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  نفع بازنمودگرايى   بررسى استدالل شفافيت  به

  
  
  

  بررسى استدالل شفافيت

 نفع بازنمودگرايى    به

  ∗∗∗∗ياسر پوراسماعيل

  چكيده

نام    گرايانه دربار3 آگاهى بـه   نفع بازنمودگرايى بيرون   اين مقاله، استدالل رايجى بهدر 
اين استدالل با اسـتناد بـه شـفافيت . شود   بندی و بررسى مى   استدالل شفافيت صورت
هــای كيفـى آگــاهى در واقــع،    دادن ايــن اســت كـه ويژگى   آگـاهى، درصــدد نشـان

ای    های امـور بيرونـى   جربۀ آگاهانه نيستند، بلكه كيفيتهای سابجكتيو خود ت   كيفيت
در اين مقاله، اين استدالل و . اند   طور شفاف، بازنمايى شده   هستند كه در آگاهى ما به

در بخش دوم مقاله، . كنيم   بندی مى   اشكاالتى را كه به آن وارد شده، تبيين و صورت
كارگيری يــك آزمــون فكــری، نشــان    بــا تحليلــى پديدارشــناختى از شــفافيت و بــه

تـوان    تواند استداللى برای خود بازنمودگرايى باشد، اما نمى   دهيم كه شفافيت مى   مى
 .گرايانه را ثابت كرد   از طريق آن، بازنمودگرايى بيرون

  ها واژه كليد

   .ىگرايى، شفافيت، پديدارشناس   گرايى، درون   آگاهى، كيفيت، بازنمودگرايى، بيرون

                                                           
∗ pouresmail@isca.ac.ir 
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 درآمد .1

دانيم كـه دربـار? وجـود يـا چگـونگى    صورتى يك مسئلۀ متافيزيكى مى يك مسئلۀ فلسفى را در
كـه آيـا اساسـاً حـاالت ذهنـى وجـود    وجود شىء يا ويژگى خاصى باشد، مانند بحث دربار? ايـن

صـورت فيزيكـى وجـود دارنـد يـا    كـه حـاالت ذهنـى بـه   يـا ايـن) دربار? اصل وجود(دارند يا نه 
های ذهنـى مختلـف    همين مباحث را دربار? جنبه). چگونگى وجوددربار? (صورت غيرفيزيكى    به

يعنـى     -ای   هـای گـزاره   توان مطرح كـرد؛ بـرای مثـال، برخـى معتقدنـد كـه اصـًال گـرايش   هم مى
و برخـى معتقدنـد  (Churchland, 1981) وجود ندارند -ذهنى التفاتى يا بازنمودهای ذهنى یها   حالت

كننـد كـه اصـًال آگـاهى    و برخـى فكـر مـى (Dennett, 1988) وجود ندارنـدكه اصًال كيفيات ذهنى 
آگـاهى پديـداری را مفـروض  اصـل وجـودمـا در ايـن مقالـه  .(Rey, 1983)پديـداری وجـود نـدارد 

  . كنيم   گيريم و در اين باره بحث نمى   مى
ى اسـت يـا تواند اين باشد كه آيا آگاهى يك ويژگى فيزيكـ   بحث ديگر در مورد آگاهى مى

كنيم؛ برای بحـث دربـار? ايـن موضـوع،    غيرفيزيكى؛ در اين مقاله دربار? اين مسئله هم بحث نمى
كنيم اين است كه آيا آگاهى يـك ويژگـى    ای كه از آن بحث مى   مسئله. )1386پوراسماعيل، (: كن

هـای    ويژگـى گريتوان آن را در چارچوب د   هاست، يا مى   گر ويژگىيذهنى مستقل و در عرض د
 -ژه، جنبۀ بازنمودیيو   به -های ذهنى ديگر   توان آن را به جنبه   تعبير ديگر، مى   ذهنى تبيين كرد و به

خـواهيم ببينـيم    رسد كه اين مسئله هم يك مسئلۀ متافيزيكى باشد؛ زيرا مى   تحويل برد؟ به نظر مى
صورت بازنمود وجود دارد يا نه، يعنى بحـث دربـار? چگـونگى وجـود آگـاهى    كه آيا آگاهى به

  . است
عبارت ديگر، بحث بر سر اين است كه به چه اعتبـاری برخـى از حـاالت ذهنـى را حـاالت    به

كـردن    ناميم؟ پاسخ اين ديدگاه ايـن اسـت كـه حـاالت ذهنـى بـه اعتبـار بازنمـايى   ذهنى آگاه مى
پذير است يا نه، بايـد    كه ببينيم آگاهى به بازنمود تحويل   برای اين. نديآ   ىم حساب   حاالت آگاه به

وسـيلۀ    ها به   های مهم آگاهى را شناسايى كنيم، سپس بررسى كنيم كه آيا اين ويژگى   ابتدا ويژگى
» بـازنمودیديـدگاه «برد    ديدگاهى كه آگاهى را به بازنمود تحويل مى. پذيرند يا نه   بازنمود تبيين

بـاالتر يكـى بگيـرد يـا بـا    ديدگاه بازنمودی ممكن است آگاهى را با بازنمودهای مرتبـه. نام دارد
باالتر حالتى است كه حالت ذهنى آگاه را به اين اعتبار    مقصود از بازنمود مرتبه. اول   بازنمود مرتبه
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 Sبـرای مثـال، حالـت ذهنـى . شـود   وسيلۀ يك حالت ذهنى ديگر بازنمايى مى   داند كه به   آگاه مى
نظريـۀ «اين ديدگاه معموالً به نـام . آن را بازنمايى كند S1آگاه است اگر و تنها اگر حالت ذهنى 

نظريـۀ ادراك «بـاالتر از سـنخ ادراك باشـد،    معروف است؛ اگر حالـت ذهنـى مرتبـه» باالتر   مرتبه
هـا    در ايـن مقالـه از ديـدگاه. نام دارد» باالتر   مرتبه نظريۀ فكر«و اگر از سنخ فكر باشد » باالتر   مرتبه

  .)1388پوراسماعيل، (: ككنيم؛ برای بحث بيشتر دربار? اين نظريات، ن   نيز بحث نمى
بنـابراين، . اول اين است كه حالت ذهنى چيز ديگری را بازنمايى كند   مقصود از بازنمود مرتبه

، اين    شود   شناخته مى» بازنمودگرايى«معموالً با همان عنوان  اول كه   مقصود از بازنمودگرايى مرتبه
را  Pاگـر . كنـد   را بازنمايى مـى Pبه اين اعتبار يك حالت آگاه است كه  Sاست كه حالت ذهنى 

اسـت و اگـر آن را جهـات » بازنمودگرايى راسلى«های خارجى بدانيم، ديدگاه ما    اشياء و ويژگى
. خواهد بـود» ای   بازنمودگرايى فرگه«بدانيم، ديدگاه ما ) شبيه سنس فرگه( های بازنمودی   يا جنبه

) دو شـخص كـه از همـۀ جهـات مثـل هـم هسـتند(همچنين اگر معتقد باشيم كـه دو بـدل كامـل 
ايـم و اگـر معتقـد    شـده» گرايى پديداری   درون«حاالت پديداری و كيفى يكسانى دارند، قائل به 

هـای مختلفـى كـه    واسطۀ محيط   حاالت يكسانى ندارند، بلكه حاالتشان به باشيم كه دو بدل لزوماً 
اگر بازنمودی را . ايم   شده» گرايى پديداری   بيرون«كند، قائل به    گيرند، تفاوت مى   در آنها قرار مى

گرايانه بدانيم، يعنـى معتقـد باشـيم كـه ايـن    كه آگاهى پديداری با آن يكى است، بازنمود درون
بــازنمودگرايى «شــود، ديــدگاه مــا    ازنمود صــرفاً بــا آنچــه در ذهــن شــخص اســت، متعــين مــىبــ

است و اگر اين بازنمود را با امور بيرون از ذهن شخص متعـين بـدانيم، ديـدگاه مـا » گرايانه   درون
  .است» گرايانه   بازنمودگرايى بيرون«

بازنمودی است كه با آنچـه در ويژگى آگاهى يك ويژگى  :گرايانه   بازنمودگرايى بيرون •
  .شود   محيط خارج از ساختار درونِى شخص وجود دارد، متعين مى

ويژگـى آگـاهى يـك ويژگـى بـازنمودی اسـت كـه فقـط  :گرايانه   بازنمودگرايى درون •
  .شود   باآنچه در ساختار درونى شخص وجود دارد، متعين مى

و فِـِرد  (Tye, 1995) گرايـى هسـتند ماننـد مايكـل تـای   بيشتر بازنمودگراياِن معروف قائل بـه بيـرون
 اند؛ مانند ديويد چالمرز   قائل    گرايانه   اما برخى نيز به بازنمودگرايى درون .(Dretske, 1995) درتسكى

(Chalmers 2004) .گرايانه استدالل شـفافيت    ها به نفع بازنمودگرايى بيرون   ترين استدالل   يكى از مهم
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هـای ديگــری هـم بــه نفـع بــازنمودگرايى    اسـتدالل. پــردازيم   در ايــن مقالـه بــه آن مـىاسـت كـه 
نمـايى كـه در ايـن مقالـه بـه آنهـا نخـواهم    گرايانه ارائه شده است؛ همچـون اسـتدالل واقـع   بيرون

