
 

 

 
 

 
 

 توهم هتبیین بازنمودگرایان
  شاپور اعتماد

  مرتضی مباشری

 چکیده
 ۀلئاز حیث طرح مس   توهم .است توهم ۀقدرت تبیینی بازنمودگرایی در زمین هدف مقاله بررسی

 چالشِ برخاسته از توهم برانگیز باشد. بدین قرار مسئلۀ مقالۀ حاضرتواند چالشمی امر ناموجود
در ای ن   اس ت.  ذکر شواهد تجربی و تا حد امکانحلیل منطقی مفاهیم ت قالهروش تحقیق م است.

ممکن است حافظه همبستگیِ معن ادار  ب ا ت وهم داش ته      شود نشان داده شود کهراستا سعی می
ش ود ک ه   م ی  انج ا   چند مثالِ تجرب ی  و ارائۀ گیرانهبا توسل به بازنمودگرایی ردّ امر این .باشد

 ط رح و  مقال ه  در مثالِ نق    یک حافظه در توهم باشد. ۀایانممکن است مؤید نقش بازنمودگر
 هلئاین است که ب ازنمودگرایی مس    مقاله ۀ. نتیجشودگفتن یا نگفتن به آن بررسی میپاسخ قدرت
 .شده استها  بیشتر ارائه برا  پژوهش هایی نیزپیشنهاد تبیین کند. توانداحتماالً می توهم را
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 مقدمه. 1

و  1آگاهی است. طبقِ بازنمودگرایی، آگاهی قصدیتی های درباربازنمودگرایی نظریه
 3پدیداری هاست. ادراک نیز بخشی از آگاهی است. ادراک دارای خصیص 7دارایِ محتوا

نیز یک ادراک است. مطابق دهد. توهم آن را تشکیل می هاست که جزءِ آگاهان
پدیداری ادراک با محتوای قصدیتیِ آن یکی است )یا بر آن  هبازنمودگرایی، خصیص

 هتوهم نیز صادق است. مقال هابتناء دارد(. بنا به ادعای بازنمودگرایی، چنین تبیینی دربار
  حاضر بررسیِ قدرتِ تبیینی بازنمودگرایی در مورد توهم است.

تواند در چارچوب یک متافیزیک ست که بازنمودگرایی میاین ا مقاله هفرضی
برای به آزمون نهادن قدرت تبیینی  لهاقشناسی مفیزیکالیستی، توهم را تبیین کند. روش

به همان روشی  شودمیشناسیِ تحلیلی است. سعی توهم، روش هبازنمودگرایی در زمین
زده محک  هقی مفاهیم، فرضییعنی با تحلیل منط ؛ذهن تحلیلی، رایج است هکه در فلسف

ای است که هم مهم این است که آگاهی و ادراک حیطه هنکت رسدی. به نظر مشود
 شناسی تجربی.طلبد و هم روششناسی فلسفی میروش

فقط  مسئلهاین اسی بسیار ویژه است. نشآگاهی چه در فلسفه و چه در روان مسئله
پردازان هستند که صدق نهایی یکی از ذهن و بدن نیست. شمار اندکی از نظریه مسئله
اما نکته اینجاست که بسیاری  ؛برندآگاهی را زیر سؤال می هدربار 4انگاریهای مادهشکل

تبیینی قابل قبول از آگاهی  هطور اصولی قائل هستند که ارائپردازان بهاز این نظریه
آگاهی را از  سئلهمانگاری بسیار دشوار است. بازنمودگرایان قصد دارند توسط ماده

آگاهی بدین  مسئلهحل کنند. باید توجه داشت که  9یا دربارگیِ ذهنی 5قصدیتطریق 
درونی یا سوبژکتیو  هخصیصقصدیت نخواهد بود. بازنمودگرایان باید  مسئلهقرار فقط 
درونی تجربه را  هحسی را تبیین و مشخص کنند که این خصیص هویژه تجربتجربه، به
ذهن گنجاند. این  هانگارانماده هنحوی منسجم و سازگار در یک نظریتوان بهچطور می

مشکلی  2مندساماننحوی لحاظ علمی گویی بهمشکل هم مفهومی است و هم تجربی. به

                                                           
1. Intentional 

2. Content 

3. Phenomenal Character 

4. Materialism 

5. Intentionality 

6. Mental Aboutness 

7. Systematic 
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پدیداری و  هبین خصیصلحاظ فلسفی نیز شناختی وجود دارد. بهبر سر پژوهش روان
بدین لحاظ در  7(.1، ص1669، 1شود )الیکانانگاری یک تنش مفهومی احساس میماده
مقاله ارائه شواهدی تجربی نیز از ادبیات علمِ روانپزشکی برای مدعیات مقاله  یانتها
.شودمی

 بیان مسئله تحقیق و ضرورتِ آن. 2

، به باشدگرفته از یک ایراد تئاگر قرار باشد مسئله توهم و ایرادهایِ برخاسته از آن نش
لحاظ متافیزیکی بسیار است که به 3موجودیّت-مسئله نا آن ایراد احتماالً رسدمی نظر

را  ایشئیعنی  ؛خوریمبنیادین و غامض است. حین توهم به مسئله ناموجودیت برمی
 ؛های تهی آشنا هستیمهای حاوی نامبینیم که ناموجود است. همه ما با افکار و گزارهمی

ازاءِ خارجی ندارد. به نظر سیمرغ مابهدانیم که به سیمرغ، میبرای مثال هنگام فکر کردن 
یک تفاوت مهم  ولی ؛های تهی استحاوی نام توهم، معادل ادراکی افکار رسدیم

 هخصیص هایِ تهی که به باور اکثر فالسفه فاقدوجود دارد. برخالف افکارِ حاویِ نام
در . ردپدیداری است و باید بتوان آن را تبیین ک هپدیداری هستند، توهم دارای خصیص

 :شودداده میتوهم از طریق استدالل زیر شرح  مسئلهنخست  اینجا

بیند[ ویژگی پدیداری کند]تحت توهم میوقتی مِری رنگ قرمز را توهم می. 1»
شئ قصدیتی . 7؛ شده است 4کند واقعاً وجود دارد و یافتمندقرمزیای که او تجربه می

کند یک شئ قصدیتی ه مری تجربه میویژگیِ پدیداریای ک. 3؛ مری وجود ندارد هتجرب
 7005،5)تامپسون، (« صرف نیست )و ویژگی یک شئ قصدیتیِ صرف ]نیز[ نیست

 .(74ص

بیند ای بالفعل است. رنگ قرمزی که او میتوهمِ دیدنِ رنگ قرمز توسط مری تجربه
ید ای را در نظر بگیرافراد قطع عضو شده مسئلهاز منظر او وجود دارد. برای شرح بهتر 

                                                           
1. Lycan 

 پردازی مجدد بخش آغازین کتاب ارجاع داده شدۀ الیکان است.حذف و اضافه، بازنویسی و عبارت. این پاراگراف با اندکی  7

3. Non-Existence 

4. Instantiated 

 7005تاریخ انتشار اصل مقاله حداقل باید  که Philpapers online نویس مقاله از طریق سایتنقل قول از نسخۀ پیش.  5

 به بعد باشد.
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 هپدیداری تجرب هکنند. درد چنین فردی خصیصشده احساس درد میکه در عضو قطع
توان به وی گفت درد تو وجود ندارد. درد اوست. از آنجا که عضوی وجود ندارد نمی

وی واقعاً وجود دارد و علت در هم کشیدن چهره، مراجعه به پزشک و مصرف داروی 
ماجرا به همین قرار است. فردی ممکن است  شود. در مورد توهم نیزمسکّن واقع می

توهمی آن  هپدیداری تجرب ه. گل و زردی آن خصیصببیندیک گل زرد را حین توهم 
فرد است و این علت واقع شود برای اینکه وی به سمت گل گام بردارد و بخواهد آن 

 را ببوید یا بچیند. 
ای ): ):گل( و ویژگی ای برای شئازاءِ خارجیبنابراین هر چند حین توهم مابه

نحو بالفعل پدیداری توهم واقعاً به هشود وجود ندارد، خصیصزردی( که توهم می
به اینجا  مسئلهشود. وجود دارد، قدرت علّی دارد و همچون یک ادراکِ صادق حس می

 هتواند رنگ قرمز را حتی وقتی که همشود. نکته این است که مِری میختم نمی
توهمی ببیند. تبیین این امر  هایم نیز تحت یک تجرباز عالَم زدودههای قرمز را رنگ

، ادراکات صادق ما نیز ممکن ردزیرا اگر نتوان آن را تبیین ک ؛ناموجود بسیار مهم است
 است توهمی باشند. 

