته باشد، نوع ديگری از مثال نقض برای بازنمودگرايى خواهيم داشت

  :تواند وجود داشته باشد نقض برای بازنمودگرايى مى
هـای  جـا از مثال در اين. تغيير در خصيصۀ پديداری بدون تغيير در محتوای بازنمودی: 1نوع 

های جنسيتى، ِسنّى و نژادی در خصيصۀ پديداری با وجـود محتـوای بـازنمودی  مربوط به تفاوت
هـای  همچنين محتواهای نامتعين يا نادقيق هـم در همـين دسـته از مثال. واحد سخن خواهم گفت

  .گنجند كه در ادامه به آنها خواهم پرداخت نقض مى
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بدون محتوای بازنمودی مربوط؛ مقصود من از محتوای بـازنمودی خصيصۀ پديداری : 2نوع 
احساسـات . همان دانست توان با آن اين مربوط محتوايى است كه خصيصۀ پديداری تجربه را مى

اند؛ منتقـدان معتقدنـد كـه احساسـات بـدنى هـيچ محتـوای  هـای رايجـى از ايـن دسـته بدنى مثال
ای كه بتوان خصيصۀ پديداری اين احساسـات را بـا آن  ای ندارند يا محتوای بازنمودی بازنمودی

  .همان دانست، ندارند تبيين كرد و اين
تغيير در محتوای بازنمودی بدون تغيير در خصيصۀ پديداری؛ اين همان چيزی اسـت : 3نوع 

جـا  در اين. از آن بحـث كـرده اسـت» زمـيِن معكـوس«در چارچوب سـناريوی  )1990(كه بالك 
  .ها سخن نخواهم گفت مثاِل نقض دربارw اين نوع از

 2و نـوع  1هـای نـوع  ين، در اين مقاله دربارw برخى از موضوعات مربوط بـه مثـال نقضابنابر
  .بحث خواهم كرد

  1های نوع  مثال نقض. 1

  گرايى و نژادگرايى گرايى، ِسن جنسيت) الف
هـای جنسـيتى،  كند كه بـه تفـاوت مثال نقضى برای بازنمودگرايى مطرح مى )1999(ند بالك 

برای مثال، وقتـى «. اند های رنگى مربوط تجربه ژهيو  ِسنّى و نژادی در ويژگى پديداری تجربه و به
شود كه نيمى از آن با تركيبى از نورهای قرمز و سـبز و نيمـى  ای به اشخاص نشان داده مى صفحه

تركيـب نورهـا را شـود كـه  ديگر با نور زرد يا نارنجى روشن شده است و از آنها درخواست مى
های مطابقى داشته باشند، آنها دربـارw محـل تطـابق  صفحه رنگ ای تنظيم كنند كه دو نيم گونه به

يابـد، آزمـودنى  رنـگ مى وقتـى آزمـودنى مـذكر دو طـرف صـفحه را هم. كنند اختالف پيدا مى
ژاد هـم رخ های مشابهى در مـورد سـن و نـ تفاوت. يابد مؤنث يكى از آنها را قرمزتر يا سبزتر مى

های روزمرw ما معلوم  اند كه در تعامل قدر ظريف ها آن اين تفاوت. )Tye, 2000, pp. 89-90(» دهند مى
هــای دقيـق روی افـرادی بــا  شــود، بلكـه از طريـق آزمايش شـوند و يـا بــه آنهـا تـوجهى نمى نمى

ی از و افــراد) پيــر و جــوان(، افــرادی از سـنين مختلــف )مــذكر و مؤنــث(های مختلــف  جنسـيت
به اين ترتيـب، ابصـار رنگـى از يـك . شوند معلوم مى) برای مثال، سياه و سفيد(نژادهای مختلف 

  .كند مدِرك معمول تا يك مدِرك معمول ديگر تغيير مى
در همۀ اين موارد، محتوای بازنمودی يكسان است، امـا خصيصـۀ پديـداری ديـداری تجربـۀ 
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بنابراين، ايـن مـورد . كند ياهان و سفيدان تفاوت مىرنگ ميان مردان و زنان، جوانان و پيران و س
های پديداری متفاوت در مورد  استداللى عليه بازنمودگرايى خواهد بود؛ زيرا موردی از خصيصه

