
 

 

 

      از آن کسام گرایانهخودآگاهی و تبیین استنتاج

 1زهرا خزاعی

 2محسن جوادی 

  3زهرا سرکارپور 

 چكيده

های ندانیم، تبییچگونن حالات ذهنی خودماد را می کنفیلسوووفاد در پاسوو  ین اؤن سوو ا  

کرده  گراؤی را مطرحاند.کسوا  در پاسو  ین اؤن سو ا ، نهرؤن استنتا متعددی ارائن کرده

اسطن وکنیم، هیچ نوع دسترسی ییچن شووودا  احسا  مییر خلاف آد. ین اعتقاد او اسو 

سووری شووواهد ییرونی و درونی، و از ین حالات ذهنی خود ندارؤم؛ یلکن ما یر اسووا  ؤ  

یرای  شوناسیم. یوؤ  اؤن تبیین را تبیین خوییماد را میطرؤق فراؤند اسوتنتا ، حالات ذهنی

کن   ای اسین گوننداند. او معتقد اسو  تبیین اسوتنتاجی از خودآگاهی خودآگاهی نمی

ذؤرد. پ  یوؤ  را نمیاؤم . کسا  هم در مقای ، اشکاگوؤا ما از حالات ذهنی خودماد ییگانن

تی درسکسا  مقصود یوؤ  از مفوو  ییگانگی را ین اولا  ر اؤن مقالن نشواد خواهیم داد کند
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ر گراؤی گرؤزناپذؤدرنیافتن اسووو  و اگر مقصوووود او را درؤاید، وجود آد را در اسوووتنتا 

 و دعای خود را محدودتر کندثانیا  اگر کسوووا  در پی پذؤری اؤن مسووو لن اخواهد ؤاف . 

حیات  ،گراؤی را تبیینی یرای همن انواع خودآگاهی معرفی نکند، مسوو لن ییگانگیاسووتنتا 

ای هووگراؤی را، یوون عنواد تبیینی خوب یرای طیق قووایوو  توجوی از مصوووودا اسوووتنتووا 

 خودآگاهی، ین خطر نخواهد انداخ .

گراؤی، ییگانگی، یوؤ .خودآگاهی، کسا ، استنتا : واژگان کليدی
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 مقدمه
های فلسوووفی و پاسووو دهد؟ ؤا معرف  ین خود  چیسووو  و چگونن ری می 1گاهیخودآ

غیرفلسووفی در اؤن رایطن متفاوت اسوو . غیرفیلسوووفاد معمولا  معرف  ین خود را ین معنای 

ها از خود حقیقی، ترکیبی از دانند. مراد آدماد میؤا خودِ واقعی «خودِ حقیقی»شوووناخ  

عواطق و یاورهای ما اسوو . خود حقیقی ؤعنی دقیقا  ها، ها، خواسووتنشووخصووی ، ارزی

کن واقعا  هسوتیم  نن آد یرداشو  ؤا تصووری کن خود ؤا دؤگراد از ما دارند. چن یسا هماد

تصور و شناخ  ما از خودماد ؤا تصور دؤگراد از ما، یا خود حقیقی ما فاصلن داشتن یاشد. 

 .(Cassam, 2014(a), 4) زوما  اؤن دو یر هم منطبق نیستندرو، لاز اؤن

وجود دارد کن شناخ  آد ین آسانی ین  1«خود حقیقی»طبق اؤن تعرؤق، چیزی ین نا  

آؤد. ین دس  آوردد اؤن نوع معرف  ؤ  دستاورد شناختی اصی  اس  و کسب دس  نمی

کن شما حقیقتا  انساد موریانی هستید، ؤا دانستن اؤن  آد نیازمند صرف زماد و تلای اس .

نسب  ین ؤکی از خوؤشاوندانتاد احسا  تنفر دارؤد،  نیز مصدا  هاؤی از اؤن نوع کن اؤن

 خودآگاهی اس .

ن ی خوداگاهی دارند. تقرؤبا  از قرد هفدهم یاما فیلسوفاد نگری متفاوتی ین مس لن

معطوف شد ؛  ؤعنی آگاهی و  3یعد، تمرکز فلاسفن ین سم  معرف  ین حالات ذهنی فعلی

 ،« امن یاور دار  کن جوراب پوشیده»ها و گراؤشاتی از اؤن قبی : یاورها، خواس اطلاع از 

ودآگاهی هاؤی از خها را نمونن. فیلسوفاد  اؤن«ترسممن از عنکبوتی کن در مقایلم اس  می»

 دانند.می

                                                        
1 .Self-Consciousness  or Self-Knowledge or Self-awareness  

، «معرف  ین خود»ذهن مترادف یا ؤکدؤگر و ین معنای  اؤن سووون وا ه، وا ه هواؤی هسوووتنود کون در آثوار فیلسووووفاد

ؤا شوناخ  حالات ذهنی خود ین کار رفتن اسو . از اؤن رو در مقالن حا ر اؤن دو وا ه ین ؤ  معنا و « خودآگاهی»

ا ناسانن رشکن ییشتر مفوومی روادین دلی  اؤن« خودشناسی»مطایق یا محتواؤی اس  کن در مقالن اراده شده اس . وا ه 

 کند مورد استفاده قرار نگرفتن اس .ین ذهن متبادر می
2. True Self 

3. Current ‘states of mind’ 
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شما می  جا، چیزی کن مو وعی  دارد اؤن نیس  کن آؤاشاؤاد ذکر اس  در اؤن

اور دارؤد دانید کن یاؤد ؤا خیر، یلکن اؤن اس  کن شما چگونن میوشیدهدانید کن جوراب پ

 خواهید ین سینما یروؤد.اؤد ؤا  میکن جوراب پوشیده

ری کند. چراکن پذؤاحتمالا  اؤن تعرؤق از خودآگاهی، غیرفیلسوفاد را متعجب می

ود معرف  ین خ کن علم ما ین یاورهاؤی از اؤن دس ، مث  پوشیدد جوراب و ...، نوعیاؤن

تری دارؤم کن یخشی از تردؤد یاورهای عمیقحقیقی یاشد سخ  اس . هر چند یی

ها نیس . ین هر حا ، کسب خودآگاهی ماس  ولی قطعا  یاور ین پوشیدد جوراب جزو آد

-چنین معرفتی نسب  ین خود، سخ  نیس  و ؤ  دستاورد شناختی وؤژه ین حساب نمی

  (ibid, 6-7)آؤد.

ختلفی از های ماند و تبییناخیر عمدتا  یر اؤن نوع خودآگاهی متمرکز شده فیلسوفاد

اند کن دانستن 1«حس درونی»اند. یرخی آد را محصو  کارکرد حسی ین نا  آد ارائن کرده

ای دؤگر خودآگاهی را نوع خاصی از معرف  عملکردی شبین حوا  پنجگانن دارد. عده

ماد اؤجاد ما یا حالات ذهنی 1«آشناؤی»ؤر اس  و از طرؤق واسطن و خطاناپذاند کن ییدانستن

هم  ایاند. عدهای دؤگر، خودآگاهی را نتیجن قوه عقلانی  انساد دانستنشود. دستنمی

ند یر او سعی کرده ها را انکار کردهوجود تماؤز جدی یین معرف  ین خود و دؤگر معرف 

ملن فیلسوفانی اس  کن ین اؤن روؤکرد گراؤش از ج 3ای ارائن دهند. کسا همین اسا  نهرؤن

پس از اشاره ین تماؤز دو تعرؤق مذکور  4دارد. او در کتایش ین نا  خودآگاهی یرای انساد

از خودآگاهی، در صدد یرمی آؤد تا دلی  تمرکز فلاسفن اخیر یر تعرؤق دو  را ییاید و آد 

ا  یاور ؤن نوع خودآگاهی، معمولرا ین چالش یکشد. ین عقیده او دلی  تمرکز فیلسوف یر ا

                                                        
1. Inner Sense 

2. Acquaintance 

3. Quassim Cassam  (1961) 

کسووا  فیلسوووف انگلیسووی، اسووتاد فلسووفن دانشووگاه واروؤ  انگلسووتاد اسوو . وی در یاره خودآگاهی، ادرا ، و 

 کانتی آثار زؤادی دارد.شناسی   معرف

4. Self-Knowledge For Human  
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-یین اؤن موارد از معرف  و دؤگر معرف   -1حداق  ین طور شوودی-ین تماؤزی اس  کن ما 

ین اؤن دستن از  1واسطنکنیم کن نوعی دسترسی ییکنیم. ما احسا  میهاؤماد احسا  می

متفاوت   معرف  حاص  از آد،-،4ین دلی  اؤن دسترسی وؤژه-کن دارؤم 3مادحالات ذهنی

ای یرخوردار اس . ین نهر کسا ، همین های ماس  و از اعتبار وؤژهاز دؤگر معرف 

خصوصی  رازآمیز اس  کن توجن فیلسوفاد را ین خود جلب کرده اس  و آناد را ین 

های تعرؤق او  خودآگاهی، ؤعنی یررسی اؤن نوع معرف  واداشتن اس . اما مصدا 

ای از حالات ذهنی اس  کن دارای اؤن .، مریوط ین دستنها و ..آگاهی از شخصی ، ارزی

واسطن نیستند. اؤن نوع حالات ذهنی در یسیاری از موارد وؤژگی خاص ؤعنی دسترسی یی

های ما رو، گوؤی تفاوت خاصی یا یاقی معرف ناپذؤرند و از اؤنیر ما مبوم و گاه دستر 

ای از سوی مین دلی  هم نیازمند توجن وؤژهرسند(. ین هطور ین نهر میندارند )ؤا حداق  اؤن

 تند. نیس -غیر از توجوی کن  نسب  ین معرف  ین طور کلی شده اس -فیلسوفاد 

گوؤد، ما هیچ نوع اما کسا  معتقد اس  کن یرخلاف چیزی کن شوودماد ین ما می

ی ؤزینایراؤن، وقتی یپذؤرؤم چنین تما 1ین حالات ذهنی خود ندارؤم. واسطندسترسی یی

وجود ندارد، دلی  فلاسفن یرای تمرکز خاص یر خودآگاهی نوع دو  از میاد خواهد رف . 

                                                        
1 . intuition ن ای آگاهی مسوتقیم ؤا یی واسطن نیس ، یلک، معنای شووود در متود فلسوفن تحلیلی ین معنای گونن

ها یاؤد آؤا نهرؤن کنتر یعدی اس . البتن نسب  میاد شوود و نهرؤن و اؤنشوناخ  اولین هر فرد پیش از تمملات پیییده

تماما  یا شوودهای ما سازگار یاشند ؤا یالعکس، خود از مسائ  متنازع فین در فلسفن تحلیلی اس . )گرؤلینگ، ای.سی 

 (11، 1311و دؤگراد، 

2 .Immediacy 

3. Mental states 

اشاره ( Authorityواسطگی، گاهی ین خطاناپذؤری و گاهی ین داشتن خودمختاری ). دسترسی وؤژه گاهی ین یی 4

 ترؤن تعرؤق دسترسی وؤژه هماد یی واسطگی اس .دارد. اما مشوورترؤن و شوودی

د ها نیسوو  اما معتقکند کن منکر خاص یودد خودآگاهی و تماؤز آد یا یاقی معرف . کسووا  در جاهاؤی ادعا می 1

اؤز یرای تو یح اؤن تماس  کن هم در وجود اؤن تماؤز اغرا  شده اس  و هم مفوو  دسترسی وؤژه، مفوو  مناسبی 

 نیس . 