تواند تبیین یکدستی از ادراکات صادق و کاذب ارائه بازنمودگرایی مدعی است می
بازنمودگرایی  ههم است که ردّ آن فیلسوف بازنمودگرا را از دایردهد. این امر به قدری م

صرفاً  1گراییذهن به نام فصل های در فلسفکند. مکتبِ بسیار غنی و گستردهخارج می
بر اساس ردّ وجود عاملی مشترک بین ادراکات صادق و کاذب به وجود آمده است. این 

های بسیاری است. ضمن اینکه پدیده امر خود گواه دیگری بر اهمیت توهم و تبیین آن
 د. نسازتر میگیرند و تبیین آن را هر چه مهملحاظ علمی ذیل عنوان توهم قرار میبه

 هترین مبحث فلسفرسد در حال حاضر احتماالً بازنمودگرایی محوریبه نظر می
 هفلسف هآیندای در کتاب جدید در مقاله هدر اوایل هزار 7دیوید چالمرزذهن است. 

، 7004کند که دورنمای نویدبخشی در بازنمودگرایی وجود دارد)چالمرز، بینی میپیش
نویسد می ذهن همسائلِ جاری در فلسفای با عنوان در مقاله 3پال نورْدْهُف( و 7 ص

ذهن در حال حاضر حول این مبحث است که آیا محتوای پدیداری  همرکز گرانش فلسف

                                                           
1. Disjunctivism 

2. Chalmers 

3. Noordhof  
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این بحث  هفهمیده شود و نتیج ،کنندیان پیشنهاد میباید بدان صورتی که بازنمودگرا
ارتباط این دو با  هتر ماهیت آگاهی پدیداری، ماهیت قصدیت و نحوفهم بسیار غنی

 (.726، ص 7011یکدیگر بوده است. )نوردهف، 

برای پیشبرد بحث و رویارویی با چالش توهم الزم است نخست گزارشی از 
پرداخته سپس به بازنمایانه بودن و گسترده بودن حافظه  و ارائهبازنمودگرایی ردّگیرانه 

 .شودارائه می. ابتدا گزارشی از بازنمودگراییِ ردّگیرانه با توجه به تقریرات موجود شود

 گزارشِ عام از بازنمودگراییِ ردّگیرانه . 3

به عبارت خالصه این دیدگاه است که آگاهی پدیداری عبارت  1بازنمودگرایی ردگیرانه
 ههای ردگیرانمطابق نظریه 3خصوصیاتِ محیطی به طریقی معین. 7ز ردّگیریِاست ا

، هانتقال اطالعات دربار 4شود: ردّیابی،بازنمایی ذهنی، بازنمایی بدین صورت تعریف می
ردگیرانه  هها رابطبا اوضاع محیطی. برخی از این نظریه 5یا به هر طریق دیگری تناظر

دانند. مثالً ای علّی میکند را رابطهکه بازنمایی میبین یک بازنمایی ذهنی و آنچه 
ها علت تواند آن را بازنمایی کند که اسببازنمایی ذهنی نوع اسب بدین خاطر می

 شوند. شدن نوع اسب در شرایط مناسب واقع می 9یکینی

های ما هر آنچه را که بتوان گفت ردگیری کنند، بازنمایی نکته این است که بازنمایی
ردگیرانه  هپردازان بر سر این است که کدام رابطکنند. بنابراین بحث غالب بین نظریهنمی
 8اتفاقی 2بازنمایانه است. اهمیت این بحث به جهت امکان دادن به کژبازنمایی هرابط

که یک بازنمایی هر چیزی را که ردگیری کند، بازنمایی کند، آنگاه است. درصورتی
زیرا هر چه که علت یک بازنمایی ذهنی واقع شود یا  ؛ه باشدتواند کژبازنمایی داشتنمی

شود. عنوان بخشی از محتوای آن محسوب میبا آن تناظر یا همبستگی داشته باشد، به
 از کار در خواهد آمد.  6نماراستدر چنین حالتی وضعیت کژبازنمایی، 

                                                           
1. Tracking Representationalism 

2. Tracking 

3. Mendelovici 

4. Detecting 

5. Correlating 

6. Tokening 

7. Misrepresentation 

8. Occasional 

9. Veridical 
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 اد،ایی اتفاقی را دبینی کژبازنمراهکار عمومی برای اینکه بتوان به نظریه امکان پیش
که محتوای آن بازنمایی را  های ممکن و بالفعل یک بازنماییشدگیاین است که یکینی

. شوندکنند، متمایز کنند، از آنهایی که محتوای بازنمایی مزبور را تعیین نمیتعیین می
-شدگیکنند، یکینیهای یک بازنمایی که محتوای آن بازنمایی را تعیین میشدگییکینی

 هدهند. بدین قرار، رابطرخ می 1بخش-هایی هستند که در شرایط اصطالحاً محتوا
ای خواهد مد نظر ما که قرار است با بازنمایی ذهنی یکی انگاشته شود، رابطه هردگیران

 بخش جریان دارد. -بود که در شرایط محتوا
جود بخش یک بازنمایی و-های مختلفی برای چگونگی تعیین شرایط محتواگزینه

بازنمایی ذهنی، شرایط محتوا  3کارکردیِ-یا بِه 7کارکردی-بهینه هدارند. نظریات ردگیران
انگارند. منظور از شرایط کارکرد بهینه یا بخش را شرایط کارکرد بهینه یا خوب می

خوب، شرایطی است که در آن حالت ذهنی مورد نظر، به شخص یا موجود حائز آن 
به  4مایکل تایرد که بقاء پیدا کند یا نشو و نما یابد. کند یا کمک خواهد ککمک می

شناسانه نیز کارکردی باور دارد، البته وی به عناصر غایت-بهینه ههای شبیه نظریهاید
 (. 11-2، ص7017، 5یازد )مِندِلوویچیدست می

 الیکان، درتسکی و تای. 4

ترین طرفدارانِ شویم. این سه، پرنفوذمتمرکز می تایو  2درتسکی، 9الیکانحال بر 
بازنمودگراییِ ردّگیرانه هستند. از نظر آنها بازنمودگراییِ ردّگیرانه یک استراتژی برای 
فهمِ آگاهی بر حسب امور فیزیکی است. آنها معتقدند بازنمودگرایی ردگیرانه یک 

ای است: مرحله یا گام نخست، آگاهی را بر حسب قصدیت، یعنی استراتژی دو مرحله
مرحله یا گام دوم، قصدیت را بر حسبِ یک  ؛کندیِ حاالتِ ذهنی تبیین میهمان دربارگ

 کند.فیزیکی با محیط تبیین می هردّگیران هرابط

                                                           
1. The Content-Endowing Conditions 

2. Optimal-Functioning 

3. Well-Functioning 

4. Tye 

5. Mendelovici  

6. Lycan 

7. Dretske 
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( شرحی از بازنماییِ 7013و مندلوویچی،  1)بورژِت تقریرات موجودبر اساس 
  7.شودارائه می تایو  درتسکی، الیکان هردّگیران

بازنمودگرایی ردّگیرانه این  هدربار ی و تایالیکان، درتسک یمخرج مشترک آرا
 های است درباب آگاهی پدیداری: بازنمودگرایی ردگیراناست که دیدگاه مزبور نظریه

یا  3این سه بر سر آن است تا آگاهی را بر حسب قصدیت بفهمد. قصدیت دربارگی
ت حاالت ذهنی است. محتوای یک حالت قصدیتی، آنچه است که آن حال 4روینشانه

 ؛های قصدیتی استآن است. حالت ذهنی قصدیتی دارای ویژگی هقصدیتی دربار
توانند محض باشند یا نامحض. ویژگی بازنمایی کردن یک های قصدیتی میویژگی

شود. یک ویژگی قصدیتی محتوای معین یک ویژگی قصدیتی محض شمرده می
است. مثالً ویژگی نامحض، ویژگی بازنمایی کردن یک محتوای معین به نحوی معین 

حالتهای ذهنیْ  هبازنماییِ سفیدیْ محض است و بازنمایی سفیدی در تخیل نامحض. هم
قصدیتی هستند. عنصر اصلی آگاهی پدیداری نیز قصدیت است. بازنمودگرایی ردگیرانه 

 ای از سه آموزه است. آمیزه

 

 بازنمودگرایی .4-1

با دعی است هر ویژگی پدیداری نخست بازنمودگرایی است. بازنمودگرایی م هآموز 
های راستا با ویژگیهمان است. هممحض اینقِسمی ویژگی قصدیتی محض یا نا

 ،الیکانتواند محض باشد یا نامحض. بازنمودگرایی قصدیتی، بازنمودگرایی نیز می
نامحض است. تقریباً هیچ بازنمودگرایِ محضی نداریم. بازنمودگرایی  درتسکی و تای

کند را ای که طبق آن یک حالت ذهنی محتوای خویش را بازنمایی مینامحض نحوه
انگارد. تعاریف این دو نوع پدیداری آن حالت ذهنی می همسبب تغییر در خصیص

توان حدس زد: بازنمودگرایی محض های فوق میبازنمودگرایی را با توجه به گفته

                                                           
1. Bourget 

 .نیست مطابق پیشنویسِ ماقبلِ آخر مقاله آنهاست. نسخه نهایی آن قابل دسترس نگارندهگزارش .  7

3. Aboutness 

4. Directedness 
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داند. بازنمودگرایی همان میهای پدیداری را با ویژگی قصدیتی محض اینویژگی
 داند.همان میهای قصدیتی نامحض ایننامحض آنها را با ویژگی

است.  1نحوی-بازنمودگراییِ نامحضِ یکیکی از اقسامِ بازنمودگرایی نامحض، 
صورت طبق آن، هر ویژگی پدیداری با یک ویژگی قصدیتی نامحض با فرمی به

 هیکسان بازنمایی برای هم هیک نحو «ن»همان است. این «ن»نحو به «م»بازنمایی کردن 
حاالت پدیداری را از حاالتِ ذهنی  «ن»های پدیداری است. نکته این است که حالت

گوییم. طبق بازنمایی می همرزنمایان هبنابراین به آن نحو 7کند،ناپدیداری مرزنمایی می
ه و باورها ای چون افکار، حاالت ناآگاهاناین تعریف از بازنمودگرایی حاالت ذهنی

از این قسم  درتسکی و تایتوانند داشته باشند. بازنمودگراییِ ویژگی پدیداری نمی
 است. 

