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 چکیده

هاا و از ذهان، ویژگی های فیزیکالیستیقانون دیویدسن، یکی از تبیینانگاری بییگانه

حاالت ذهنی است. این دیدگاه، تمامی رویدادها را به لحاو وجودی، رویدادی فیزیکای 

حال، حاالت ذهنی به حاالت  اند؛ با اینهای فیزیکی و ذهنیداند که دارای توصی می

اناد، هاای فیزیکیشود. از کنجا که حاالت ذهنی، واجد ویژگیفیزیکی تحویل برده نمی

حاالت ذهنی التفاتی،  خصوصی علّی دارند، اما این رابطه، در اهالت فیزیکی، رابطبا حا

قانونمند نیست. رابطه حاالت ذهنی و فیزیکی، بار اسااس نظریاه وقاوع تبعای تبیاین 

قانون، مانند تعامل علّای، قانونمنادی انگاری بیاصول یگانهابتدا شود. در این مقاله، می

و ساپس باا طارح کنیم مایتبیاین را  ر ذهنی و وقاوع تبعایعلّیت، قانونمندنبودن امو

های نبودن تعین چندجانبه معلولبودن واقعی قوانین، ممکناشکاالتی مانند لزوم صادق

ها، تبیین علیات بار ذهنی، کفایت نظمی قانونمند در تبیین رابطه پدیده علل فیزیکی و

های خالف واقع و ناسازگاری نبود قوانین رابطی که دو حوزه فیزیکای و اساس شرطی

 کنیم.میبررسی و نقد را  ... نظریه وقوع تبعی و کند،ذهنی را به یکدیگر مرتبط 

سااازی، وقااوع تبعاای، حاااالت ذهناای، قااانون، عقالنیانگاری بییگانااه ها:کلیاادواژه

ِهمانی مصداقی، علیت، دانلد دیویدسن. این
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ِمقدمه

های فیزیکالیساتی دیویدسن، یکی از دیدگاه (anomalous monism) انگاری غیرقانونمندیگانه

اساسی علّیت ذهنی کن اسات کاه  پرسشدرباره ذهن و بدن و علّیت ذهنی به طور اخص است. 

گاذارد؛ بای علّی داشته و بر کن تاثیر تواند با جهانی که اساسًا فیزیکی است رابطهذهن چگونه می

بسایاری از  شادنطرحمفیزیکالیستی معاصر است، اماا  هاید این، مشکلی عمده در دیدگاههرچن

قاانون دیویدسان باوده و از دیادگاه او انگاری بیمباحث اخیر درباره این موضوع، متاثر از یگاناه

ی  جوهر وجود دارد و کن  فقطاساس این دیدگاه،  بر .(126 :1391ت گرفته است )دیویس، ئنش

 یکی است. جوهر فیزیکی دارای دو نوع توصی  مختل  است: توصی  فیزیکی، تجوهر فیز

 بر ی  رویداد وصی  ذهنی.رو از کناما هر توصیفی  .(
اناد، انگاری کن است که تمامی رویدادها از نظر مصداقی، رویادادهایی فیزیکیمنظور از یگانه

بودن ی  رویداد، . به بیان دیگر، ذهنیشوندای از این رویدادها، به نحو ذهنی توصی  میاما پاره

وجودشناختی ذهنی کن نیست، بلکه به جهت نحوه توصایفی اسات کاه از های وابسته به ویژگی

 یکند که کن رویداد داراصدق می   (Davidson, 1991:387-388) شودی  رویداد فیزیکی می

هاای است به اینکه کن رویداد، ویژگی بودن ی  رویداد راجعذهنی ،است. بنابراین یویژگی خاص

 ذهنی دارد.

است که هرچند قوانین دقیق و استلناناپذیری در علاوم پایاه و  ه این دلیلقانونی کن نیز، ببی

ها را، در ی  سیستم فیزیکی توان روابط پدیدهخصوص فیزی  وجود دارد که بر اساس کن، میبه

های فیزیکی دقیقی وجود ندارد که میان ویژگینین روانشناسی، قوایین کرد، اما در روانببسته، ت

رو از ایاند. کناهای فیزیکی با توصی  فیزیکی ارتبااط برقارار ذهنی با توصی  ذهنی، و ویژگی

 «هماانی مصاداقیایان»شناسی را به فیزی  تحوبال بارد. دیادگاه دیویدسان را توان رواننمی