ای اسـت كـه  مطـرح كـرده اسـت، تراشـه )1999(مورد مشـابهى كـه بـالك . محتوای واحد است
ها،  ژه افرادی بـا جنسـيتيو  به(عمولى گر افراد ميكند و د صورت سبِز محض تجربه مى شخص به

. كننـد تجربـه مى ،مايل به زرد صورت سبز مايل به آبى يا سبزِ  آن را به) سنين يا نژادهای مختلف
داريـم كـه سـه خصيصـۀ  -رنـگ سـطح تراشـه  -به اين ترتيب، در اين مـورد محتـوای واحـدی 

آن را تجربـه  -انـد معمولىكه سه فرد مختلـف كـه همگـى ـپديداری متفاوت از آن وجود دارد 
صـورت سـبِز  كنـد، دومـى آن را بـه صورت سبِز خالص تجربـه مى يكى اين سطح را به: كنند مى

  14.مايل به زرد صورت سبزِ  مايل به آبى و سومى آن را به
های  تواند اين راهبرد را اتخاذ كند كه در اين موارد، فقـط يكـى از خصيصـه بازنمودگرا نمى
بـرای ايـن مـدعا كـه يكـى از ايـن . انـد دقيق است و بقيه غيرواقعى يـا نادقيق پديداری، واقعى يا

كننـد،  كنـد و بقيـه آن را كژنمـايى مى های پديداری رنگ واقعى سطح را بازنمـايى مى خصيصه
طـور دقيـق بازنمـايى   ها را بـه سـايه ـ  به خالف زنان ـ  كه مردان گفتن اين. ستيدليلى در دست ن

كه سـفيدان  گرايانه است و فرض اين ترجيح جوانان بر پيران، سن. انه استگراي كنند، جنسيت مى
  .نژادگرايانه است ىتلقّ  كيز يكنند ن درست بازنمايى مى ـ اهانيبرخالف س ـ

راهبرد تای برای پاسخ به اين مشكل اين است كه اين موارد را بـه توانـايى بازنمـايى مربـوط 
دو مـدِرك . د مختلف برای بازنمايى محتواهـا متفـاوت اسـتنظر او توانايى افرا داند؛ يعنى به مى

در شـرايط ايـدئاِل ديـد، نگـاه » الف«را در نظر بگيريد كه هر دو به تراشۀ  ـتِد و آليس  ـبهنجار 
ِ . كنند مى د سايۀ آنها را دقيقـاً بـا سـايۀ فرض كنيد كه تركيبى از نورهای رنگى وجود دارند كه ت
كنـد و آن را بـا تراشـۀ ديگـری تطـابق  متمايز مى» الف«يس آن را از دهد، اما آل تطابق مى» الف«

های پديداری مختلفى دارنـد وگرنـه  خصيصه» الف«های ديداری آنها از  بنابراين، تجربه. دهد مى
بـرای » الـف«. گرفتند ها يكى مى هايشان را با تركيب رنگ هر دوی آنها خصيصۀ پديداری تجربه

. رسـد مى نظـر بـه» ’S«صـورت سـايۀ متفـاوت  بـرای آلـيس بـه و» S«صـورت سـايۀ خـاص  تد به
ای بـدون تفـاوت بـازنمودی ممكـن  بازنمودگرايى مستلزم اين است كـه هـيچ تفـاوت پديـداری

. جا، مستلزم تفاوت بازنمودی در سايه اسـت نيست، پس تفاوت پديداری ميان تد و آليس در اين
كننـد، بايـد  را دارای آن بازنمـايى مى» الـف«اری لحاظ ديد هايى كه تد و آليس به بنابراين، سايه
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های آنان را بايد واقعـى دانسـت،  جا كه تد و آليس هر دو بهنجارند و تجربه از آن. متفاوت باشند
ای بـا چنـد  جـا تراشـه نيست؛ يعنى در اين ’Sهمان  Sباشد در جايى كه » ’S«و » S«تراشه بايد هم 

