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چکیده
یگانهانگاری بیقانون دیویدسن ،یکی از تبیینهای فیزیکالیستی از ذهان ،ویژگیهاا و
حاالت ذهنی است .این دیدگاه ،تمامی رویدادها را به لحاو وجودی ،رویدادی فیزیکای
میداند که دارای توصی های فیزیکی و ذهنیاند؛ با این حال ،حاالت ذهنی به حاالت
فیزیکی تحویل برده نمیشود .از کنجا که حاالت ذهنی ،واجد ویژگیهاای فیزیکیاناد،
با حاالت فیزیکی ،رابطهای علّی دارند ،اما این رابطه ،در خصوص حاالت ذهنی التفاتی،
قانونمند نیست .رابطه حاالت ذهنی و فیزیکی ،بار اسااس نظریاه وقاوع تبعای تبیاین
میشود .در این مقاله ،ابتدا اصول یگانهانگاری بیقانون ،مانند تعامل علّای ،قانونمنادی
علّیت ،قانونمندنبودن امور ذهنی و وقاوع تبعای را تبیاین مایکنیم و ساپس باا طارح
اشکاالتی مانند لزوم صادقبودن واقعی قوانین ،ممکننبودن تعین چندجانبه معلولهای
علل فیزیکی و ذهنی ،کفایت نظمی قانونمند در تبیین رابطه پدیدهها ،تبیین علیات بار
اساس شرطیهای خالف واقع و ناسازگاری نبود قوانین رابطی که دو حوزه فیزیکای و
ذهنی را به یکدیگر مرتبط کند ،نظریه وقوع تبعی و  ...را بررسی و نقد میکنیم.
کلیاادواژهها :یگانااهانگاری بیقااانون ،عقالنیسااازی ،وقااوع تبعاای ،حاااالت ذهناای،
اینهمانی مصداقی ،علیت ،دانلد دیویدسنِ .
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مقدمه ِ
یگانهانگاری غیرقانونمند (monism

 )anomalousدیویدسن ،یکی از دیدگاههای فیزیکالیساتی

درباره ذهن و بدن و علّیت ذهنی به طور اخص است .پرسش اساسی علّیت ذهنی کن اسات کاه
ذهن چگونه میتواند با جهانی که اساس ًا فیزیکی است رابطهای علّی داشته و بر کن تاثیر بگاذارد؛
هرچند این ،مشکلی عمده در دیدگاههای فیزیکالیستی معاصر است ،اماا مطرحشادن بسایاری از
مباحث اخیر درباره این موضوع ،متاثر از یگاناهانگاری بیقاانون دیویدسان باوده و از دیادگاه او
نشئت گرفته است (دیویس .)126 :1391 ،بر اساس این دیدگاه ،فقط ی

جوهر وجود دارد و کن

جوهر فیزیکی است .جوهر فیزیکی دارای دو نوع توصی مختل است :توصی فیزیکی ،ت
) .اما هر توصیفی از کنرو بر ی رویداد وصی ذهنی.
منظور از یگانهانگاری کن است که تمامی رویدادها از نظر مصداقی ،رویادادهایی فیزیکیاناد،
اما پارهای از این رویدادها ،به نحو ذهنی توصی میشوند .به بیان دیگر ،ذهنیبودن ی

رویداد،

وابسته به ویژگیهای وجودشناختی ذهنی کن نیست ،بلکه به جهت نحوه توصایفی اسات کاه از
ی

رویداد فیزیکی میشود

)(Davidson, 1991:387-388

ویژگی خاصی است .بنابراین ،ذهنیبودن ی

صدق میکند که کن رویداد دارای

رویداد راجع است به اینکه کن رویداد ،ویژگیهاای

ذهنی دارد.
بیقانونی کن نیز ،به این دلیل است که هرچند قوانین دقیق و استلناناپذیری در علاوم پایاه و
بهخصوص فیزی

وجود دارد که بر اساس کن ،میتوان روابط پدیدهها را ،در ی

سیستم فیزیکی

بسته ،تبیین کرد ،اما در روانشناسی ،قوانین روانفیزیکی دقیقی وجود ندارد که میان ویژگیهای
ذهنی با توصی ذهنی ،و ویژگیهای فیزیکی با توصی فیزیکی ارتبااط برقارار کناد .از ایانرو
نمیتوان روانشناسی را به فیزی

تحوبال بارد .دیادگاه دیویدسان را «ایانهماانی مصاداقی»

( )token-token identityنیز مینامند که بر اساس کن هر رویداد جزئی ذهنی باا یا

رویاداد

جزئی فیزیکی در سطح مصداق ،یکی هستند ،اما انواع ذهنی با انواع فیزیکی یکی نیساتند .ایان
نظریه در مقابل نظری ٔه اینهمانی نوعی است که تاکید میکند هر نوع حالت ذهنی ،با نوع معینی
به این نظریه ،یگانهانگاری غیرتحویلی نیز گفته میشود .زیرا حد وساطی میاان ماا ّدیگرایی
افراطی و دوگانهانگاری شدید در رابطه ذهن و بدن است .از سویی نمیخواهد با تحویال حااالت
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ذهنی به حاالت صرف ًا فیزیکی ،واقعیت امور ذهنی را به نحو ذهنیباودن انکاار کناد و از ساوی
دیگر ،این حاالت را به نفس مجرد دکارتی نیز برنمیگرداند .به تعبیر دیگر ،غیرتحویلیباودن کن،
از اینرو است که نهتنها این نظر را ،که صفات ذهنی غیر از صفات فیزیکی نیساتند ،نمیپاذیرد،
بلکه معتقد است صفات ذهنی نوع ًا متفاوت از صفات فیزیکی هستند و به لحااو وجاودی ،قابال
تحویل به کنها نیستند .بنابراین ،فقط جوهرها و رویدادهای فیزیکی وجود دارند .اما این جوهرها و
رویاادادها ،دو نااوع ویژگاای بساایار متفاااوت دارنااد؛ ویژگیهااای فیزیکاای و ویژگیهااای ذهناای
غیرفیزیکی.
ِ.1تبیینِوِبررسیِاصولِیگانهانگاریِبیقانون ِ