(token-token identity) ی ذهنی باا یا  رویاداد ئاساس کن هر رویداد جز نامند که برنیز می

ایان  .اما انواع ذهنی با انواع فیزیکی یکی نیساتند ،ی فیزیکی در سطح مصداق، یکی هستندئجز

کند هر نوع حالت ذهنی، با نوع معینی کید میاهمانی نوعی است که تنظریه در مقابل نظریٔه این

 همانی دارد.از حالت فیزیکی این

گرایی شود. زیرا حد وساطی میاان مااّدیانگاری غیرتحویلی نیز گفته میه، یگانهبه این نظری

خواهد با تحویال حااالت انگاری شدید در رابطه ذهن و بدن است. از سویی نمیافراطی و دوگانه
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باودن انکاار کناد و از ساوی ذهنی به حاالت صرفًا فیزیکی، واقعیت امور ذهنی را به نحو ذهنی

باودن کن، گرداند. به تعبیر دیگر، غیرتحویلیت را به نفس مجرد دکارتی نیز برنمیدیگر، این حاال

پاذیرد، نمی ،که صفات ذهنی غیر از صفات فیزیکی نیساتند را، تنها این نظرست که نهرو اایناز 

وجاودی، قابال  وو به لحاا هستند بلکه معتقد است صفات ذهنی نوعًا متفاوت از صفات فیزیکی

جوهرها و رویدادهای فیزیکی وجود دارند. اما این جوهرها و  فقطها نیستند. بنابراین، تحویل به کن

هااای ذهناای هااای فیزیکاای و ویژگینااد؛ ویژگیدار رویاادادها، دو نااوع ویژگاای بساایار متفاااوت

 غیرفیزیکی.

ِقانونانگاریِبی.ِتبیینِوِبررسیِاصولِیگانه1

 ،روشنی تبیاینترین این اصول، ابتدا بهاینجا مهمدیدگاه دیویدسن بر اصولی چند استوار است. در 

 شود.و سپس نقدهایی بر کنها مطرح می

ِ.ِاصلِتعاملِعلّی1ِ.1

اند و بدون وابستگی به رویادادهای به باور دیویدسن، امور ذهنی، ذاتًا )یعنی از کن حیث که ذهنی

نیست که به طور مطلق، علّیت  اتوانند نقش علّی داشته باشند. اما این بدان معنفیزیکی پایه( نمی

، میان این دو دیدگاه متعارض، به این نحو جماع کناد کاه اماور کوشدمید. لذا وی شوکنها نفی 

علّای دارناد و  ایایههای فیزیکی، رابطابا پدیده رواز همیناند و های فیزیکیذهنی، واجد ویژگی

ند. وی دالیال شاخص بارای شوکنها توانند، علّت رویدادهای فیزیکی باشند و باعث تغییر در می

ایی از علّیات ذهنای اسات. باه نظار وی، دلیال داند که نموناهاعمال خود را، علل کن اعمال می

 (rationalize) سازیکه در فرکیند عقالنی ای  عمل، علت کن عمل است. به این معن دادنانجام

گونه عمل کرد، که سعید چرا کنشود. ملاًل در پاسخ به این پرسش ی  عمل، از دلیل استفاده می

کند، همان علت عمل او است. به بااور وی، تمایال باه دلیلی که عمل او را عقالنی یا توجیه می

توانند علت عمل نیاز شوند، میعمل و باور به نحوه تحقق عمل که به عنوان دلیل عمل ذکر می

ت و به کن باور داشت، باه گوناه خواسشود سعید به دلیل کنچه میگفته می ،باشند. در ملال قبلی

کاه را خاصی عمل کرد. تعبیر به دلیل، در واقع، علّت عمل ساعید، یعنای هماان میال و بااوری 

کند. لذا دالیلی که افراد برای تبیاین و توجیاه اعماال خاود بیان می اند،شدهموجب تحقق عمل 

ساازی و تبیاین علّای عقالنی شوند. البته میانکنند، معمواًل علّت کن اعمال محسوب میبیان می
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 «سازیعقالنی»امور فیزیکی، تمایز وجود دارد و دیویدسن برای بیان رابطه دلیل و عمل، از واژه 

سازی، توجه به تبیین در ی  رویداد فیزیکی، بر اسااس شدن عقالنیکند. برای روشناستفاده می