(Cassam, 2009, 1) 
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در عوض، از دؤدگاه کسا  دلاؤ  وا حی یر اهمی  خودآگاهی نوع او  وجود دارد کن 

. از اؤن رو، او ین سراغ تعرؤق او  می رود و یر اسا  1سازدپرداختن ین آد را موجن می

را ین عنواد تبیینی  1«گراؤیاستنتا »واسطگی، یی ، ؤعنی ردّ فر ینیرانگیزیادعای چالش

  معتقد اس  معرف  ما نسب  ین حالات اکند. کسدرس  یرای خودآگاهی، پیشنواد می

کند ذهنی ماد، محصولی از فراؤند استنتا  و مبتنی یر شواهد اس . البتن او صراحتا  ادعا نمی

راؤی ؤ  تز گگاهی اس ، اما معتقد اس  کن استنتا کن استنتا  تنوا منبع حصو  خودآ

ؤبا  کند ین طوری کن تقرهای زؤادی را ین سوی منایع دؤگر یاز میفراگیر اس  و درؤین

 ,cassam)  گراؤی قرار خواهند گرفاستنتا  ها ین عنواد زؤرمجموعن ای ازهمن آد

2014:140) 
ؤن او از های راؤج دارد، نهردؤدگاه کن دؤدگاه کسا  نسب  ین یرخی ین رغم امتیازاتی

از جملن فیلسوفانی هستند  -4و گرتلر 3یرخی جوات مورد انتقاد قرار گرفتن اس . متیو یوؤ 

کن ین دو گونن متفاوت ین نقد کسا  پرداختند. مقالن حا ر نقدهای یوؤ  را ین دلی  اهمی  

   .1و قوتِ ییشتر مورد توجن قرا رمی دهد

نیس .    تبیین خویی یرای خودآگاهیاگراؤی کسن نهرؤن استنتا معتقد اس  ک یوؤ 

ی وی تبیین استنتاجی داند. ین عقیدهمی 6گراؤی را مس لن ییگانگیاو مشک  اصلی استنتا 

اصولا  ما از حالات ذهنی خودماد ییگانواؤم، در از خودآگاهی، ین گونن ای اس  کن گوؤا 

                                                        
. البتن کسا  در انتوا ین نوعی اظوار می کند کن تفاوت ینیادی یین اؤن دو نوع خودآگاهی وجود ندارد و هر دو در  1

 واقع از ؤ  سن  هستند.

2. Inferentialism 

3. Matthew Boyle  

 متیو یوؤ  استاد فلسفن دانشگاه شیکاگو اس . 
4. Brie Gertler “Critical notice of Quassim Cassam, Self-Knowledge for Humans, 

to appear in Mind”  

ی و در تر ین نقد کسا  و طرح مشک  ییگانگتر و نادقیق. لاز  ین ذکر اس  کن پیش از یوؤ ، موراد ین طور خلاصن1

واقع شووارح و مدافع دؤدگاه موراد اسوو  کن ین دلی   گراؤی کسووا  پرداختن اسوو . یوؤ  درواقع ردّ نهرؤن اسووتنتا 

ای او ینا هتر و یا تفصی  و دق  ییشتری مطرح کرده اس ، نوشتار حا ر را یر اسا  گفتنکن دؤدگاه او را کام اؤن

 کردؤم.

6. Alienation 
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ات واسطن ین حالدر مورد داشتنِ نوعی دسترسی ییخلاف شوودی اس  کن ما  اؤن حالی کن

کند داند و سعی میماد دارؤم. در مقای ، کسا  اشکا  یوؤ  را یر نهرؤن خود وارد نمیذهنی

ین یوؤ  پاس  دهد. در مقالن حا ر پس از تو یح دؤدگاه کسا ، یا آوردد چند شاهد نشاد 

اهرا دلی  گراؤی وارد اس  و ظاستنتا دهیم، یر خلاف ادعای کسا ، اشکا  ییگانگی یر می

ردِّ آد از سوی کسا ، در  نادرستش از مقصود یوؤ  یوده اس . یا اؤن حا ، پذؤری اؤن 

اشکا  ین معنای ایطا  کام  تبیین کسا  از خودآگاهی نیس ، یلکن وی اگر  یپذؤرد استنتا  

های ای همن مصدا نی یرگراؤی ین دلی  مشک  ییگانگی و مخالف  یا شوود نمی تواند تبیی

خودآگاهی یاشد، و در پی آد قدری دؤدگاه خود را تعدؤ  و محدود کند،  نهرؤن او می

 های خودآگاهی یاشد. چناد تبیین خویی یرای طیق وسیعی از مصدا تواند هم

مختلق  هاییرای فوم یوتر دؤدگاه کسا  در ایتدا  ین اختصار ین تو یح تبیین

 ؤم.  خودآگاهی می پرداز

 های مهم خودآگاهینگاهی کوتاه بر تبيين .2

 نظریه آشنایی .2-2

اسطن دارؤم وماد دسترسی مستقیم و یییر اسا  نهرؤن آشناؤی ما ین طیفی از حالات ذهنی

یم. اؤن ی آشناؤی هستشناسانن خاص ین نا  رایطنها در نوعی ارتباط هستیزؤرا کن ما یا آد

ماد یاعث شوووده اسووو  کن اؤن طیق از ذهنی رایطون خواص ؤعنی آشوووناؤی ما یا حالات

مواد خطوانواپوذؤر یواشووود. ینوایراؤن، یر اسوووا  اؤن نهرؤون، خودآگواهی ین لحا  معرفو 

شوناسوی ؤ  پدؤده خاص اس  )خصوصا  در مقاؤسن یا معرف  شوناسوی و معرف هسوتی

 ادراکی(.

هر  .مشوورترؤن فیلسوفی کن خودآگاهی را از اؤن سن  می داند، یرتراند راس  اس 

ی اؤن شاد را مبتنی یر هستن اصلهای خودآگاهیچند یسیاری از فلاسفن معاصر نیز، نهرؤن

 :Gertler, 2011) اندگذاشتن -خطاناپذؤری خودآگاهیؤعنی دسترسی وؤژه و –نهرؤن

87) . 
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 نظریه حس درونی .2-1

هرؤات نای یا هستن اصلی نهرؤن آشناؤی، کن در یسیاری از نهرؤن حس درونی تفاوت وؤژه

خودآگاهی مشوتر  اس ، دارد. اؤن نهرؤن تفاوت عمیقی یین  اؤن نوع از معرف  یا یقین 

ها، خصووصوا  یا معرف  ادراکی قائ  نیس . یلکن در مقای ،  اؤن نوع از معرف  را معرف 

سا  داند. یر ااز جوات مومی شبین معرف  ادراکی و فراؤند آد را شبین فراؤند ادرا  می

ای ین نا  حس درونی دارؤم کن ین وسیلن آد حالات رونی، ما در ذهنماد قوهنهرؤن حس د

کنیم. جاد لا  از سوووردمداراد اؤن نهرؤن اسووو . ین دنبا  لا ، ماد را ادرا  میذهنی

های مختلفی از اؤن نهرؤن داده شوده اس  و یا وجود اشکالات متعددی کن ین اؤن خوانش

های آد  مورد دفاع یرخی فیلسوفاد یرخی از خوانش نهرؤن وارد شوده اس ، امروزه نیز، 

 خودآگاهی اس .

 گرایانههای عقلنظریه .2-3

گرا، هم نهرؤون آشووونواؤی و هم نهرؤون حس درونی را مورد انتقواد قرار هوای عقو نهرؤون

دهند. ین یاور عقلگراؤاد، اؤن دو نهرؤن تفاوت چندانی یا ؤگدؤگر ندارند زؤرا هر دوی می

اند. اف شود غها میکن یاعث تماؤز واقعی اؤن نوع از معرف  یا یقین معرف ها از چیزی آد

دانند و از حالات ذهنی می 1یهر دوی اؤن نهرؤوات خودآگواهی را محصوووو  مشووواهده

 .(ibid:166) دهندنوعی معرف  تجریی تو یح می رو، خودآگاهی را ین عنواداؤن

دد خودآگاهی )حداق  یرخی از گراؤاد اؤن اس  کن خاص یواما ادعای خود عق 

انواع آد(، مریوط ین نقش  قوای عقلانی انساد در اؤجاد اؤن نوع از معرف  اس . هستن 

و یرخی  3، موراد1گرا مث  یر گراؤی را کن مشتر  یین فیلسوفاد عق اصلی دؤدگاه عق 

 تواد در چوار اص  خلاصن کرد:ها مث  یوؤ  اس ، میاز پیرواد آد

                                                        
1. Observation 

2. Tyler Burge 

3. Richard Moran 
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اد ما ین عنواد موجودات متفکر عاق  قادرؤم تا یرخی از حالات ذهنیهما انساد -1

 شک  دهیم.  1را از طرؤق تمم 

ماد از طرؤق ؤ  عملکرد هنجاری اس : ما اؤجاد و شک  دادد حالات ذهنی -2

 کن چن گراؤشاتی را یر مبنای قواعد عقلی اؤجاد کنیم مس و  هستیم.دریرایر اؤن

ن حالات کن تواناؤی دانستمس ولیتی داشتن یاشیم مگر اؤنتوانیم چنین ما نمی -3

ماد را داشتن یاشیم. ینایراؤن، موقعی  ما ین عنواد متفکراد عاق  مستلز  اؤن ذهنی

 اس  کن ما قادر یاشیم حالات ذهنی خودماد را یدانیم. 

عقلانی  ما آد چیزی اس  کن آد نوع از خودآگاهی خاص و ارزشمند ؤعنی  -4

 (ibid: 205)دهد. را ین خویی تو یح می  1نتقادیخودآگاهی ا

3های تئوری تئوریتبيين .2-4
 

ا تمکید ههاؤی کن یر تماؤز معرفتیِ معرف  ین خود یا یقین معرف در مقوای  آد نوع از تبیین

دارند، نوع دؤگری از تبیین نیز، ارائن شووده اسوو  کن تفاوت یین خودآگاهی و آگاهی از 

 .شوووناختیداند نن تفاوت معرف عی تفاوت در درجن معرف  میاذهواد دؤگراد را تنوا نو

های موم و متقد  در اؤن روؤکرد اسو  معتقد اس  کن روی کن از چوره 4گیلبرت راؤ 

ماد دقیقا  هماد روشی اس  کن ما یا آد حالات ذهنی دؤگراد را ما یرای فوم حالات ذهنی

م ماد تا حدی از ؤ  فوحالات ذهنی شناسیم. اؤن روؤکرد دریاره نحوه دسترسی ما ینمی

ن یا طور کشووود. طبق دؤدگاه راؤ  ما همادرفتارگراؤانن نسووب  ین حالات ذهنی ناشووی می

ها، در مورد حالات فرضگفتار دؤگراد و یر اسوووا  ؤ  سوووری پیش مشووواهده رفتار و

اد ی خودمشناسیم، حالات ذهنها را میکنیم و از اؤن طرؤق آدپردازی میشاد نهرؤنذهنی

                                                        
1. deliberation 

2. Critical self-knowledge 

3. theory theory accounts 

4.Gilbert Ryle 
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مورد  ؤاییم،  البتن درپردازی درمیرا نیز، یا اسوتفاده از ؤ  سوری شواهد و از طرؤق نهرؤن

البتن راؤ  وجود حالاتی مث  درد،  .(ibid:55)خودماد شوواهد ییشووتری در دسوو  دارؤم. 