 

 های بازنماییگرایی درباره نحوهتقلیل .4-2

های نحوه هگرایی دربارتقلیل الیکان، درتسکی و تای هدوم بازنمودگرایی ردگیران هآموز
هایِ فیزیکی یا بازنمایی، ویژگی هایِبازنمایی است. منظور این است که نحوه

هایِ کارکردی هایِ بازنمایی، به هویاتِ فیزیکالیستی، نظیرِ نقشهستند. نحوه 3کارکردی
قابل تقلیل هستند. گفتیم که مرزنمایی مشخص کردن این  4های تکاملی،یا تاریخچه

-یلاند. این بحث در تقلپدیداری هیک از حاالت ذهنی دارای خصیصاست که کدام

های بازنمایی را گرایی نحوهطورکه ذکر شد عنصر تقلیلگرایی هم مطرح است. همان
اند که حاالت مدعی درتسکی و تایانگارد. های فیزیکی یا کارکردی میویژگی

هستند.  9معیّن برای تأثیرگذاری بر شناختِ مرکزی 5«آمادگیِ»پدیداری دارای یک 
 مرزنمایی است.  هنحو بخشی از درتسکی و تایآمادگی از نظر 
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نحو نامفهومی است. بازنمایی کردن به درتسکی و تایعنصر مرزنمایانه از نظر 
«( سیستمیک» درتسکی)یا به قول  1هایِ جِبِلّیبازنمایی هوسیلمحتواهای نامفهومی به

تواند در این باشد که آیا اهمیت بازنمایی نامفهومی می تایشوند. از نظر بازنمایی می
های هایی از یک ویژگیِ یکسان را در موقعیتدهد که نمونها این امکان را میبه م

 ؛ بنابراینافکار و باورهای ما محتواهای خالصاً مفهومی دارند 7متفاوت بازشناسی کنیم.
از  باالهای تبیین های پدیداری هستند.کنند و فاقد ویژگینحو مرزنمایانه بازنمایی نمیبه

زنمایی با چندین تبیین از همبستهیِ عصبیِ آگاهی که در علم مطرح مرزنماییِ با هنحو
آگاهی اکثراً موضعی شبیهِ دیدگاهِ  مسئلهکنند. مباحث علمی پیرامونِ است، رقابت می

 کنند. بازنمودگرایی ردّگیرانه اتّخاذ می

 هبازنماییِ موضوع ههای مربوطتعهد کمتری برای چگونگی توصیف نحوه الیکان
های کارکردی نقش هوسیلهای بازنمایی بهدهد. به باور او نحوهگرایی نشان میبازنمود

 هاست. کند که منظورش کدام نقشالبته او مشخص نمی 3شوند.سرشته می

 

 قصدیّت  .4-3

قصدیّت است و طبق آن قصدیّتْ،  هردّگیران هسومِ بازنمودگراییِ ردّگیرانهْ نظری هآموز
طورکه پیشتر در توصیف (. همان4شودمیا از آن حاصل است )ی ردّگیرانه هیک رابط
بازنمودگرایی ردگیرانه اشاره شد، قصدیت عبارت است از ردّیابیِ، انتقالِ  هعام نظری

الیکان، درتسکی ، یا به هر طریق دیگری تناظر با خصوصیاتِ محیطی. هاطالعات دربار
 هگیری دارند. طبقِ نظریردّ همطلوب خود را از نظری 5هایِکاریهر یک ظریف و تای
کند اگر میرا بازنمایی  ویژگیِ  ، یک حالتِ بازنمایانه ]به نامِ[ درتسکی هشناسانغایت

کارکرد،  همربوط ه. اید9را داشته باشد  گریِ]=نشان دادنِ[کارکردِ نشان و فقط اگر 
چیزی است.  8«دفِه»یا  2«کار»شناسانه است؛ امرِ مطمحِ نظرِ او عبارت از ی غایتاهاید
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شان مستحصل تکاملی هحاالت پدیداری، کارکردهایِ مربوطه از تاریخچ هدر قضی
 متعلق به موجودی ]به نامِ[  این است که یک حالت ]به نامِ[  تایشوند. دیدگاهِ می

 در  که، اگر شرایطِ بهینه بنا باشد برقرار باشند، فقط درصورتی کند که میبازنمایی 
یکینی  در  این، در این اوضاع،  افزون برحاکم باشد؛  شود اگر و فقط اگر مییکینی 

باید گفت در نگاهی کلی یک رویکردِ  الیکاندر مورد حاکم است. زیرا  ؛شودمی
 تکاملی از نظر او قابل تأیید است.

 

 1حافظه. 5

تسکی، های بازنمایانه هستند )درهای ذهنی واقعیتواقعیت همعتقد است هم درتسکی
 .( 81، ص1669درصدد تضمین هژمونی بازنمایی است)الیکان، الیکان(. ، ص1665
حافظه نیز بازنمایانه است و محتوا دارد. برای توضیح بیشتر،  ،فهم درست باشداین اگر 

 شود:میشرح ذیل ارائه 

 

 حافظه تجربی .5-1

یا  «3یادآورانه هحافظ»آن،  یکی از انواعِ ؛ای مختلفی داردههگوید حافظه گونمی 7ساتن
 هحافظ» 5،«شخصی هحافظ»است که گاه توسط فالسفه به آن  «4اپیزودیک هحافظ»

اپیزودها یا  هاین نوع از حافظه، حافظ .شودنیز گفته می 2«مستقیم هحافظ»یا  9«تجربی
مثل گفتگویی در صبح امروز یا مرگ دوستی در هشت  ند؛ستهشده رویدادهای تجربه

شوند: به یاد میبیان  8طور طبیعی توسط یک ابژهای تجربی بهههحافظ سال پیش.
کردم یا احساساتم موقع صحبتمان را به یاد میبحث  دکارت هآورم که دیروز دربارمی
ی است که ما را در تماس اهایِ تجربی نحوههحافظ هآورم. مستدالً، بارزترین خصیصمی
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آنها هستند و توسط آنها مُعَلَّل  هایی دربارههافظکه چنین ح 1جزئیبا رخدادهایِ پیشینِ 
 دهند.میند، قرار اهشد

بایستی  فردخاطر آوردن اپیزودیک شخصی، عمل فعلی به هیک حافظ داشتنبرای 
مرتبط باشد. به  آورد،فرد به یاد میای که گذشته هنحو علّی به طریقی مناسب با تجرببه

گذشته  هط داده شده است که طبق آن تجربعلّی حافظه بس هیک نظری ساتن هگفت
 هنحو علّی در تولید تجربخود به هنحو علّی در تولید حاالتی که به نوبخودش بایستی به

که مقداری تحریک برای درحالی؛ کنونی در حالِ کار هستند، فعال باشد هیادآورد
 هتجرباین یادآوریِ یک  ؛برانگیختن یادآوری کنونی من ممکن است ضروری باشد

نحو علّی از آن تجربه ت بگیرد که خودشان بهئنحو علّی از حاالتی نشگذشته نیز باید به
 اند.ت گرفتهئنش

خاطر داند، بهمیمطابق هر دیدگاهی که ارتباط علّی را در تاروپود حافظه تنیده 
دادها پذیرِ انسان برای اندیشیدن به رخبنیادین از ظرفیتِ کلی انعطاف هآوردنْ، یک نمون

محیط  هوسیلکه حیاتِ ذهنی کامالً بهیاهگونایی است که حاضر نیستند بهههو تجرب
مکتسب در  7«ردِّ»شود. این ایده که یک میکنونی و نیازهایِ عاجلِ ارگانیسم تعیین ن

آن انتقال  هکند، یا اطالعاتی را دربارمی 3«بازنمایی»نحوی آن تجربه را گذشته به هتجرب
حافظه قرار دارد. این ایده، دیدگاه  هدر فلسف 4«بازنمودی»گراییِ ر مرکزِ واقعدهد، دمی

شده بر تحقیقات انجام بیشترذهنِ مدرن بوده است و در  هحافظه در فلسف همسلط دربار
 روی حافظه در علوم شناختی نیز مسلم انگاشته شده است. 