كنم، به اعتراضاتى كه به آن وارد شده اسـت،    در ادامۀ مقاله، اين استدالل را معرفى مى. پرداخت
گرايانـه ارائـه    پردازم و در پايان، تقرير ديگری از همين استدالل را به نفع بازنمودگرايى درون   مى

  .خواهم داد

  استدالل شفافيت. 2
بـر اسـاس ايـن اسـتدالل، از آنجـا كـه . كنـد   مايكل تای استدالل شفافيت را در ده گام مطرح مى
كنيم كيفيات خـود تجربـه نيسـتند،    تجربه مىتجربه يا آگاهى پديداری شفاف است، كيفياتى كه 

هـای اسـتدالل تـای را بـه تفصـيل بيـان    در ايـن بخـش همـۀ گـام. انـد   بلكه كيفيات اشيای بيرونى
  .كنيم   مى

اگر بخواهيد به كيفيت تجربۀ ديداری خود از يك منظره تمركز كنيد، تنها چيـزی  :گام اول
عبـارت ديگـر، در خـود تجربـۀ ديـداری هـيچ    بـه. آنها اسـتيابيد اشيای بيرونى و سطوح    كه مى

. بينيـد   ای است كه از طريق آن اشـيای بيرونـى را مـى   بينيد، بلكه تجربه همانند آينه   كيفيتى را نمى
رنگى را ببينيد و بخواهيد به تجربۀ ديداری خود از سرخى تمركز كنيد،    برای مثال، اگر گل سرخ

ايـن . بينيـد   بينيد، بلكه از طريق تجربه، گل سرخ را در بيرون مـى   سرخ نمى تجربۀ خود را به رنگ
دهد كه تجربۀ پديداری سرخى كيفيت خود تجربه نيسـت، بلكـه كيفيـت شـىء بيرونـى    نشان مى

هـای حسـى معتقدنـد كـه ميـان مـا و اشـيای خـارجى هويـات    البتـه، قـائلين بـه نظريـۀ داده. است
بينـيم و كيفيـات    وسـيلۀ آنهـا اشـيای خـارجى را مـى   اند كه ما بـه   ای واسطه   غيرفيزيكى و جداگانه

برای مثال، كيفيت سرخى كيفيـت خـود تجربـۀ . های حسى قرار دارند   تجربه در واقع در اين داده
داند، چرا كه شـهوداً    تای اين ديدگاه را ناپذيرفتنى مى. ديداری ما است نه كيفيت اشيای خارجى

هـای    اند و ما مستقيماً بـا خـود اشـياء و ويژگـى   كنيم، كيفيات اشيای بيرونى   كه تجربه مى كيفياتى
به اين ترتيب، گام نخست استدالل شـفافيت ايـن اسـت كـه كيفيـاتى كـه . بيرونى سروكار داريم

طـور    انـد كـه آنهـا را بـه   كنيم، كيفيات خود تجربه نيستند، بلكه كيفيات اشـيای بيرونـى   تجربه مى
  .يابيم   شفاف از طريق تجربه درمى

دهـد،    صورت كيفيات اشيای بيرونى به ما نشـان مـى   حال كه تجربۀ ما كيفيات را به :گام دوم
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اگر فرض كنيم كه در واقع، اين كيفيات بـه خـود تجربـه تعلـق دارنـد و كيفيـات اشـيای بيرونـى 
ايـم؛ چـرا كـه شـهوداً تجربـه    مند كرده   ظامنيستند، تجربۀ خود را متهم به خطای اكثری يا خطای ن

بنابراين، اگر معلوم شود كـه در واقـع ايـن كيفيـات . بايد كيفيات اشيای بيرونى را به ما نشان دهد
انداختـه اسـت و    اند، معلوم خواهد شد كه تجربه از ابتدا مـا را بـه اشـتباه مـى   مربوط به خود تجربه

كـه    داده اسـت، درحـالى   انـد، بـه اشـيای بيرونـى نسـبت مـى   تهكيفياتى را كه به خودش تعلق داشـ
  .دادن خطای اكثری به تجربه خالف شهود و كامًال ناپذيرفتنى است   نسبت

هـای    كنـيم، فقـط ويژگـى   نگری مـى   های پديداری تجربۀ خود را درون   وقتى جنبه :گام سوم
عبـارت    بـه. بـريم   ها به كيفيت تجربۀ خود پـى مـى   ژگىوسيلۀ اين وي   يابيم و به   اشيای بيرونى را مى

واسطۀ آن به كيفيـت    واسطه كيفيت تجربه را دريابيم، سپس به   طور نيست كه ابتدا و بى   ديگر، اين
يابيم و از طريق آنهـا    های اشيای بيرونى را درمى   اشيای بيرونى برسيم، بلكه برعكس، ابتدا ويژگى

طبق اين ديـدگاه، . نامند   مى» جاشده   فرضيۀ ادراك جابه«اين ديدگاه را . رسيم   مىبه كيفيت تجربه 
های درونى تجربـه را ادراك كنـيم، بلكـه در    نگری، كيفيات و ويژگى   طور نيست كه با درون   اين

ر واسـطۀ آنهـا كيفيـت تجربـه بـرای مـا آشـكا   كنـيم و بـه   های بيرونى را ادراك مى   واقع، ويژگى
هـای درونـى تجربـه كـه بـه آنهـا دسترسـى مسـتقيم    عنوان ويژگـى   پس كيفيات ذهنى به. شود   مى

  .داريم، وجود ندارند
 واقعـ�ممكن است تصور شود كـه شـفافيت فقـط بـا تجربـۀ ديـداری جا نياتا به  :گام چهارم

شـفافيت بـا امـا تـای معتقـد اسـت كـه . شـود   سازگار است و در موارد توهم ديداری منطبق نمـى
مواردی كه در آنها متعلقات تجربه واقعـى نيسـتند نيـز سـازگار اسـت؛ يعنـى در ايـن مـوارد هـم 

عبارت ديگر، در    به. ويژگى كيفى ويژگى تجربه نيست، بلكه ويژگى اشيای خارجِى معدوم است
 -ذهنـى يعنـى كيفيـات  -كه به وجود كيفيات غيرمـادی تجربـه    جای اين   موارد توهم ديداری، به

در ايـن مـوارد، كيفيتـى . شـويم   قائل شويم، به بازنمودهای معدوم يا حيث التفاتى معدوم قائل مى
برای تجربه در ذهن ما وجود ندارد، بلكه بازنمودی از يـك خـارجى معـدوم در ذهـن مـا وجـود 

معـدوم  جای پـرداختن بـه مسـئلۀ كيفيـات ذهنـى، بايـد بـه مسـئلۀ بـازنمود   به اين ترتيب، به. دارد
  .پرداخت

هـای خاصـى بـرای شـما    صورت   بينيد، اشياء به   روی خود مى   ای كه روبه   در صحنه :گام پنجم
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رسند و ضرورتاً اگر كيفياتى كه مستقيماً از آنها آگاهيد، تغيير كنند، ويژگى پديـداری    به نظر مى
» كيفيـت تجربـه و كيفيـت بيرونـىتغييـری    هـم«اين واقعيـت را . تجربۀ شما نيز تغيير خواهد كرد

  .ناميم   مى
ضرورتاً اگـر كيفيـت شـىء يـا ويژگـى : تغييری كيفيت تجربه و كيفيت بيرونى   هم

  .كند   بيرونى تغيير كند، كيفيت تجربه هم تغيير مى
وقتى بـه رنـگ تـوپ . رنگ توپى را كه مقابل شماست، در نظر بگيريد   برای مثال، سطح آبى

اگـر آن كيفيـت . پوشـاند، آگاهيـد   مستقيماً از كيفيت خاصى كه آن سطح را مـىكنيد،    توجه مى
مثال، اگر سـطح تـوپ بـا رنـگ  یبرا. خاص تغيير كند، كيفيت تجربۀ شما نيز تغيير خواهد كرد

ديگری نقاشى شود يا لنزهای رنگى بـر چشـم خـود بگذاريـد، كيفيـت تجربـۀ شـما از تـوپ نيـز 
  .ضرورتاً تغيير خواهد كرد

های باال، ويژگى پديداری ديداری چيست؟ يك فرضيه اين است    با توجه به داده :ام ششمگ
شـده    ذاتى و سابجكتيو سـطح تجربـه) يا مجموعه كيفيات(كه ويژگى پديداری ديداری، كيفيت 

امـا ايـن فرضـيه تنهـا در . است و كيفيت خود تجربه برگرفته از اين كيفيت سطح خـارجى اسـت
ای كه ميان ُمدِرك    های حسى قائل باشيم، يعنى امور غيرفيزيكى   كه به داده صورتى درست است

بهتـرين فرضـيه دربـار? ويژگـى پديـداری ديـداری بـر اسـاس . شـوند   و متعلق ادراك واسطه مـى
های باال اين است كه آن را نوع خاصى از محتوای بـازنمودی بـدانيم كـه برخـى از كيفيـات    داده

كنـد كـه چـرا ويژگـى پديـداری ديـداری،    اين فرضـيه تبيـين مـى. شوند   مى خارجى در آن وارد
كه چرا با تغيير كيفيات اشيای    كيفيتى تجربى نيست كه مستقيماً به آن دسترسى داشته باشيم و اين

كند كه چرا ويژگى پديداری ديداری چيـزی    همچنين اين فرضيه تبيين مى. كند   خارجى تغيير مى
كـه چـرا اگـر هـم    و ميان مصاديق مختلف تجربه مشترك است و ايـن دارده آن را است كه تجرب