ن رسووود خودآگاهی ما یپذؤرد؛ ؤعنی اموری کن ین نهر نمیهیجاد و از اؤن قبی  را نیز، می

اما در مورد اؤن حالات تفسیر دؤگری  دس  آمده یاشند.ها، یا مشواهده رفتار ییرونی ینآد

 ,Schwitzgebel) دهد کن یحث آد خار  از مو ووووع اؤن نوشوووتار اسووو .ارائون می

2014: 29) 
 وری های ت وری تلاز  ین ذکر اس  کن شواهد علمی قای  توجوی در تمؤید تبیین

 ماد وما یرخلاف تصور معمو ، ین یسیاری از حالات ذهنیدهند وجود دارد کن نشاد می

 رو، یر اسا  ؤ  سری شواهدها، دسترسی مستقیمی ندارؤم و از اؤنمخصوصا  ین عل  آد

کنیم. اؤن شواهد ماد میپردازی در مورد حالات ذهنیییرونی و درونی، شروع ین نهرؤن

ند. نهرؤن مورد خودآگاهی ین شمار روهای ت وری ت وری در تجریی پشتوانن خویی یر تبیین

  تواد خوانشی از اؤن نهرؤن ین شمار آورد. گراؤی کسا  را میاستنتا 

 گرایی کسام  و مشكل بيگانگیاستنتاج .1

 گرایی کساماستنتاج.  1-2

اد مکن در مقدمن اشاره شد، کسا  معتقد اس ، معرف  ما نسب  ین حالات ذهنی طورهماد

اسووتنتا  و مبتنی یر شووواهد اسوو . ؤعنی ما یر اسووا  شووواهدی کن در محصووو  فراؤند 

هاؤی را ها، مفاهیم وگزارهها و نهرؤنفرضدسوتر  دارؤم و یا اسوتفاده از ؤ  سری پیش

کنیم. اسووتنتا  ممکن اسوو  ناآگاهانن و اتوماتی  صووورت می اسووتنتا در مورد خودماد 

د خود ین ییا   یی واسووطن دارؤم. یگیرد و همین یاعث شووود احسووا  کنیم کن دسووترسووی

 کسا : 

ه یک دانید کگرایی است: فرض کنید که شما میاین یک بیان ساده از استنتاج
دانید ترین صورت، شما میرا دارید. در سرراست« الف»حالت ذهنی خاص به نام 

« فال»دهد را دارید تا جایی که دسترسی به شواهدی دارید که نشان می« الف»که 
ما که شواهد شرا دارید. تا جایی« الف»کنید که ارید و از شواهدتان استنتاج میرا د
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نید که دادرست باشد، شما به موجب آن می تانبه اندازه کافی خوب باشد و استنتاج

 (Cassam, 2014(b):138) را دارید.« الف»

ن اؤن یطبق اؤن تعرؤق، اؤن اؤده کن خودآگاهی استنتاجی اس  یسیار وایستن اس  

اؤده کن خودآگاهی مبتنی یر شواهد اس . ؤعنی ما یرخلاف چیزی کن شوودماد ین ما 

واسطن ین حالات ذهنی خود ندارؤم. پای هیچ نوع فراؤند گوؤد، هیچ نوع دسترسی ییمی

خاصی یرای خودآگاهی در میاد نیس . فراؤند هماد فراؤندی اس  کن ما یا استفاده از آد 

یرؤم. تنوا تفاوت موجود میاد معرفتماد ین حالات ذهنی راد پی میین حالات ذهنی دؤگ

خودماد و معرفتماد ین حالات ذهنی دؤگراد، در اختیار داشتن شواهدی اس  کن هم از 

کیفی ، متفاوت اس  یا شواهدی کن در مورد حالات ذهنی دؤگراد در  نهر کمی  و هم

فتاری، در مورد خودماد ین شواهد دستر  دارؤم. ما غیر از در دستر  داشتن شواهد ر

دؤگری مث  گفتگوی درونی، احساسات، افکار گذرا، تخیلات و.. نیز، دسترسی دارؤم کن 

 ند. کالبتن در اختیار داشتن اؤن شواهد، تغییری در چگونگی اص  فراؤند استنتا  اؤجاد نمی

ترؤن ن. کاخواهد ؤا نخواهد یداند کن آؤا فرزند دؤگری میفرض کنید کاترؤن می

آورد. او ین افکار، یدس  می 1ایهای درونیپاس  اؤن س ا  را ین وسیلن استنتا  از انگیزی

ی را آورد کن وقتی کودککند مثلا  ین ؤاد میای توجن میاحساسات و گفتگوهای درونی

دار شدد کن وقتی خبر یینکند ؤا اؤنکند، احسا  لذت میدر آغوشش تصور می

 ها پاس و یا در کنار هم قرار دادد آد -کندشنود، احسا  حسادت میینزدؤکانش را م

 کند. س الش را استنتا  می

کند ر میخواهد فکدوس  کاترؤن نیز، ین اؤن س ا  کن آؤا کاترؤن فرزند دؤگری می

جا ر اؤنکند. دها و رفتارهای کاترؤن توجن میو یرای ؤافتن پاس  اؤن س ا  ین صحب 

 ها متفاوت اس . منایع کاترؤن،دها استنتاجی اس ، اما منایع استنتا  آدروی هردوی آ

-ا و کردههای یود و منایع دوستش گفتنهای درونیؤعنی شواهدی در استنتا ، انگیزی

های کاترؤن. پس تفاوت در روی نیس ، یلکن در نوع شواهد اس . اما تفاوت شواهد 

                                                        
1. Internal Promptings 
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ی وؤژه رد نهر فلاسفن را، کن یر مفوو  دسترستفاوتی نیس  کن تماؤز معرف  شناختی مو

کن آؤا  خواهید یدانیددلال  دارد، تو یح دهد. ؤا ین اؤن مثا  توجن کنید: فرض کنید می

یارد ؤا نن. یر اسا  دؤدگاه کسا  شما یرای دانستن یاورتاد )ین یاور دارؤد کن یاراد می

د کنید؛ مثلا  ین ؤ  شاهوجن میعنواد ؤ  حال  ذهنی(، ین شواهد مریوط ین اؤن س ا  ت

ارد و یاؤد کن یاراد میقوی مث  حکمی کن دریاره اؤن مو وع دارؤد. شما تصدؤق کرده

ری  جا استنتاجییارد. در اؤنکن شما یاور دارؤد کن یاراد میاؤن شاهدی قوی اس  یر اؤن

اور کنید کن یاستنتا  می -تاد اس جا حکمکن در اؤن–دهد؛ شما یراسا  شاهدتاد می

 (ibid:142-143) .یارددارؤد کن یاراد می

یرخی از فیلسوفاد تبیین استنتا  گراؤانن کسا  از خودآگاهی را یرنتافتند و ین نقد آد 

پرداختند. نقدهای یوؤ  از مومترؤن آنوا در اؤن رایطن اس  کن در ذؤ  ین آنوا اشاره می 

 شود.

 اشكال بيگانگی بویل    .1-1

گانگی شاد اشکا  ییمتعددی یر اؤن نهرؤن وارد کرده اس  کن مومترؤن هاییوؤ  اشوکا 

ن یا جا سعی یر آد اس  کاس . کسا  نیز، سعی نموده تا ین اؤن اشکا  پاس  دهد. در اؤن

ی یین اؤن دو فیلسووووف یر سووور مفوو  ییگانگی و نیز یررسوووی طرح و یررسوووی مقوایلون

ؤ ،  روشووون کنیم کن مقصوووود یوؤ  از گیری کسوووا  در یرایر نهرؤن شوووفافی  یومو وووع

ییگانگی و یرداش  کسا  از آد، چن یوده اس . پس از آد ین اؤن مطلب خواهیم پرداخ  

طبق یرداش   ونن-کن در صوورتی کن ییگانگی را طبق تعرؤق خود یوؤ  در نهر یگیرؤم 

 رنتیجن یحث چن خواهد شوود و آؤا گرؤزی از پذؤری آد اشووکا  د -کسووا  از اؤن مفوو 

گراؤی هسووو  ؤا نن. ایتدا ین سوووراغ انتقاد یوؤ  و تعرؤق ییگانگی مورد نهر او اسوووتنتوا 

 روؤم:می

 :1گوؤدگراؤی کسا  مییوؤ  دریاره استنتا 

                                                        
 کند.. یوؤ  اؤن سخن را از موراد نق  قو  می1
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اصولا  ما از حالات ذهنی تبیین استنتاجی از خودآگاهی، طوری اس  کن گوؤا »

گانن ها یینرما  ما از آد کن اؤن وا ح اس  کن ین طورخودماد  ییگانن هستیم، در حالی

 (Boyle, 2015: 342)  .«نیستیم

کن ما ین جا منهور یوؤ  از ییگانگی ین طور نادقیق اؤن اس  کن در صورتیدر اؤن

ماد مطلع شوؤم، گوؤی ما خودِ آد حالات ؤا ین عبارتی اصِ  وسیلن استنتا  از حالات ذهنی

تی هاؤی ین وجود و چیسن از روی نشاننکنیم، یلکآد حالات را ین طور مستقیم در  نمی

یرؤم. درحالی کن ین نهر یوؤ  اؤن سخن خلاف شوود ماس . ما شوودا  احسا  ها پی میآد

ؤم و واسطن دارماد نوعی دسترسی خاص، مستقیم و ییکنیم کن ین خودِ حالات ذهنیمی

م )نا  ها پی یبرؤآدهاؤی وجود آد حالات را استنتا  کنیم و ین لاز  نیس  از روی نشانن

 .گذارؤم(واسطگی میاؤن شوود را شوود یی

  چندؤن پاس  ین اشکا  یوؤ  داده اس . هماد طور کن پیش از اؤن گفتیم، سعی اکس

یری کسا  گها و نیز، یا یررسی مو عهای او و واکنش یوؤ  ین پاس دارؤم یر اسا  پاس 

 -قبو  وی یرای تبیین خودآگاهی اس کن نهرؤن قای  -یوؤ   1در یرایر نهرؤن شافی 

درؤاف  او را از مفوو  ییگانگی درؤاییم و نشاد دهیم کن در  کسا  از ییگانگی متفاوت 

یا چیزی اس  کن مد نهر یوؤ  اس  و دلی  مقاوم  کسا  در یرایر اشکا  همین سوء 

و  مفو ؤعنی یرداش  نادرس  کسا  از-جا سن شاهد یر ادعای خود تفاهم اس . در اؤن

ای کسا  هها یا تحلی  و یررسی پاس کنیم کن دو تای آدارائن می -ؤگانگی مورد نهر یوؤ 

 وؤ . گیری کسا  در مقای  نهرؤن شفافی  یآؤد و سومی یا تحلی  مو عین یوؤ  دس  می

 شواهدِ دال ِ بر فهم نادرست کسام از مفهوم بيگانگی بویل  .1-3

 کسا  ین یوؤ  و واکنش یوؤ  ین اؤن پاس  اس .شاهد او  مدعای ما، اولین پاس  

 اولين پاسخ کسام به اشكال بيگانگی بویل .1-3-2

 پاس  کسا   -الق
                                                        

1. Transparency 
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اگر بیگانه بودن از حالتی ذهنی به این معنا باشد که آن حالت ذهنی به جای خود باقی باشد، 
تی که قام محتوای آن را قبول نداشته باشم یا به بیان دیگر حتی وحتی اگر من در آگاهی

من محتوای آن حالت ذهنی را به عنوان چیزی که دیدگاه من را درباره جهان نمایش 
وریم، آدهد ندانم، پس این ایده که ما حالات ذهنی خود را با استنتاج از شواهد به دست میمی

چون گرچه ممکن است من نسبت به برخی از حالات  ضرورتًا دلالت بر بیگانگی ندارد.
ی وجود باشم، اما دلیل -به معنای ذکر شده-ام، بیگانه ها را با استنتاج یافتهای که آنذهنی

 تر موارد اتفاقدر بیش ها بیگانه باشم.  بیگانگی با این معناکه از همه آنندارد بر این

 (Cassam, 2014(b): 157)افتدنمی

 دهیم:تر تو یح یگذارؤد پاس  کسا  را ییش

. «ها یا هم یرایرند؟دآؤا یاور داری کن همن نژا»شود کن میفرض کنید کن از من س ا  

)فرض اؤن اس  کن من قصد دروغ  کنم کن همن نژادها یا هم یرایرنددر پاس ، من حکم می

دهد کن اؤن یاور حقیقی من نیس . من هنگا  گفتن ندار (؛ اما رفتار و عملکرد  نشاد می

اور کنم و اؤن ؤعنی من حقیقتا  یتخاب میها را انانتخاب کارمنداد شرکتم، سفیدپوس 

   ندار  کن همن نژادها یا هم یرایرند.