سازی ماهیت شفاف گرایی بازنمودی درصددای پژوهشی در خصوص واقعههبرنام
هایی نیز ند، هستند. بحثلدر حافظه و فرایندهای گوناگونی که در آن دخی 5هابازنمایی

ای گذشته را ههاینکه ردّهای حافظه چطور رخدادها یا تجرب همطرح است دربار
 .(7010توانند دارای محتوا باشند)ساتن، میکنند و میبازنمایی 
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نحو علّی ه حافظه نیز بازنمایانه است، محتوا دارد و بهآید کمیچنین بر باالاز مطالب 
 کمدست، مطالب مزبور نگارندهی ردّگیرانه با محیط قرار دارد. طبق برداشت اهدر رابط
 است.-غالب گفته نشوداگر  -دهد که چنین دیدگاهی نیز به حافظه، ممکنمینشان 

 

 گرایی حافظهبرون. 5-2

معتقد است محتواهای حافظه  الیکان. شود هحافظه اشاری دیگر به اهالزم است از زاوی
گرایی و برون» .«(آگاهی ههای بازنمودگرایاننظریه»، مدخل 7015هستند) 1گسترده
گرایانه و کند حافظه برونمیدر آن عنوان  (1668) تایی است که اهمقال نام «حافظه

کند نشان میسعی  و بِرجپاتنم هایِ در این مقاله با بسط استدالل ویگسترده است. 
شناسانه ای اجتماعی و زبانههگزار هانواع طبیعی و چه در زمین هدهد حافظه چه در زمین

 گرایانه است. برون

نیز برای پاسخ  «گراییبازنمایی زمین معکوس، مَردِ مُردابی و» ه( در مقال1662)تای
عی دارد اثبات کند که حافظه و ایرادِ مردِ مردابی، مجدداً س بالکبه ایراد زمین معکوس 

ا و افکار و آنچه وی ههمربوط به گزار هبین حافظ تایگرایانه است. در این مقاله برون
گرایانه ی بروناهگزار هنهد. وی مدعی است حافظمیتمایز  ،نامدمی 7پدیداری هحافظ

به یک عکس مثاپدیداری، به هما از حافظ آید که اگر تلقیمیاو چنین بر هاست. از مقال
ماند، نباشد، میشود و برای همیشه ثابت باقی میکه توسط دوربین عکاسی گرفته 

پدیداری هم  هی استلزامات مشابهی برای حافظاهگزار ههای او برای حافظاستدالل
پدیداری را همچون یک  هجای اینکه تصاویرِ حافظبه شرط آنکه به ؛خواهد داشت

 تلقی کنیم.  3طراحیعکس تلقی کنیم، آن را مثل یک 
تر این است که آنها اساساً، ساختاری افزاید دقیقدر ادامه می تایطبق آنچه 

ی مثل رنگ اهبرای خصوصیات ادراکی ساد 9آن با نمادهایی 5دارند که نقاطِ 4وارماتریس
وار طورکلی و عمومی ساختاری تا حدی ماتریسشوند. از نظر او تصاویر ذهنی بهمیپر 

ایِ پر شده ههها یا آرایرو که آنها به سبک ماتریسویژه از اینی نمادین دارند بهو تا حد
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کند از شاهدی تجربی نیز میکنند. وی برای اثبات ادعایش سعی میبا نماد بازنمایی 
وارد پدیداری را هم توجیه کند. 1«یِهاکژیاد»کند برخی میکمک بگیرد و تالش 

و از قرار معلوم با  گرایانه استحافظه برون تایه به نظر به اینک نشده و هجزئیات مقال
 . شودمی بسنده، دارد 7«اییِ علّیوردهم»محیط 

-زمین معکوس، مَردِ مُردابی و بازنمایی» همقال 9و  5های همچنین در یادداشت تای

( به 140-132الف، ص 1669) الیکانکند که میعنوان  هم اشاره و الیکانبه  «گرایی
گرایی را برای محتواهایِ حافظه )در جوابش به ایراد زمین معکوس خویش برون اذعان

ب هم تکرار شده  669در  الیکانوی این پاسخِ  هگیرد )و به گفتمی]ـِ بالک[( فرض 
گوید. به میاساساً درست  الیکانکند که میبا تذکر مالحظاتی در کل تأیید  تایاست(. 

 «استاندارد»از محتواهای حافظه را تلقیِ  «گسترده»تلقیِ  در همان اثر، الیکان، تای هگفت
( آن را یک 131ب، ص1669( و در اثر دیگرش )الیکان، 136الف، ص 669)الیکان، 

 4«تلقیِ گسترده»از  الیکانگوید منظورِ می تایخواند. می 3«شدهعموماً تصدیق»تلقیِ 
که این  گویدمی تایکند. می 5برداشتی است که طبق آن محیطِ کنونی، محتوا را دیکته

گوید می ،نوشته 1662ش را در سال اهکه مقال تایرسد. می 9ادعا خیلی به نظرم مُشَدَّد
عاملِ  2این است که محیطِ گذشته، ،ماهترین دیدگاهی که من]=تای[ به آن برخوردرایج

 است. 8کنندهتعیین

 پاسخ به چالش توهم. 6

اجازه دهید پاسخ را با اشاره به . کنیممیتوهم شروع  مسئلهبا  خود را اکنون رویارویی
یعنی تمایز بین محتوا  ؛رسد مقبولِ بازنمودگرایان استمیم که به نظر یتمایزی آغاز کن

محتوای بازنمودگرایی و محمل آن با هم در  شودفهمیده میطورکه تجربه. آن 6و محملِ
ی که نادیده گرفتن آن تبعات اهبطرا ؛کننده هستندی چند بعدی و بسیار تعییناهرابط

                                                           
1. Mismemories 

2. Causal Covariation 

3. Generally Acknowledged 

4. Wide Construal 

5. Dictates 

6. Strong 

7. Past Environment 

8. The Decisive Factor 

9. Vehicle 
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بین محتوا و محمل کامالً مقبول است و نیز اینکه بازنمودگرایان  هی دارد. رابطاهپرهزین
سعی سپس . شوندمیا بیان ههابتدا این رابط درکنند. میاز این رابطه استقبال و استفاده 

توان بر چالش توهم می تا چه حد مالحظه کرد که ای دیگرههبا استفاده از اید شودمی
 تری از قدرت تبیینی بازنمودگرایی داشت. فائق آمد و شرحِ قابل دفاع

محتوا و محمل تجربه با یکدیگر در رابطه هستند. شاید بتوان منسجمانه گزارش داد 
دوبعدی است. یکی از این روابط،  کمدستبین محتوا و محمل چند بعدی یا  هکه رابط

پذیریِ چندگانه. محمل تجربه محتوایِ تحقق هت و دیگری رابطبازنمایانه اس هرابط
کند. محتوای تجربه انتزاعی است. محمل تجربه انضمامی است. میتجربه را بازنمایی 

بازنمایی باشد. اگر تجربه  ههای آن در رابطتواند با یک شئ و ویژگیمیمحتوای تجربه 
 خارجی دارند.  یازان مابهآ هشدهای بازنماییشئ و ویژگی ،باشد نماراست

شود، وجود میازای آنچه توهم عنوان مابهای بهشئ خارجی ،اگر تجربه توهمی باشد
که انتزاعی هستند در  1نیافته(مند)مصداقهای نایافتسری ویژگیندارد. فقط یک

-ی بازنمایانه با ویژگیاهتوهمی در رابط هتوهمی موجودند. محملِ تجرب همحتوای تجرب

مند )توسط های نایافت. بازنماییِ این ویژگیندستهمحتوای توهم  مندی نایافتها
تواند واقعاً وجود داشته باشد، اثرگذاری علّی داشته باشد، میمحمل( انضمامی است و 

 باشد.  7مند)مصداق پیدا کرده( باشد، بالفعل باشد و جزئیمحسوس باشد، یافت
متافیزیکی وجود دارند. زمانی که بحث توهم در لحاظ ها بهدر محملِ تجربه، ویژگی

-های نایافتاند محتوای توهمی شامل ویژگیبازنمودگرایان مدعی بیشترکار باشد، 

است. اگر ادعای بازنمودگرایان مبنی بر وجودِ انتزاعیِ آنها در  نایافته(مند)مصداق
ندشده در محمل مهایِ نایافت، بازنماییِ این ویژگیشودکم محتوا مسلم فرض دست

انضمامی با محیط است.  همحمل تجربه در رابط صورت انضمامی است.تجربه به
او حتی حین  هشناختی در محملِ تجربلحاظ هستیکند بهمیهایی که مِری تجربه ویژگی

 توهم وجود دارند. 