نگرانه مستقيماً از آنهـا اطـالع داريـم را نداشـته    طور درون   هيچ چيزی در خارج، كيفياتى را كه به
  .های ديداری ويژگى پديداری را دارند   باشد، تجربه

شـوند كـه شـخص از طريـق    اتى دانسـته مـىدر تلقى سنتى، كيفيات ديداری كيفي :گام هفتم
نگری مستقيماً از آنها بـاخبر اسـت؛ يعنـى كيفيـات ديـداری در ايـن تلقـى، كيفيـات خـود    درون
. وجـود ندارنـد بـرای تجربـهاين تلقى نادرست است؛ كيفياتى . اند نه كيفيات اشيای خارجى   تجربه
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نگری بـه آنهـا    مستقيماً از طريق درونتلقى درست اين است كه كيفياتى وجود دارند كه شخص 
انـد نـه    دسترسى دارد، اما اين كيفيات اگر كيفيِت چيزی باشند، كيفيات اشياء و سـطوح خـارجى

ــه ــداری را متعــين مــى. كيفيــات خــود تجرب ــۀ دي ــد و    ايــن كيفيــات ويژگــى پديــداری تجرب كنن
  .ناميد» كيفيات پديداری«توان آنها را    رو، مى   همين از

تای در اين گام، فرضيۀ خود را از ويژگـى پديـداری ديـداری، بـه سـاير جهـات  :گام هشتم
بـرای مثـال، ويژگـى پديـداری . دهـد   تعمـيم مـى) شنيداری، بويـايى، چشـايى و بسـاوايى(حسى 

ای اسـت كـه صـدای    شنيداری، كيفيت خود تجربۀ شنيداری نيست، بلكـه كيفيـت شـىء بيرونـى
تـوان آن را ضـبط    خود صدا امری عينى و خارجى است كه مـى. دهد   مىخاصى را از خود بيرون 

طور عمومى بـه آن دسترسـى داشـت و تجربـۀ شـنيداری مـا از همـين كيفيـت حكايـت    كرد و به
ويژگى پديداری بويايى هم كيفيت خود تجربۀ بويايى نيست، بلكه كيفيت امری بيرونى . كند   مى

  .شود   هم منطبق مى جا نياشين گفته شد، در های پي   همۀ آنچه در گام. است
تای در اين گام، فرضيۀ خـود را بـه احساسـات بـدنى مثـل درد، خـارش و قلقلـك  :گام نهم

جایی کـه درد در آن احسـاس برای مثال، اگر شما به احساس درد خود توجه كنيد، به . دهد   تعميم مى
�در انگشت شست دسـت راسـت خـود احسـاس مثال، اگر درد را  یبرا. توجه خواهيد كرد شود   م
وقتـى بـه درد خـود توجـه . كنيد، هنگام توجه به درد، به انگشت خـود تمركـز خواهيـد كـرد   مى
واسطه از كيفيت يا مجموعه كيفيـات خاصـى كـه در انگشـت خـود    طور مستقيم و بى   كنيد، به   مى

اين كيفيت يـا مجموعـه كيفيـات خـالص  خواهيد از تجربۀ   كنيد، باخبريد و مى   آنها را تجربه مى
اين كيفيت يا مجموعه كيفيات، امری خارجى است كه برای مثال، در انگشت شما وجـود . شويد

ايـن در مـورد دردهـای خيـالى هـم صـدق . كنـد   دارد و تجربۀ دردناك شما آن را بازنمـايى مـى
كنـد، از كيفيـت مسـتقيم و    مثًال كسى كه پايش قطع شده، اما در پايش احساس درد مـى. كند   مى
  .كند   واقع وجود ندارد، اما آن را تجربه مى   ای در پايش باخبر است كه به   واسطه   بى

. دهـد   و حال نيز تعميم مى    تای فرضيۀ خود را به ويژگى پديداری عواطف و حس :گام دهم
كنـد، در    نگـری مـى   در مورد عواطف، ويژگى پديداری عواطف كه شخص آن را مستقيماً درون

برای مثال، اگر شـخص احسـاس حسـادت كنـد، احتمـاالً . شود   نواحى خاصى از بدن احساس مى
ای كـه    كيفيـت تجربـه. رود   تپد و فشـار خـونش بـاال مـى   رود، قلبش تندتر مى   شكمش ضعف مى
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اگـر . ى اسـتگذراند، بازنمايى ويژگى همين حاالت بدن   شخص هنگام تجربۀ حسادت از سر مى
ايـن . شخص به كيفيت تجربۀ حسادت توجه كند، چيزی جز همين حاالت بـدنى نخواهـد يافـت

  .(Tye, 2002)   ويژگى پديداری در واقع كيفيت حاالت بدنى است، نه كيفيت خود تجربه 
كيفيات ذهنى به معنای كيفيات ذاتى تجربـه وجـود ندارنـد، ) 1ها اين است كه    نتيجۀ اين گام

ويژگـى پديـداری تجربـه كيفيـت خـود تجربـه ) 2كيفيات اشيای خارجى وجـود دارنـد؛ و بلكه 
ــت اشــيای خــارجى اســت ــن دو مــدعا فرضــيۀ . نيســت، بلكــه بازنمــايى كيفي ــازنمودگرايى «اي ب

  .دهند   را تشكيل مى» گرايانه   بيرون
ويژگى پديـداری كيفيـت خـود تجربـه نيسـت، بلكـه : گرايانه   بازنمودگرايى بيرون

  .ازنمايانند? كيفيت شىء خارجى استب
) 2كيفيتى ذاتى و متعلـق بـه خـود تجربـه نيسـت؛ ) 1بر اساس اين ديدگاه، ويژگى پديداری 

در نتيجه، امـور ) 3آنچه در خود تجربه وجود دارد، صرفاً بازنمايى كيفيت شىء خارجى است؛ و 
  .بخشند   عين مىويژگى كيفى را ت) شوند   به معنايى كه شامل بدن نيز مى(محيطى 

  بندی استدالل   صورت. 1.   2
. بنـدی كـرده اسـت   استدالل شفافيت را در قالب سـه گـزاره صـورت (Stoljar, 2004) دنيل استولجر

اسـت و ) 1(مـدعايى نظـری دربـار? ) 2(بيان يك داد? پديدارشـناختى اسـت، گـزار? ) 1(گزار? 
كـه كيفيـات    وجود كيفيات ذهنى است؛ يعنى ايـنمبنى بر انكار ) 2(بيان الزمۀ منطقى ) 3(گزار? 

  .اند   ذهنى كيفياِت تجربه نيستند، بلكه اگر كيفيت چيزی باشند، كيفيت اشيای خارجى
هـای ذاتـى تجربـۀ بصـری    خود را به ويژگى توجـهنگاه كن و ) برای مثال(به يك درخت ) 1(

كـردن خواهيـد    توجـههايى كـه بـرای    شود كه تنها ويژگى   بينى مى   پيش. خود معطوف كن
  .اند   اند كه در تجربه برای شما ظاهر شده   های درخت   يافت، ويژگى

بينـى    پيش(بينـى    و يـك پيش) معطوف كـن... نگاه كن و (...اين گزاره را متشكل از يك توصيه 
ختى را بيـان اسـت و صـرفاً يـك داده يـا واقعيـت خـام پديدارشـنا) خواهيـد يافـت...شود كه    مى
های بصری خود به هنگام ديدن يـك درخـت تمركـز كنيـد، چيـزی جـز    اگر بر ويژگى. كند   مى

  .های درخت را نخواهيد يافت   ويژگى
اش آنها را    هايى كه تجربه   كردن به اشياء و ويژگى   نگری، شخص از طريق توجه   در درون) 2(
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  .شود   اش آگاه مى   جربههای ذاتى ت   كند، از ويژگى   بازنمايى مى
ايـن اسـت كـه شـخص از ) 2(مـدعای . مبتنـى اسـت) 1(اين گزاره مدعايى نظری اسـت كـه بـر 

هـايى    ويژگى -واسطۀ چيز ديگـری   شود، بلكه به   طور مستقيم مطلع نمى   های ذاتى تجربه به   ويژگى
تنهايى كيفيـات ذهنـى را    ين گزاره بـها. شود   از آنها مطلع مى -شوند   اش بازنمايى مى   كه در تجربه

  .رساند   مى) 3(كند، اما ما را به گزار?    رد نمى
  .اش مطلع نيست   های ذاتى تجربه   از ويژگى مستقیمًانگری، شخص    در درون) 3(

گرايى دربـار?    گرايى دربار? كيفيات ذهنى نادرست اسـت؛ زيـرا اگـر واقـع   واقع) 3(بر اساس 
اش مطلـع باشـد،    آيد كه شخص مسـتقيماً از كيفيـات تجربـه   درست باشد، الزم مى كيفيات ذهنى

  .اش مطلع نيست   شخص مستقيماً از كيفيات تجربه) 3(كه بر اساس    درحالى
كند، بلكه ذاتيـت    بينيم، اوالً اين استدالل ذاتيت ويژگى پديداری را رد نمى   طور كه مى   همان

ــد    هــای خــارجى مــى   تيــت اشــياء و ويژگــىآن را بازنماياننــد? ذا البتــه ممكــن اســت برخــى (دان
ذاتيـت ويژگـى پديـداری را انكـار  -غير از اسـتدالل شـفافيت  -بازنمودگرايان به داليل ديگری 
كنـد و    از كيفيـات را انكـار مـى مسـتقیمثانياً اين استدالل اطالع ). كنند و آن را امری ربطى بدانند