دهم یا یاور حقیقی من جا، حکمی کن من در حال  آگاهی میینایراؤن، در اؤن

ایری ا  نایرجا یاور حقیقی من، نایرایری نژادی اس  اما من در حکممتفاوت اس . در اؤن

یاور واقعی من ین عنواد ؤ  حال  ذهنی ین جای خود یاقی کنم؛ ؤعنی نژادی را رد می

قبو  ندار .   -ا در آگاهی-اس  )ین صورت ناخودآگاه(، در حالی کن من محتوای آد را 

ا  مطلع شو ، مجبور  سراغ شواهدی مث  در اؤن حال  اگر من یخواهم از یاور حقیقی

نتا  کنم. ا  را استها یاور حقیقی  آدا  یرو  و یراساهای دؤگراد و ؤا شواهد رفتاریگفتن

کسا  قبو  دارد کن در اؤن موارد از خودآگاهی استنتاجی، فرد ین نوعی از حال  ذهنی 

گوؤد کن اکثر اوقات ما از یاورهای ای( ییگانن اس  اما، در ادامن میخود )یاور حقیقی

گراؤی  رورتا  استنتا  تواد گف  کنو از اؤن رو، نمی  خود ین اؤن معنا ییگانن نیستیم

  مستلز  ییگانگی خواهد یود.

 پاس  یوؤ  ین دفاع کسا  -ب
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ینا یر نهر –  اص  اشکا  ییگانگی را درنیافتن اس ؛ چود ایوؤ  معتقد اس  کن کس

ا  را تصدؤق کنم،  ؤعنی مثلا  حکم من یا یاور حتی اگر من محتوای حالات ذهنی  -یوؤ 

ق کنم، ا  را یا استنتا  کشاؤن اؤده کن من یاؤد حالات ذهنیحقیقی من ؤکی یاشد، یاز هم 

ارد اس  د عادی هم واردلال  یر نوعی ییگانگی دارد. پس ین نهر یوؤ ، اشکا  حتی در مو

رسد کن کسا  مفوو  دؤگری را از ییگانگی یرداش  کرده اس . در رو، ین نهر میو از اؤن

اؤن  ترؤن شاهد مدعای  ین آد، اولین و قویواقع اؤن پاس  کسا  ین یوؤ  و واکنش یوؤ

وؤ  در یرایر اس .  ی -ؤعنی فوم نادرس  کسا  از مفوو  ییگانگی مورد نهر یوؤ -نوشتار 

  گوؤد :پاس  کسا  می

های صداقترین ممشکلگرایی کسام چنین شکافی را در ماهیت حتی بیاما استنتاج

 ( (Boyle, 2015: 343 کند...خودآگاهی هم ایجاد می

دهد کن او از ییگانگی معنای دؤگری را مد نهر دارد، چرا همین عبارت یوؤ  نشاد می

ؤعنی -کن اگر روی خودآگاهی ما استنتاجی یاشد، چنین شکافی کند یر اؤنکن تمکید می

در موارد عادی ؤعنی در مواردی غیر از مواردی  -ماد از آدشکاف یین یاورماد و آگاهی

ها ییگانگی را نسب  داده نیز، وجود دارد. یوؤ  معتقد اس  هرگونن معرف  کن کسا  ین آد

و  ها یا تعرؤق کسا  ییگانن هستیمچن حالاتی کن ما از آد-ماد استنتاجی ین حالات ذهنی

ی، معرفتی اس  نن ین خودِ آد حال  ذهن -ها ییگانن نیستیمچن حالاتی کن ین آد معنا از آد

های آد حال  ذهنی؛ و اؤن ؤعنی از استنتا  از روی نشاننیلکن معرفتی اس  حاص  

 ییگانگی در معنای مورد نهر یوؤ .

 کند در چندؤن ییاد مختلق مقصود خود را از ییگانگی تو یح دهد.یوؤ  سعی می

حالات  1کن گوؤا ما قدرت ایرازما شوودی دارؤم مبنی یر اؤنگوؤد:  در ؤ  ییاد دؤگر می

ها را )ین طور توانیم آدرسد ما نمیگراؤی ، ین نهر می اما طبق استنتا ماد را دارؤم؛ذهنی

مستقیم( ایراز کنیم، یلکن مجبورؤم طی فراؤندی استنتاجی ین دنبا  شواهد آد حال   

                                                        
1.Express 
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نتا  تماد را درؤاییم )اسها حالات ذهنییگردؤم )هرچند سرؤع و اتوماتی ( و از طرؤق آد

 (ibid:343-344). کنیم( و سپس از آد خبر دهیم

ف  تواد گیرای وا ح شدد مقصود یوؤ  در مورد تفاوت ایراز کردد و خبر دادد می

دهد کن من در حا  تجرین مستقیم  و ین نوعی در تما  کن  ایراز حال  ذهنی وقتی ری می

کنم )مث  آه کشیدد هنگا  درد(. اما زماد آد را ایراز میواسطن یا آد حال  هستم و همیی

ر دادد ین اؤن معنا اس  کن من در حا   در  مستقیم آد حال  نیستم و آد حال  در خب

هاؤی پی ین وجود آد حال  جای دؤگر و زماد دؤگری اتفا  افتاده و من از روی نشانن

 دهم.ا  و سپس  از آد خبر مییرده

کسا ، . اگر طبق دؤدگاه «القدهم کن قو  می»گوؤد: مثلا  فرض کنید کن فردی می

من »گوؤد معرف  فرد نسب  ین اؤن حال  )قو  دادد(، استنتاجی یاشد، هنگامی کن فرد می

دادد در آد لحهن و ین طور مستقیم ین ، او واقعا  در حا  قو «القدهم کن ین شما قو  می

نیس ،  -جا قو  دادد اس کن در اؤن–ای شما نیس ، ؤعنی در حا  ایراز حال  ذهنی

ؤعنی -او  یگراؤی، اؤن گفتن  خبر دادد از قو  دادد اس ؛ ؤعنی طبق استنتا یلکن در حا

دادد )ین عنواد ؤ  حال  تواند اظوار مستقیم قو هیچ وق  نمی -«دهم کن الققو  می»

-ذهنی( یاشد. چود در صورتی کن خودآگاهی فراؤندی استنتاجی یاشد، فرد ایتدا آگاهی

شواهد استنتا  کرده و حالا در حا  گزاری دادد  دادد را طبق ؤ  سریای از قو  

ین  جا حتی اگر فردحالتی اس  کن خودِ آد حال  جای دؤگر و چیز دؤگری اس . در اؤن

نای ؤعنی از آد ییگانن در مع–طور کام  حال  ذهنی خود را تمؤید کند و یا آد متحد یاشد 

ای گاهیای، آی خودآگاهییوهیاز هم ین دلی  استنتاجی یودد ش  -مورد نهر کسا  نباشد

 م کن وقتیؤای نیس . اؤن در حالی اس  کن ما شوودا  معتقداز ماهی  اصلی حال  ذهنی

،  من اؤن کن در اؤن گزاره آگاهی خود را از «القدهم کن قو  می»ؤد کن وگفرد می

 ال دادد(، در حا  ایراز مستقیمِ خودِ آد حکند )ؤعنی از قو و عی  خود گزاری می

  .فاصلن و شکافی نیس  ،ذهنی هم هس  و یین اؤن دو
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حتی در موارد  کند،ینایراؤن، یا چنین تعرؤفی کن یوؤ  از مفوو  ییگانگی مطرح می

ؤعنی مواردی کن چنین نیس  کن یاور حقیقی و ناآگاهانن ما و یاور آگاهانن ما -عادی نیز 

اؤد گف  ک  ییگانگی اس . در واقع یگراؤی دچار مشنهرؤن استنتا  -یا هم متفاوت یاشند

پاس  کسا  و در واقع دفاع او وقتی قای  قبو  اس  کن ییگانگی را یا تعرؤفی کن او یرداش  

کرده یود فرض یگیرؤم؛ اما ییگانگی طبق تعرؤفی کن مورد نهر یوؤ  اس  همواره در همن 

لاف یزی اس   یرخمواردی کن خودآگاهی ما استنتاجی یاشد وجود دارد و ییگانگی هم چ

  1ا از فراؤند خودآگاهی.مشوود 

کن -ؤ  یار دؤگر تعرؤق یوؤ  و کسا  از ییگانگی را مقاؤسن کنیم تا تفاوت آد 

کسا  ییگانگی را حالتی تعرؤق کرد کن در آد یاور روشن شود.  -مدعای اؤن مقالن اس 

در مورد آد مو وع  ایآگاهانن فرد در مورد مو وعی، متفاوت از یاور حقیقی ناآگاهانن

اس . طبق اؤن تعرؤق او توانس  ادعا کند کن ین دلی  اؤن کن اؤن حال  همیشگی نیس  

                                                        
. در اؤن صوورت، تنوا ؤ  راه در یرایر کسوا  قرار دارد و آد اؤن کن یگوؤد اؤن شووود خطاس  واتفاقا  کسا  در 1

کند، کن هم در مقدمن هم ین آد اشووواره شووود و هم در یخش آخر مقالن مطرح ی چنین ادعاؤی هم مطرح میجاهاؤ

راؤی، ین گخواهد شد. اما اگر کسا  معتقد یاشد کن اؤن شوود خطاس ، لاز  اس  کن دلاؤ  او یرای دفاع از استنتا 

ارف ما در مرود مو ووووعی خود ؤ  دلی  ین اندازه کافی قانع کننده یاشووود )چرا کن شووووود ؤا ین عبارتی فوم متع

ی کن یر اگراؤی صورفا  ین ذکر شواهد تجرییآؤد(. اؤن در حالی اسو  کن کسوا  یرای دفاع از اسوتنتا حسواب می

جین کند و یعد در توماد دلال  دارند، اکتفا میاسوووتنتواجی یودد طیق قوایو  توجوی از معرف  ما ین حالات ذهنی

د گوؤد کن سرؤع و اتوماتی  یودد فراؤندسترسی وؤژه و یی واسطن ین حالات خود دارؤم، میشوودی کن ما در مورد 

واسطن صرفا  ؤ  خطای اسوتنتا  موجب اؤجاد چنین شووودی شوده اسو  و در واقع اؤن حسِ داشوتن دسترسی یی

کن از -اهد تجریی ذهنی اسو . اما نکتن قای  توجوی کن کسوا  یداد توجن نداشوتن اؤن اسو  کن ارائن دهندگاد شو

در عین ارائن چنین شوووواهدی ین نفع  -تواد ین نیزی ، وؤلسوووود و گاپنی  اشووواره کردها میمیاد مشووووورترؤن آد

تنتاجی اسوو گیرند کن نوعا  متفاوت یا آگاهیگراؤی، همگی جاؤی هم یرای نوعی از خودآگاهی در نهر میاسووتنتا 

تاجی ین یرخی از حالات ذهنی، کن توجین کننده شوودی اس  کن اسو . نوعی از خودآگاهی یی واسطن و غیراستن

تواند صرفا  ( ینایراؤن، کسا  نمی11، 1313در مورد دسترسی وؤژه و یی واسطن ین حالات خود دارؤم. )شوئیتسگب ، 

د کن ک  سدهند، ین اؤن نتیجن یریا تکین یر شواهد تجریی ای کن استنتاجی یودد طیفی از خودآگاهی ما را نشاد می

 واسطن ین حالات خودشود و شوودی کن در مورد داشتن دسترسی ییخودآگاهی ما ین روی اسوتنتاجی حاص  می

 دارؤم صرفا  ؤ  خطای ذهنی اس .



 2317  پایيز و زمستان،  12 تأملات فلسفی، شماره پژوهشی -علمی فصلنامهدو  11

 

 

دهد، پس ییگانگی هم ؤ  و عی  همیشگی در فراؤند خودآگاهی و فقط گاهی ری می

استنتاجی نخواهد یود و ینایراؤن ؤ  مشک  یرای اؤن نهرؤن ین حساب نخواهد آمد. اما 

د کن مقصود او از ییگانگی، مفوو  دؤگری اس ، مفوومی کن حتی در موارد یوؤ  نشاد دا

عادی هم، صرفا  ین دلی  استنتاجی یودد شیوه خودآگاهی حضور خواهد داش . ینا یر 

تعرؤق او، هر گاه خودآگاهی ما یا استنتا  حاص  شده یاشد، گوؤی دسترسی ما ین حال  

  نشده اس ، یلکن یا استفاده از شواهد و ؤ  واسطن حاصماد ین طور مستقیم و ییذهنی

 سری از فر یات استنتا  شده اس  و اؤن ؤعنی ییگانگی ما از حالات ذهنی خودماد. 