توهمی در  هو چه در تجرب نماراست همحتوا و محمل تجربه با محیط چه در تجرب
شود. محمل تجربه نیز گسترده و می 3گرایانه متفردنحو برونند. محتوای تجربه بهاهرابط

                                                           
1. Uninstantiated 

2. Particular 

3. Individuate 
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ای ههشود و هم شامل تجربمی نماراستای ههگرایانه است. این هم شامل تجرببرون
شوند بازنمایی یک شئ میای که تجربه ، شئ و ویژگینماراست هتوهمی. در تجرب

های یک د واقعاً ویژگینشومیهایی که تجربه ویژگیاند و واقعاً موجود در جهان خارج
-شود. ویژگیگرایانه متفرد مینحو برونتوهمی هم به هاند. محتوایِ تجربشئ خارجی

هایِ یک شئ خارجی واقعاً موجود ویژگی نماراست هپدیداری در تجرب ههای خصیص
یانه متفرد گرانحو برونتوهمی هم به هپدیداری تجرب ههای خصیصاست. ویژگی

بیشتری دارد. این رابطه در سیرِ مطالب بیشتر مکشوف  هشود. این امر نیاز به پشتوانمی
  .شودمیای مجمل بسنده شود و لذا در اینجا به ذکر نام و معرفیمی

پذیری چندگانه های مختلف قابل تحققمحمل هوسیلمحتوا امری انتزاعی است که به
ی قابل تفکیک نیستند و بازنمودگرایی بدون تجمیع آن دو است. این دو از بازنمودگرای

رساند به لزوم فهم بازنمایی به طریقی معین. این میقابل تحقق نیست. این امر ما را 
ردّگیرانه/کارکردگرایانه -تای، درتسکی و الیکانصدا با هم-نگارندهطریق معین به نظر 

شود و بنابراین در اینجا به بردن اسم یممقاله بیشتر پرورده  هاست. این رابطه در دنبال
گردیم به چالش توهم که طبق آن مِری می. بازشودمیای موجز اکتفا آن و معرفی

های قرمز را از رنگ هتواند رنگ قرمز را توهم کند )حین توهم ببیند( حتی اگر هممی
دنیایی متولد عالم زدوده باشیم. حال موقعیتی را تصور کنید که مِری از بدوِ تولد در 

گاه با وقت با رنگ قرمز در تماس نبوده است یا حتی اینکه وی هیچشده است که هیچ
رسد که مِری بدون میبه نظر خالفِ شهود  .1رنگی در تماس دیداری نبوده است هیچ

گاه با هیچ رنگی در تماس بوده باشد، باز هم امکان داشته باشد که رنگ قرمز اینکه هیچ
 .را توهم کند

های قرمزِ شاید معترض بر این ایراد خویش اصرار ورزد که حتی وقتی همه رنگ
اما به نظر من  ؛تواند رنگ قرمز را حین توهم ببیندعالم را زدوده باشیم، مِری باز هم می

نحوی در خاطر مسلم فرض کردن این است که مِری زمانی با رنگ قرمز بهاین امر به
های که همه رنگرنگ قرمزی که مِری حین توهم و درحالی تماسِ ردّگیرانه بوده است.

اما در  ؛بیند، در زمان حال، یعنی در حین توهم، وجود نداردایم، میقرمز را زدوده
                                                           

های ظاهر محرومیت از محرکدر لحاظ تجربی زیرا به ؛البته فرض کنید ترتیبی داده شده تا این امر موجب نابینایی او نشود.  1

              حساس هسازِ تجربۀ بینایی، دورشود و لذا به آن مدتِ ابتداییِ ممکند موجب نابینایی میلتوهای ابتدایی بینایی در ماه

(Critical Periodمی ).گویند 
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تاریخچه تماسِ علّی مِری با محیط وجود داشته است و گو اینکه در حال حاضر 
مِری  شناسانه(شاید غایتیافته( نیست، با پیگیریِ تاریخچه علّیِ )یا یافتمند)مصداق

علّی  هبیند بازنمایی همین سابقمیهمچنان در محیط قابل ردّیابی است. شاید آنچه مِری 
-بیند بهمیباشد. در هر صورت، اگر چنین هم نباشد، همچنان رنگ قرمزی که مِری 

لحاظ بهشود( و میشود )حین توهم دیده مینحوی بابت تماس او با محیط، توهم 
 لیستی در عالم فیزیکی خارج از جسمِ مِری قابل ردّیابی است. فیزیکا

مِری هیچ رنگی وجود نداشته باشد، باز هم امکان توهمِ  هشهوداً وقتی در حافظ
برای مری  ،دیدنِ رنگ قرمز برای او وجود ندارد. اگر محتوای حافظه گسترده نبود

از بدو تولد با نقص عضو  امکان نداشت رنگ قرمز را حین توهم ببیند. آیا کسانی که
بیند بازنماییِ میشوند؟ شاید هم آنچه مِری می 1شوند هم دچار شبحدردمیزاده 
علّی با رنگ قرمز باشد. حتی اگر رنگِ قرمزی که مِری  هش از تماسِ ردگیراناهحافظ

وی گسترده و  هش باشد، باز هم محتوای تجرباهبیند بازنماییِ حافظمیحین توهم 
زیرا حافظه هم خود گسترده است. از سوی دیگر حافظه خود  ؛ایانه استگربرون

بازنمایی ماهیتِ کل ذهن  3تُهَد.میدر واقع بازنمایی کل ذهن را بَر 7بازنمایانه است.
 نحوی کارکردگرایانه. بهاست 

بسیاری  هسنج استفاددر بحث بازنمایی از مثال سرعت (38-7، ص1665)درتسکی
از  ؛سنجی را در نظر بگیرید که مجزا و ایزوله استرسد سرعتپمیکند. وی می

ساختش جداست و به هیچ چرخی هم وصل نیست و در عین حال نشانگرِ  هتاریخچ
پرسد که آیا در چنین میدهد. وی در ادامه میآن[ سرعتِ خاصی را نشان  هآن ]/عقرب

دهد غلط یا میاً نشان سنج اتفاقتوان گفت هر گونه سرعتی که سرعتمیصورتی، اصالً 
هم  4بر آن تأکید دارد این است که حتی کژبازنمایی درتسکیی که اهدرست است؟ نکت

نحوی کارکردگرایانه معنا بهعلّی با محیط و  هدر رابطه با محیط و برخورداری از سابق
 دهد. می

                                                           
1. Phantom Pain 

 آید.. توضیح این دو گزارش از حافظه در پی می 7

3. Exhaust 

4. Misrepresentation 
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داشته ای با رنگ قرمز نمحیطی هگاه تماس ردّگیران، اگر مِری هیچنگارندهبه نظر 
بوده است، آنگاه امکانِ توهمِ ):کژبازنماییِ( رنگ قرمز را هم نداشت. ایراد مبنی بر 

های قرمز را از عالم زدوده باشیم، رنگ هاینکه مِری رنگ قرمز را حتی هنگامی که هم
است: مِری زمانی با رنگ قرمز  نگارنده همورد اشار هکند، تأییدی بر نکتمیهم توهم 

تواند از آنها مشتق شود، در تماسِ ردّگیرانه بوده است و مییی که قرمز هامحیط یا رنگ
کند. شاید بتوان گفت رنگ قرمزی که مِری میش آن را بازنمایی اهحال از طریق حافظ

خاطر بهطورکه وقتی اَمری خصوصی را همان ؛وجود دارد 1«خودامدی»بیند می
ود دارد. تا این حد از وجود رنگ قرمزِ ما به حیث خود وج هآوریم، آن امر در حافظمی

اما اگر پرسیده شود که رنگ قرمزی که مِری حین  7 رسد.توهمیْ شهودی به نظر می
پاسخ من این است که در  ،دارد دشناختی هم آیا واقعاً وجولحاظ هستیبهبیند میتوهم 

ند بوده است و ممِری با محیط زمانی آن رنگ قرمز یافت هعلّیِ تماسِ ردّگیران هسابق
همان رنگ قرمز محیطی است. شاید بتوان  هرنگ قرمزِ توهمی مِری بازنماییِ ردّیابان

 اما زمانی وجود داشته است.  ؛گفت آن رنگ قرمز اآلن وجود ندارد
گرایانه حین توهم بازنماییِ برون هاین است که رابط شود گفته شودمیآنچه سعی 

توان آن را در چارچوب همین میشناختی هستی لحاظبهنیز همچنان برقرار است و 
شود، راززُدایی میجهان فیزیکی اِسکان داد و از امر ناموجودی که حین توهم تجربه 

 کرد. 