یدن کب، شاعله کتاش بیاان رویداد فیزیکی دیگری روشنگر است: بارای ملاال، در تبیاین جوشا

، علت جوشیدن کب بیان شده، اما جوشیدن، عقالنی یا توجیاه نشاده اسات. لالشود. در این ممی

سازی زیرا شعله کتش عاملی شخصی نیست، اما در جایی که عاملی شخصی حضور دارد، عقالنی

. میل و گرایش 1رد: سازی دو عنصر وجود دادر عقالنی ،کند. بنابراینیا توجیه نقش علّی ایفا می

. 2کرد؛ به عمل با توصیفی خاص، به همراه باور به اینکه، این عمل، کن توصی  را محقق خواهد 

 ,Davidson)ستدر واقع، علّت کن عمل ا .شوندگرایشی که به عنوان دلیل عمل ذکر می میل و

2001:3-4) . . 

ِبررسیِعلّیتِدلیل

رسد. زیرا اگار به نظر موجه می هستند،ل و رفتار افراد که دالیل، علّت اعما ،این ادعای دیویدسن

کن عمل نباشد، پس چگونه محقق خواهد شد؟ ملاًل هنگامی  دادنرابطه دلیل با عمل، علت انجام

، از او شادهسخنی که باه دوساتش گفتاه و موجاب کزردگای خااطر او  برایخواهد که سعید می

 (کنادو ایان کاار را می)کل را حل خواهد کارد عذرخواهی کند و باور دارد که عذرخواهی او مش

خواست و تمایل سعید برای بهبود رابطه خود با دوستش، با باور او به اینکه با عذرخواهی این امر 

خواست یا باور به اصاالح از ایان انجام خواهد شد، دقیقًا مشابه تبیینی علّی است. زیرا اگر او نمی

کاالت متعاددی حال، این ادعا در معرض اشاکرد. اما با اینطریق نداشت، اقدام به این عمل نمی

 از جمله: ،است

دادن کااری کاه کارده علات انجاام»شاود میپرسایده ، وقتی از فردی بسیاری از مواقعال . در 

کن را انجام دهد. نورمن  استخواسته دهد، هیچ علّتی نداشته و فقط میاو پاسخ می «چیست؟

کند و این نتیجه می مفهوم علّیت در جمالت مختل  را بررسی ،های متعددملالذکر مالکم، با 

ی در پدیدکوردن اعماال وی ایفاا توانند نقش علّ گیرد که میل، خواست و هدف فرد نمیرا می

گونه علّیتی به معنای تواند بدون هیچلذا عمل فرد، می .(Armstrong, 1984: 69-74)کنند 

 هیومی کن تحقق پذیرد.
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سات کاه ا مفهوم نفای علّیات کن اقعی،مواستدالل باید متذکر شد، در چنین به اما در پاسخ این 

زیرا  .کور بیرونی وجود ندارد و این نفی نوعی از علّیت است. اما نفی مطلق علّیت نیستعامل الزام

 دادنممکن است فرد، تحت اجباری روانی قرار داشته باشد و خواست او برای انجام اقع،در این مو

است، نقش علّی در پدیدکوردن  موقعیتعمل در کن عمل خود، با باور به اینکه این عمل، بهترین 

 عمل داشته باشد.

 داند، اما باید توجاه داشات کاه هار رابطاهسازی را علت اعمال میب. دیویدسن دلیل یا عقالنی

ای کاه به این معناا کاه هار گازاره ؛علّی، بنا به نظر هیوم، مصداقی از نظم کلی طبیعی است

 فقاطداد خاص باشد، مستلزم قانونی علّی است و هر رویادادی، بیانگر رابطه علّی میان دو روی

تواند علت رویداد دیگری باشد که کن دو رویداد مندرج تحت ی  قاانون کلای در صورتی می

باشند؛ اما برای اینکه فردی رابطه خود را با دوستش از طریق عذرخواهی اصالح کناد، قاانون 

هاایی توان از طریاق گزارهسازی عمل را، نمیمشخصی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، عقالنی

 د.شوبینی بر اساس کنها فراهم بیان کرد که متضمن قوانین دقیقی باشند که امکان پیش

کند: علّیت در سطح پایین و باال. دیویدسن در پاسخ به این اشکال، به دو سطح از علّیت اشاره می

هاای علّای است. گزاره (particular events) علّیت در سطح پایین مربوط به رویدادهای جزئی