اما داستاد ییگانگی ین اؤن پاس  یوؤ  ین کسا  و روشن کردد مقصودی از ییگانگی 

ا وجود اس . او ی گراؤیشود و کسا  همیناد در صدد ردّ چنین اتوامی یر استنتا ختم نمی

و دؤگری کند ین نحتو یح مجددی کن یوؤ  از مقصودی از ییگانگی داده اس ، سعی می

اس  ین ای یا عنواد پگراؤی در یرایر اؤن اشکا  دفاع کند و در اؤن جو  مقالناز استنتا 

یوؤ  پاسخی ین اؤن مقالن نداده اس ، اما یا تحلی  آد یر اسا   .دهدترتیب می 1یوؤ 

عرؤق مورد نهر یوؤ  از ییگانگی، در خواهیم ؤاف  کن دفاع کسا  مجددا  موفق نبوده ت

رسد کن کسا  همیناد مفوومی متفاوت از مفوو  مورد نهر یوؤ  از اس  و ین نهر می

 ییگانگی را فرض گرفتن اس . 

 دومين پاسخ کسام به اشكال بيگانگی  .1-3-1

گراؤی او کند کن اسوووتنتا چناد ادعا میای یا عنواد پاسووو  ین یوؤ  همکسوووا  درمقوالن

ند کای از خودآگاهی نسب  ین می  را مطرح می رورتا  مستلز  ییگانگی نیس . او نمونن

گراؤی  رورتا  ییگانگی را ین دنبا  ندارد. و قصود دارد یا اؤن نمونن نشاد دهد کن استنتا 

ق یا اشووو  او از ییگانگی مطایحوا  یبینیم کن یا توجن ین پاسووو  مجدد او، آؤا اؤن یار یرد

 مفوو  مورد نهر یوؤ  یوده اس  ؤا نن.

                                                        
1. “Reply to Boyle, Carruthers and Schwitzgebel’’ )2015( 
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ن ای یرای داشتن فرزندی دؤگر اس  کمثا  او در مورد معرف  کاترؤن نسب  ین می 

از طرؤق استنتا  از شواهد در دستر  او، از قبی  تصورات، احساسات و گفتگوهای 

ین اؤن مثا  اشاره شد، کاترؤن ین  گیرد. هماد طور کن پیش از اؤن نیز،درونی شک  می

پردازی هاؤش در مورد داشتن ؤ  کود  دؤگر، ین احساسش هنگا  تصور در خیا 

کند و در نواؤ  یا کنار هم قرار دادد شواهد آغوی گرفتن ؤ  کود  و... توجن می

گوؤد: نحوه خواهد. کسا  در مورد کاترؤن میکند کن فرزند دؤگری میاستنتا  می

 جا منجر ین ییگانگی هم نشده اس .هی او استنتاجی اس ، در حالی کن در اؤنخودآگا

(cassam, 2015, 7)  دهد کن چرا نمونن کاترؤن ؤ  نمونن او تو یح دقیقی نمی

ن مجموع کنیم تا یا توجن یاستنتاجی و در عین حا  یدود مشک  ییگانگی اس . سعی می

اییم. ین اؤن منهور لاز  اس  کن ایتدا یررسی های او در اؤن مقالن مقصودی را درؤگفتن

اشد و ای استنتاجی یکنیم کن آؤا در نمونن کاترؤن امکاد اؤن هس  کن نحوه خودآگاهی

 نباشد.  -در معنای مورد نهر یوؤ -ای ییگانن در عین حا  از حال  ذهنی

دؤگر  ؤا می  ین داشتن فرزندی  -1 ی کاترؤن دو حال  متصور اس :در مورد مس لن

اس  و کاترؤن یاؤد  -مث  شادی ؤا خشم-ؤ  حال  ذهنی مجزا و واحد و تعرؤق شده 

کن اصلا  ؤ  ؤا اؤن -1یرای ؤافتن پاس  س الش، از ؤ  حال  ذهنی مجزا مطلع شود. 

 ، در میاد نیس« می  ین داشتن فرزندی دؤگر»حال  ذهنی مجزا و تعرؤق شده ین عنواد 

حالات ذهنی دؤگر، کن مرتبط یا اؤن مو وع هستند، وجود  ای پیییده ازیلکن مجموعن

دارد کن کاترؤن یرای ؤافتن پاس  س الش یاؤد از آد مجموعن حالات آگاه شود. یبینیم آؤا 

در خودآگاهی استنتاجی در هر ؤ  از اؤن دو حال ، ییگانگی یا تعرؤق مورد نهر یوؤ  

 وجود دارد ؤا نن:

اشتن کودکی دؤگر ؤ  حال  ذهنی مستق  یاشد، طبق فرض او ، اگر می  ین د -1

اهی پیدا ای آگدر صورتی کن کاترؤن یا استفاده از شواهد و روی استنتا  ین حال  ذهنی

ای( غیرمستقیم و ین واسطن شواهد و ای )می چناد دسترسی او ین حال  ذهنیکند، هم

ؤن معنا هم وجود دارد.  یدجا استنتا  اس .  پس ییگانگی ین معنای مورد نهر یوؤ  در اؤن
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چ نوع کند و هیکن فرد ین واسطن شواهد و فراؤند استنتا  ین یاور خود معرف  پیدا می

 ای ندارد.واسطن و مستقیم ین اص  حال  ذهنیدسترسی یی

می  »در فرض دو  گفتیم کن اصلا  ؤ  حال  ذهنی مجزا و تعرؤق شده ین عنواد  -1

ر ای پیییده از حالات ذهنی دؤگاد  نیس ، یلکن مجموعندر می« ین داشتن فرزندی دؤگر

مث  می  ین پروری دادد و احسا  ارزشمندی کردد از -کن مرتبط یا اؤن مو وع هستند 

یازی یرای کود  قبلی و طرؤق آد، می  ین لذت یردد از خود کود ، می  ین آوردد هم

الات لش یاؤد از آد مجموعن حوجود دارند کن کاترؤن یرای ؤافتن پاس  س ا -از اؤن قبی 

ا او کود  آؤ»ذهنی آگاه شود؛ پس، در اؤن فرض کاترؤن یرای ؤافتن پاس  اؤن س ا  کن 

یاؤد ین چندؤن حال  ذهنی )کن ینایر دؤدگاه کسا  هماد شواهد اس ( « خواهد؟دؤگری می

ری دؤگ خواهدکن کود آؤا می»ها تعیین کند کن کند و از کنار هم قرار دادد آدتوجن 

 و از پیش موجودی تعرؤق شده ،در واقع، در اؤن جا اصلا  حال  ذهنی مجزا« داشتن یاشد؟

)مث  فرض قب ( وجود ندارد کن در مورد آگاهی از آد، مس لن ییگانگی ین صورت فرض 

الات ای ازدؤگر حقب  مطرح یاشد، یلکن اؤن ؤ  مجموعن از شواهد ؤا ین عبارتی مجموعن

 لن ی خودآگاهی و مساند و نحوهد کن مث  فرض قبلی مو وع خودآگاهیناذهنی کاترؤن

هاس  کن مطرح اس . ین عبارتی یاؤد گف  کن در اؤن فرض نیز، ییگانگی در مورد آد

جا آگاهی از تصمیم مطرح اس  مس لن خودآگاهی مطرح اس  اما ین نحوی دؤگر. در اؤن

و یحث خودآگاهی در آد تا حدی متفاوت و البتن  1اس ، نن منفع  1کن ؤ  حال  فعا 

میم تواد معرف  نسب  ین تصخار  از یحث حا ر اس . اما اگر هم فرض یگیرؤم کن می

گراؤی تو یح داد، در صورتی کن آگاهی کاترؤن از تصمیمش یر را نیز، طبق استنتا 

قیم ی ین طور مستااسا  ؤ  سری شواهد درونی ؤا ییرونی یاشد و او ین خود حال  ذهنی

را از روی شواهد استنتا  کند، مس لن ییگانگی واسطن دسترسی نداشتن یاشد و آدو یی

ای دسترسی ندارد، یلکن وجود آد را چناد وجود دارد؛ چرا کن او ین خود حال  ذهنیهم

ؤاید. در اؤن صورت یاؤد گف  کن آگاهی ما از تصمیم، ؤ  آگاهی از روی شواهد درمی

                                                        
1. Active 

2. Passive 
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ی اس  نن ؤ  آگاهی او  شخص و یی واسطن. ین عبارتی در اؤن صورت یاؤد استنتاج

اسطن وها دسترسی ییماد نیس  کن ین آدگف  کن تصمیم جزو آد دستن از حالات ذهنی

تواد از طرؤق استنتا  و ین روشی او  شخص دارؤم، یلکن از جملن حالاتی اس  کن می

وا ین ر حقیق  اذعاد ین اؤن نکتن اس  کن ما تنغیرمستقیم از آد آگاه شد. )چنین تحلیلی د

ماد. ین ماد دسترسی وؤژه و یی واسطن دارؤم و نن همن حالا ذهنییرخی از حالات ذهنی

عقیده نگارنده و تعداد قای  توجوی از فیلسوفاد ذهن چنین فر ی، فرض قای  قبولی 

رؤم یاز هم معرف   اس (. اما غیر از اؤن مطلب )کن اگر فرض دو  را هم در نهر یگی

های کسا  مشخص اس  کن او مورد کاترؤن را مصداقی کاترؤن استنتاجی اس (، از گفتن

ی از ارا آگاهی از تصمیم فرض نگرفتن یلکن آد را نموننداند، ؤعنی آداز فرض دو  نمی

آورد کن مصداقی از آگاهی از ؤ  حال  ذهنی منفع ، از پیش آگاهی از می  ین شمار می

اس . از اؤن رو، فرض دو  منتفی اس   -درواقع هماد فرض او -ود و تعرؤق شده  موج

 و  یاؤد مشک  ییگانگی در مثا  کاترؤن را طبق فرض او  یررسی کرد.

نمونن  تواندحا  یا توجن ین اؤن دو فرضِ ممکن، پیداس  کن نمونن کاترؤن هم نمی

چناد مشخص مدر واقع یاؤد گف  کن هگراؤی یاشد. نقضی یرای مس لن ییگانگی در استنتا 

تواند ادعا کند کن در نمونن کاترؤن، معرف  ین خود، استنتاجی نیس  کن چگونن کسا  می

واسطن و او  شخص و ین دور از ییگانگی اس . ین همین دلی ، و در عین حا  معرفتی یی

 ، چراکن تن اسرسد کن شاؤد کسا  یاز هم مقصود یوؤ  را از ییگانگی درنیافین نهر می

 وجود ییگانگی یا تعرؤق یوؤ  از آد، در نمونن کاترؤن نیز، انکارناپذؤر اس . 

 تواند ادعای اؤنجا یررسی شد، تا حد خویی میرسد شواهدی کن تا اؤنین نهر می

مقالن را در مورد فوم نادرس  کسا  از اشکا  ییگانگیِ مطرح شده از سوی یوؤ  تمؤید 

اد گف  اؤن شواهد یرای دفاع از اؤن ادعا کن فوم کسا  از یوؤ  درس  کند. اما شاؤد یتو

ا یررسی جنبوده اس  کافی نیستند. ینایراؤن ین سراغ شاهد دؤگری غیر از شواهدی کن تا اؤن

تواند فوم نادرس  کسا  از رسد میروؤم. شاهد خویی وجود دارد کن ین نهر میشد، می
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گیری او در یرایر خوانش یوؤ  از نهرؤن شفافی   عتر کند و آد موییگانگی را روشن

 اس . 