را » ’S«توانـد  آلـيس توانـايى بـازنمودی بيشـتری دارد؛ او مىبنابراين، در ايـن مـورد . سايه داريم
تری در سـايه نسـبت بـه تـد  ابصـار رنگـى او بـا تنوعـات ظريـف. توانـد تشخيص دهد اما تد نمى

  .های واقعى دارند هماهنگ شده است، هرچند هر دوی آنها تجربه

  محتوای نادقيق) ب
داری نادقيق يا نامتعين يا مبهِم تجربۀ مثال خصيصۀ پدي 2های نوع  مورد ديگری از مثال نقض

توانـد دارای دو خصيصـۀ  نكتۀ اين استدالل اين است كه شىء واحـدی مى. حّسى ديداری است
صـورت نـادقيق و  صورت واضح و دقيق يا به پديداری مختلف، تجربه شود؛ يعنى ممكن است به

مختلف با محتوای بـازنمودی به اين ترتيب، موردی از دو خصيصۀ پديداری . نامتعين تجربه شود
بـرای مثـال، دو شـخص ريتـا و پِـت را در نظـر . واحد داريم كه مثال نقض بـازنمودگرايى اسـت

ِ  بگيريد كه تجربۀ ديداری ت ضعيف اسـت ای از گُل الله دارند؛ ريتا بينايى خوبى دارد و بينايى پ
طور واضـح  يتا اللـه را بـهر 15.و عينك خود را هم هنگام از سرگذراندن اين تجربه به چشم ندارد

هــای اللــه و چيــنش آنهــا، كاســبرگ آن و  طور واضــح و شــفاف گلبرگ كنــد؛ او بــه تجربــه مى
بيند و در نتيجـه فقـط يـك نقطـۀ  صورت مبهم مى بيند، اما پت اين گل را به های گل را مى پرچم

های  اری آنها خصيصههای ديد بنابراين، تجربه. بيند جا مى قرمز مبهم را بدون هيچ جزئياتى در آن
دهـد كـه خصيصـۀ پديـداری  كه محتوا يكى است و اين نشان مى پديداری متفاوتى دارند، با اين

  16.كه محتوای بازنمودی تغيير كند تواند تغيير كند بدون اين مى
كنـد كـه در آن، تجربـۀ مـا  قّوت اين استدالل از اين جهت اسـت كـه مـوردی را مطـرح مى

صورت  كيفيت مبهم و نامتعين تجربۀ ما به. دهد، نه به شىء بيرونى مى كيفيت را به خودش نسبت
. شـود صورت كيفيت خود تجربه برای ما پديدار مى شود، بلكه به كيفيت شىء بيرونى تجربه نمى

كنـد، بـرای مثـال، ديـدن  تجربـه مى واضـ( طور در مواردی كه شخص يك شىء مبهم را به ،البته
شود، نه كيفيت خود تجربه، امـا  رت كيفيت شىء بيرونى تجربه مىصو يك تصوير مبهم، ابهام به
؛ )ديدن يك شىء مـبهم نه واضح(ديدن يك شىء واضح مبتنى است  اين استدالل بر موارد مبهم
هـا را  ای برای اين مدعای بازنمودگرايى خواهد بود كه تجربۀ ما كيفيت بنابراين، مثال نقض قوی

های خـودش؛ زيـرا ايـن  كيفيتصورت  كند، نه به اء نمودار مىهای اشي صورت كيفيت برای ما به
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صـورت كيفيـت خـود تجربـه بـرای مـا  د كه در آن، كيفيتـى بـهكن استدالل موردی را مطرح مى
  .شود پديدار مى
ديدن شىء واضح را  ديدن شىء مبهم و مبهم كه هر دو مورد واضح 17معتقد است )2000(تای 

كنـد  صورت بازنمـايى مى در اولى، تجربه شىء را به اين. كرد صورت بازنمودی تبيين توان به مى
كه دارای مرزهای نامشخص و مبهمى است، اما شخص در دومـى صـرفاً بخشـى از اطالعـات را 