دیدگاه دیویدسن بر اصولی چند استوار است .در اینجا مهمترین این اصول ،ابتدا بهروشنی تبیاین،
و سپس نقدهایی بر کنها مطرح میشود.
ِ.1ِ.1اصلِتعاملِعل ّی ِ

به باور دیویدسن ،امور ذهنی ،ذات ًا (یعنی از کن حیث که ذهنیاند و بدون وابستگی به رویادادهای
فیزیکی پایه) نمیتوانند نقش علّی داشته باشند .اما این بدان معنا نیست که به طور مطلق ،علّیت
کنها نفی شود .لذا وی میکوشد ،میان این دو دیدگاه متعارض ،به این نحو جماع کناد کاه اماور
ذهنی ،واجد ویژگیهای فیزیکیاند و از همینرو با پدیدههای فیزیکی ،رابطاهایای علّای دارناد و
میتوانند ،علّت رویدادهای فیزیکی باشند و باعث تغییر در کنها شوند .وی دالیال شاخص بارای
اعمال خود را ،علل کن اعمال میداند که نموناهایی از علّیات ذهنای اسات .باه نظار وی ،دلیال
انجامدادن ی
ی

عمل ،علت کن عمل است .به این معنا که در فرکیند عقالنیسازی ()rationalize

ال در پاسخ به این پرسش که سعید چرا کنگونه عمل کرد،
عمل ،از دلیل استفاده میشود .مل ً

دلیلی که عمل او را عقالنی یا توجیه میکند ،همان علت عمل او است .به بااور وی ،تمایال باه
عمل و باور به نحوه تحقق عمل که به عنوان دلیل عمل ذکر میشوند ،میتوانند علت عمل نیاز
باشند .در ملال قبلی ،گفته میشود سعید به دلیل کنچه میخواست و به کن باور داشت ،باه گوناه
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خاصی عمل کرد .تعبیر به دلیل ،در واقع ،علّت عمل ساعید ،یعنای هماان میال و بااوری را کاه
موجب تحقق عمل شدهاند ،بیان میکند .لذا دالیلی که افراد برای تبیاین و توجیاه اعماال خاود
ال علّت کن اعمال محسوب میشوند .البته میان عقالنیساازی و تبیاین علّای
بیان میکنند ،معمو ً

ربرسی اصول ی گاهنان گاری بیاقنون دانلد دیویدسن

امور فیزیکی ،تمایز وجود دارد و دیویدسن برای بیان رابطه دلیل و عمل ،از واژه «عقالنیسازی»
استفاده میکند .برای روشنشدن عقالنیسازی ،توجه به تبیین در ی

رویداد فیزیکی ،بر اسااس

رویداد فیزیکی دیگری روشنگر است :بارای ملاال ،در تبیاین جوشایدن کب ،شاعله کتاش بیاان
میشود .در این ملال ،علت جوشیدن کب بیان شده ،اما جوشیدن ،عقالنی یا توجیاه نشاده اسات.
زیرا شعله کتش عاملی شخصی نیست ،اما در جایی که عاملی شخصی حضور دارد ،عقالنیسازی
یا توجیه نقش علّی ایفا میکند .بنابراین ،در عقالنیسازی دو عنصر وجود دارد .1 :میل و گرایش
به عمل با توصیفی خاص ،به همراه باور به اینکه ،این عمل ،کن توصی را محقق خواهد کرد؛ .2
میل و

گرایشی که به عنوان دلیل عمل ذکر میشوند .در واقع ،علّت کن عمل است (Davidson,

.2001:3-4) .
بررسیِعل ّیتِدلیل ِ

این ادعای دیویدسن ،که دالیل ،علّت اعمال و رفتار افراد هستند ،به نظر موجه میرسد .زیرا اگار
ال هنگامی
رابطه دلیل با عمل ،علت انجامدادن کن عمل نباشد ،پس چگونه محقق خواهد شد؟ مل ً
که سعید میخواهد برای سخنی که باه دوساتش گفتاه و موجاب کزردگای خااطر او شاده ،از او
عذرخواهی کند و باور دارد که عذرخواهی او مشکل را حل خواهد کارد (و ایان کاار را میکناد)
خواست و تمایل سعید برای بهبود رابطه خود با دوستش ،با باور او به اینکه با عذرخواهی این امر
انجام خواهد شد ،دقیق ًا مشابه تبیینی علّی است .زیرا اگر او نمیخواست یا باور به اصاالح از ایان
طریق نداشت ،اقدام به این عمل نمیکرد .اما با اینحال ،این ادعا در معرض اشاکاالت متعاددی
است ،از جمله:
ال  .در بسیاری از مواقع ،وقتی از فردی پرسایده میشاود «علات انجاامدادن کااری کاه کارده
چیست؟» او پاسخ میدهد ،هیچ علّتی نداشته و فقط میخواسته است کن را انجام دهد .نورمن
مالکم ،با ذکر ملالهای متعدد ،مفهوم علّیت در جمالت مختل را بررسی میکند و این نتیجه
را میگیرد که میل ،خواست و هدف فرد نمیتوانند نقش علّی در پدیدکوردن اعماال وی ایفاا
کنند ) .(Armstrong, 1984: 69-74لذا عمل فرد ،میتواند بدون هیچگونه علّیتی به معنای
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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اما در پاسخ این به استدالل باید متذکر شد ،در چنین مواقعی ،مفهوم نفای علّیات کن اسات کاه
عامل الزامکور بیرونی وجود ندارد و این نفی نوعی از علّیت است .اما نفی مطلق علّیت نیست .زیرا
در این مواقع ،ممکن است فرد ،تحت اجباری روانی قرار داشته باشد و خواست او برای انجامدادن
عمل خود ،با باور به اینکه این عمل ،بهترین عمل در کن موقعیت است ،نقش علّی در پدیدکوردن
عمل داشته باشد.
ب .دیویدسن دلیل یا عقالنیسازی را علت اعمال میداند ،اما باید توجاه داشات کاه هار رابطاه
علّی ،بنا به نظر هیوم ،مصداقی از نظم کلی طبیعی است؛ به این معناا کاه هار گازارهای کاه
بیانگر رابطه علّی میان دو رویداد خاص باشد ،مستلزم قانونی علّی است و هر رویادادی ،فقاط
در صورتی میتواند علت رویداد دیگری باشد که کن دو رویداد مندرج تحت ی