 گيری کسام در برابر خوانش بویل از نظریه شفافيتموضع .1-3-3

ای در مورد خودآگاهی ارائن دهد کن عاری از مشوووک  ییگانگی یوؤ  سوووعی دارد نهرؤن

ا ی، در تضاد یگراؤیاشود و یتواند خودآگاهی را ین نحوی تبیین کند کن یرخلاف اسوتنتا 

ی  رو، نهرؤن شفافماد نباشد. از اؤنواسطن ین حالات ذهنیشوودماد در مورد دسترسی یی

هم مطرح  3و موراد 1و یاؤرد 1زانتوسط اوکند. البتن نهرؤن شفافی  پیش از او را مطرح می

ا حفظ هستن ی تر مبتنی یر خوانش موراد از اؤن تبیین اس . اوشوده اس . یحث یوؤ  ییش

ر و تشوفافی ، خوانشی جدؤد و تا حدی متفاوت ؤا ین عبارتی خوانشی دقیقاصولی نهرؤن 

تر از خوانش موراد و دؤگراد ارائون کرده اسووو ؛ خوانشوووی کن یتواند یا شووووود کوامو 

واسوطگی سوازگار یاشود. اما کسوا  ادعای یوؤ  را قبو  ندارد و معتقد اس  کن نهرؤن یی

ر گراؤانن اسووو  و اگای اسوووتنتا نهرؤنکنود، خود شوووفوافیتی کون یوؤو  از آد دفواع می

س . واسطگی نیس ، شفافی  هم منطبق یا اؤن شوود نیگراؤی منطبق یا شووود ییاسوتنتا 

  استنتاجی ای کن یوؤ  ین نهرؤن او ین دلیین عبارتی کسا  معتقد اس  کن اشکا  ییگانگی

 ؛ چرا کن ارد اسکند یر نهرؤن شفافی  هم ویودنش و منجر ین ییگانگی شدنش وارد می

 گراؤانن اس . ین نهر او نهرؤن شفافی  هم ؤ  نهرؤن استنتا 

ین عقیده نگارنده تلقی کسا  از رواؤ  یوؤ  از نهرؤن شفافی ، تلقی صحیحی نیس  

چناد کسا  مقصود یوؤ  را از های او مشخص خواهد شد کن گوؤا همو یا تحلی  گفتن

ن کیوؤ  را اؤن چنین یرداش  کرده اس . پیش از آدییگانگی درنیافتن اس  کن دؤدگاه 

مو ع کسا  در یرایر اؤن نهرؤن را کن نقطن عطق یحث ماس  مطرح کنیم، ایتدا یبینیم 

 ند: کگوؤد. یوؤ  هستن اصلی شفافی  را در اؤن عبارت خلاصن مینهرؤن شفافی  چن می

                                                        
1 Evans 

2. Byrne 

3. Moran 
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، به سادگی با معادل «؟الفآیا باور دارم که »توانم پاسخ این سؤال را که من می

 ,Boyle) . .، مشخص کنم« ؟الف صادق استآیا »گرفتن آن با این سؤال که 

2015:339) 

د یوده کن خود مبدع آ-عبارتی از اِوَنز نیز، ین خویی هستن اصلی نهرؤن شفافی  را 

 کند:روشن می -اس 

، "د؟دهآیا باور داری که جنگ جهانی سومی رخ می"اگر کسی از من بپرسد که 
ه ای توجه کنم کهای بیرونیمن باید هنگام پاسخ دادن به او، دقیقاً به همان پدیده

آیا جنگ جهانی سومی در کار خواهد "در صورت پاسخ دادن به این پرسش که 
کردم. من خودم را در جایگاه پاسخ دادن به این پرسش که ها توجه میبه آن "بود؟

کنم دهم به این صورت که همان روالی را اجرا میقرار می "؟الفآیا باور دارم که "
. دهمانجام می "صادق است؟ الفآیا "که  که برای پاسخ دادن به پرسش از این

(Evans ,1998:225) 

ؤ  پرسش معطوف ین درود اس  و اؤن "؟القآؤا من یاور دار  کن "اؤن س ا  کن 

-می چیزی کن شفافی ؤ  پرسش معطوف ین ییرود.  "؟الق صاد  اس آؤا "س ا  کن 

توانیم ین پرسش معطوف ین درود ین وسیلن پاس  ین پرسش معطوف گوؤد اؤن اس  کن می

ؤعنی اگر من تصدؤق کنم کن جنگ جوانی سو  ری خواهد داد و  ین ییرود پاس  دهیم.

من یاور »هم داشتن یاشم، حتما  ین اؤن می رسم کن « من»و مفوومی از « یاور»مفوومی از 

 گونن فکرو اگر غیر از اؤن یاشد، ؤعنی اؤن«  جنگ جوانی سو  ری خواهد داد دار  کن

جنگ جوانی سو  ری خواهد داد، اما من یاور ندار  کن جنگ جوانی سو  ری »کنم کن: 

 اؤن عجیب و نامعقو  ین نهر می رسد. « خواهد داد

ا عنواد ذهن ی فرناندز نیز ین عنواد ؤکی از مدافعاد نهرؤن شفافی ، در مقدمن کتایش

 دهد:شفافی  را ییاد روشنی تو یح می 1شفاف

در این کتاب، من یک تبیینی برای خودآگاهی از باور و میل ارائه خواهم کرد که با 
شود که درباره کنیم وقتی که از ما سؤال میای درباره این که ما چه میبررسی

موضوعی چه باوری داریم، شکل گرفته است. اگر از ما سؤال شود که آیا به گزاره 

                                                        
1. Transparent Mind (2013) 
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الف باور دارید، ما برای جستجوی حالتی که بتوانیم آن را به عنوان باور به الف 
کنیم. درعوض، به نحوی به بیرون مشخص کنیم، به درون ذهن خودمان توجه نمی

کنیم که آیا الف صادق است یا نه. این ما بررسی می کنیم.]از ذهنمان[ توجه می
باور در بحث خودآگاهی شناخته شده است. به نظر « شفافیت  »پدیده به عنوان 

  ,Fernandez, 2013) 1کند.ای درباره میل نیز صدق میرسد چنین ایدهمی

xiii)  

ر مقای  اس  دای ین طور خلاصن و ساده از اؤن قرار اس : نهرؤن شفافی  نهرؤنمطلب 

-نگرانن، ما ین وسیلن درودنگرانن ین خودآگاهی. در روؤکردهای درودروؤکردهای درود

 گوؤد اؤن روؤکرد سنتیشوؤم. نهرؤن شفافی  میماد آگاه مینگری از حالات ذهنی

کنیم، ماد ین درود ذهنماد رجوع نمیدرس  نیس  و ما یرای آگاه شدد از حالات ذهنی

کاری کن  کنیم؛ و اؤن همادنگری میکنیم یلکن یرعکس  یرودنگری نمیین عبارتی درود

 کنیم.یرای ساختن حکم در مورد مو وعی می

کن نقطن عطق یحث ماس  و شاهدی اس  یر -حا  نهر کسا  را دریاره شفافی  

ی نهرؤن شفافی  کن مورد دفاع یوؤ  اس  و ین ادعای خود یبینیم. او دریاره -مدعای ما

 گوؤد:عاری از مشک  ییگانگی اس ، مییوؤ  

کنم، اما معتقدم که تا حدی یک منبع فرعی برای من روش شفافیت را رد نمی 
دهد )نیز( استنتاجی ای که به دست میهاست و خودآگاهیخودآگاهی انسان

  (cassam, 2015: 6)است.

ا او ین ؤدهد کن در اؤن یخش قرار اس  تو یح دهیم کن اؤن گفتن کسا  نشاد می

-ند کای کن او یرای اجتناب از مشک  ییگانگی مطرح میخوانش یوؤ  از شفافی  و اؤده

کن یاز توجن نداشتن اس  و ؤا اؤن -کن تو یح آد در ادامن خواهد آمد1گراؤیؤعنی تمم 

ؤعنی -کن ین نهر نگارنده گزؤنن دو    هم کسا  مقصود یوؤ  از ییگانگی را درنیافتن اس 

 تر اس . محتم  -از ییگانگی فوم نادرس  کسا 

                                                        
 داند.. فرناندز شفافی  را تبیینی یرای خودآگاهی ین یاور و می  می 1

2. Reflextivism 
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ر شود کن چالشی دکنیم کن یا دق  در نهرؤن شفافی  روشن میجا آغاز میاز اؤن

اد  الق ص»توانیم از حکم ین یرایر آد قرار دارد: اؤن کن آؤا اؤن کافی اس  کن ما می

یرسیم؟ چگونن چنین چیزی ممکن اس  درحالی کن « القمن یاور دار  کن »ین « اس 

گارنده، ن عقیده نی نیس ؟« من یاور دار  کن الق»ین لحا  منطقی مستلز  « الق»حکم ین 

ؤا ین  خوانش متفاوت کسا  و منشم ،یرانگیز در نهرؤن شفافی ی چالشوجود اؤن مس لن

ی یا عنواد ااس . کسا  در مقالنعبارتی استنتاجی تلقی کردد اؤن نهرؤن از جانب او شده 

 گوؤد:یاره میدر اؤن« پاس  ین یوؤ »

ه این پذیر است که بایده اصلی )در نظریه شفافیت(  این است که برای من امکان   
به وسیله پاسخ دادن به این « آیا من باور دارم که الف صادق است؟»سؤال که 
طور که( موران می پرسد:  همانپاسخ دهم. اما )« آیا الف صادق است؟»سؤال که 

من چه مجوزی دارم که فکر کنم که تأمل من بر دلایل مربوط به الف )که یک 
 )که یک« الف»موضوع است( ربطی دارد با این سؤال که باور حقیقی من درباره 

  (Cassam, 2015:5) ؟موضوع کاملاً متفاوتی است( چیست

«   اس الق صاد»شفافی ، یرای رسیدد از طور کن گفتیم، طبق چالش نهرؤن هماد

نیاز ین واسطن و رایطی اس ، چرا کن گزاره او ، « من یاور دار  کن الق صاد  اس »ین 

دهد و در واقع یین اؤن دو رایطن استلزا  منطقی نیس . ین  رورتا  گزاره دو  را نتیجن نمی

رساند، می« ر دار  کن القمن یاو»ین « الق صاد  اس »چن کن ما را از عقیده کسا ، آد

استنتا  اس  و اگر استنتا  درکار یاشد، مشک  ییگانگی هم یالتبع وجود خواهد داش . 

دس  از اؤن نهرؤن ین 1رسد کسا  اؤن تفسیر از شفافی  را یراسا  خوانش یاؤرِدین نهر می

  گانگیییآورده اس . ین همین دلی  اس  کن آد را استنتاجی و ین دنبا  آد دچار مشک  

 :گوؤدمی« پاس  ین یوؤ »می داند.  کسا  در مقالن 

من مشکلی ندارم با این ایده که روش شفافیت صرفًا به ما خودآگاهی استنتاجی 
گرای شفافیت مثل بایر ن در توافق کامل دهد و بر این اساس، با طرفداران غیرعقل

  (cassam, 2015:7) «هستم.