توان می، شوداگر تبیین فیزیکالیستی بازنمودگرایی در همین حد، بسندهْ تلقی و رها 
 ،محیط بگیریم هفرد به عالو گرایانه یعنیتر از فرد و برونمان را بزرگسیستم فتگ

تر که توان گفت در سیستمِ بزرگمیگرایی حافظه آنگاه با استمداد از حافظه و برون
هایِ استقراریِ سابق و هم شاملِ هم خودِ فرد و هم گذشته و هم حالِ فرد و هم مکان

 هیِ ردّگیراندلیل ارتباط علّشناسیِ فیزیکالیستی، بهلحاظ هستیشود، بهمیمکان فعلی فرد 
ها و شئ وجود دهند، ویژگیمیاو را تشکیل  ههایی که حال حافظفرد با شئ و ویژگی

                                                           
1. De Se 

 . دبرنگرانه به کار میکننده/ سوبژکتیو و درونمنظر مُدرِک/از نگاه شخصِ تجربهرا به معنایِ تقریبی از « خودامد» گارندهن

 ؛( استWeakly Veridical) نماراستتوهمی در چنین موردی یک تجربۀ ضعیفاً  ههمچنین شاید بتوان ادعا کرد تجرب.  7

، 7010طورکه سیگل )سیگل،ست که هماناین بدین معنا ؛مورد نظر تحقق بخشد همادامی که وضعیتی فراهم باشد که به تجرب

 هاست(. در گزاره «صدق»( امری تشکیکی است)درستی معادل ادراکی مفهوم Accuracyگوید درستی )( می31ص
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چون در سیستم  ؛ساز دانستنِ عدم وجود نیستاند و نیازی به مشکلدارند یا داشته
کند ای که فرد در آن رشد کرده و زندگی میتر همه چیز در همین جهان فیزیکیبزرگ

هایی ها و ویژگیزمانی وجود داشته است و نیازی به قائل شدن به شئیا وجود دارد یا 
کننده که طبق تعیین هفرا و ورایِ جهانِ فیزیکی نیست. ضمن تأکید بر این نکت

ی کارکردی، اهاز طریق مؤلف نماراست، بازنماییِ یک ادراک 1بازنمودگرایی قوی
 7«کژکارکرد»مْ ذیلِ عنوانِ یک تبعِ آن، توهبهشود و میصورت یک کارکرد تعریف به

  شود.میتعریف و تبیین 

که احتماالً با خوانشِ ردّگیرانه از  شودمیبدین صورت خالصه  مطالب پیشین
در شناختی، لحاظ هستیبهگرایانه در مورد حافظه بتوان ای برونبازنمودگرایی و تلقی

توهم را  مسئله هایایراد اصطالح پای توهم را در جهان فیزیکی گیر انداخت و فهرستِ
نظریاتیِ فوق،  هامر ناموجود است، تحتِ آرای مسئلهآنها،  ههم هکه به نظر من سرچشم

ناموجود مرموز در  ای فیزیکالیستی سامان بخشید. امرشناسیلحاظِ متافیزیکی و هستیبه
لِ یابیِ چندگانه توسط محمشود، از طریق تحققمییابی و موجود جهان فیزیکی مکان

یابد و به همین منوال از سایرِ عواقبِ استلزامیِ چالشِ توهم با میتجربه فعلیت و علیت 
  شود.میجهانی تبیینی فیزیکالیستی، این

 مؤیّداتی محتمل از روانپزشکی. 7

 یافت. نگارندهممکن است شواهد تجربیِ مؤیدی هم بتوان برایِ نظرِ  رسدیم به نظر
فرهنگِ توهم گردآوری کرده است به نامِ  هفرهنگی دربارروانپزشک،  3،یان دِرْک بلوم

هایِ این فرهنگ منبع مناسبی برای بررسی انواع مختلف توهم از منظر پژوهش 4.توهّم
توانند مؤیِّد نظر و اصطالحاتِ آن که می هاتجربی است. در زیر برخی از مدخل

 شوند:میقل مبنی بر همبستگی توهم و حافظه باشند، به اختصار ن نگارنده

 

                                                           
1. Strong Representationalism 

2. Malfunction 

3. Blom, Jan Dirkblom, Jan Dirk; M.D., Ph.D.; Assistant Professor Of Psychiatry. Parnassia 

Bavo Group & University Of Groningen; Paradijsappelstraat 2; 2552 Hx The Hague; The 

Netherlands. 

4. A Dictionary Of Hallucinationsa Dictionary Of Hallucinations; Pub By Springer; Usa; 

2010.  
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 ای توهمِ حافظه .7-1

 هحافظ»به  1خوانیم که: توهم حافظه]ای[می «توهمِ حافظه» هدر فرهنگ توهم دربار
عبارتِ آلمانیِ  نیز معروف است 4«حافظه هپندار»و  3،«توهمِ حافظه» 7،«توهمی

یا اندک زمانی پیش از آن توسط روانپزشک  1899در سال  
برای داللت بر توهمی معرفی شد که  5(1878-1866) کارل لودویگ کالبائومآلمانی، 

 توهمِ باز شده )یعنی یکیک شئ یا رخدادِ قبالً ادراک 9نمایشِ-عبارت است از باز
نوعی بهاصطالح مزبور ، 1888]که توضیح آن در ادامه خواهد آمد[(. در سال  2ادراکی

عنوان به 8(،1855 -1619لیستِ آمریکایی یُشییاه رُیْس )ائمتفاوت توسط فیلسوف اید
شود تا میبه یاد آورده  10نحوی قهقراییبهاستفاده شد که  6کاذبِ موهوم هیک حافظ

 معنادار عمل کند. هاز یک تجرب 11صورتی خبردهندهبه

 

 شبحدرد .7-2

که گویی آن عضو واقعاً وجود شود چنانمیه از بدن حس دردی که در عضوی قطع شد

صورتی توهمی تجربه شود یک بهشود که اینکه درد بتواند میدارد. در اینجا اذعان 

فلسفیِ پیچیده است. برای بحث بیشتر به مدخلِ نشانگان درد توهمی ارجاع داده  مسئله

معرفی شده است.  13فارر گوردونتوسطِ  1698در سال  17شود. نشانگان درد توهمیمی

یک اعتراض  بلوم هاست. به گفت فاررپردازی درخور توجه، اعتراضی علیه مفهوم هنکت

از درد توهمی ریشه در این استدالل دارد که یک  فاررپردازیِ مفهوم بنیادین علیه

ین بلوم ا هباشد. به گفت «ناواقعی»تواند تخیلی یا گاه نمیسوبژکتیو نظیرِ درد هیچ هتجرب

                                                           
1. Memory Hallucination 

2. Hallucinatory Memory 

3. Hallucination Of Memory 

4. Memory Illusion 

5. Karl Ludwig Kahlbaum 

6. Re-Enactment 

7. Reperceptive 

8. Josiah Royce 

9. Fantastic False Memory 

10. Retrospectively 

11. Foreboding 

12. Hallucinated Pain Syndrome 

13. Gordon Forrer 
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 هشود و این جملمیایِ درد شناخته ههتجرب 1هخویشان-خود هعنوان جنببهامر در فلسفه 

کند که اینکه یک حس بتواند میدان و فیلسوفِ آمریکایی را نقل ، منطقسُل کریپکی

در اینجا تأیید و تأکید  بلومعنوان درد احساس شود، مساوی است با اینکه درد باشد. به

یشنهاد شده است که شبحدردها ممکن است به معنایی مفهومی و کند که چنین پمی

ی نظیر اههمچنین پدیدارشناختی) و نیز پاتوفیزیولوژیکال( با دیگر رویدادهایِ حافظ

 ها و... مرتبط باشند.توهمات بازادراکی، فالشبک

 

 2ایتوهمِ تجربه .7-3

ی، پاسخ اهتجرب هدپدی؛ برای مثال های بسیار دیگری هم داردی ناماهتوهم تجرب
آنها مورد استفاده و احتماالً  بیشتری، فالشبکِ حافظه و توهم بازادراکی که اهتجرب

( هستند. 1861-1629) 3وایلدر گریوز پنفیلدجراحِ کاناداییِ مغز و اعصاب،  هبرساخت
به  4 ایها را برای اشاره به یک توهم بینایی، شنوایی یا ترکیبِ ]ادراکیِ[ زندهوی این نام

توسطِ شخصِ مبتال )واقعاً/در  پیشترگذاشت که میی را به نمایش اهبُرد که صحنمیکار 
 1658است(. طبق متنی که در  5زندگی واقعی( تجربه شده است )یعنی یک بازادراک

ند. اهایِ پیشینِ شخص ساخته شدههموجود در تجرب یها از اجزاءنویسد این توهممی
ها آنقدر عجیب به نظر برسند که وی آنها را رؤیا این توهمممکن است برای بیمار 

اما وقتی بتوان آنها را به دقت تحلیل کرد، بدیهی است که توهم یک سکانسِ  ؛بنامد
ی از اهمورد نظر]=فرد مبتال[، دور هگذشته است. سوژ هتر از تجربتر یا طوالنیکوتاه

 ل آگاه است. هر چند همچنان از زمان حا 9؛زیدمیگذشته را باز

 

 7هامدلِ بازادراکیِ توهم .7-4

ها عنوان بازادراکبهمدلِ بازادراک یک مدلِ تبیینیِ فعالیتِ توهمی است که توهمات را 
کند. این مدل، میشده تعیین ادراک پیشترهایِ ا، اشیاء و محرکههیا بازنمایشِ صحن