هـايى كـه    واسـطۀ ويژگـى   طبـق ايـن اسـتدالل، شـخص بـه. از كيفيـات نيسـتمنكر مطلق اطالع 
  .شود   های ذاتى تجربه مطلع مى   كند، از ويژگى   اش آنها را بازنمايى مى   تجربه

  اشكاالت نِد بالك به استدالل شفافيت. 2.2
ه نظـر او بـ. بالك معتقد است كه اين استدالل مبتال به خطا در روش فلسـفى اسـت: اشكال اول

نيسـت كـه صـرفاً بـر اسـاس ) يا ممكن(كردن به يك ديوار آبى كار آسانى است، اما آسان    نگاه«
نگری، به اين پرسش كامًال نظری پاسخ دهيم كه آيا با نگاه كردن بـه يـك ديـوار آبـى، از    درون

بـا  جا نيااست كه در اشكال بالك اين . (Block, 1990) »ام مطلع هستم يا نه   های ذاتى تجربه   ويژگى
روييم؛ يعنى اين مسئله كه آيا هنگام از سر گذراندن يك تجربۀ بصری، از    يك مسئلۀ نظری روبه

اسـتدالل شـفافيت صـرفاً بـر اسـاس يـك داد? . ايـم يـا نـه   هـای ذاتـى تجربـۀ خـود مطلـع   ويژگى
بـه ايـن پرسـش،  -بصـریهای ذاتى در موارد تجربۀ    كردن به ويژگى   يعنى توجهـ پديدارشناختى
توانـد بـه    تنهـايى نمـى   نِد بالك معتقد است كه يـك داد? پديدارشـناختى بـه. دهد   پاسخ منفى مى

  .مسئلۀ يادشده پاسخ دهد
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ای كه بايـد بـه آن    اوالً، مسئله. كند   به دو خلل در اين اشكال اشاره مى )Stoljar, 2004(استولجر 
ايم يا نه، بلكه مسئله ايـن اسـت كـه    های ذاتى تجربه مطلع   ويژگىپاسخ دهيم اين نيست كه آيا از 

طرفداران استدالل شفافيت اطالع مـا را . ايم يا نه   مطلع طور مستقیم   بههای ذاتى تجربه    آيا از ويژگى
. كننـد   ها رد مى   كنند، بلكه اطالع مستقيم ما را از اين ويژگى   های ذاتى تجربه انكار نمى   از ويژگى

دهنـد،    به پرسش يادشده پاسخ نمى» نگری   صرفاً بر اساس درون«ثانياً، طرفداران استدالل شفافيت 
  .دهند   نگری و يك مقدمۀ ديگر به اين پرسش پاسخ مى   بلكه بر اساس درون

صـورت    توان بـه   كند و شفافيت را مى   هارمن بر شفافيت ادراك حسى تكيه مى« :اشكال دوم
ايـن . مدعا تعريف كرد كه نتيجۀ تمركز بر تجربه صرفاً توجه و اطالع از متعلـق تجربـه اسـتاين 

مانند نگاه كردن به يك گوجۀ  ـای دربار? توجه در يك موقعيت آشنا   نكته از اين جهت كه نكته
كنـد، بيشـتر    شخص هر چه بيشتر به خود ايـن تجربـه تمركـز مـى. است، يقيناً درست است ـقرمز
ديگر متمايزاند و ادعای شـفافيت    اما توجه و اطالع از يك. ه قرمزی خود گوجه خواهد بودمتوج

شخص ممكن است از چيزی مطلع باشـد كـه . انداز است   در مورد اطالع، صريحاً نادرست و غلط
وگـوی شـديدی باشـد و در آن    برای مثال، ممكن است كسـى سـرگرم گفـت. به آن توجه ندارد
كه بـه سروصـدای    كشى از بيرون موجب بلندتر شدن صدای او بشود، بدون اينهنگام، صدای چ

كـه كسـى در مـورد آن چيـزی بگويـد كـه در ايـن صـورت    بيرون توجهى داشته باشد، مگر ايـن
  (Block, Mental Paint, 2000).  »يابد كه در تمام اين مدت، از آن مطلع بوده است   شخص درمى

به اين اشكال اين است كه بالك تصور كرده است كـه طرفـدار  (Stoljar, 2004) پاسخ استولجر
تمـايز ميـان . اش مطلع نيسـت   های ذاتى تجربه   استدالِل شفافيت مدعى است كه شخص از ويژگى

هـای ذاتـى    كنـد؛ زيـرا از توجـه نكـردن شـخص بـه ويژگـى   توجه و اطالع ايـن مـدعا را رد مـى
بسا شخص به چيزهايى توجه    ها مطلع نباشد؛ چه   ص از اين ويژگىآيد كه شخ   اش الزم نمى   تجربه

ست كه طرفدار استدالل شفافيت چنـين ادعـايى را جا نيااما نكته . كند كه از آنها مطلع است   نمى
مطلع » طور مستقيم   به«اش    های ذاتى تجربه   كند، بلكه معتقد است كه شخص از ويژگى   مطرح نمى

كنـد؛ زيـرا    تمايز ميان توجه و اطالع اين مدعا را تضعيف نمـى. كه اصًال مطلع نباشد   نيست، نه اين
آمـد كـه    اش داشت، الزم مى   های ذاتى تجربه   ای از ويژگى   واسطه   اگر شخص اطالع مستقيم و بى

هـای    كـه صـرفاً از ويژگـى   اش از آن ويژگـى مطلـع شـود، درحـالى   كردن به تجربه   از طريق توجه
  .شود   اشيای بيرونى مطلع مى
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ای پديدارشناختى است، بـه    كه نكته) 1(بالك معتقد است كه انتقال از گزاره : اشكال سوم
واسـطه حاصـل    هـای ذاتـى تجربـه بـى   كه اطالع از ويژگى   يعنى اينـ كه مدعايى نظری است) 2(

در «. نادرست است    -آيد   دست مى   خارجى به های اشيای   واسطۀ اطالع از ويژگى   شود، بلكه به   نمى
تـان    هـای تجربـه   كردن به جنبـه   روشنايى روز چشمان خود را ببنديد و شايد تصور كنيد كه توجه

ای بودنـد كـه    هايى كه پديدارشناسى ديداری دارنـد، از سـنخ تجربـه   اگر همۀ تجربه. آسان است
گذراند، ترديد دارم كه اين فرضـيه كـه    وز از سر مىشخص هنگام بستن چشمانش در روشنايى ر

  (Block, 2000). »افتاد   كردن به خود تجربه يا اطالع از آن ممكن نيست، مقبول مى   توجه
فهمـد كـه فاقـد حيـث    ای مـى   صورت مورد خاصـى از تجربـه   استولجر اين اشكال را صرفاً به

بـر اسـاس برداشـت . زند   ك در جای ديگری مثال مىالتفاتى يا محتواست، همانند ارگاسم كه بال
هـا متعلقـى ندارنـد    استولجر از اين اشكال، تجربه در اين موارد شفاف نيست؛ زيرا اين قبيل تجربه

) 2(بـه ) 1(در ايـن صـورت، انتقـال از . كردن به آنها بـه متعلقشـان تمركـز كنـيم   كه هنگام توجه
  1.ها صادق نيست   جربهدر مورد همۀ ت) 1(درست نيست؛ زيرا 

اوالً، اگر هم حق بـا بـالك باشـد كـه در . كند   سپس استولجر دو ايراد به اين اشكال وارد مى
ها در روشنايى روز، ارگاسم و مانند آن، تجربۀ مـا محتـوا يـا    موارد خاصى مثل تجربۀ بستن چشم

ى برخـوردار اسـت، همچنـان متعلقى ندارد، استدالل شفافيت در مواردی كه تجربه از حيث التفات
گرايـى در مـورد كيفيـات ذهنـى مايـل نيسـتند كـه    اما مطمئناً طرفداران واقـع. درست خواهد بود

انكار كنند و فقـط در مـواردی مثـل بسـتن  ـبرای مثالـها    كيفيات ذهنى را در مورد تجربۀ رنگ
بنـابراين، انكـار كيفيـات . چشم در روشنايى روز و ارگاسم به وجود كيفيـات ذهنـى قائـل شـوند

  .كند   ها انكار آنها را در مواردی مثل ارگاسم هم پذيرفتنى مى   ذهنى در مورد اموری مثل رنگ
انـد، اخـتالف    كنـد، فاقـد حيـث التفـاتى   يـاد مـى هايى كه بالك از آنها   كه تجربه   ثانياً، در اين

هـا نيـز از حيـث    معتقد است كـه ايـن قبيـل تجربـه (Tye, 2000) برای مثال، مايكل تای. وجود دارد
برای مثال، تجربـۀ ارگاسـم حالـت بـدنى خاصـى را در نـواحى جنسـى بـدن . التفاتى برخوردارند

  .كند   بازنمايى مى

  ه استدالل شفافيتاشكال استولجر ب. 3.   2
  .داند   آميز مى   را مغالطه) 3(به ) 2(استولجر انتقال از 
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اش آنهـا را    هايى كه تجربـه   كردن به اشياء و ويژگى   توجه از طریقنگری، شخص    در درون) 2(
  .شود   اش مطلع مى   های ذاتى تجربه   كند، از ويژگى   بازنمايى مى