شخص صرفاً هيچ اطالعـاتى دربـارw مرزهـای دقيـق آن . دهد اش از دست مى دربارw متعلق تجربه
كه يكـى از دو چشـمش بسـته  حالى محيط را دراين مانند اين مورد است كه شخص . شىء ندارد
بـودن هـر دو چشـم و  بديهى است كه خصيصۀ پديداری تجربۀ ديـداری هنگـام بـاز. است، ببيند

بودن يكى از دو چشم متفاوت است، اما اين تفاوت در ميزان اطالعات دريافتى است؛ وقتى  بسته
ـ و كل تفاوت پديـداری  كنيد يك چشم شما بسته است، شما اطالعات كمتری دريافت مى در  ـ

بـه همـين صـورت، در . به همين اعتبار اسـت ـحالتى كه هر دو چشم باز هستند يا يكى باز است 
كند تا چشم قوی  مورد بينايى مبهم، چشم ضعيف يا نامتمركز اطالعات بسيار كمتری دريافت مى

رنگـى را در قالـب توانـايى كوشـد تـا بينـايى  رسد كه تای مى مى نظر به اين ترتيب، به. يا متمركز
بلكه در خود تجربـه  ـدر موارد بينايى مبهم كه ابهام در شىء بيرونى نيست : بازنمودی تبيين كند

  .شخص توانايى كمتری برای دريافت كامل اطالعات محيطى دارد ـ است

  احساسات بدنى: 2های نوع  مثال نقض. 2
هـای بـدنى فاقـد محتـوای  د و لـذتژه دريـو  شود كـه احساسـات بـدنى و بـه گاهى گفته مى

ايـن مثـال نقضـى بـرای . ای هسـتند كـه بتوانـد خصيصـۀ پديـداری آنهـا را تبيـين كنـد بازنمودی
ای  بازنمودگرايى خواهد بود؛ زيرا يا مدعا اين است كه احساسات بدنى هيچ محتـوای بـازنمودی

نمودی داشـته باشـند، يـا اگـر هـم محتـوای بـاز) يعنى حامل هيچ نـوع اطالعـاتى نيسـتند(ندارند 
ايـن خصيصـه را  ىخـوب  توانـد بـه پذير است و نمى شان جدايى محتواهايشان از خصيصۀ پديداری

با اين مشكل بايد دو كار انجام دهد؛ ابتدا بايد  يىارويبنابراين، يك بازنمودگرا در رو. تبيين كند
ل كند كه اين محتـوا استداللى برای محتوامندی احساسات بدنى صورت دهد، سپس بايد استدال

شـدن  آسـان یبرا. ای تبيين كند مانده تواند خصيصۀ پديداری احساسات بدنى را بى هيچ باقى مى
ز يـگـر احساسـات بـدنى نين بحث محدود به تجربۀ درد خواهد بود و البته، تعميم آن بـه ديار اك

  .ممكن است
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طـور شـفاف كيفيـت  بـه معتقد اسـت كـه درد )2006(آيا درد، محتوای بازنمودی دارد؟ تای 
كند؛ اگر توجه خود را بـه خصيصـۀ پديـداری درد در  موجود در عضو دردگرفته را بازنمايى مى
های نامطلوبى كه در پـای شـما تحقـق يافتـه نخواهيـد  پای خود متمركز كنيد، چيزی جز كيفيت

تجربۀ درد همان  در نتيجه، محتوای. ديابي يىخواهيد از آنها رها هايى كه شديداً مى يافت؛ كيفيت
 ىبـافت های يبتنـوع در آسـ. ديدw بدن تحقـق يافتـه اسـت هايى است كه در بخش آسيب كيفيت

 ىو كوتـاه يـممال يبآس  18يدنكشيرتصورت  مثال، درد به یبرا. شود ىموجب تنوع در دردها م
 ای ىنـواح 20الم كند؛ ىم يىرا بازنما يعىسر wاختالل تپند 19كننده زق درد زق كند؛ ىم يىرا بازنما