                                                        
1 Alex Byrne 
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ر دار  کن من یاو»شفافی ، اؤن اس  کن ما در شفافی ، نکتن موم در خوانش یاؤرِد از 

نواؤی ین ت« الق صاد  اس »کنیم و استنتا  می« الق صاد  اس »را از « الق صاد  اس 

 کافی نیس .«من یاور دار  کن الق صاد  اس »یرای حصو  

 نآؤد کن گوؤی کسا  هم مث  یاؤرد ین دنبا  واسطن و رایطی  ییاز عبارات یالا یر می

یوده اس . او فرض « من یاور دار  کن الق صاد  اس »و « الق صاد  اس »حکم ین 

ؤ  « من یاور دار  کن الق صاد  اس »و « الق صاد  اس »یین  گرفتن اس  کن واسطن

و ؤ    «الق صاد  اس »استنتا  اس . استنتاجی اس  کن مقدمات آد شاهدی اس  مث  

طن گیرد. فر ین مفروض از نهر کسا  کن واسمیفر ین کن ین واسطن آد استنتا  صورت 

 یاور من )ؤا  حالات ذهنی»استنتا  اس  و آد را فر ین عقلانی  می نامد اؤن اس  کن  

  1 .«دؤگر( هماد چیزی اس  کن ین لحا  عقلانی یاؤد یاشد

اجی اس  کند، شفافی  هم ؤ  فراؤند استنتینایراؤن، یا چنین تفسیری کن کسا  می

ادعای نهرؤن شفافی  یر  ین نهر او رو،عقلانی  واسطن آد اس . از اؤن کن فر ین

واسطن یودد و ین دنبا  آد مبرا یودنش از مشک  ییگانگی، ؤ  غیراستنتاجی یودد، یی

رسد. چرا کن یا اؤن تفسیر، شفافی ، خود فراؤندی استنتاجی اس  ادعای کاذب ین نهر می

ک  ییگانگی اس ، شفافی  نیز، دچار چنین و اگر استنتا  اس  کن موجب یروز مش

 مشکلی خواهد یود.

کن مخاطب کسا ، )در پاس  ین اشکا  ییگانگی یوؤ ( قاعدتا  یاؤد  جاس اما نکتن اؤن

اؤِرد وجن ین چنین خوانشی از شفافی  معتقد نیس . حتی یوؤ ، ییوؤ  یاشد، اما یوؤ  ین هیچ

من » ی واسطن دانستن استنتا  یین حکم ین الق ورا ین خاطر چنین خوانشی از شفافی  )ؤعن

 دهد و دقیقا  همین اشکا  ییگانگی را، در مقالنمورد انتقاد قرار می«( یاور دار  کن الق
                                                        

. یحث ارتباط نهرؤن شوفافی  یا عقلانی   ؤکی از مباحثی اسو  کن کسوا  ین عنواد ؤ  اشکا  یر نهرؤن شفافی   1

 تواد گف : کسا مقالن اسو . اما ین طور خلاصن میکند. تو ویح کام  اؤن مطلب خار  از محدوده اؤن مطرح می

واند یا تگرای افراطی اس  ین اؤن معنا کن تنوا ؤ  موجود کاملا  عقلانی میمععتقد اسو ، شوفافی  ؤ  نهرؤن عق 

 ای آگاه شود و وا ح اس  کن انساد چنین موجودی نیس .چنین روشی از حالات ذهنی
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ع، کند. در واق،  یر شفافیتی کن از سوی یرد مطرح شده  نیز، وارد می1«شفافی  و تمم »

مورد  معتقد یود، ادعای کسا  دریاؤد گف  کن اگر یوؤ  ین چنین خوانشی از شفافی  

-وجود مشک  ییگانگی در شفافی  قای  قبو  یود. اما خوانش یوؤ  از شفافی  ؤعنی تمم 

در ذات و ماهی  فراؤند حکم کردد هس  کن  1گراؤی اؤن اس  کن نوعی آگاهی  منی

اهی آگهمواره همراه اؤن حال  ذهنی اس  و ما تنوا یا تمم  کردد )ؤا توجن کردد( یر اؤن 

من »و « الق صاد  اس »کنیم. اؤن ؤعنی یین حکم ین  منی ین خودآگاهی دس  پیدا می

فاصلن و شکافی نیس  کن لاز  یاشد  یرای پر کردد آد، « یاور دار  کن الق صاد  اس 

کن گوؤا ین -کن فراؤند اؤجاد یاور ای از قبی  استنتا  یاشیم. ین محض اؤنین دنبا  واسطن

زماد آگاهی ما از آد نیز، اتفا  شود، همآغاز می  -د حکم کردد اس نهر یوؤ  هما

افتد. هر چند، اؤن آگاهی از نهر یوؤ  در ایتدا نوفتن و  منی اس ، اما وجود دارد و می

شود کن در اؤن هنگا  آد را صرفا  یا تمم  کردد یر آد، از حال   منی خار  می

ای در کار نیس  و ینایراؤن شفافی  سطننامیم. هیچ شکافی و هیچ واخودآگاهی می

وود ما در واسطگی  )ؤا ین عبارتی تبیینی منطبق یا شتواند همیناد تبیینی مبتنی یر ییمی

 (Boyle, Non date, 21)خودآگاهی( ین حساب ییاؤد.  واسطگیمورد یی

ا  ین دنب تواند استنتاجی یودد ویا وجود چنین تفسیری از شفافی ، کسا  چگونن می

تمم  کردد ین »آد مشک  ییگانگی را ین شفافی  نسب  دهد؟ شاؤد کسا  یتواند یپرسد کن 

ؤعنی از یوؤ  یخواهد کن اؤن فراؤند را تو یح دهد، چرا کن در صورت «. چن معناس ؟

ن من یاور دار  ک»ین « الق صاد  اس »ایوا  اؤن مفوو ، یاز هم مس لن چگونگی گذر از 

ای را مطرح نکرده اس  و اد وجود دارد. اما کسا  چنین مس لنچنهم« الق صاد  اس 

کن ؤنای یاشد در تمؤید اگراؤی یوؤ  نداشتن اس . اؤن شاؤد نشاننای ین تمم اصلا  اشاره

تواند شفافی  یوؤ  )منهور خوانش یوؤ  از شفافی  اس ( یاشد، مخاطب انتقاد کسا  نمی

خاطب کند. اما وقتی کن کسا  یوؤ  را من رواؤ  نمیگونچرا کن یوؤ  اصلا  شفافی  را اؤن

                                                        
1. Transparency and Reflection  

2. Tacit knowledge 
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قرار داده اس  و سعی دارد رواؤ  او را از شفافی  نقد کند، اؤن احتما   عیفی اس  کن 

گراؤانن یوؤ  از شفافی  مطلع نباشد. پس ممکن اس  اؤن نوع یگوؤیم او از خوانش تمم 

 انگی یاشد. اوت او از مفوو  ییگنگری کسا  نسب  ین شفافی ، ناشی از هماد یرداش  متف

فرض کنیم کن کسا  شفافی  را یا هماد خوانش یوؤ  در نهر داشتن یاشد )ؤعنی  پس

من یاور دار  کن الق صاد  »ین « الق صاد  اس »گراؤی کن در آد گذر از یراسا  تمم 

س . اچناد معتقد یاشد کن شفافی  روشی استنتاجی ین وسیلن استنتا  نیس (، و هم« اس 

کسا  یرای دفاع از مدعای خود، ؤعنی استنتاجی یودد شفافی ، قاعدتا  راهی  ،یا اؤن فرض

کن یگوؤد کن چود شفافی  هم مبتنی یر حکم کردد اس  و حکم کردد ندارد جز اؤن

فراؤندی استنتاجی و مبتنی یر شواهد و مقدمات اس ، پس شفافی  هم روشی استنتاجی 

حضور استنتا  در مسیر حصو  خودآگاهی موجب یروز  اس . ین عبارت دؤگر، اگر

مشک  ییگانگی خواهد شد، شفافی  نیز، ین دلی  حضور فراؤند حکم  در مسیر اؤجاد حال  

 ای کن مو وع خودآگاهی اس  )ؤعنی یاور(، دچار چنین مشکلی خواهد یود. ذهنی

نیز،  ؤ  از آد(و)حتی یا خوانش ی یلن، حق یا کسا  اس  و استنتا  در مسیر شفافی 

کن  جاس مس لن اؤن -ین عقیده نگارنده کن یا نهر یوؤ  منطبق اس -وجود  دارد. اما 

گراؤی کسا  ین استنتا ِ دؤگری اشاره دارد و آد استنتا ِ دؤگر اس  کن مشک  استنتا 

، زاس آورد؛ آد استنتا ِ دؤگری کن مشک ییگانگی در خودآگاهی را ین همراه می

س  کن طرؤق حصو  خودآگاهی اس  و صحب  ما هم یر سر طرؤق حصو  استنتاجی ا

 گیری حکم همواره استنتاجی اس  اماگیری حکم. شک خودآگاهی اس  نن طرؤق شک 

ماد ین طرؤق استنتاجی نباشد و فقط حکم از طرؤق استنتا  تا وقتی کن آگاهی ما از حکم

ین حساب  ماد استنتاجیتی خودآگاهیماد ؤا ین عبارشک  گرفتن یاشد، معرف  ما ین حکم

الق »کند کن گوؤد کن فرد یر اسا  شواهد، حکم و استنتا  میکسا  می نخواهد آمد.

)ین عنواد شاهد(، استنتا  « الق صاد  اس »، و سپس یر اسا  حکم ین «صاد  اس 

 پیداس  کن مشک  ییگانگی از استنتا «. من یاور دار  کن الق صاد  اس »کند کن می

 ای یرای حصو را شاهد و واسطن« الق صاد  اس »گیرد کن حکم ین دومی سرچشمن می
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دهد و اؤن اس  کن یر خلاف شوود ما مبنی یر دسترسی خودآگاهی فرد از حکمش قرار می

 ماد اس . یی واسطن ین حالات ذهنی

رؤقی طوجود دارد، اصلا  « الق صاد  اس »ین ییاد دؤگر، استنتا  او  کن در حکم ین 

ن نیس ، یلک«( من یاور دار  کن الق صاد  اس »یرای حصو  خودآگاهی )ؤعنی اؤجاد 

اس  )کن صرفا  ؤ  حال  ذهنی اس  نن آگاهی « الق صاد  اس »طرؤقی اؤجاد حکم ین 

تواد ادعا کرد خودآگاهی کسب شده یا روی شفافی ، رو، نمیین حال  ذهنی( و از اؤن

  در مسیر اؤجاد حال  ذهنی )نن اؤجاد آگاهی و یاور ین آد صرفا  ین دلی  حضور استنتا

راؤی گحال  ذهنی(، ؤ  خودآگاهی استنتاجی اس . اؤن در حالی اس  کن در استنتا 

کسا ، استنتا  طرؤق حصو  خودآگاهی اس ، نن صرفا  طرؤق تحقق حال  ذهنی. البتن 

اؤند حکم و آگاهی درس  اس  کن یوؤ  معتقد اس  کن خودآگاهی از طرؤق خود فر

 منی نوفتن در آد، اؤجاد می شود. اما مقصود او اؤن نیس  کن ما از طرؤق حکم، معرف  

کنیم، حکمی کنیم؛ چیزی کن ما در روی شفافی  استنتا  میین خودماد را استنتا  می

ا ین آد کنیم، معرف  مگراؤی استنتا  میاس  دریاره جواد خار ، و چیزی کن در استنتا 

گراؤی م ین عنواد حال  ذهنی ملعلِّق ین خودماد اس . پس اگر مقصود کسا  از استنتا حک

ا  تبیینی گراؤی او اصلحضور فراؤند استنتا  در مسیر حصو  حالات ذهنی اس ، استنتا 

یرای چگونگی حصو  خودآگاهی نخواهد یود.  اما اگر هم مقصود او اؤن اس  کن آد 

حقق یرای ت -آگاهی از حال  ذهنی از طرؤق استنتا  گیریؤعنی شک –استنتا  دو 

ای جز پذؤرفتن مشک  ییگانگی در تبیین او از گاه چارهدهد، آدخودآگاهی ری می

ر از غی-رسد کن گزؤنن دو  مورد نهر اوس ؛ ؤعنی او خودآگاهی نیس .  و ین نهرهم می

ق استنتا  از طرؤگیری خودآگاهی ین حکم را نیز، شک  -استنتاجی فرض گرفتن حکم

 داند و از اؤن رو، مشک  ییگانگی در تبیین او گرؤزناپذؤر خواهد یود.می

هد دگیری کسا  در یرایر خوانش یوؤ  از شفافی ، نشاد میینایراؤن، تحلی  مو ع

. استنتاجی کنندکن گوؤا یوؤ  و کسا  در مورد دو مصدا  متفاوت از استنتا  صحب  می

آد  داندگوؤد و آد را دچار مشک  ییگانگی در خودآگاهی میکن یوؤ  از آد سخن می
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اجی کن ماد؛ اما استنتاستنتاجی اس  کن روشی یاشد یرای تحقق آگاهی ما ین حال  ذهنی

کند کن اگر استنتا  سبب ییگانگی در دهد )و ادعا میکسا  ین شفافی  نسب  می

 اهد داش ، چرا کن شفافی ای را خوچنین نتیجن ،خودآگاهی شود، پس در شفافی  هم

هم استنتاجی اس (، استنتاجی اس  کن صرفا  در فراؤند اؤجاد حکم وجود دارد نن در 

 فراؤند حصو  خودآگاهی ین آد حکم. 