  .اش مطلع نيست   های ذاتى تجربه   از ويژگى قیمًامستنگری، شخص    در درون) 3(
ــق توجــه ــن از طري ــه نظــر او، ممكــن اســت م ــه اشــياء و ويژگى   ب ــای بازنمايى   كردن ب شــده از    ه

. ها اطالع مسـتقيم نداشـته باشـم   های ذاتى تجربه مطلع شوم و در عين حال، از آن ويژگى   ويژگى
) از طريق بررسى دقيق اطالع مستقيم؛ و ب) الف: تقرير كردتوان    اين اشكال را به دو صورت مى

  .كردن   از طريق بررسى دقيق توجه
) 1: (شـود   كنيم، دو مسئله مطـرح مـى   دقت بررسى مى   را به» اطالع مستقيم«وقتى مفهوم ) الف

از  تناطـالع داشـمعنـای ) 2(های ذاتى تجربه چيسـت و    اطالع شخص از ويژگى بودن   مسـتقیممعنای 
تبيـين كالسـيك پـذيرفتنى ) 1(در مـورد مسـئلۀ . طور مستقيم چيسـت   های ذاتى تجربه به   ويژگى

 S: كنـيم   صورت زير بيان مى   مستقيم از چيزی را بهغیربر اساس اين تبيين، ابتدا معنای اطالع . است
مطلـع باشـد  xاز  yواسـطۀ اطـالع از    مطلـع اسـت كـه بـهx طـور غيرمسـتقيم از    تنها در صورتى به

صـورت زيـر    از چيـزی را بـه مسـتقیمسپس معنای اطـالع . ديگر متمايزند   از يك xو  yكه    درجايى
مطلـع باشـد و  xاز  S) الـف(مطلـع اسـت كـه  xطور مستقيم از    تنها در صورتى به S: كنيم   بيان مى

اطالع مستقيم از تجربه ايـن اسـت پس معنای . مطلع نباشد xطور غيرمستقيم از    به 2)صرفاً ( S) ب(
  .واسطۀ اطالع از چيز ديگری حاصل نشده باشد   كه شخص از تجربه مطلع باشد، اما اين اطالع به

تفكيك مهمى كه درتسكى در اين خصوص انجام داده است، تفكيك ميـان : اما مسئلۀ اطالع
برای مثال، وقتى شخص به شىء در حـال . (Dretske, 1999)وی است       -ش و اطالع       -وا، اطالع       -اطالع

اسـت؛ اطـالع او از ) اطالع از شىء(» ش       -اطالع«كند، اطالع او از خود آن شىء    حركت نگاه مى
اسـت و ) اطـالع از ويژگـى(» وی       -اطـالع«های شىء اسـت،    حركت آن شىء كه يكى از ويژگى

اطـالع از (» وا       -اطـالع«كـردن اسـت،    ء در حـال حركـتشـى) اين گزاره كـه(كه    اطالع او از اين
هــای ذاتــى آن هــم ممكــن اســت شــخص از خــود    در مــورد تجربــه و ويژگــى. اســت) واقعيــت

هـای ذاتـى آن مطلـع باشـد؛ ايـن    ممكن است از ويژگـى. ش است       -مطلع باشد؛ اين اطالع تجربه
های ذاتـى را دارد، مطلـع باشـد؛ ايـن    تجربه اين ويژگى كه   وی است و ممكن است از اين       -اطالع
كسـى از  انـد؛ بـرای مثـال، ممكـن اسـت   ديگر مستقل   اين سه مفهوم منطقاً از يك. وا است       -اطالع
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  .وی از آن داشته باشد       -وا يا اطالع       -كه اطالع   ش داشته باشد، بدون اين       -   چيزی اطالع
شود كه اطالع مسـتقيم از تجربـه    ، معلوم مى»اطالع«و » بودن   مستقيم«با توجه به معانى  بنابراين

  :توان تصور كرد   را به نُه صورت مى
  .ش از هيچ چيز ديگر       -واسطۀ اطالع   ش دارد، اما نه به       -اطالع eاز تجربۀ  S ) الف4(
  .وی از هيچ چيز ديگر       -واسطۀ اطالع   نه بهش دارد، اما        -اطالع eاز تجربۀ  S) ب4(
  .وا از هيچ چيز ديگر       -واسطۀ اطالع   ش دارد، اما نه به       -اطالع eاز تجربۀ  S) ج4(
  .ش از هيچ چيز ديگر       -واسطۀ اطالع   وی دارد، اما نه به       -اطالع eتجربۀ  Cاز ويژگى  S) د4(
  .وا از هيچ چيز ديگر       -واسطۀ اطالع   وی دارد، اما نه به       -اطالع eتجربۀ  Cاز ويژگى  S)  ه4(
  .وی از هيچ چيز ديگر       -واسطۀ اطالع   وی دارد، اما نه به       -اطالع eتجربۀ  Cاز ويژگى  S) و4(
ش از هيچ        -واسطۀ اطالع   بهوا دارد، اما نه        -را دارد، اطالع Cويژگى  eكه تجربۀ    از اين S) ز4(

  .چيز ديگر
وی از        -واسـطۀ اطـالع   وا دارد، امـا نـه به       -را دارد، اطـالع Cويژگى  eكه تجربۀ    از اين S) ح4(

  .هيچ چيز ديگر
وا از هـيچ        -واسطۀ اطالع   وا دارد، اما نه به       -را دارد، اطالع Cويژگى  eكه تجربۀ    از اين S) ط4(

  .چيز ديگر
دانـد؛    را مناسب مقام مى) ط4(ها، كدام يك با مسئلۀ ما مناسب است؟ استولجر    از ميان اين گزينه

بـرای مثـال، . هـای آن هسـتند   وی مستلزم ادراك حسى شىء يا ويژگـى       -ش يا اطالع       -زيرا اطالع
وی  -هـای آن را ببينـيم، از آن اطـالع    و اگر ويژگـى ش داريم       -اگر چيزی را ببينيم، از آن اطالع

آيـد    وی داشته باشـيم، الزم مـى       -ش يا اطالع       -های آن اطالع   اگر در مورد تجربه يا ويژگى. داريم
هايش قابل ادراك حسى باشند كه خـود مسـتلزم ايـن اسـت كـه ُمـدلى    كه خود تجربه و ويژگى

. كه اين مدل شديداً ناپذيرفتنى و خالف شـهود اسـت   نگری بپذيريم، درحالى   ادراكى را از درون
-ش يـا اطـالع       -نگری را كنار بگذاريم، بايد امكان اطـالع   پس اگر بخواهيم مدل ادراكى از درون

تجربه ممكن  وا را از       -های آن را منتفى بدانيم و در نتيجه، فقط بايد اطالع   وی از تجربه و ويژگى       
  .است) ط4(بدانيم؛ يعنى تنها گزينۀ مناسب 

پـذيرفتنى ) 3(بـه ) 2(شود كه چرا از نظر استولجر، انتقـال از    با توجه به اين نكات، روشن مى
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به اين معنا خواهد بود كـه شـخص ) 3(تصور كنيم، ) ط4(صورت    اگر اطالع مستقيم را به. نيست
های ذاتى خاصى را دارد، مطلع است، بدون واسطۀ اطـالع از    گىاش ويژ   از اين واقعيت كه تجربه

هـايى    واسطۀ اطـالع از اشـياء و ويژگـى   گويد كه شخص به   صرفاً مى) 2(اما . هيچ واقعيت ديگری
هـای ذاتـى دارد، اطـالع    اش ويژگـى   شوند، از اين واقعيت كه تجربه   اش بازنمايى مى   كه در تجربه

) ح4(يـا ) ز4(وی اسـت كـه از سـنخ        -ش يـا اطـالع       -واسطۀ اطالع   وا به       -يعنى اطالع كند؛   پيدا مى
، از )ش       -كه شىء اسـت يعنـى اطـالع(ديدن كابينت  با برای مثال، اگر كسى). ط4(خواهد بود نه 

. دانـيم نـه غيرمسـتقيم   اين واقعيت مطلع شود كه كابينت در اتاق من است، اطالع او را مستقيم مى
واسطۀ اطالع از يك واقعيت ديگر مطلع نيستيم، بلكه از يك واقعيـت    از يك واقعيت به جا نيادر 

از مـوارد اطـالع ) ح4(و ) ز4(دهـد كـه    ايـم و ايـن نشـان مـى   واسطۀ اطالع از يك شـىء مطلـع   به
  .اند نه غيرمستقيم   مستقيم

. دقت بررسى كنـيم   را به» كردن   توجه«است كه مفهوم  روش دوم برای تقرير اشكال اين) ب(
توجه «؛ استولجر اين نوع از توجه را »فكر كردن دربار? چيزی«) 1: دو معنا يا كاربرد دارد» توجه«

؛ اسـتولجر »گـر حـواسيتمركزكردن دربار? متعلقات گونـاگون بينـايى و د«) 2. نامد   مى» شناختى
دو » توجـه«از اسـتدالل شـفافيت، واژ? ) 1(در مقدمۀ . نامد   مى» اكىتوجه ادر«اين نوع از توجه را 

  :رود   كار مى   بار به
های ذاتـى تجربـۀ بصـری    خود را به ويژگى توجهنگاه كن و ) برای مثال(به يك درخت ) 1(

خواهيـد  كردن   توجـههايى كه بـرای    شود كه تنها ويژگى   بينى مى   پيش. خود معطوف كن
  .اند   اند كه در تجربه برای شما ظاهر شده   های درخت   ژگىيافت، وي