ُ  كند؛ ىم يىرا در درون بدن نه در سطح پوست بازنما يباز آس را در  ای ىدرد ناگهان 21ندهرّ درد ب
 يـانكـه آغـاز و پا كند ىم يىرا بازنما يبىآس 22ندهلَ درد خَ  كند؛ ىم يىاز بدن بازنما ىخاص يۀناح

درد  د؛دهـ ىرا پوشـش م ىكـوچك ياربسـ يـۀسـطح دارد و ناح يـرز ىكمـ ياسطح  یرو ىناگهان
بــدن ماننــد  ىدرونـ یهــا كشـش بخش wكـه دربردارنــد كنــد ىم يىبازنمـا را يبىآســ 23ىكـوفتگ

واقعـى ماننـد  اما همۀ موارد درد، واقعى نيستند، بلكـه مـوارد غيـر. ) Tye, 2006: نك(ست ها يچهماه
درد خيالى در مواردی است كه درد را در عضـوی . هم وجود دارد 25ارجاعى و درد 24خيالى درد
اسـاس  هـايى وجـود دارد كـه بـر كنيم كه قطع شده و وجود ندارد؛ برای مثال، گزارش به مىتجر

درد . كننـد آنها، افرادی كـه پاهايشـان قطـع شـده اسـت، در عضـو بريـدw خـود احسـاس درد مى
كـه واقعـاً درد در  حالى  كنيم، در ارجاعى در مواردی است كه درد را در عضو خاصى تجربه مـى

دارد؛ بـرای مثـال، مـوارد بسـياری وجـود دارد كـه در آنهـا درد در شـكم عضو ديگـری وجـود 
ممكـن . كه هيچ آسيبى در شكم وجود ندارد بلكه در كمر وجود دارد حالى شود، در احساس مى

ديده  نيست محتوای بازنمودی درد در اين موارد همان كيفيت واقعى موجـود در اعضـای آسـيب
تـای . وجود ندارد يا آسيبى در عضو مورد نظر وجود نداردباشد؛ زيرا در اين موارد هيچ عضوی 

كه دردهای غيرواقعى را در تبيـين خـود بگنجانـد، محتـوای بـازنمودی درد را محتـوای  برای اين
. داند كه در موارد درد واقعى، مصداق دارد اما در موارد درد خيالى مصداق نـدارد ای مى انتزاعى

همان است روشـن  ای كه خصيصۀ پديداری درد با آن اين اعىكه مقصود از محتوای انتز برای اين
  26.تری را روشن كنيم شود، الزم است نكتۀ اساسى

همـان دانسـته  ای كـه خصيصـۀ پديـداری بـا آن اين رسد كه تای ويژگى بازنمودی به نظر مى
شـته چـه مصـداقى دا ـ  اساس تلقى افالطونى كلى انتزاعى بر. داند مى 27»كلى انتزاعى«شود را  مى
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ـ باشد و چه هيچ مصداقى نداشته باشد بـرای مثـال، ويژگـى قرمـزی در ايـن تلقـى . وجـود دارد ـ
نيافته هـم  هـای مصـداق اسـاس ايـن ديـدگاه، كلى بـر. صورت جدا از همۀ مصاديق وجود دارد به

داند؛ يعنـى معتقـد اسـت كـه  را از سنخ ويژگى مى) بيرونى(تای محتوای بازنمودی . وجود دارند
هـا  ها، جزئى معموالً در اين تلقى عالوه بر ويژگى. را دهند نه اشياء ا محتوا را تشكيل مىه ويژگى

بـه ايـن ترتيـب، محتـوای بـازنمودی تركيبـى از . شـوند دهندw محتوا دانسته مى هم اجزای تشكيل
) انتزاعـى(ها خواهد بود؛ برای مثال، تركيبى از اين سيب جزئى و ويژگى كلى  ها و ويژگى جزئى