قاانون کلای

باشند؛ اما برای اینکه فردی رابطه خود را با دوستش از طریق عذرخواهی اصالح کناد ،قاانون
مشخصی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ،عقالنیسازی عمل را ،نمیتوان از طریاق گزارههاایی
بیان کرد که متضمن قوانین دقیقی باشند که امکان پیشبینی بر اساس کنها فراهم شود.
دیویدسن در پاسخ به این اشکال ،به دو سطح از علّیت اشاره میکند :علّیت در سطح پایین و باال.
علّیت در سطح پایین مربوط به رویدادهای جزئی ( )particular eventsاست .گزارههاای علّای
جزئی ،رابطه علّی را که میان رویدادهای جزئی برقرار است ،توصی میکنند؛ این رابطه با صرف
ال در گزاره شاعله کتاش ،علات جوشایدن کب
نظر از توصیفی که از کنها میشود ،برقرار است؛ مل ً
است ،پدیدههایی که با شعله کتش توصی شده ،با پدیدههایی که با جوشایدن کب وصا شاده،
مرتبط است؛ در این مورد ،خود این دو پدیده با هم رابطهای علّی دارند و علّیت در سطح وجودی
میان کن دو رخ میدهد و صرف ًا به واسطه نحوه توصی کنها یا ویژگیهایی که در توصی به کار
برده شده نیست؛ این نوع رابطه به وسیله قوانین علّی ،پشتیبانی میشود .لذا باه نظار دیویدسان،
«این گفته هیوم که جمله «ال علت ب است» متضمن وجود قانونی علّی است ،میتواند باه دو
معنا باشد .1 :جمله «ال علت ب است» مستلزم وجود قاانون خاصای اسات کاه در کن قاانون،
محموالتی که در «ال » و «ب» به کار رفتهاند ،ظاهر میشوند؛  .2جمله «ال علات ب اسات»
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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مستلزم کن است که قانونی علّی وجود دارد کاه توصای های صاادق الا و ب ،مصاداقی از کن
هستند .بر اساس هر دو تفسیر از سخن هیوم ،گزارههای علّی جزئی مستلزم قوانیناناد ...تفسایر
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دوم با بیشتر تبیینهای علّی و عقالنیسازی بهروشنی ساازگار اسات» (Davidson,2001 :15-

).16
ج .اشکال دیگری که بر علّیت عقالنیسازی وارد میشود ،کن است که صدق قوانین باید ،صدقی
واقعی باشد ،نه بر اساس واژههایی که بیانکننده کنها هستند؛ به تعبیر دیگار ،گزارههاایی کاه
حاکی از قوانین طبیعیاند ،بایاد صدقشاان تاالیفی باشاد ناه تحلیلای؛ اماا باه نظار میکیاد،
عقالنیسازیها ،صرف ًا بر اساس تعری صادقاند .یعنی نوعی ارتباط منطقی و مفهومی میاان
عقالنیسازی و عملی که تبیین میشود ،وجود دارد و هماین ،سابب میشاود عقالنیساازی
نتواند مصداقی از قانون باشد و علت عمل گردد.
مالکم در استدالل مشابهی ،این اشکال را به این صورت مطرح میکند که میل و خواست ،اموری
التفاتیاند و متعلق به چیزی یا شخصی هستند؛ لذا علّیت باه معناای مصاطلح کن ،در ایان ناوع
صفات ،اساس ًا مفهومی ندارد .زیرا در علّیت ،رابطه علت با معلول ،مفهومی نیسات بلکاه وجاودی
است؛ به این معنا که علت و معلول باید وجود جداگانهای از یکدیگر داشاته باشاند و هایچ یا
منطق ًا مستلزم دیگری نباشند ،چنانکه رابطه امیال و باورهای شخص با اعمال او چنین است.

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

دیویدسن در پاسخ ،به سطح باالتر علّیت اشاره میکند و کن سطحی است که تبیینهای علّی در
کن مطرح میشود؛ این تبیینها ،دربردارنده استداللی قیاسی است که در علوم تجربی رایج است
و شامل دو مقدمه است :مقدمه اول ،بیانکننده قانونی است که رابطه علّیت را توصی میکند و
این همان قوانین دقیق ،به نظر دیویدسن ،است .مقدمه اول بیانگر دو چیز است .1 :هر قانون یا
تبیین علّی ،گزاره کلی صادقی است که استلناناپذیر است و با جهان به عنوان ی سیستم
فیزیکی بسته و کامل رفتار میکند و با عبارت «در شرایط متعارف» ( )ceteris paribusبیان
نمیشود؛  .2هر تبیین علّی باید گزاره شرطی خالف واقع را حمایت کند .گزاره شرطی خالف
واقع به این معنا است که اگر گفته شود ال علت ب است ،گزاره شرطی اگر ال نباشد ،ب
تحقق نمییابد نیز باید صادق باشد .با توجه به این شرطی ،اگر علتی نباشد ،معلولی نخواهد بود.
یعنی معلول صرف ًا به دنبال علّت نمیکید ،بلکه برای تحقق خود وابسته به علت است .لذا وجود
علّت برای تحقق معلول ،طبیعت ًا ضروری است (مسلین .)280 :1388 ،مقدمه دوم گزارهای جزئی
است که وقوع رویدادی را توصی میکند که علت است .از این دو مقدمه ،وقوع معلول به عنوان
نتیجه استدالل ،حاصل میشود .برای ملال ،اگر کهن گرم شود ،منبسط میشود ،اما این کهن گرم
شده است ،پس این کهن منبسط شده است.
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نتیجه در این قیاس استلنایی ،خود رویداد نیست ،بلکه گزارهای است که رویدادی را توصای
میکند و از دو گزاره دیگر استنتاج شده است .لذا دیویدسن معتقد اسات تبیینهاای علّای ،فقاط
میان گزارهها صورت میگیرد کاه رویادادها را توصای میکنناد ناه میاان خاود رویادادها کاه
پدیدههای غیرزبانیاند .این نکته نیز روشن است که امکان تبیین علّی ،وابسته به نحاوه توصای
رویدادها است .لذا چنانچه توصی ها تغییر کند ،مفهوم قانون علّی نیز تغییر خواهد کرد .بنابراین،
اگر دو رویداد به نحو علّی با یکدیگر مرتبط باشند ،باید قوانین فیزیکی دقیقی وجود داشته باشاند
که کن دو رویداد را شامل شوند و کن دو ضمن کنها قرار گیرند .به عبارت دیگر ،هر کدام از علّات
و معلول باید دارای توصی هایی باشند که بتوانند مصداقی از ی قانون فیزیکی باشند.
حال با این توضیح ،دیویدسن به اشکال مطرحشده پاسخ میدهد .اشاکال بیاان میکارد کاه
علّت و معلول باید وجودی مجزا از هم داشته باشند و منطق ًا مستلزم یکدیگر نباشند .اما در تبیاین
عمل بر اساس امیال ،این دو منطق ًا وابسته به یکدیگرند .لذا چنین تبیینی ،تبیین علّی نیست.
دیویدسن در پاسخ به این نکته اشاره میکند که ممکن است توصی ی