ظاهر مقصـود از    بـه. كار رفتـه اسـت   طور مـبهم بـه   در اين مقدمه به» توجه«رسد كه واژ?    به نظر مى
در اين مقدمه توجه شناختى است و در مورد دومين كـاربرد، توجـه » توجه«نخستين مورد كاربرد 

  :صورت زير بازنويسى كنيم   توانيم به   را مى) 1(يعنى . تادراكى مورد نظر اس
هـای ذاتـى    خـود را بـه ويژگى شـناخت�نگاه كن و توجه ) برای مثال(به يك درخت ) الف 1(

هـايى كـه بـرای توجـه    شود كه تنها ويژگى   بينى مى   پيش. تجربۀ بصری خود معطوف كن
�  .اند   اند كه در تجربه برای شما ظاهر شده   های درخت   خواهيد يافت، ويژگى ادراک

هـای ذاتـى تجربـه فكـر كنـيم،    شود كـه دربـار? ويژگى   طبق اين تفسير، ابتدا از ما درخواست مى
توجـه (دهيم، خـود را در حـال ادراك    شود كه وقتـى ايـن كـار را انجـام مـى   بينى مى   سپس پيش
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  .يابيم   های درخت مى   ويژگى) ادراكى به
را در ) 1(امـا وقتـى ايـن تفسـير از . ارائـه داد) 1(توان از    ترين تفسيری است كه مى   اين مقبول

نادرسـت ) 3(بـه ) 2(كنيم، روشن خواهد شد كه انتقال از    بقيۀ مراحل استدالل شفافيت جاری مى
بازنويسى ) الف2(صورت    را هم به) 2(م، بايد تفسير كني) الف1(صورت    را به) 1(است؛ زيرا اگر 

  :كنيم
اش    هـايى كـه تجربـه   به اشياء و ويژگـى ادراکـ�توجه  از طریقنگری، شخص    در درون) الف2(

يعنـى بـه (كنـد    اش توجه شناختى مـى   های ذاتى تجربه   كند، به ويژگى   آنها را بازنمايى مى
  ).كند   آنها فكر مى

  :منتقل كند) 3(تواند ما را به    نمى) الف2(اما 
  .اش مطلع نيست   های ذاتى تجربه   از ويژگى مستقیمًانگری، شخص    در درون) 3(

نگری، شخص از طريـق توجـه ادراكـى بـه چيـزی،    گويد كه در درون   صرفاً مى) الف2(زيرا 
هـای ذاتـى    از ويژگـىكند و اين ربطى به اطالع مستقيم شـخص    دربار? ويژگى پديداری فكر مى

  (Stoljar, 2004). تجربه ندارد

  پديدارشناسى شفافيت. 3
های پديدارشناختى خود تجربه اسـت و مسـتلزم ايـن نيسـت    به نظر من، شفافيت تجربه از ويژگى

شـده وجـود    های بازنمايى   ای وجود نداشته باشد و فقط اشياء و ويژگى   شده   كه هيچ كيفيت تجربه
كـنم كـه در يكـى از آنهـا،    برای روشن شدن اين مـدعا، از دو سـناريو اسـتفاده مـى. شندداشته با
در مورد نخستين سناريو . های پديدارشناختِى مقّوم شفافيت مفقود و در ديگری موجودند   ويژگى

نمايد و در مورد دومى شـفافيت پـذيرفتنى اسـت،    نشان خواهم داد كه شفافيت شهوداً نامقبول مى
بـدين ترتيـب، روشـن . ای در محيط وجود داشته باشد   شده   كه هيچ محتوای بازنمايى   بدون ايناما 
های پديدارشناختى تجربه است و به هـيچ وجـه مسـتلزم ايـن    شود كه خود شفافيت از ويژگى   مى

  .يابند   شده تعين مى   های بازنمايى   نيست كه تجربه با ويژگى

  دامبى : سناريوی نخست
 - آيـد   يعنى همۀ آنچـه بـرای او بـه نظـر مىـ  صى را تصور كنيد كه كل پديدارشناسى اوشخ
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ای اشغال شـده اسـت، شـايد مثـل كورهـای رمـان كـوری نوشـتۀ ژوزه    كامًال با رنگ سفيد ساده
. بيننـد   اند و چيـزی جـز سـفيدی سـاده نمى   ساراماگو كه گويى در دريايى كامًال سفيد غرق شـده

گـذاريم؛    گيريم، از سر مى   ای است كه وقتى در تاريكى مطلق قرار مى   ای شبيه تجربه   تجربهچنين 
موجـودی را فـرض كنيـد كـه . كل پديدارشناسى ديداری ما چيزی جز سياهى ساده نخواهد بود

» دامبـى«چنـين موجـودی را . گونه است؛ به رنگ سفيد ساده   اش هميشه و در همه حال اين   تجربه
كند، بلكه گويى غرق در    ای را ميان خود و اين رنگ سفيد تجربه نمى   دامبى هيچ فاصله. ناميم   ىم

ای از سفيدی ندارد، بلكه سفيدی مطلق و ساده است؛    تجربۀ او هيچ سايه. دريايى از سفيدی است
ر نتيجـه، هـيچ د. كنـد   ای را در پديدارشناسى خود تجربـه نمى   دامبى هيچ برجستگى يا فرورفتگى

تجربۀ او كامًال ساده، بسـيط، يكپارچـه و . ای در تجربۀ او وجود ندارد   بُعد، حركت يا جنبۀ زمانى
توجـه  -يعنـى همـين سـفيدی مطلـقـ بينـد   خواهيم كه به آنچه مى   حال از دامبى مى. همگن است

ای خـارجى را كـه در هـای اشـي   بينـى كـرد كـه فقـط ويژگى   تـوان پيش   آيـا در مـورد او مى. كند
تـوان ايـن    نمى جـا نياهـای تجربـۀ خـودش را؟ در    يابد نـه ويژگى   اند، مى   اش بازنمايى شده   تجربه
راحتى ادعـا كـرد كـه ويژگـى پديـداری سـفيدی    تـوان بـه   درنگ پـذيرفت و نمى   بينى را بى   پيش
البتـه، مـن اصـرار نـدارم كـه در . رسد   مىكند، برای او شفاف به نظر    ای كه دامبى تجربه مى   ساده

) نه ويژگـى شـىء خـارجى(ويژگى پديداری سفيدی ساده را شهوداً ويژگى تجربۀ دامبى  جا نيا
  .بدانيم، بلكه همين اندازه كه در شفاف بودن تجربه ترديد داشته باشيم، كافى است

  فامبى: سناريوی دوم
وجـود نـدارد، بلكـه فقـط يـك فاعـل يـا  جهان ممكنى را تصور كنيد كه در آن، هيچ شيئى

. اين فاعل فاقد محيط است و در پيرامونش هيچ چيزی وجود ندارد. سابجكت در آن وجود دارد
های ديداری ما را بـا همـۀ غنـا و جزئيـاتش دارد؛ يعنـى پديدارشناسـى    اما اين موجود همۀ تجربه

بـرخالف (ناميم    مى» فامبى«موجود را  اين. ديداری او دقيقاً همانند پديدارشناسى ديداری ما است
اش مشابه ما است اما فاقـد تجربـۀ پديـداری اسـت، فـامبى    زامبى كه ساختار فيزيكى و كاركردی

). تجربۀ پديداری دارد اما فاقد ساختار فيزيكـى و كـاركردی مـا و در نتيجـه، فاقـد محـيط اسـت
شود؛ فامبى ذهنـى    ء بيرونى قلمداد مىفامبى حتى بدن هم ندارد؛ زيرا بدن هم نوعى محيط يا شى

كه هيچ شيئى پيرامون فامبى وجود ندارد، پديدارشناسى ديـداری او بـه    با وجود اين. بدن است   بى
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اش تمركز كند؛ در پديدارشناسى    تواند به جزئيات تجربه   نده از جزئيات است كه مىكای آ   اندازه
هـا،    تجربـۀ او از فاصـله. ها وجود دارنـد   آسمان آبى با همۀ ظرافتها و    ها، پرنده   او درختان، برگ

طـور    تجربـۀ فـامبى بـه. ابعاد و حركات درست همانند تجربۀ ما است كـه از محـيط برخـورداريم
ناشـى از انطبـاع  -بـرای مثـال -مستقيم با هيچ محيطى مـرتبط نيسـت؛ يعنـى تجربـۀ او از درخـت

نيـز بـا محـيط مـرتبط ) در تاريخچۀ فردی او(بۀ او در گذشته همچنين تجر. درخت بيرونى نيست
ای داشـته و در نتيجـۀ آن    ن بـا درخـت مواجهـهيـش از ايطور نيسـت كـه پـ   نبوده است؛ يعنى اين

ن با درخت يش از اين، نياكان او هم پيافزون بر ا. كند   مواجهه، اينك پديدار درخت را تجربه مى
فامبى مستقيماً بـا ) 1(به اين ترتيب، . ۀ او را دارای ريشۀ اجدادی بدانيمای نداشتند تا تجرب   مواجهه

در گذشته، با هيچ شيئى در محيط تماس نداشـته اسـت و ) 2(ای تماس ندارد،    هيچ شىء خارجى
صـورت    توان به   بنابراين، فامبى را مى. ای از تماس با محيط نداشته است   هيچ تاريخچۀ تكاملى) 3(

  :ف كردزير تعري
كه مسـتقيماً يـا در گذشـته يـا در تاريخچـۀ    بدل پديدارشناختى ما بدون اين: فامبى