                                                           
1. Self-Intimating 

2. Experiential Hallucination 

3. Wilder Graves Penfield 

4. Lively 

5. Reperception 

6. Re-Lives 

7. Re Perception Model Of Hallucinations 
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حسی مغز  1حی کرتکسیِمنبعِ اصلیِ فعالیت توهمی را در سیستم لیمبیک و/یا نوا
هایِ امروزیِ بازادراک، قدرتِ آنها در مدل ههایِ عمدکند. یکی از مزیتمییابی مکان

عیارِ ادراکات حسی را دارا هستند. ی تماماهتجرب 7تبیینِ توهماتِ مرکب است که امتالءِ
  .شودبرای توضیح بیشتر الزم است به خود مدخل توهم بازادراکی در ذیل مراجعه 

 

 3توهمِ بازادراکی .7-5

ی، فالشبکِ اهتجرب هپدید 4ی،اهزدگیِ تجربی، توهماهتوهم بازادراکی به توهم تجرب
این شش اصطالح برای اشاره به توهمی  هنیز معروف است. هم 5حافظه و توهمِ حافظه

 ترپیشهایِ ا، اشیاء یا محرکههروند که قالبِ یک بازادراک یا بازنمایشِ صحنمیکار به
در  (،1815-1291) 9جان فریار ،طورکه پزشک بریتانیاییادراک شده را داراست. آن

ها ممکن است کامالً از یادآوریِ تصاویرِ کند، توهممیخاطر نشان  1813یل سال ااو
-1866، روانپزشک آلمانی، کارل لودویگ کالبائوم )1899ت بگیرند. در سال ئآشنا نش

 بازادراک؟[ نامید. ] مانی[ این فرایند را ]به آل ،(1878
آزمایشاتِ معایناتیِ انجام شده توسط گروهی تحت  هواسطبه کالبائوممدلِ بازادراکِ 

طورکه از تجربی حاصل کرد. آن هپشتوان (1629-1861)وایلدر گریوز پنفیلدسرپرستیِ 
یِ خاص الکتریکیِ نواحی کرتکسی حس هشود، معاینمیسوی این گروه خاطرنشان 

پیشین شود.  هخاطر سپرده شدبهرویدادهایِ  ههایِ زندممکن است منجر به بازنمایش
چنین پیشنهاد شده است که توهماتِ بازادراکی ممکن است به معنایی مفهومی و 
پدیدارشناختی )و چه بسا همچنین به معنایی پاتوفیزیولوژیکال( با دیگر رویدادهایِ 

-فالشبک 6بینی،ایست 8،پساروانْزخمیر اختاللِ استرسیِ ها دنظیر فالشبک 2یاهحافظ

                                                           
1. Cortex 

2. Saturation 

3. Reperceptive Hallucination 

4. Experiential Hallucinosis 

5. Allucination Of Memory 

6. Ferriar 

7. Mnestic 

8. Lashbacks In Ptsd (=Post-Traumatic Stress Disorder) 

9. Palinopsia 

هستند(: استمرار تصویر حتی پس از نبودِ محرک بینایی مربوطه. تقریباً مشابه  نگارندههای پیشنهادیِ بینی/بازدیدار )معادلایست

  شدت و استمرار محرک تأثیری در تجربۀ حاصله ندارد. اما ؛پستصویر است
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مرتبط  7و خاطراتِ فالشی 1رَخشانهایِ هایِ داروزاد): ناشی از مصرف مواد(، خیال
 باشند.

توان این استنباط را کرد که شواهدی تجربی هم می یادشدههای تجربی از بحث
از طریق  شودمیتوهم باشد. سعی  مسئلههایِ داده شده به تواند مؤیدِ پاسخاحتماالً می

گزارشی ردگیرانه از بازنمودگرایی و توسل به نقش حافظه و برشمردن برخی شواهد 
توان به که می شود تقویتباشند، این احتمال  نگارندهتجربی که ممکن است مؤید نظر 

  چالش توهم پاسخ گفت.

 یک ایراد و پاسخ. 8

 ادهده آن پاسخ بینی و بپیش نگارنده هنظریبر وارد  ایرادشود تالش میدر این قسمت 
 .شود

 

 گراییاز تجربه توهمی و خطر فرافکنی نماراستوجه افتراقِ تجربه  .8-1

 هاز تجرب نماراست هدرست باشد آن وقت وجه افتراق تجربگفته نگارنده فرض به اگر 
-ینماراستایِ ههتجرب هشود که فکر نکنیم که هممیتوهمی چیست؟ چه چیزی مانع 

اند و لذا لحاظ خاستگاهی و زادگاهی به حافظه مرتبطبهاند یا مان نیز نوعی یادآوری
ممکن است توهمی باشند؟ بازنمودگرایی مدعی است عامل مشترکی بین ادراکات 

 اما پرسش این است که تفاوت آنها در چیست؟  ؛صادق و توهمی وجود دارد
یادآوری باید مسبوق به ادراکِ  یک پاسخ ساده این است که رسدیم به نظر

ی در کار نیست. این پاسخِ خیلی سرراست، اهباشد تا ادراکی نباشد، حافظ نماراست
شاید خیلی هم بحت و بسیط باشد. احتماالً بهتر باشد این ایراد به کمک مفهوم 

نقش حافظه در تولیدِ حداقل  همن دربار هیعنی اگر اید تر شود؛عمیق 3گراییفرافکنی
 گفته نشودیعنی چرا  ؛گرایی نباشیمبرخی انواع توهم درست باشد، چرا قائل به فرافکنی

که چنان ؛به این معنا که فرافکنیِ خاطرات گذشته هستند ؛اندمیادراکات ما توه هکه هم
 گویی ذهنْ یک پروژکتور است و عالَم خارجْ تصویر پروژکتوریِ ذهن است؟ 

                                                           
1. Eidetic Imagery 

2. flashbulb Memories 

3. Projectionism 
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ما در این صورت قادر به بقاء نبودیم؛ برای بقاء  مسلم است که باید گفتدر پاسخ 
شود؛ میممکن  نماراستست و این از طریق ادراک اتعاملِ موفق و پایا با محیط  به نیاز

اما باید انصاف داد که این ایراد  ؛موجودی که دائماً تحت توهم است، نخواهید پایید
 اده شود.تری به آن دسخِ قویکند و باید پامیدرخور توجهی را مطرح  ههرحال نکتبه

توهمی چیست؟ یا  هاز تجرب نماراست هایراد این است که وجه افتراق تجرب ه شدگفت
 گرایی نباشیم؟فرافکنیچرا قائل به

توهمی ردّگیری  هاز تجرب نماراست هگیرم: وجه افتراقِ تجربمیوام  تایرا از  پاسخ
زمینِ معکوس، مَردِ مُردابی و »ی با عنوان اهالدر مق تایاست.  1اییِ علّیوردهمنرمال یا 
این ایده را در اصل در سال  ویکند. میایی علّی را مطرح وردهم، نقشِ «گراییبازنمایی

، موجود نماراستنهد. در شرایط ادراکِ میپیش  «آگاهی مسئلهده »در کتابِ  1665
دّگیرانه که تحت شرایط کارکرد ایی علّی یا روردهمزنده محتوای بازنمایانه را از طریق 

اییِ علّی، تبیینی از محتوای نامفهومی وردهمکند. میکسب  ،گیردمیبهینه صورت 
نحو مکانیکی بهطبق این تبیین، حاالت ادراکی ما  ای ادراکی بنیادین است.ههتجرب

شوند. حالتِ میهای محیطی تولید هایِ حسی ما در پاسخ به محرکتوسط سیستم
با چیزهای آبی همبسته است.  تای هی ما از رنگِ آبیِ، به گفتنماراستی ادراکِ پدیدار

این پاسخ را استلزاماً استخراج  شد، برای ایرادی که طرح تای هاز این اید نگارنده
وردایی علّیِ متناسبی وجود توهمی، بین تجربه و محیط، الزاماً هم هکه در تجرب دکنمی

 وردا نیست. اما بالضّروره متناظراً هم ؛انیسم و محیط برقرار استندارد؛ لذا رابطه بین ارگ

اند از زمان دو وجهِ افتراقِ دیگر هم دارد که عبارت نماراست هبه نظر من تجرب
تواند در میحاضر. این دو مؤلفه  هحاضر و همچنین حاضر بودن در مکانِ موردِ تجرب

در زمانِ حاضر رخ  نماراست هد. تجربنوردایی علّی هم استلزاماً مستتر باشهم هاید
از مثالً یک خانه داشته باشید باید در محلِ بنایِ  نماراستدهد و برای اینکه ادراکی می

اما برای توهمِ همان خانه عنصر زمان و مکان الزم نیست.  ؛آن خانه حاضر باشید
ید در اهی را که ساختاهتوانید خانمیید توهم کنید و اهی را که هنوز نساختاهتوان خانمی