رویداد باه نحاوی

باشد که بیانگر کن باشد که کن رویداد منطق ًا مربوط به رویداد دیگری است .اما باید توجه داشات
که چنین توصیفی نمیتواند بیانگر کن باشد که این دو رویداد نمیتوانند در واقاع رابطاه علّات و
معلولی با یکدیگر داشته باشند .به بیان دیگر ،فقط توصی رویدادها ،از نظر منطقای باا یکادیگر
مرتبط میشوند و این نافی کن نیست که رویدادها عالوه بر توصی ها ،از نظر وجودی با یکدیگر
مرتبط باشند .)see:Davidson,1995:6) .به همین سابب ،تبیاین اعماال باه حساب امیاال و
خواستها باید متضمن توصی هایی باشد که بتوانند مصادیقی از قوانین دقیق باشند و این قوانین
دقیق ،همان قوانین فیزیکیاند .بنابراین ،توصی ها باید توصی های فیزیکی باشند .به نظار وی،
امور ذهنی غیرالتفاتی ،یقین ًا از قوانین خاص و دقیق پیروی میکنند ،اما امور ذهنای التفااتی ،باه
طور کلی تابع قوانین خاصی نیستند .لذا برقراری رابطه علّیت میان کنها ،یا میان کنها و رویدادهای
فیزیکی را نمیتوان بر اساس قوانین مشخص و دقیقی ارزیابی کرد .این دیادگاه در اداماه مقالاه
روشن میشود.
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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ِ.2ِ.1اصلِقانونمندیِعل ّیت

بر اساس این اصل ،چنانچه دو رویداد به نحو علّی به یکدیگر مرتبط باشند ،بایاد قاوانین دقیقای
وجود داشته باشد که کن دو رویداد را شامل شود .به تعبیر دیگر ،هر ی

از علّات و معلاول بایاد

ربرسی اصول ی گاهنان گاری بیاقنون دانلد دیویدسن

واجد توصی هایی باشند که بتوانند مصداقی از ی

قانون دقیق باشند .قانون دقیق ،اساتلناناپذیر

است و با تعبیر «در شرایط متعارف» ،بیان نمیشود .قوانین غیرعلّای ،از ناوع قاوانین در شارایط
یکسان هستند .یعنی ممکن است شرایط بیرونی یا مقادم بار پدیاده ،بار کنهاا تااثیر بگاذارد .در
فیزی  ،رابطه علّی میان دو پدیده ،بر اساس همزمانی علّت و معلاول و مجااورت مکاانی کن دو
تحقق مییابد ،اما تبیینهایی که در علوم انسانی و بهویژه روانشناسی مطرح میشود ،از قاوانین
در شرایط متعارف هستند .زیرا صدق کنها وابسته به شارایط متعاددی اسات کاه احیانا ًا خاارج از
ال ناممکن است .لذا چنین قوانینی استلناپذیرند.
موضوع است و احصاء کنها عم ً
اما قانون دقیق بیانگر مجموعهای از شرایط پایدار اسات .باه نظار دیویدسان ،فقاط قاوانین
فیزیکی ،قوانین دقیقی هستند که از دخالت عوامل غیرفیزیکی در اماناند .زیرا هماه پدیادهها از
عناصر بنیادین فیزیکی تشکیل شدهاند و این عناصر و روابط میان کنها ،از قاوانین دقیاق تبعیات
میکنند و این قوانیناند که رفتار همه پدیدهها را متعین میسازند .به تعبیر دیگر ،جهان فیزیکای
به لحاو علّی ،جهانی بسته است .یعنی همه رویدادهای فیزیکی ،عللی فیزیکی دارناد کاه بارای
پدیدکوردن کنها کفایت میکنند ،لذا معلولهای فیزیکی ،هیچگاه نیازمند عللی غیرفیزیکی نیستند.
این اصل ،محور اساسی یگانهانگاری بیقانون دیویدسن است .باه اعتقااد وی ،کنچاه وجاود دارد
جهانی فیزیکی است که به گونههای متفاوتی توصی پذیر است که شامل توصی های ذهنای و
فیزیکی است .بر اساس اصل اول ،پدیدههای ذهنی به نحو علّی به رویدادهای فیزیکی مرتبطاند.
برای این ارتباط باید قوانین دقیقی وجود داشته باشد که شاامل چناین رویادادهایی شاود و ایان
قوانین باید قوانینی فیزیکی باشند (اصل دوم) .به عبارت دیگر ،باید توصیفی فیزیکی از هر رویداد
ذهنی وجود داشته باشد که کن رویداد ذهنی بتواند به واسطه کن توصی  ،ضمن قاانون فیزیکای
دقیق قرار گیرد .لذا رویدادهای ذهنی باید همان رویادادهای فیزیکای باشاند .بارخالف دوگاناه
انگاری ،در این دیدگاه ،دو نوع رویداد وجود ندارد.
بررسیِاصلِدوم ِ