کنند؛ این رابطه با صرف که میان رویدادهای جزئی برقرار است، توصی  می را جزئی، رابطه علّی

شود، برقرار است؛ ملاًل در گزاره شاعله کتاش، علات جوشایدن کب نظر از توصیفی که از کنها می

ایی که با جوشایدن کب وصا  شاده، هپدیدههایی که با شعله کتش توصی  شده، با هاست، پدید

ای علّی دارند و علّیت در سطح وجودی مرتبط است؛ در این مورد، خود این دو پدیده با هم رابطه

هایی که در توصی  به کار واسطه نحوه توصی  کنها یا ویژگیه دهد و صرفًا بدو رخ می میان کن

شود. لذا باه نظار دیویدسان، علّی، پشتیبانی میبرده شده نیست؛ این نوع رابطه به وسیله قوانین 

تواند باه دو ی است، میمتضمن وجود قانونی علّ « ال  علت ب است»این گفته هیوم که جمله »

مستلزم وجود قاانون خاصای اسات کاه در کن قاانون، « ال  علت ب است»جمله  .1 :معنا باشد

« ال  علات ب اسات»جمله  .2 وند؛شاند، ظاهر میبه کار رفته« ب»و « ال »محموالتی که در 

الا  و ب، مصاداقی از کن های صاادق مستلزم کن است که قانونی علّی وجود دارد کاه توصای 

تفسایر  ..اناد.های علّی جزئی مستلزم قوانینهستند. بر اساس هر دو تفسیر از سخن هیوم، گزاره
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-Davidson,2001 :15) «اساتروشنی ساازگار سازی بههای علّی و عقالنیدوم با بیشتر تبیین

16). 

، کن است که صدق قوانین باید، صدقی شودوارد میسازی ج. اشکال دیگری که بر علّیت عقالنی

هاایی کاه کننده کنها هستند؛ به تعبیر دیگار، گزارههایی که بیانواقعی باشد، نه بر اساس واژه

کیاد، لیلای؛ اماا باه نظار میاند، بایاد صدقشاان تاالیفی باشاد ناه تححاکی از قوانین طبیعی

اند. یعنی نوعی ارتباط منطقی و مفهومی میاان ها، صرفًا بر اساس تعری  صادقسازیعقالنی

ساازی شاود عقالنیسابب می ،شود، وجود دارد و هماینسازی و عملی که تبیین میعقالنی

 نتواند مصداقی از قانون باشد و علت عمل گردد.

که میل و خواست، اموری  کندن اشکال را به این صورت مطرح میمالکم در استدالل مشابهی، ای

اند و متعلق به چیزی یا شخصی هستند؛ لذا علّیت باه معناای مصاطلح کن، در ایان ناوع التفاتی

صفات، اساسًا مفهومی ندارد. زیرا در علّیت، رابطه علت با معلول، مفهومی نیسات بلکاه وجاودی 

ای از یکدیگر داشاته باشاند و هایچ یا  باید وجود جداگانه است؛ به این معنا که علت و معلول

 که رابطه امیال و باورهای شخص با اعمال او چنین است.د، چناننمنطقًا مستلزم دیگری نباش

های علّی در کند و کن سطحی است که تبییندیویدسن در پاسخ، به سطح باالتر علّیت اشاره می
دارنده استداللی قیاسی است که در علوم تجربی رایج است ها، دربرشود؛ این تبیینکن مطرح می

کند و کننده قانونی است که رابطه علّیت را توصی  میو شامل دو مقدمه است: مقدمه اول، بیان
. هر قانون یا 1است:  چیزاست. مقدمه اول بیانگر دو  ،به نظر دیویدسن ،این همان قوانین دقیق

ت که استلناناپذیر است و با جهان به عنوان ی  سیستم تبیین علّی، گزاره کلی صادقی اس
بیان  (ceteris paribus) «در شرایط متعارف»کند و با عبارت فیزیکی بسته و کامل رفتار می

. هر تبیین علّی باید گزاره شرطی خالف واقع را حمایت کند. گزاره شرطی خالف 2 ؛شودنمی
علت ب است، گزاره شرطی اگر ال  نباشد، ب  واقع به این معنا است که اگر گفته شود ال 