  .اش با محيط تماس داشته باشد   تكاملى
در مـوارد تـوهم حسـى، فقـط . شـود   به اين ترتيب، تفاوت فامبى با موارد توهم حسى روشـن مـى

تاريخچۀ تكاملى همچنان وجـود  تماس مستقيم و كنونى يا سابقۀ تماس در گذشته مفقود است و
  .اما در مورد زامبى، هر سه نوع تماس مفقود است. دارد

وقتـى بـه تجربـۀ . اش بينديشـد   خواهد دربار? حاالت پديـداری   حال فرض كنيد كه فامبى مى
هــای    يابــد؛ يعنــى چيــزی جــز اشــياء و ويژگــى   كنــد، آن را شــفاف مــى   اش توجــه مــى   پديــداری

ای در محـيط او    شـده   واقع، هـيچ شـىء يـا ويژگـى بازنمـايى   كه به   يابد، درحالى   شده نمى   بازنمايى
يعنـى مسـئله را از مسـئلۀ كيفيـات (دانـد    تای توهم حسى را بازنمايِى امر معدوم مـى. وجود ندارد

امـا ) اسـتاش كمتر از مسـئلۀ كيفيـات    كند كه دشواری   ذهنى به مسئلۀ بازنمايى معدوم تبديل مى
توان بازنمايى معدوم دانست؛ چون حتى در تاريخچـۀ تكـاملى فـامبى    پديدارشناسى فامبى را نمى

  .هم چيزی برای بازنمايى وجود نداشته است
هـای پديدارشـناختى كـه در    شـود كـه برخـى ويژگـى   از مقايسۀ دو سناريوی باال روشـن مـى

شوند كه تجربـه شـفاف يـا غيرشـفاف بـه نظـر    موجودند، موجب مى» فامبى«مفقود و در » دامبى«
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هـای پديدارشـناختى و غيربـازنمودی    كه تجربه شفاف به نظر برسد، ويژگـى   پس برای اين. برسد
كه بـا    آن   ىشده نيست؛ زيرا تجربۀ فامبى شفاف است ب   های بازنمايى   است و نيازی به ويژگى ىافك

  .شدشده همراه با   های بازنمايى   ويژگى

  ويژگى متعدی تجربه. 1.3
كـه برخـى از حـاالت    های تجربۀ پديـداری مـا ويژگـى تعـّدی اسـت؛ يعنـى ايـن   يكى از ويژگى
يعنى . هايى در بيرون اشاره دارند   كه گويى به اشياء و ويژگى رسند   به نظر م�ای    گونه   پديداری ما به

كنـيم، وجـود دارد    صورتى كه ادراك مى   رد يا بهكه جهان خارج اصًال وجود دا   با قطع نظر از اين
ای    گونـه   يعنـى آنهـا را بـه ؛شـوند   پدیدار م�صورت عينى برای ما    ها به   يا نه، برخى از اشياء و ويژگى

�هـا بـرای مـا    كه گويى در بيرون از ما قرار دارنـد و برخـى ديگـر از اشـياء و ويژگـى کنیم   تجربه م
كنـيم كـه گـويى    ای تجربه مـى   گونه   ه آنها را بهكن معنا يشوند؛ به ا   غيرعينى پديدار مىصورت    به

هـای بيـرون    اين تجربۀ پديدارشناختى مستلزم وجود اشياء و ويژگـى. تنها وابسته به ذهن ما هستند
طـور    هـا بـه   ىاز ما نيست، بلكه صرفاً به كيفيت تجربۀ ما وابسته است؛ يعنى برخى از اشياء و ويژگ

. شـوند   صورت غيرعينى بازنمايى مى   صورت عينى و برخى ديگر به   مند در پديدارشناسى ما به   نظام
برای مثال، تجربۀ ما از يك درخت ويژگى متعدی دارد؛ وقتى در پديدارشناسى خود، درخت را 

در مـواردی از ايـن . رسـد   ر م�به نظـصورت امری بيرونى و عينى    كنيم، درخت برای ما به   تجربه مى
و     حـس«هـايى ماننـد    اما در مورد حـاالت و تجربـه. دست، پديدارشناسى ما ويژگى متعدی دارد

طور ضمنى چيزهـای ديگـری را    ام، به   كامپيوترم نشسته یرو   روبه كنيمن ا. گونه نيست   اين» حال
های روی ميز، قندان و استكان، صندلى و    و كتاببينم؛ مانند كاغذها    كه در اطرافم قرار دارند مى
كـنم و    كليـد را احسـاس مـى   شنوم، با سرانگشتانم كليـدهای صـفحه   غيره، صداهای اطرافم را مى

و     هـا، در درون خـودم از يـك حـس   اما در كنار همۀ اين تجربـه. های فراوان ديگری دارم   تجربه
يعنـى  ـ  پديدارشناسـى مـن. رسد به چيزی بيرونى اشاره كند   حال كلى برخوردارم كه به نظر نمى

و حـال كلـى بـرای مـن     شود كـه ايـن حـس   موجب مى ـچگونگى به نظر رسيدن اشياء برای من 
كليد برای مـن    كه كتاب، كاغذ، صداها و صفحه   غيرعينى و وابسته به خودم به نظر برسد، درحالى

  .رسند   عينى به نظر مى
شود برخى از اشياء و    ای دارد كه سبب مى   ها و ساختار درونى   دارشناسى ما چه ويژگىاما پدي
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ها برای ما عينى و معطوف به خـارج بـه نظـر برسـند؟ در ادامـه، تبيينـى پديدارشـناختى از    ويژگى
گـردم    كنم و پس از آن به اين موضوع بازمى   ها ارائه مى   ويژگى معطوف به خارجِ برخى از تجربه

  .كند   كه چگونه ويژگى متعدی تجربۀ ما شفافيت تجربه را تبيين مى
بـه نظـر  ـيعنى مستقل از مـا ـهای پديدارشناختى ما عينى    كه چرا برخى از تجربه   در مورد اين

هـای مختلفـى    رسـند، ديـدگاه   بـه نظـر مـى ـيعنى وابسته به ما ـرسند و برخى ديگر سابجكتيو    مى
عينـى «از  پدیدارشـناخت�هـايى    ها در صدد ارائۀ تبيين   توجه داشته باشيد كه اين ديدگاه( وجود دارد

  ).های ما هستند   برخى از تجربه» به نظر رسيدن
مستقل يا عينـى بـه نظـر رسـيدن شـىء از منظـر  (Siegel, 2006) سوزانا زيگل :ديدگاه توقع. 1

عـوض  oمنظـر خـود را دربـار?  Sوقتـى «: كنـد   بيان مى) ش الف(مدرك را بر اساس اين شرطيه 
كـنم، اگـر سـرم را    ؛ برای مثال، وقتـى بـه قنـدان روی ميـز نگـاه مـى»كند   حركت نمى oكند،    مى

حركت دهم يا جای خود را عوض كنم، قندان همراه با حركت سر يا بدن مـن حركـت نخواهـد 
تصـويری    گونه نيست؛ برای مثال، وقتى پس   كه در موردی اشيای وابسته به منظر اين   كرد، درحالى

بنـابراين، يكـى از . تصوير با حركت سر يا بـدن مـن حركـت خواهـد كـرد   كنم، پس   را تجربه مى
رسد، اين است كه با تغييـر منظـر مـن، تغييـری در    های شيئى كه مستقل از منظر به نظر مى   ويژگى

رسـد، بـا    مستقل به نظـر مـى Sكه از    شده عالوه بر اين   با وجود اين، شىء ادراك.دهد   آن رخ نمى
: كنـد   بيـان مـى) ش ب(آن پيوند منظری دارد؛ زيگل اين پيوند منظری را بـر اسـاس ايـن شـرطيه 

اش تغييـر    دهـد، پديدارشناسـى بصـری   تغييـر مـى oطور اساسى منظـر خـود را دربـار?    به Sوقتى «
اگر جای خـود را تغييـر . روی من است   كه بوتۀ گل سرخى روبه ؛ برای مثال، فرض كنيد»ندك   مى

عبـارت    كند؛ به   ام تغيير مى   دهم و از منظرهای مختلف به آن نگاه كنم، قطعاً پديدارشناسى بصری
ای را داشته باشـم كـه در منظـر قبلـى    ندارم كه با تغيير منظر، هنوز همان تجربۀ بصری توق]ديگر، 

كنم، تجربۀ بصری متفاوتى    توقع من اين است كه وقتى جا و منظر خود را عوض مىداشتم، بلكه 
آيد؛ مدعای اصلى زيگـل ايـن اسـت    به ميان مى» توقع«ست كه پای مفهوم جا نيادر . داشته باشم

بـا برخـى از ) ش الـف، ش ب(كه توقعاتى در سطح تجربۀ بصری وجود دارند و دو شـرطيۀ بـاال 
شـوند،    به نظر او، وقتى اين توقعات برآورده مـى. نگام تجربه دارد، متناظرندتوقعاتى كه شخص ه

رسد و اگر برآورده نشوند، شىء برای ما وابسته بـه    شىء برای ما عينى و مستقل از منظر به نظر مى
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شـوند و در    تصوير، اين توقعات برآورده نمـى   منظر به نظر خواهد رسيد؛ برای مثال، در مورد پس
  .رسد   تيجه، وابسته به منظر به نظر مىن