ال  .بر اساس کنچه گفته شد ،الزمه دیدگاه دیویدسن در علّیت رویدادهای ذهنای کن اسات کاه
نه به جهت ویژگیهای ذهنای کاه واجاد کنناد .باه عباارت دیگار ،اماور ذهنای از کنرو کاه
پدیدههایی ذهنیاند ،علّیتی نسبت به پدیدههای دیگر ،چه ذهنی یا فیزیکی ،ندارند ،بلکه فقط
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این نوع رویدادها ،فقط به حسب ویژگیهای فیزیکی خود ،میتوانند نقش علّی داشته باشاند،
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از کنرو که مصداقی از ی

قانون فیزیکی دقیق هستند و از ایان طریاق ،واجاد ویژگیهاایی

فیزیکیاند ،میتوانند نقش علّی داشته باشاند .باه تعبیار جیگاون کایم ،تفسایر دیویدسان از
پدیدههای ذهنی ،مستلزم کن است که «رویدادها فقاط از کن حیاث کاه مصاداقی از قاوانین
فیزیکی هستند ،میتوانند علّت و معلول باشند» ) (Kim,1995:13؛ و این دقیق ًا به معنای بای
اثربودن و نقش علّی نداشتن ویژگیهای ذهنی نسبت به رویدادهای فیزیکی است.
ال نیز گفته شد ،از نظار وی ،رواباط
اما به نظر دیویدسن ،این اشکال وارد نیست .زیرا چنانکه قب ً
علّی میان رویدادها ،علیرغم توصی های کنها برقرار است .البته رویدادها ،از کن حیث که به نحو
خاصی توصی شدهاند ،مصداقی از قانون میشوند ،اما این به کن معنا نیست که ی

رویداد چون

توصی شده است ،فقط از این جهت ،علت رویدادی میگردد؛ بلکه علّیت در امور جزئی در سطح
وجودی میان کنها هست .بناابراین ،باه بااور دیویدسان ،اینکاه هماه رویادادهای ذهنای ،دارای
توصیفاتی فیزیکیاند ،البته کنها را جزء جهان فیزیکی قرار میدهد؛ اما الزمه این سخن کن نیست
که رویدادهای ذهنی ،فقط به سبب ویژگیهای خود ،نقش علّی دارند .اما با این حاال ،بااز ،ایان
پرسش مطرح است که رویدادهای ذهنی ،بر اساس کادام ویژگیهاای خاود ،علّات رویادادهای
فیزیکیاند :ویژگیهای فیزیکی یا ذهنی؟ دیویدسن از پاسخ به این پرسش طفره میرود (مسلین،
 .)288 :1388لذا دیدگاه وی به شبهپدیدهانگاری ( )epiphenomenalismمنتهی میشود که به
حسب کن ،حاالت ذهنی به لحاو علّی بیاثرند و هیچگونه تغییری را در جهان پدید نمیکورند.
ب .به باور دیویدسن ،رویدادهای ذهنی به لحاو کنکه مصداقی از قانونی فیزیکیاند ،رویدادهایی
فیزیکی محسوب میشوند .لذا در وجود و ویژگیهای خود ،وابسته به رویدادهای فیزیکی پایهاند
و نسبت به کنها وقوع تبعی ( )supervenienceدارند .حال با فرض وابستگی امور ذهنی به امور
فیزیکی پایه و علّیت امور فیزیکی نسبت به کنها ،اساس ًا چگونه میتوان برای امور ذهنی نقش
علّی قائل شد؟زیرا نیروهای علّی جدیدی،عالوه برنیروهای علّی فیزیکی وجود ندارند که برای
رویداد ذهنی حاصل شوند). .(see:Kim,1996:232
ج .از کنجا که جهان فیزیکی از نظر علّی ،جهانی بسته است و هماه رویادادهای فیزیکای عللای
فیزیکی دارند که برای تحقق کنها کفایت میکنند و دیویدسن نیز به این اصل بااور دارد و کن
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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را اساس نظریه خود قرار داده است ،لذا علل فیزیکی و ذهنی نمیتوانند معلولهای خود را باه
صورت چندجانبه ( )overdeterminationتعین بخشند؛ به این معنا که رویداد واحدی دارای

ربرسی اصول ی گاهنان گاری بیاقنون دانلد دیویدسن

دو علت مستقل و مجزایی باشد که هر ی

بهتنهایی برای پدیادکوردن کن کاافی باشاند .لاذا

علّیت امور ذهنی نسبت به امور ذهنی یا فیزیکی همچنان پرسشبرانگیز خواهد بود.
د .اما اشکال اساسی به اصل علّیت قانونمند کن است که قوانین فیزیکی نیز ممکان اسات دقیاق
نباشند .زیرا بنا بر اصل روابط عدم قطعیت هاایزنبرا (
 ،)relationsامکانهای مختلفی برای ی

Heisenberg’s indeterminancy

سیستم فیزیکی فعلیت مییابند کاه بارای تعیاین

یکی از کن چند امکان ،دلیلی وجود نادارد .لاذا وی اساسا ًا منکار اصال علّیات در پدیادههای
فیزیکی شده است (ن  :.گلشنی .)152،154 :1369 ،حاال ،اساتفاده از قانونمنادی علّیات در
فیزی