یابد نیز باید صادق باشد. با توجه به این شرطی، اگر علتی نباشد، معلولی نخواهد بود. تحقق نمی
کید، بلکه برای تحقق خود وابسته به علت است. لذا وجود یعنی معلول صرفًا به دنبال علّت نمی

ی ئای جزمقدمه دوم گزاره .(280 :1388)مسلین،  علّت برای تحقق معلول، طبیعتًا ضروری است
کند که علت است. از این دو مقدمه، وقوع معلول به عنوان است که وقوع رویدادی را توصی  می

شود، اما این کهن گرم اگر کهن گرم شود، منبسط می ،شود. برای ملالحاصل می ،نتیجه استدالل
 شده است، پس این کهن منبسط شده است.
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ای است که رویدادی را توصای  در این قیاس استلنایی، خود رویداد نیست، بلکه گزاره نتیجه

 فقاطهاای علّای، دیویدسن معتقد اسات تبیین لذاکند و از دو گزاره دیگر استنتاج شده است. می

کنناد ناه میاان خاود رویادادها کاه گیرد کاه رویادادها را توصای  میها صورت میمیان گزاره

اند. این نکته نیز روشن است که امکان تبیین علّی، وابسته به نحاوه توصای  زبانیهای غیرپدیده

 ،بنابراین ها تغییر کند، مفهوم قانون علّی نیز تغییر خواهد کرد.رویدادها است. لذا چنانچه توصی 

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 

 شند.هایی باشند که بتوانند مصداقی از ی  قانون فیزیکی باو معلول باید دارای توصی 

کارد کاه دهد. اشاکال بیاان میشده پاسخ میحال با این توضیح، دیویدسن به اشکال مطرح

باشند. اما در تبیاین نعلّت و معلول باید وجودی مجزا از هم داشته باشند و منطقًا مستلزم یکدیگر 

 یست.عمل بر اساس امیال، این دو منطقًا وابسته به یکدیگرند. لذا چنین تبیینی، تبیین علّی ن

کند که ممکن است توصی  ی  رویداد باه نحاوی دیویدسن در پاسخ به این نکته اشاره می

باشد که بیانگر کن باشد که کن رویداد منطقًا مربوط به رویداد دیگری است. اما باید توجه داشات 

ت و توانند در واقاع رابطاه علّاتواند بیانگر کن باشد که این دو رویداد نمیکه چنین توصیفی نمی

توصی  رویدادها، از نظر منطقای باا یکادیگر  فقطبا یکدیگر داشته باشند. به بیان دیگر،  یمعلول

ها، از نظر وجودی با یکدیگر شوند و این نافی کن نیست که رویدادها عالوه بر توصی مرتبط می

به همین سابب، تبیاین اعماال باه حساب امیاال و  (. (see:Davidson,1995:6د. مرتبط باشن

هایی باشد که بتوانند مصادیقی از قوانین دقیق باشند و این قوانین ها باید متضمن توصی واستخ

 ،به نظار وی .های فیزیکی باشندها باید توصی اند. بنابراین، توصی دقیق، همان قوانین فیزیکی

التفااتی، باه کنند، اما امور ذهنای امور ذهنی غیرالتفاتی، یقینًا از قوانین خاص و دقیق پیروی می

یا میان کنها و رویدادهای  ،طور کلی تابع قوانین خاصی نیستند. لذا برقراری رابطه علّیت میان کنها

این دیادگاه در اداماه مقالاه  .اساس قوانین مشخص و دقیقی ارزیابی کرد توان برفیزیکی را نمی

 د.شوروشن می

 اصلِقانونمندیِعلّیتِ.2ِ.1

رویداد به نحو علّی به یکدیگر مرتبط باشند، بایاد قاوانین دقیقای  اساس این اصل، چنانچه دو بر

وجود داشته باشد که کن دو رویداد را شامل شود. به تعبیر دیگر، هر ی  از علّات و معلاول بایاد 
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هایی باشند که بتوانند مصداقی از ی  قانون دقیق باشند. قانون دقیق، اساتلناناپذیر واجد توصی 

شود. قوانین غیرعلّای، از ناوع قاوانین در شارایط ، بیان نمی«شرایط متعارفدر » تعبیراست و با 

گاذارد. در بتااثیر  هاایکسان هستند. یعنی ممکن است شرایط بیرونی یا مقادم بار پدیاده، بار کن

زمانی علّت و معلاول و مجااورت مکاانی کن دو اساس هم رابطه علّی میان دو پدیده، بر ،فیزی 