معتقـد اسـت كـه  (Masrour, 2010)فريـد مسـرور : ديناميـك ىا   ديدگاه وحدت شـاكله. 2
از  -بخشـد   ای ديناميـك را تحقـق مـى   كه وحدت شاكله   واسطۀ اين   به -یا   تجربۀ حسى ما تا اندازه

جموعـه فرضـيه تشـكيل شـده اسـت؛ ايـن مـدعا از دو م. پديدارشناسى عينيـت برخـوردار اسـت
. شــناختى   هــای روان   هــای پديدارشــناختى و مجموعــۀ ديگــری از فرضــيه   ای از فرضــيه   مجموعــه

  :اند از   های پديدارشناختى در ديدگاه مسرور عبارت   فرضيه
  .تغييرند، كيفيت خاصى دارد   ويژگى طبق يك قاعده هم) يا چند(كه دو    تجربۀ اين) 1
ويژگـى طبـق ) يا چنـد(كه دو    نام شاكله وجود دارد كه كه تجربۀ اين   مجموعه قواعدی به) 2

  .دهد   تغييرند، عينيت پديداری را شكل مى   آنها هم
وحـدت «تغييرنـد را    ها هم   ويژگـى طبـق شـاكله) يا چنـد(كه دو    پديدارشناسِى همراه با تجربۀ اين

طور خالصـه، مؤلفـۀ پديدارشـناختى ايـن فرضـيه ايـن اسـت كـه    به. ناميم   مى» ای ديناميك   شاكله
  .ای ديناميك تا حدودی مقوم عينيت پديداری است   وحدت شاكله

  :اند از   شناختى اين ديدگاه عبارت   های روان   فرضيه
و  R1 ،R2ای ديناميك عبارت است از فعاليـت بازنمودهـای    همبستۀ عصبى وحدت شاكله) 3

R3 )ای كه فعاليت    گونه   ديگر به   همراه يك) ای   شاكله بازنمودR3  وابسته به ايـن باشـد كـه
  .برقرار است يا نه R3و  R2های    ای ميان ارزش   آيا رابطۀ شاكله

  .ها است   ای مبنای برخى از توقعاِت متناظر با محتوای شاكله   فعاليت بازنمود شاكله) 4
هرچـه بـه . كنيم   درختى كه بسيار از ما دور است، حركـت مـىبرای مثال، فرض كنيد ما به سوی 

انـداز? عينـى  جـا نيادر . رسـد   تر به نظـر مـا مى   شويم، انداز? درخت بزرگ   تر مى   درخت نزديك
كنيم،    عنوان امری وابسته به خود تجربـه نمـى   كند؛ يعنى ما انداز? درخت را به   درخت تفاوتى نمى

شناسـان    ای دارد كـه روان   اين انداز? عينى، شـاكله. كنيم   نوان امری عينى تجربه مىع   بلكه آن را به
ای كه با    اند؛ مانند فرمولى كه انداز? عينى شىء را با فاصله   ای از آن ارائه داده   های محاسباتى   تبيين

بـر . نـاميم   ز? عينـى مىايـن فرمـول را شـاكلۀ انـدا. دانـد   منظر ما دارد و زاويۀ چشم ما، مساوی مى
ماند كه فاصلۀ نسبى بيننده با شىء و    اساس اين شاكله، انداز? عينى شىء تنها در صورتى ثابت مى
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شـدن بـه شـىء، فاصـلۀ مـا بـا    ای تغيير كنند؛ برای مثال، اگر با نزديك   طور قرينه   زاويۀ بينايى او به
  .افتشىء كم شود، زاويۀ بينايى ما نيز كاهش خواهد ي

مبنايى پديدارشناختى برای عينـى بـه » ای ديناميك   وحدت شاكله«طبق ديدگاه مسرور، همين 
  .هاست   نظر رسيدن اشياء و ويژگى

ها كـه درسـت باشـد، مهـم ايـن اسـت كـه تجربـۀ مـا برخـى از اشـياء و    هركدام از اين نظريه
صـورت غيرعينـى؛ خـواه آن امـور    بـهنمايانـد و برخـى را    صورت عينى بـه مـا مـى   ها را به   ويژگى

در بخش بعدی، اسـتدالل . عينى باشند يا نباشند) رسد   يعنى با قطع نظر از آنچه به نظر ما مى(واق]   به
نماياند، مبنای شفافيت تجربه    صورت عينى به ما مى   كنم كه همين جنبه از تجربه كه اشياء را به   مى

  .است

  فيت تجربهويژگى متعدی و شفا. 2   .3
ــه    بــر اســاس آنچــه در چنــد بخــش قبــل گذشــت، مــى تــوان اســتدالل كــرد كــه شــفافيت تجرب

گرايانـه از بـازنمودگرايى هـم    كند، بلكه بـا تقريـر درون   گرايانه را ثابت نمى   بازنمودگرايى بيرون
لفعـل دهـد، موجـودی كـه با   نشـان مـى) 3در بخش (طور كه سناريوی فامبى    همان. سازگار است

فاقد هرگونه محيطى است و تاريخچۀ فردی يا اجدادی محـيط را هـم نـدارد، بلكـه صـرفاً واجـد 
گرايانـه تنهـا    بازنمودگرايى بيرون. تواند تجربۀ شفافى داشته باشد   های پديداری است، مى   ويژگى

لحـاظ تـاريخ    كـم بـه   تواند از طريق استدالل شفافيت ثابت شود كه شفافيت دست   در صورتى مى
كـه اسـتدالل فـامبى نشـان    دهند? اشيای محيطى باشـد، درحـالى   نشان) تاريخچۀ اجدادی(تكاملى 

كه هـيچ تاريخچـۀ    آن   ىدهد كه ممكن است تجربۀ ما ناظر به جهان و در نتيجه، شفاف باشد، ب   مى
   .ای از تماس با محيط وجود داشته باشد   فردی يا تكاملى

  ها نوشت پى
  
جـا آن را    وارد خواهم كرد كه شايد بالك هم در اين» استدالل شفافيت«طور كه خواهيم ديد، اشكالي به   همان. 1

 .در نظر داشته باشد

طور غيرمستقيم از چيزي مطلع   هطور مستقيم و هم ب  كردن مواردي است كه شخص هم به  براي خارج» صرفاً«قيد . 2
  .است



 

 

هم
زد

ان
ل پ

سا
/ 

ره
ما
ش

 
ول

ا
 

108  

  نامه كتاب

دانشـگاه ( فلسـفه، فصـلنامه »آگاهى و مسـئلۀ شـكاف تبيينـى« )1386(پوراسماعيل، ياسر،  .1
 .44-15:  2، شماره 35سال ) تهران

پژوهشـگاه ( 38ذهـن فصـلنامه    ، »باالتر دربـار? آگـاهى   نظريات مرتبه «) 1388(،  ـــــــــــ .2
 .156-125، ص 1388سال دهم، تابستان ، )فرهنگ و انديشه اسالمى

 

3. Block, Ned., ( 1990)"Inverted Earth." Edited by J. Tomberlin. 

Philosophical Perspectives (Ridgeview) 4: 1990: 52-79. 

 .Mental Paint." In Essays in Honor of Tyler Burge, by M" (2000) , ـــــــــ .4

Hahn and B. Ramberg. Cambridge, MA: The MIT Press. 

5. Chalmers, David., (2004)"The Representational Character of 

Experience." In The Future for Philosophy, by B. Leiter. Oxford: 

Oxford University Press. 

6. Churchland, Paul M., (1981) "Eliminative Materialism and the 

Propositional Attitudes." The Journal of Philosophy LXXVIII, pp. 67-90. 

7. Dennett, Daniel., (1988) "Quining Qualia." In Consciousness in Modern 

Science, by A. Marcel and E. Bisiach. Oxford: Oxford University Press. 

8. Dretske, Fred., (1995) Naturalizing the Mind. Cambridge, MA:: The 

MIT Press. 

 ,The Mind’s Awareness of Itself." In Perception, Belief" (1999) ,ــــــــــ .9

and Knowledge, by F. Dretske. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

10. Masrour, Farid., (2010) "Phenomenal Objectivity and Phenomenal 

Intentionality: in Defense of a Kantian Account." In The Phenomenal 

Intentionality Research Program, by T. Horgan and U. Kriegel. Oxford: 

Oxford University Press. 

11. Rey, Georges., (1983) A Reason for Doubting the Existence of 

Consciousness. Vol. 3, in Consciousness and Self-Regulation, by R. 

Davidson, G. Schwartz and D. Shapiro, 1-39. New York: Plenum. 



 

 

109  

س
رر

ب
 ي

اف
شف

ل 
دال

ست
ا

ت
ي

  
  به

را
دگ
مو

زن
با
ع 
نف

ي
ي

 

«
 

12. Siegel, Susanna, (2006) "Subject and Object in the Contents of Visual 

Experience." Philosophical Review 115, no. 3. 

13. Stoljar, Daniel, (2004)"The Argument From Diaphanousness." In 

Language, Mind and World: Special Issue of the Canadian Journal of 

Philosophy, by M. Escurdia, Robert J. Stainton and D. V. Christopher. 

University of Alberta Press. 

14. Tye, Michael, (2000) Consciousness, Color, and Content. Cambridge, 

MA: The MIT Press. 

ــــــــــــ .15 , (1995) Ten Problems of Consciousness. Cambridge, 

Massachusetts: The MIT Press. 

ــــ .16  Representationalism and the Transparency of" (2002) ,ــــــــ

Consciousness." Noûs 36 (1), pp. 137-151. 
  