به نفع یگانهانگاری دیویدسن ،با کنکه چنین اصلی خود ،محال تردیاد و انکاار اسات،

مصادره به مطلوب خواهد بود.
ِ.3ِ.1اصلِقانونمندنبودنِامورِذهنی ِ

بر اساس این اصل ،قوانین روانی -فیزیکی دقیقی وجود ندارد که امور ذهنی را به اماور فیزیکای
مرتبط کند .لذا تحویل وجودی رویدادهای ذهنی به رویدادهای فیزیکی ،یعنی یکیدانساتن ایان
دو رویداد ممکن نیست .با این حال ،هر رویداد ذهنی ی

رویاداد فیزیکای نیاز هسات و چاون

قوانین دقیق تعینگرایانهای وجاود ندارناد ،نمیتاوان اماور ذهنای را تبیاین و پایشبینای کارد
) ،(Davidson,2006:386هرچند این رویدادها ضمن یکی از توصیفات فیزیکی قرار بگیرند.
منظور دیویدسن از بیقانونی امور ذهنی ،مربوط به حاالت ذهنی التفاتی مانند باورها ،امیاال،
قصدها و به طور کلی حاالتی که ویژگی دربارگی ( )aboutnessیاا التفااتی ()intentionality
دارند ،میشود .یعنی حاالتی که دربااره اشایا و ویژگیهاای کنهاا اسات .باه ایان ناوع حااالت،
گرایشهای گزارهای (attitude

گرایش به ی

 )propositionalنیز گفته میشود .زیرا هر ی

از کنهاا شاامل

گزارهاند.

نتیجه ادعای دیویدسن کن است که رابطه دقیقی میان انواع حااالت ذهنای التفااتی و اناواع
رویدادهای فیزیکی وجود ندارد .لذا این نوع حاالت تبیینپذیر و پیشبینیپذیر نیستند .این سخن،
فرض مقدری دارد که دیویدسن کن را توضایح داده اسات و کن اینکاه در رویادادهای فیزیکای،
چنانکه پیشتر گفته شد ،هدف دیویدسن از بیقانونی امور ذهنی کن است کاه اثباات کناد هار
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95

فصلنامه ژپوهشاهی فلسفی -کالمی دانش گاه قم :سال هفدهم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( 67بهار )1395

رویداد ذهنی ،رویدادی فیزیکی نیز هست .باید دید دیویدسن چگوناه بار ایان مطلاب اساتدالل
میکند.
مقدمات استدالل وی در این خصوص چنین است:
ال  .میان رویدادهای ذهنی و فیزیکی (و نیز میان رویدادهای ذهنی باا یکادیگر) رابطاه
علیت هست.
ب .هر رابطه علّی باید مشمول ی قانون دقیق باشد.
ج .اما قوانین رابط دقیق روانی -فیزیکی (و نیز روانای -روانای) وجاود ندارناد و قاوانین
دقیق ،فقط قوانین فیزیکیاند.
د .پس رویدادهای ذهنی باید دارای ویژگیهای فیزیکی باشند که به اعتباار کن مشامول
قوانین دقیق قرار گیرند.
ها .هر رویدادی که دارای ویژگیهای فیزیکی باشد ،رویدادی فیزیکی است.
و .پس رویدادهای ذهنی ،رویدادهایی فیزیکی هستند.
دیویدسن در توضیح گزاره ج ،معتقد است اصول عام حاکم بر دو حوزه امور ذهنی و فیزیکی ،باه
حدی با یکدیگر متفاوتاند که وجود قوانین دقیق میان کن دو را غیارممکن مایکناد .وی بارای
ملال ،در خصوص امور فیزیکی ،به اصل تعدی طول (of length

 )transitivityاشااره میکناد

که مفهومی اساسی در نظریه فیزیکی است .بر اساس کن ،ویژگی طاول در هار پدیاده فیزیکای
وجود دارد .در حوزه امور ذهنی ،اصل محوری ،ایادئال عقالنیات ( )Ideal of rationalityاسات
)(ibid:395که در خصوص حاالت التفاتی ذهنی ،رکنی اصلی است؛ به این معنا کاه رفتاار هار
شخص ،دلیلی معقول و قانعکننده دارد ،مگر کنکه خالف کن ثابت شود .اِسناد هار گوناه حااالت
التفاتی و گرایشهای گزارهای به موجودی متفکر ،منوط به نگرشای کال گرایاناه باه مجموعاه
باورها ،منش و رفتار او است ).(Davidson, 1994: 232
حال با توجه به تفاوت بنیادین دو قلمرو ذهنی و فیزیکی ،نمیتوان قوانین دقیقی یافات کاه
کن دو را به یکدیگر مرتبط کند .مقدمه ب ،ج و ه پیشتر در اصل دوم ،قانونمندی علّیت توضایح
داده شده است .درباره مقدمه د ،باید گفت که رویدادهای ذهنی ،نسبت باه رویادادهای فیزیکای،
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نقش علّی دارند و این ویژگی سبب میشود کنها جزء رویدادهای فیزیکی قرار بگیرند .زیرا فارض
ال جدای از
معقول دیگری ،در اینجا متصور نیست .به این معنا که چنانچه علّیت رویداد ذهنی کام ً
رویداد فیزیکی فرض شود ،فرض معقولی نیست .زیرا این دو با یکدیگر تعامل علّی دارند و بنا بار
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دیدگاه دیویدسن فقط ی

جوهر وجود دارد و کن جوهر فیزیکی است که دارای دو نوع توصای

است :توصی ذهنی و فیزیکی .پس علّیت رویداد ذهنی در ارتباط با رویدادی فیزیکی معنا خواهد
داشت .با این توضیح ،مقدمه کخر نیز روشن میشود :چون رویدادهای ذهنای ،واجاد ویژگیهاای
فیزیکیاند ،لذا خود نیز رویدادی فیزیکیاند.
بررسیِاصلِسوم ِ