د، از قاوانین شوشناسی مطرح میوانرویژه هایی که در علوم انسانی و بهینیابد، اما تبیتحقق می

در شرایط متعارف هستند. زیرا صدق کنها وابسته به شارایط متعاددی اسات کاه احیاناًا خاارج از 

 .   لذا چنین قوانینی استلناپذیرند .موضوع است و احصاء کنها عماًل ناممکن است

فقاط قاوانین  ،ای از شرایط پایدار اسات. باه نظار دیویدساناما قانون دقیق بیانگر مجموعه

ها از اند. زیرا هماه پدیادهفیزیکی، قوانین دقیقی هستند که از دخالت عوامل غیرفیزیکی در امان

اند و این عناصر و روابط میان کنها، از قاوانین دقیاق تبعیات عناصر بنیادین فیزیکی تشکیل شده

سازند. به تعبیر دیگر، جهان فیزیکای ها را متعین میرفتار همه پدیدهاند که کنند و این قوانینمی

به لحاو علّی، جهانی بسته است. یعنی همه رویدادهای فیزیکی، عللی فیزیکی دارناد کاه بارای 

گاه نیازمند عللی غیرفیزیکی نیستند. های فیزیکی، هیچکنند، لذا معلولپدیدکوردن کنها کفایت می

کنچاه وجاود دارد  ،قانون دیویدسن است. باه اعتقااد ویانگاری بیسی یگانهاین اصل، محور اسا

های ذهنای و است که شامل توصی  پذیرهای متفاوتی توصی جهانی فیزیکی است که به گونه

اند. های ذهنی به نحو علّی به رویدادهای فیزیکی مرتبطاساس اصل اول، پدیده فیزیکی است. بر

وانین دقیقی وجود داشته باشد که شاامل چناین رویادادهایی شاود و ایان برای این ارتباط باید ق

رویداد  هربه عبارت دیگر، باید توصیفی فیزیکی از  .قوانین باید قوانینی فیزیکی باشند )اصل دوم(

ذهنی وجود داشته باشد که کن رویداد ذهنی بتواند به واسطه کن توصی ، ضمن قاانون فیزیکای 

ویدادهای ذهنی باید همان رویادادهای فیزیکای باشاند. بارخالف دوگاناهدقیق قرار گیرد. لذا ر

 انگاری، در این دیدگاه، دو نوع رویداد وجود ندارد.

ِبررسیِاصلِدوم

اساس کنچه گفته شد، الزمه دیدگاه دیویدسن در علّیت رویدادهای ذهنای کن اسات کاه  بر .ال 

توانند نقش علّی داشته باشاند، های فیزیکی خود، میبه حسب ویژگی فقطاین نوع رویدادها، 

کاه رو های ذهنای کاه واجاد کنناد. باه عباارت دیگار، اماور ذهنای از کننه به جهت ویژگی

 فقطندارند، بلکه  ،چه ذهنی یا فیزیکی ،های دیگراند، علّیتی نسبت به پدیدههایی ذهنیپدیده
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هاایی فیزیکی دقیق هستند و از ایان طریاق، واجاد ویژگی ه مصداقی از ی  قانونرو کاز کن

توانند نقش علّی داشته باشاند. باه تعبیار جیگاون کایم، تفسایر دیویدسان از اند، میفیزیکی

رویدادها فقاط از کن حیاث کاه مصاداقی از قاوانین »های ذهنی، مستلزم کن است که پدیده

و این دقیقًا به معنای بای ؛ (Kim,1995:13) «توانند علّت و معلول باشندفیزیکی هستند، می

 های ذهنی نسبت به رویدادهای فیزیکی است.اثربودن و نقش علّی نداشتن ویژگی

که قباًل نیز گفته شد، از نظار وی، رواباط اما به نظر دیویدسن، این اشکال وارد نیست. زیرا چنان

ته رویدادها، از کن حیث که به نحو های کنها برقرار است. البرغم توصی علّی میان رویدادها، علی

ند، اما این به کن معنا نیست که ی  رویداد چون شواند، مصداقی از قانون میخاصی توصی  شده

ی در سطح ئگردد؛ بلکه علّیت در امور جزتوصی  شده است، فقط از این جهت، علت رویدادی می