هـای كلـى و  ها، محتوای بازنمودی تركيبـى از ويژگى اساس برخى ديگر از ديدگاه اما بر. مزیقر
) جـای خـالى( xاست؛ برای مثال، تركيبى از ويژگى قرمزی و يـك ) يا جای خالى( 28دار جانگه
  .ناميد» محتوای تهى«و دومى را » محتوای دربردارندw شىء«توان  اولى را مى. قرمز

محتوای تجربۀ واقعى و محتوای  ۀ مياندو ديدگاه كامًال متفاوت دربارw رابط با اين تصوير، به
ممكن است كسى هر دو محتوا را تهى بدانـد و معتقـد باشـد كـه هـم در . رسيم تجربۀ توهمى مى

) جـای خـالى( xهای توهمى صرفاً با ويژگى كلى به همراه يك  های واقعى و هم در تجربه تجربه
-x«ال، تجربۀ يك گل قرمز چـه در مـوارد واقعـى و چـه در مـوارد تـوهمى رابطه داريم؛ برای مث

ديـدگاه ديگـر ايـن اسـت كـه . ناميـد» ديـدگاه بسـيط«توان  خواهد بود؛ اين ديدگاه را مى» قرمز 
بـرای . انـد های تـوهمى تهى اند و محتواهای تجربـه های واقعى دربردارندw شىء محتواهای تجربه

» ويژگـى قرمـزی«همـراه بـا » ايـن گـل جزئـى«بينم،  گُل قرمز را مـى مثال، وقتى در تجربۀ واقعى
محتـوای تجربـه را » قرمـز -x«دهند، اما در تجربۀ توهمى از گل قرمز  محتوای تجربه را تشكيل مى

  .ناميم مى» ديدگاه مركب«اين ديدگاه را . دهد تشكيل مى
ديدگاه بسيط است و محتوا  رسد كه تای در مورد محتوای بازنمودی تجربه قائل به نظر مى به

ويژگـى در ايـن . دانـد عالوw ويژگـى مى  را در هر دو مورد واقعى و توهمى تهى يا جای خالى به
و چـه مصـداق ) های واقعـى در تجربـه(مورد يك كلى انتزاعى است كه چه مصداق داشته باشد 

محتـوای درد . ر استطو در مورد درد هم همين. ، وجود دارد)های توهمى در تجربه(نداشته باشد 
ايـن كيفيـت در . شـود يك ويژگـى كلـى اسـت؛ يعنـى كيفيتـى كـه در تجربـۀ درد احسـاس مى

و ) تـوهم درد(يابد و در دردهـای خيـالى  ديده مصداق مى های واقعى در يك عضو آسيب تجربه
يابد، اما در هر دو مورد محتوای بازنمودی درد همان ويژگـى  مصداق نمى) خطای درد(ارجاعى 

به ايـن ترتيـب، . بخشى از آن باشند) مانند اعضای آسيب ديده(ها  كه جزئى لى است، بدون اينك
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همـان نيسـت،  ای كه در يك عضو جزئى وجود دارد، اين خصيصۀ پديداری درد با كيفيت واقعى
كيفيت درد با همـۀ انـواعى (همان است كه از يك ويژگى كلى  ای اين بلكه با محتوای بازنمودی

تشكيل شده است و شىء جزئـى ) كردن، خلندگى، كوفتگى و غيره زق تيركشيدن، زق :كه دارد
  29.بخشى از اين محتوا نيست) ديده عضو آسيب(

  ها نوشت پى 
  

1. phenomenal character 

2. truth and accuracy 
3. intensional context 
4. phenomenology of intentionality 

5. representationalism 

طـور   ها به سود بازنمودگرايي، استدالل از طريق شفافيت است كه در مقالة ديگري بـه  ترين استدالل يكي از مهم .6
  ).1389پوراسماعيل، : نك( ام پرداختهجداگانه به آن 

7. presentational 

8. self-intimacy 

هاي پيـاپي صـرفاً    تقييد به تجربه: نخست. جا دو نكتة مهم وجود دارد كه خود برن خاطرنشان كرده است در اين 9.
ذير اسـت؛ در مـورد   پ اند، تعميم هايي كه با هم متفاوت سازي بحث است وگرنه اين ايده به همة تجربه براي ساده