 ی دیگر توهم کنید. اهحین اقامت در خان

                                                           
1. Causal Covariation 
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شما  .ندهست توهمی ناضرور هضروری و در تجرب نماراست هاین سه مؤلفه در تجرب
حین توهم حتی اگر چشمانتان را هم ببندید، احتماالً باز قادر به دیدن امر توهمی 

تان تان یا سوت کشیدن گوششهستید؛ حین شنیدنِ یک صدایِ وِزوِزِ توهمی در گو
 شنوید.میتان را بگیرید هم باز وزوز و سوت را حتی اگر جلوی گوش

علّی مستقیم و حین وقوعْ حاضرْ بین سوژه و محیط  هیک رابط نماراست هدر تجرب
تان را ، اگر چشماننماراستی اهباید ضرورتاً برقرار باشد. برای برخورداری از تجرب

ا نخواهید دید. اگر در فضای باز و آزاد و نامسقف نباشید، آسمان را ببندید آسمان ر
بر این  افزونضرورتاً صادق است.  نماراست هنخواهید دید. عکس آن هم در تجرب

هنگام، در عرض جغرافیاییِ  عبارتی تقارنِ زمانی هم مهم است. اگر شببهزمان یا 
ین( به آسمان نگاه کنید آسمانی آبی را جایی چون ایران )و احتماالً در هر جایِ دیگر زم

کلیدی و ضروری است؛ به فرضِ  نماراست هیعنی زمان حال در تجرب ؛نخواهید دید
برقراری سایر شرایط از جمله سالمتِ سیستمِ بینایی و شناختیِ فرد و نبود موانعِ حسی، 

شود و میربه ضرورتاً تج نماراست هفوق برقرار باشند، تجرب هگانای سهههوقتی مؤلف
 شود. میدهید به ما تحمیل میاگر ترجیح 

-شئعلّی توهمی با هر  هتواند ممکن باشد؛ رابطمیاینها هم  هتوهم بینایی بدون هم

نحوی معین که غالباً کارکردگرایانه است، به ،که بازنماییِ مناسب را تأمین کند ای
-ی با محیط است نه همی علّاهطشود. آنچه برای توهم الزم است، تأمین رابمیبرآورده 

علّی را در  هتوان این رابطمیی با یک شئِ محیطی حیّ و حاضر؛ لذاست که وردایی علّ
 تکاملیِ ارگانیسم نیز جست.  هتاریخچ

 فهم بازنمودگرایی با توسل به عنصری کارکردگرایانه. 9

تعریفی  کند و کارکردگرایی هم ماهیتاًمیی اهپدیداری را رابط هبازنمایی خصیص
کلیدی  هپدیداری قابلِ کارکردی شدن است. نکت هی از ذهن است و لذا خصیصاهرابط

در فهم بازنمودگرایی این است که ]با تقریبی قریب به یقین[ هیچ فیلسوفی 
بازنمودگرایِ محض نیست. سه فیلسوف اصلی بازنمودگرایی ]یا سه فیلسوفِ اصلیِ 

درتسکی، وع مسلط بازنمودگرایی است[ یعنی بازنمودگراییِ موردِ پژوهشِ ما که ن
فهمِ  زنند.مینحوی بازنمودگرایی را با کارکردگرایی پیوند بههر یک  الیکان و تای
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بازنمودگرایی در پرتو کارکردگرایی شاید بتواند شهودی برای فهم اینکه چطور توهم 
فعلیت یابد. نیاز به شئ ندارد بدهد: صرفاً یک رابطه الزم است تا کارکرد توهمی 

]محتوایِ[ بازنمایی نیز همچون کارکرد، امری انتزاعی است که قابلیت تحقق چندگانه 
بازنمودی  هتوسط محمل بازنمایی را دارد. حتی اگر معلوم شود که نقش تبیینی حافظ

تواند داشته باشد، باز نیز با فهمِ میالزم را ن 7و پایاییِ 1در تبیینِ توهم، روایی
نسبت قابل توجهی از توهم ارائه بهتوان تبیینِ مینحو کارکردگرایانه به بازنمودگرایی

داد؛ اگر قرار باشد که توهم، ردّیابیِ ابژهای در محیط اما بازنماییِ چیزی دیگر نباشد و 
ارگانیسم زیر سؤال برود و هرچند  هشناسانعادی یا غایت هدرواقع بُعدِ ردّیابیِ حافظ

ما در حقیقت کژیابی باشد، همچنان عنصرِ کارکردیِ بازنمایی از ا ،ردّیابی برقرار باشد
نحوی کارکردی بهتوان توهم را از طریقِ بازنمایی میشود و میطریق محیط تأمین 

  د.کرتبیین 

 

 های بیشتری برای پژوهشیاهگیری و پیشنهادبندی، نتیجهجمع. 11

عنوان بهزنمودگرایی، توهم د با اندراج مفهوم کارکرد در تعریف باشدر این مقاله سعی 
. برای این مقصود از حافظه و بازنمودگرایی شودکژکارکرد تبیین -نوعی کژبازنمایی

و ذکر شواهدی  یادشدهای ههد با تلفیق و بسط ایدشسعی ه و ردگیرانه نیز سود جست
 شدبه این احتمال نزدیک  گردید. طی این جستار، سعی شوددفاع  مقاله هعلمی از نظری

 کم پتانسیلِ قابلِ اعتنایی برایِ، تبیینِ توهم دارد.بازنمودگرایی قدرت، یا دستکه 

تواند میمضاف بر غنایِ فلسفیِ بازنمودگرایی که پیگیریِ استلزاماتِ آن برای توهم، 
لحاظ بهایی که ههپدید هدریافتِ ما از توهم را پیوسته تعمیق کند، نظر به طیفِ گسترد

شوند، بدیهی است که میم مطرح هستند و از طریق علم کاویده تجربی ذیل عنوان توه
توهم  ههمچنان ایرادهایِ بسیاری ممکن است برایِ قدرتِ تبیینیِ بازنمودگرایی دربار

همچنان جا دارد که ادبیات  رسدمیباز است و به نظر  مسئلهطرح شود. توهم یک 
درست باشد  نگارندهگر درک فلسفی و علمی مربوط به آن هر چه بیشتر غنا یابد یا ا

طور بهتواند باشد، احتماالً میهای زیادی پرسش هآن که زایند هنظر به پتانسیل گسترد
طور بهفالسفه باید  نگارندهطبیعی در آینده شاهد این غنایِ فزاینده خواهیم بود. به نظر 

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 
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سی شوند بررلحاظ علمی توهم محسوب میبهجدی طیف گوناگون ادراکاتی را که 
عبارت دیگر پژوهش به ؟تواند آنها را تبیین کند یا خیرشان میکنند و ببینند آیا نظریه

های تجربی نیست و فالسفه و دانشمندان علوم توهم مُبرّای از پژوهش هفلسفی دربار
توهم یک  مسئلهتوهم با هم داشته باشند.  هتجربی بایستی تعامل تنگاتنگی در زمین

  طلبد.شناسیِ چندبُعدی میست و روشای ابین رشته مسئله

تواند مطرح شود این است که آیا با این کار بازنمودگرایی به میپرسشی که 
طور به نظرم همان این طور نیست. شود؟ احتماالًمیی از کارکردگرایی تبدیل ناهشاخ

 مسئلهترین کارکردگرایی در سختکنند ( خاطرنشان می17،ص7015که برخی)الیکان، 
اندراج عنصری کارکردی در تعریف و  ماندمیآگاهی، در مسئلههن، یعنی ذ

ی ناتوان به نام کارکردگرایی با فراهم ساختن امکان آمیزش اهبازنمودگرایی، احیای نظری
شناختی اصلی تبیین هستی مسئلهکارآمد به نام بازنمودگرایی است.  هآن با یک نظری

است. این کار از طریق بازنمودگرایی  -و در پژوهش حاضر مشخصاً توهم -آگاهی
 :نگارنده هتواند پرسش خوبی باشد که آیا ایدمیالوصف این گیرد. معمیصورت 

با درج عنصر کارکردی در تعریف بازنمودگرایی، مشکالت و معضالت  نخست
آیا درج عنصر کارکردی در  دوم تبیینی کارکردگرایی را به ارث خواهد برد یا خیر؟

نوعی خاص از بهی از کارکردگرایی یا اهنمودگرایی آن را به زیرشاختعریف باز
اما  شد؛پاسخ همان است که به اجمال در باال ذکر  کند یا خیر؟میکارکردگرایی تبدیل 

های پژوهشی خوبی برای تحقیقات آتی توانند طرحمیاین دو پرسش  رسدمیبه نظر 
فظه در تشکیل و تبیین بازنمودگرایانۀ سوم این که با نقش قائل شدن برای حا باشند.

توهم، وجه افتراق حافظه و توهم و عامل تمایز حافظه از توهم چه خواهد بود؟ چه 
شود نیز توهم نباشد؟ این پرسش دیگری چه به یاد آورده میتضمینی است که همۀ آن

 تواند باشد. برای پژوهش بیشتر می
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