هماه رویادادهای ذهنای، دارای باه بااور دیویدسان، اینکاه  ،. بناابراینهستوجودی میان کنها 

دهد؛ اما الزمه این سخن کن نیست اند، البته کنها را جزء جهان فیزیکی قرار میتوصیفاتی فیزیکی

های خود، نقش علّی دارند. اما با این حاال، بااز، ایان ویژگیسبب به  فقطکه رویدادهای ذهنی، 

ی خاود، علّات رویادادهای هاااساس کادام ویژگی پرسش مطرح است که رویدادهای ذهنی، بر

رود )مسلین، های فیزیکی یا ذهنی؟ دیویدسن از پاسخ به این پرسش طفره میاند: ویژگیفیزیکی

شود که به منتهی می (epiphenomenalism) انگاریپدیدهدیدگاه وی به شبه لذا .(288: 1388

 کورند.جهان پدید نمی گونه تغییری را دراثرند و هیچحسب کن، حاالت ذهنی به لحاو علّی بی

اند، رویدادهایی سن، رویدادهای ذهنی به لحاو کنکه مصداقی از قانونی فیزیکیدبه باور دیوی ب.
اند های خود، وابسته به رویدادهای فیزیکی پایهشوند. لذا در وجود و ویژگیفیزیکی محسوب می

دارند. حال با فرض وابستگی امور ذهنی به امور  (supervenience) و نسبت به کنها وقوع تبعی
توان برای امور ذهنی نقش فیزیکی پایه و علّیت امور فیزیکی نسبت به کنها، اساسًا چگونه می

زیرا نیروهای علّی  جدیدی،عالوه برنیروهای علّی فیزیکی وجود ندارند که برای علّی قائل شد؟
     (see:Kim,1996:232). . رویداد ذهنی حاصل شوند

از کنجا که جهان فیزیکی از نظر علّی، جهانی بسته است و هماه رویادادهای فیزیکای عللای  ج.

کنند و دیویدسن نیز به این اصل بااور دارد و کن ند که برای تحقق کنها کفایت میدار فیزیکی

را باه های خود توانند معلولرا اساس نظریه خود قرار داده است، لذا علل فیزیکی و ذهنی نمی

به این معنا که رویداد واحدی دارای  ؛تعین بخشند (overdetermination) صورت چندجانبه
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لاذا  .اشاندتنهایی برای پدیادکوردن کن کاافی بدو علت مستقل و مجزایی باشد که هر ی  به

 خواهد بود.برانگیز پرسشعلّیت امور ذهنی نسبت به امور ذهنی یا فیزیکی همچنان 

است که قوانین فیزیکی نیز ممکان اسات دقیاق  اسی به اصل علّیت قانونمند کناما اشکال اس د.

 Heisenberg’s indeterminancy) بر اصل روابط عدم قطعیت هاایزنبرا نباشند. زیرا بنا

relations)یابند کاه بارای تعیاین های مختلفی برای ی  سیستم فیزیکی فعلیت می، امکان

های نادارد. لاذا وی اساساًا منکار اصال علّیات در پدیاده ، دلیلی وجودامکانچند کن یکی از 

حاال، اساتفاده از قانونمنادی علّیات در  .(152،154 :1369گلشنی،  :.ن فیزیکی شده است )

تردیاد و انکاار اسات، حال انگاری دیویدسن، با کنکه چنین اصلی خود، مفیزی  به نفع یگانه

 .خواهد بودمصادره به مطلوب 

ِندنبودنِامورِذهنینم.ِاصلِقانو1ِ.3

فیزیکی دقیقی وجود ندارد که امور ذهنی را به اماور فیزیکای  -اساس این اصل، قوانین روانی بر

دانساتن ایان تحویل وجودی رویدادهای ذهنی به رویدادهای فیزیکی، یعنی یکیلذا د. کنمرتبط 

هسات و چاون هر رویداد ذهنی ی  رویاداد فیزیکای نیاز  ،دو رویداد ممکن نیست. با این حال

 بینای کاردتاوان اماور ذهنای را تبیاین و پایشای وجاود ندارناد، نمیگرایانهقوانین دقیق تعین

(Davidson,2006:386)، .هرچند این رویدادها ضمن یکی از توصیفات فیزیکی قرار بگیرند 

ال، قانونی امور ذهنی، مربوط به حاالت ذهنی التفاتی مانند باورها، امیامنظور دیویدسن از بی