منـد يـا ايـدئال     تقييـد بـه شـخص صـالحيت    : دوم. توان محتواهاي مختلفي را در نظر گرفت ها مي همة اين تجربه
هـاي پديـداري مختلفـي داشـته باشـند، هرچنـد بيشـتر         تواننـد ويژگـي   دو تجربه مـي . كند استدالل را محدود نمي

تواننـد ايـن تغييـرات را     ؛ همين كـه اشـخاص ايـدئال مـي    ها را تشخيص دهند اشخاص نتوانند تغييرات اين تجربه
  .تشخيص دهند، براي تفاوت بازنمودي كافي است

10. mental paint 

11. reflexive 

12. self-representationalism 

صـورت   به اين ترتيب، آنچـه در مـتن بـه   . عنوان صادق يا دقيق توصيف كرد  توان به البته خود حالت را هم مي. 13
  .صورت صدق حالت هم بازگويي شود تواند به يان شده است، ميصدق شخص ب

تجربة ديداري صـحنة روشـني در انتهـاي يـك تونـل      ) 1: (هاي ديگري هم از همين نوع وجود دارد مثال نقض. 14
هاي پديـداري   بيند، خصيصه تاريك و دراز هنگامي كه شخص اين صحنه را با دو چشم باز يا يك چشم باز مي

كنـد، امـا    اي بازنمـايي مـي   صـورت دايـره   تجربة ديداري سكه آن را به) Block, 1993() .2(كند  يمختلفي پيدا م
يكسان اسـت  ) سكة مدور(جا محتوا  در اين. اي باشد و هم بيضي تواند هم دايره خصيصة پديداري اين تجربه مي

كنارة گوي چشم خـود را فشـار   اگر : ابصار دوگانه) Peacocke, 1993() .3(اند  هاي پديداري متفاوت و خصيصه
جا وجود ندارد؛ بنـابراين، در   رسد كه دو شيء در آن بينيد، هرچند براي شما به نظر نمي دهيد، شيء را دو بار مي

وجهـي   موارد ميـان ) Boghossian & Velleman, 1989() .4(جا يك شيء با دو خصيصة پديداري وجود دارد  اين
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)crossmodal (شيئي كه باالي سر من است و تجربة شنيداري شيئي كه باالي سر من اسـت  مانند تجربة ديداري .

انـد   هاي پديداري متفـاوت  طور كه ادعا شده است، يكي است، هرچند خصيصه جا محتواي بازنمودي آن در اين
)Block, 1995( .گرايي بيان شده است، ممكن اسـت  گرايي، نژادگرايي و سن پاسخ مشابهي به آنچه براي جنسيت 

  ).Tye, 2000, ch. 4. ساز، نك براي بررسي تفصيلي اين موارد مشكل(ها هم كارآمد باشد  در مورد همة اين مثال
طـور   چشم بر يك شيء يا چيزي از اين نوع هم بيان كـرد همـان  كردن صورت نامتمركز توان به اين مثال را مي. 15

اما من معتقدم كـه بيـان ايـن مثـال     . اند ر را كردهاين كا )Boghossian & Velleman, 1989(كه بوگوسيان و ولمان 
 )Dilworth, 2007(طـور كـه ديلـوورث     آن -در قالب ديدن يك شيء در محيط پر از مه يا غبارآلود و ماننـد آن  

اي داريم كه ميان ما و متعلق تجربه قرار دارد و  درست نيست؛ زيرا در اين موارد، شيء بيروني ـ  انجام داده است
جـا فقـط    خودش هم بخشي از متعلق تجربة ما خواهد بود مانند ديدن خـودرو در مـه يـا غبـار؛ در ايـن     در نتيجه 

خودرو متعلق تجربة ديداري ما نيست، بلكه مه يا غبـار هـم بخشـي از متعلـق تجربـة ماسـت؛ يعنـي مـن در واقـع          
: تـوان داشـت   نادقيق يا نـامتعين مـي  بنابراين، دو نوع محتواي . دارم» روي آناي از مه  خودرو با اليه«اي از  تجربه