ال  .اصل سوم دیویدسن بر این نکته تاکید دارد که قوانین رابط دقیقی میان رویدادهای ذهنی و
فیزیکی وجود ندارد ،لذا رویدادهای ذهنی ،به اعتبار ویژگیها یا توصیفات ذهنی ،ضمن قوانین
دقیق قرار نمیگیرند .اما در پاسخ میتوان به این نظر اشاره کرد که چنانکه در علومی به جز
علوم پایه مانند فیزی  ،قوانین با قید «در شرایط متعاارف» یاا باا حفاظ ساایر شارایط بیاان
میشوند و کارکرد الزم ،برای تبیین نظریهها و روابط علّی میان رویدادهای مطرح در کن علوم
را دارند ،چه ایرادی وجود دارد که در تبیین رابطه میاان اماور ذهنای و فیزیکای نیاز ،قاوانین
غیردقیقی به کار گرفته شود و نقش علّی نیز میان کنها محفوو باشد.
فودر معتقد است ،چنانچه قانونی وجود داشته باشد ،با قید حفظ سایر شرایط که امور ذهنای را باه
امور فیزیکی مرتبط کند ،برای تبیاین پدیادهها ،کفایات قاانونی (safficiency

)nomological

دارد) ;)Fodor,1994:152- 154زیرا به نظر وی ،کنچه در علّیت الزم است ،وجود نظمی قانونمند
( )nomological regularityاست که در این موارد موجود است .
ب .استدالل دیویدسن بر بیقانونی امور ذهنی ،مبتنی بار تحلیال او از علّیات ،بار اسااس اصال
قانونمندی علّیت است .اما چنانچه تقریر دیگری از علّیت مطرح شود که در کن ،رواباط میاان
رویاادادها ،نااه باار اساااس قااوانین ،بلکااه باار مبنااای شاارطیهای خااالف واقااع تبیااین
گردد) ،)see,Levis,1986:159-171رابطه علّی امور ذهنی با فیزیکی نیاز ،باه نحاو روشانی
تبیینپذیر خواهد بود.

بر اساس شرطیهای خالف واقع ،مفهوم علّیت در گزاره «ال  ،علت

ب است» کن است که اگر ال رخ نمیداد ،ب محقق نمیشد .در خصوص رویدادهای ذهنای
علت نوشتن است ،به این معنا است که اگر حالت ذهنای  Aنمیباود ،حالات فیزیکای  Bنیاز
موجود نمیشد .لذا میتوان رویدادهای ذهنی را بر اساس ویژگیهای ذهنی ،علّت رویدادهای
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فیزیکی دانست .این علّیت ،مبتنی بر صادقبودن شرطیهای خالف واقع ذهنی فیزیکی است
و چون این نوع شرطیها گاه صادقاند ،لذا علّیت ذهنی امکانپذیر است.
ج .دیویدسن رویدادهای ذهنی را واجد توصی های فیزیکی میداند و بر تحویلنکردن امر ذهنی
به فیزیکی تاکید میکند .این دو نظر مستلزم اینهمانی مصداقی امور ذهنی و فیزیکی جزیای
است که دیویدسن به کن باور دارد .اما روشن است که هیچ رویداد فیزیکی جزئی را نمیتاوان
با رویداد ذهنی جزئی دیگری ،یکسان دانست .زیرا رویدادهای ذهنی ،حدود مشخص مکانی یا
زمانی ندارند) )Latham,2003:10تا جزئیات کن را در سطح سلولهای مغازی معاین کارد.
حتی در خصوص رویدادهای فیزیکی نیز ،بنا بر فیزی

ذرات ،این مسئله محال تردیاد واقاع

شده است که رویدادهای فیزیکی جزئی ،دارای مرزهای مشخصی باشند.
د .نهایت ًا کنکه ،دیدگاه دیویدسن در تحلیل رابطه امور ذهنای باا فیزیکای ،باه شابهپدیادهانگاری
مصداقی منجر میشود .بر اساس این دیدگاه ،رویدادهای فیزیکی ،علّت رویدادهای ذهنیاند و
علّیت ،فقط علّیت فیزیکی است و رویدادهای ذهنی ،هیچگونه نقاش علّای ندارناد .باه تعبیار
دقیقتر ،دیدگاه دیویدسن در معرض شابهه شابهپدیادهانگاری اسات (مسالین269 :1388 ،؛
 .)McLaughlin, 1995: 28; Kim, 1998: 138زیرا میان ویژگیهایی که باه لحااو علّای
دخالت دارند و ویژگیهای شبهپدیده ،تمایزی قائل نمیشود(دیویس )133 :1390،و چون تنها
ویژگیهای فیزیکی به جهت دارابودن قوانین دقیق میتوانند دخالت علّای داشاته باشاند ،لاذا
ویژگیهای ذهنی رویدادها از نظر دیویدسن باید شبهپدیده تلقی شود .هرچند وی این شبهه و
تمایز گفتهشده را رد میکند) .)Davidson,1995:5-6به این ترتیب ،بنا بار نظار دیویدسان،
امور ذهنی و فیزیکی که در سطح مصداق ،اینهمانی دارناد و علّیات ذهنای نیاز ،باه علّیات
فیزیکی تحویل برده نمیشود ،امور ذهنی از نظر مصداقی فاقد جنبه علّی خواهند بود.
ِ.4ِ.1اصلِوقوعِتبعی ِ

اصل دیگری که در یگانهانگاری بیقانون دیویدسن مطرح است ،وقوع تبعی است .وی ،باا کنکاه
وجود قوانین دقیق ،میان پدیدههای ذهنی و فیزیکی را نفی میکند ،اما معتقد است رابطاه میاان
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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کنها اتفاقی هم نیست ،بلکه حالت ذهنی ،نسبت به حالت فیزیکی ،وقوع تبعی دارد .وقوع تبعی به
نظر وی ،به این معنا است که ویژگیهای ذهنی ،به نحوی ،وابسته یا تابع ویژگیهای فیزیکیاند.
یعنی ممکن نیست دو رویداد در تمامی جهات فیزیکی یکسان باشند ،اما در برخی جهات ذهنای،
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با یکدیگر تفاوت داشته باشند یا کنکه ی

پدیده نمیتواند بدون تغییر در جهت فیزیکای ،از نظار

ذهناای تغییاار کنااد) .)Davidson,2006:389توصاای دیویدساان ازوقااوع تبعی،سااه ویژگاای
دارد:تحویااالناپاااذیری)Irreducibility