گیری کسا  در یرایر شفافی  سومین شاهد در تمؤید ین عقیده نگارنده اؤن مو ع

ش ز اؤن دارد کن گوؤا کسا ، خوانگیری نشاد اادعای اؤن مقالن اس . ین عبارتی اؤن مو ع

کن یوؤ  از آد  اییوؤ  از ییگانگی را ین نحو متفاوتی فوم کرده اس ؛ چرا کن ییگانگی

گوؤد، امری اس  ناشی از استنتاجی کن شیوه تحقق حصو  خودآگاهی یاشد، سخن می

 گیری حکم )چرا کن شک  گیری حکم اصلا  نن ناشی از حضور فراؤند استنتا  در شک 

ی را یا رسد هنگامی کن ییگانگآؤد(. ینایراؤن، ین نهر میفراؤند خودآگاهی ین حساب نمی

دادد آد  گراؤی گرؤز ناپذؤر و نسب تعرؤق یوؤ  در نهر یگیرؤم، وجود آد را در استنتا 

 نایجا خواهیم ؤاف . -طبق خوانش یوؤ -را ین شفافی  

د ذکر کردؤم، نکتن قای  توجن ین غیر از اؤن سن شاهدی کن در تمؤید مدعای خو

تواند ین حساب ییاؤد. در مقدمن ین اؤن دؤگری وجود دارد کن خود، شاهد دؤگری نیز می

کند آغاز می واسطگیاشاره کردؤم کن کسا  از هماد ایتدا، یحثش را یا نفی اعتبار شوود یی

دسترسی یی گوؤد هیچ نوعچن شوودماد ین ما میکند کن ما یر خلاف آدو تمکید می 

واسطن ین حالات خودماد ندارؤم. فراؤند خودآگاهی از نهر او هماد فراؤندی اس  کن یا 

شناسیم و تنوا تفاوت در کمی  و کیفی  شواهدی اس  کن در آد اذهاد دؤگراد را می

اؤی، رسد یا وجود چنین ادعیرؤم. ینایراؤن، ین نهر میاستنتا  دریاره خودماد ین کار می

گانگی گراؤی انکار کند. چرا کن هستن اصلی مفوو  ییؤد ییگانگی را در استنتا کسا  نبا

عتبار اواسطگی و دسترسی وؤژه یود کن کسا  آد را یییوؤ  تقای  اؤن مفوو  یا مفوو  یی

ای در کار نیس . اگر از نهر او ما ین حالات واسطنشمرد و مدعی شد کن دسترسی یی

یاره خطاس ، چرا سعی ندارؤم و در واقع شوودماد در اؤن واسطنماد دسترسی ییذهنی
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کرده اس  نشاد دهد کن تبیین او دچار مشک  ییگانگی نیس ، در حالی کن مفوو  

؟ ین نیس  واسطگیفر ین ییییگانگی چیزی جز هماد ادعای خود کسا  در مورد ردّ 

ورد خطا ی کسا  در معبارت دؤگر، مقصود یوؤ  از اشکا  ییگانگی، زؤر س ا  یردد ادعا

عارض تهای کسا  اؤن یوده اس  و نن چیزی دؤگر. از گفتنواسطگی فر ین یییودد 

اری از گراؤی را عاعتبار شمرده و هم استنتا واسطگی را ییپیداس  کن او هم شوود یی

 اسطن اس .ووؤژگی ییگانگی معرفی کند، در حالی کن ییگانگی هماد نبودِ دسترسی یی

ن گری متعارض کسا ( اؤرسد یوترؤن تو یح یرای اؤن مو وع )مو عیین نهر م

  از چن را کن مقصود یوؤمفوومی متفاوت از آد  -طور کن گفتن شدهماد-یاشد کن کسا  

ییگانگی  اس  در ذهن دارد و ین همین خاطر اس  کن در عین ردّ یی واسطگی )کن ین 

 در یرایر اشکا  ییگانگی مقاوم طور  منی تمؤید ییگانگی در خودآگاهی اس (، 

اد، فرض مواسطن ین حالات ذهنیکند. او مفوو  ییگانگی را یرایر یا نبودِ دسترسی ییمی

نکرده اس . شاؤد اگر کسا  مقصود یوؤ  را ییاید، دؤگر سعی یر ردّ اشکا  ییگانگی نداشتن 

در  ی واسطگییاشد،  چرا کن ییگانگی  ییانی دؤگر از ادعای خود او، ؤعنی نفی ی

 –تواد گف : اگر کسا  ییگانگی را خودآگاهی اس . مطلب را ین اؤن صورت هم می

د و لاز  دانگراؤی میای یرای استنتا خطر جدی  -البتن یا هماد تعرؤق مورد نهر یوؤ 

اندازه نگراد ادعای خود ؤعنی رد  داند در یرایر آد مقاوم  کند، طبعا  یاؤد ین همادمی

 واسطگی نیز یاشد؛ چرا کن تفاوتی یین اؤن دو نیس . شوود یی

ن اشکالی ین ، آؤا چنیاس  گراؤی دچار مشک  ییگانگیاما اگر یپذؤرؤم کن استنتا 

 گراؤی ؤ  تبیین نادرس  و یاط  یرای خودآگاهی اس ؟ اؤن معنا اس  کن استنتا 

تن طن دانسین عقیده نگارنده پاس  منفی اس . چود خطر ییگانگی و ؤا یا واس

های خودآگاهی نسب  داده کننده خواهد یود کن ین ک  مصدا خودآگاهی وقتی نگراد

شود. آد وق  اس  کن شوود ما ین طور کلی زؤر پا گذاشتن شده و اؤن هزؤنن سنگینی را 

یرای آد تبیین ین دنبا  خواهد داش . اما درصورتی کن صرفا  ادعا شود کن طیفی )حتی 

معرف  ما ین خودماد استنتاجی و یاواسطن اس  نن ک  آد، آد وق  طیفی گسترده( از 
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ارت گراؤی کنار گذاشتن شده اس . ین عبدؤگر نن شوود زؤر پا گذاشتن شده و نن استنتا 

دؤگر، شوود ما یروجودِ نوعی دسترسی وؤژه ین حالات ذهنی خودماد ادلال  دارد، اما نن 

-واسطگی ین ما نمیماد. اؤن ؤعنی شوود ییدر مورد دسترسی وؤژه ین همن حالات ذهنی

وعی گوؤد در ما نشود، یلکن میواسطن حاص  میگوؤد کن ک  خودآگاهی ما ین نحو یی

-ماد وجود دارد. از اؤن مطلب چن نتیجن میدسترسی وؤژه ین ؤ  سری از حالات ذهنی

های ن مصدا همگراؤی تبیینی اس  یرای کن اگر کسا  ادعا نکند کن استنتا شود؟ اؤن 

-خودآگاهی در ما،  یلکن فقط تبیینی اس  یرای طیفی، حتی طیق وسیعی از حالات ذهنی

 -ها فراوانند و اؤن ین نفع کسا  اس کن اتفاقا  شواهد تجریی دا ِّ یر وجود اؤن مصدا -ماد 

آد وق  مس لن ییگانگی سبب یاط  شدد نهرؤن او نخواهد شد؛ چرا کن تا وقتی کن او 

تاجی یودد خودآگاهی را محدود ین یخشی از خودآگاهی کند، نهرؤن او جاؤی را استن

ای از خودآگاهی کن منطبق یا اؤن شوود یاشد نیز، واسطگی و وجود شیوهیرای شوود یی

یاز گذاشتن اس .  ینایراؤن ین نفع کسا  خواهد یود کن ادعای خود را محدودتر کند و 

اد معرفی مهای خودآگاهید تبیینی یرای طیفی از مصدا گراؤی را صرفا  ین عنوااستنتا 

 کند. 

کند کن خودآگاهی همیشن استنتاجی اس ، اما اؤن کسا  هر چند مستقیما  ادعا نمی

، «ما یرخلاف شوودماد هیچ نوع دسترسی مستقیم ین حالات ذهنی خود ندارؤم»ادعا را کن 

ی ین تواد گف  مشک  ییگانگاسا  میکند و یرهمین ین عنواد ؤ  ادعای کلی ییاد می

طور کلی در تبین کسا  وجود خواهد داش . اما ما معتقدؤم کن اگر او ادعای خود را 

ن  ؤعنی یپذؤرد ک-محدودتر کند و همن انواع خودآگاهی را یاواسطن و استنتاجی نداند 

اسطن و وگوؤد، ییهماد طور کن شوودماد می-حداق  در مواردی معرف  ما ین خودماد 

وی از جتواند تبیین خویی یرای طیق قای  توگراؤی میوق  استنتا آد -مستقیم اس 

 های خودآگاهی یاشد.مصدا 

 گيری نتيجه 

راؤی گرسود گرؤزی از مشوک  ییگانگی در استنتا چن گفتن شود، ین نهر مییر اسوا  آد
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نین نگارنده، وجود چی کسا  نیس . اما نکتن مومی کن وجود دارد اؤن اس  کن ین عقیده

تواند همگراؤی میاندازد. استنتا گراؤی را ین خطر نمیاشوکالی  ورورتا  حیات اسوتنتا 

اؤد. های خودآگاهی ین شمار ییچناد ین عنوانی تبیینی یرای طیق قای  توجوی از مصودا 

وجود خطاهای متعدد در معرف  ما نسووب  ین خودماد شوواهد یسوویار خویی اسوو  یر عد  

ماد. اؤن شواهد تجریی اؤن س ا  واسطن ما ین حداق  یرخی از حالات ذهنیسوی ییدسوتر

ماد همواره آگاهی وجود دارد، ین را اؤجواد کرده اسووو  کون اگر در ذات حوالات ذهنی

راؤی گگونن کن تمم گونن کن شوودماد و آدماد آدعبارتی اگر آگاهی ما از حالات ذهنی

لّ  یروز خطاهای متعدد ما در مورد تشووخیص حالات واسووطن اسوو ، عگوؤد یییوؤ  می

ئن ها یتواد تفسیرهای مختلفی اراماد چیسو . ممکن اسو  یرای تو یح اؤن مصدا ذهنی

 تواند تو وویح خویی یرای چنین مواردیگراؤی کسووا  میداد، اما ما معتقدؤم کن اسووتنتا 

های ؤعنی خودآگاهی -ؤیهاارائن دهد؛ یا اؤن شوورط کن کسووا  یپذؤرد کن در چنین نمونن

ییگانگی وجود دارد و ما در اؤن مواقع، حقیقتا  نوعی دسوترسی غیرمستقیم ین   -اسوتنتاجی

هاؤی نیز وجود دارند اؤم. اما نموننها ییگاننحالات خود دارؤم و از اؤن رو، ین نوعی از آد

ن دارؤم. در اؤواسووطن ین حالات خود چنین نیسووتند و ما در آد موارد دسووترسووی ییکن اؤن

صوورت، ؤعنی در صوورتی کن ما روی اسوتنتاجی را ین همن مصوادؤق خودآگاهی نسب  

ا هی غیراستنتاجی را کن نسب  ین آدواسطنهاؤی از خودآگاهی ییندهیم و وجود مصدا 

ؤم و ین اؤن اواسووطگی را کنار نگذاشووتنییگانن نیسووتیم یپذؤرؤم، آد وق  دؤگر شوووود یی

  نخواهد گی، ؤ  تبیین نادرسواسطگراؤی، ین عل  انکار شوود یینتا دلی ، دؤگر است

  یود.
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