انجامـد و   بـه عـدم دقـت يـا عـدم تعـين مـي       ...) ضعف، اخـتالل و  (مواردي كه در آنها تغيير در سازوكار حسي 
كـنم كـه نـوع دوم از     مـن فكـر مـي   . شـود  اي بيروني سبب عدم دقت يا عدم تعين مي مواردي كه در آنها واسطه
به هر صورت، موارد بينابيني هم وجود دارند؛ . ض بازنمودگرايي دانستتوان مثال نق ادراك حسي نادقيق را نمي

كمي دشوار كردن جا حكم ديدن يك شيء به سبب اشكي كه در چشم جمع شده است؛ در اين براي مثال، مبهم
، امـا مـواردي   )تا مثال نقضي براي بازنمودگرايي نباشـد (است، گرچه من تمايل دارم كه آن را از نوع دوم بدانم 

  .توانند بازنمودگرايي را نقض كنند اند و نمي ديدن چيزي از طريق عينك مات قطعاً از نوع دوم مثل مبهم
بندي كرده است كـه   طبقه» يانحراف حس«ها را با عنوان  اي از مثال نقض دسته )Bourget, 2007(ديويد بورگت . 16

در همـة ايـن مـوارد، خصيصـة     . شـود  مـي  )perspective(شامل بينايي مبهم، بينايي دوگانه و منظـر يـا زاويـة ديـد     
پديداري تغيير كرده است، بدون اينكه محتواي بازنمودي تغيير كند؛ براي مثال، وقتـي يـك چيـز را از دو منظـر     

در بينـايي دوگانـه دو   . كنـد  كه خصيصة پديداري تغيير مـي  حالي ماند در بينيم، محتوا يكسان باقي مي مختلف مي
شـود كـه در آنهـا     در كل، انحراف حسي شـامل مـواردي مـي   . محتواي يكسان وجود داردخصيصة پديداري با 

  .رسد كه تغيير يا انحرافي در سازوكارهاي حسي ما وجود دارد، نه در اشياي بيروني نظر مي به
ثال، يك براي م. اي از محتوا دارند هاي چندگانه ها اليه به اين استدالل اين است كه تجربه )1996(پاسخ اليكن . 17

بعـدي بازنمـايي كنـد و در سـطح ديگـري، آنهـا را در        تواند در يك سطح، اشيا را در فضاي عيني سـه  تجربه مي
توانند در  ها مي نظر اليكن اين است كه تجربه. گر بازنمايي كند نوعي از فضاي خودمحورانه يا وابسته به مشاهده

  ).Bourget, 2007 :نك(ها مشترك نباشند  يگر اليهمشترك باشند ولي در د) الية عيني(اي از محتوا  اليه
18. twinge 

19. throbbing 

20. ache 

21. stabbing 

22. pricking 
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23. racking 

24. phantom pain 

25. referred pain 

  .هستم )استاد فلسفة دانشگاه هاروارد( وگو با فريد مسرور اين بحث را مديون گفت .26
27. abstract universal 

28  . placeholder 

هــا ماننــد  هــاي متــافيزيكي ديگــري دربــارة ويژگــي تــوان در مــورد محتــواي بــازنمودي بــه ديــدگاه البتــه، مــي 29.
كلي متشكل از مجموعـة همـة مصـاديق يـك     ـ) trope(يا نظرية تروپ ) كلي موجود در مصداق(ارسطوگرايي 

بازنمودي به كلي متفاوت خواهد  اساس هر يك از اين دو ديدگاه تصوير ما از محتواي قائل بود كه بر ـ ويژگي
توان اين اشكال را مطرح كرد كه تصوير افالطوني مايكـل تـاي از محتـواي بـازنمودي بـا       افزون بر اين، مي. بود

آساني سازگار  گرايانه داشته باشد، به گرايانه كه قرار است چارچوبي طبيعت طرح كلي او از بازنمودگرايي بيرون
  .نيست
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