) ،هااامتغییاااری ) )Covariationو وابساااتگی

) .)Dependencyویژگی نخست به این نکته اشاره دارد کاه ویژگای ذهنای قابال تحویال باه
ویژگی فیزیکی نیست .در نظریه اینهمانی مصداقی دیویدسن ،برخالف اینهماانی ناوعی ،ایان
تحویل ناممکن است .بر اساس ویژگی دوم ،پدیدههای تابع ،با تغییرات در متبوع متعین میشوند؛
به این معنا که تغییر در تابع ،ضرورت ًا وابسته به تغییر در متبوع است نه بالعکس .ویژگی وابستگی
بیانگر کن است که پدیده تابع از پدیده متبوع پدید میکید و در وجود و صافات خاود ،وابساته باه
متبااوع اساات .ایاان وابسااتگی البتااه ،ی طرفااه و نامتقااارن اساات (ن .مساالین-241 :1388،
 )Maslin,2001:164-166/242بنابراین ،وجود پدیده ذهنی و ویژگیهای کن ،به وسایله پدیاده
فیزیکی تعین مییابد و هر گونه تغییری در شرایط فیزیکی ،منجار باه تغییاری در حالات ذهنای
خواهد شد.
بررسیِاصلِچهارم ِ

ال  .نخستین نکتهای که به نظر میرسد ،کن است که سخن دیویدسن در تبیین وقوع تبعی ،فاقد
هر گونه استداللی است .وی فقط به توصی و بیان ویژگیهای این ناوع رابطاه میپاردازد و
دلیلی برای کن ذکر نمیکند؛ اینکه چرا رابطه امر ذهنی با فیزیکی بر اساس وقوع تبعی است؟
و چرا پدیده ذهنی ،تابع و فیزیکی متبوع است؟ هرچند او دلیلی بر این نوع رابطه بیان نکارده
است ،اما بر اساس کنکه او فقط به ی

جوهر باور دارد و کن جوهر فیزیکی است ،لاذا دیادگاه

او ،صورت ضعیفی از فیزیکالیسم است .هرچند این جوهر فیزیکای ،توصای های ذهنای هام
دارد .از اینرو پدیده فیزیکی ،متبوع و پدیده ذهنی ،تابع خواهد بود و پدیاده ذهنای نمیتواناد
مستقل و مجزا از پدیده فیزیکی ،تحقق داشته باشد.
ب .ادعای دیویدسن کن است که حاالت ذهنی ،تمام ًا به وسیله ویژگیهای فیزیکی تعین مییابند
و هر تغییری در ویژگیهای ذهنی ،همواره ،همراه با تغییاری در ویژگیهاای فیزیکای اسات
فیزیکی و اصول متفاوت حاکم بر هر ی

از این دو و نبودن قوانین رابطی که ایان دو حاوزه

مختل را به یکدیگر مرتبط کند ،فرض اینکه رویدادی فیزیکی ،ویژگیهای ذهنای متفااوتی
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داشته باشد ،بدون کنکه تفاوتی در ویژگیهاای فیزیکای کن رخ داده باشاد ،فرضای معقاول و
ممکن است .لذا تا زمانی که رویداد میتواند بدون ویژگیهای ذهنی ،ویژگیهای فیزیکی خود
را حفظ کند ،ویژگیهای ذهنی ،نقشی در رابطه علّی نخواهند داشات .نتیجاه ایان ساخن کن
است که رویداد ،میتواند ویژگیهای ذهنی متفاوتی داشته باشاد؛ ویژگیهاایی کاه باا تغییار
ویژگیهای فیزیکی ،تغییر نمیکنند و وابسته به ویژگیهای فیزیکی نیساتند؛ و ایان باا ایاده
وقوع تبعی دیویدسن ،ناسازگار است.
ج .ادعای وقوع تبعی دیویدسن ،فقط وقوع تبعی را ،در ی
مطرح میکند .یعنی در درون ی

وضعیت ممکن (ی

جهاان ممکان)

وضعیت ممکن ،چنانچه دو رویاداد ،تفااوت ذهنای داشاته

باشند ،به این معنا است که کنها تفاوت فیزیکی هم دارند .به عبارت دیگر ،ایان دو رویاداد در
وضعیت ممکن یا جهان ممکن واحدی رخ میدهند .لذا میتوان کن را وقوع تبعی در ی

ی

جهان دانست .در مقابل کن ،ادعای وقوع تبعی در جهانها قرار دارد که طبق کن :اگر رویدادی
در جهان ممکنی ،ویژگیهای ذهنی و فیزیکی خاصی داشته باشاد ،نمیتواناد در هار جهاان
ممکن دیگری ،همان ویژگیها را دارا باشاد) .)Kim,1995:60بناابراین ،دیادگاه دیویدسان
وقوع تبعی را فقط در ی

وضعیت ممکن تبیین میکند ،نه وضعیتهای ممکن.

نتیجه ِ

یگانهانگاری بیقانون دیویدسن ،صورتی از فیزیکالیسم غیرتحویلی اسات .ایان دیادگاه باه ایان
همانی مصداقی باور دارد که بر اساس کن ،تمامی رویادادها در ساطح مصاداق ،فیزیکیاناد؛ اماا
برخی از رویدادهای فیزیکی ،به نحو ذهنی توصی میشوند .با این حاال ،قاوانین دقیقای وجاود
ندارد که ویژگیهای ذهنی را با ویژگیهای فیزیکی مرتبط کند .از اینرو نمیتوان حاالت ذهنای
را به حاالت فیزیکی تحویل برد.
نظریه دیویدسن ،یکی از تبیینهای مادیانگارانه از ذهن ،ویژگیها و حاالت ذهنی است کاه
با ابهامها و اشکاالت متعددی که دارد ،نظریه کارکمدی نیست .با این حال ،از ابتادا فیلساوفان در
کن مناقشه کردهاند و نقطه کغازی برای برخی از مباحث جدید در فلسفه ذهن معاصار ،محساوب
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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میشود.
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