 (intentionality) یاا التفااتی (aboutness) قصدها و به طور کلی حاالتی که ویژگی دربارگی

هاای کنهاا اسات. باه ایان ناوع حااالت، یعنی حاالتی که دربااره اشایا و ویژگی شود.دارند، می

زیرا هر ی  از کنهاا شاامل  .شودنیز گفته می (propositional attitude) ایهای گزارهگرایش

 اند.ایش به ی  گزارهگر

ست که رابطه دقیقی میان انواع حااالت ذهنای التفااتی و اناواع ا نتیجه ادعای دیویدسن کن

 ،نیستند. این سخن پذیربینیو پیش پذیررویدادهای فیزیکی وجود ندارد. لذا این نوع حاالت تبیین

دادهای فیزیکای، که دیویدسن کن را توضایح داده اسات و کن اینکاه در رویا داردفرض مقدری 

بینای کارد. گونه رویدادها را تبیین و پیشتوان بر اساس کنها اینقوانین دقیقی وجود دارد که می

قانونی امور ذهنی کن است کاه اثباات کناد هار سن از بیدتر گفته شد، هدف دیویکه پیشچنان
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فیزیکی نیز هست. باید دید دیویدسن چگوناه بار ایان مطلاب اساتدالل  یرویداد ،رویداد ذهنی

 کند.می

 چنین است: خصوصمقدمات استدالل وی در این 

ال . میان رویدادهای ذهنی و فیزیکی )و نیز میان رویدادهای ذهنی باا یکادیگر( رابطاه 
 علیت هست.

 هر رابطه علّی باید مشمول ی  قانون دقیق باشد. ب.
روانای( وجاود ندارناد و قاوانین  -فیزیکی )و نیز روانای -قوانین رابط دقیق روانیج. اما 

 اند.قوانین فیزیکی فقط ،دقیق
های فیزیکی باشند که به اعتباار کن مشامول د. پس رویدادهای ذهنی باید دارای ویژگی

 قوانین دقیق قرار گیرند.
 ی فیزیکی است.های فیزیکی باشد، رویداد. هر رویدادی که دارای ویژگیاه

 د.هستن و. پس رویدادهای ذهنی، رویدادهایی فیزیکی

دیویدسن در توضیح گزاره ج، معتقد است اصول عام حاکم بر دو حوزه امور ذهنی و فیزیکی، باه 

د. وی بارای کنادو را غیارممکن مای ند که وجود قوانین دقیق میان کناحدی با یکدیگر متفاوت

کناد اشااره می (transitivity of length) به اصل تعدی طولامور فیزیکی،  خصوصملال، در 

اساس کن، ویژگی طاول در هار پدیاده فیزیکای  اساسی در نظریه فیزیکی است. برکه مفهومی 

( اسات  Ideal of rationality) وجود دارد. در حوزه امور ذهنی، اصل محوری، ایادئال عقالنیات

(ibid:395) به این معنا کاه رفتاار هار  ؛رکنی اصلی است حاالت التفاتی ذهنی، خصوصکه در

سناد هار گوناه حااالت د. اِ شو، مگر کنکه خالف کن ثابت داردکننده شخص، دلیلی معقول و قانع

مجموعاه  نگرشای کال گرایاناه باه متفکر، منوط به یای به موجودهای گزارهالتفاتی و گرایش

  .(Davidson, 1994: 232) باورها، منش و رفتار او است

یافات کاه  توان قوانین دقیقیحال با توجه به تفاوت بنیادین دو قلمرو ذهنی و فیزیکی، نمی

تر در اصل دوم، قانونمندی علّیت توضایح . مقدمه ب، ج و ه پیشکنددو را به یکدیگر مرتبط  کن

 ،مقدمه د، باید گفت که رویدادهای ذهنی، نسبت باه رویادادهای فیزیکای بارهدر .داده شده است

شود کنها جزء رویدادهای فیزیکی قرار بگیرند. زیرا فارض علّی دارند و این ویژگی سبب می نقش

معقول دیگری، در اینجا متصور نیست. به این معنا که چنانچه علّیت رویداد ذهنی کاماًل جدای از 

بار  دو با یکدیگر تعامل علّی دارند و بنا زیرا این .د، فرض معقولی نیستشورویداد فیزیکی فرض 
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ی  جوهر وجود دارد و کن جوهر فیزیکی است که دارای دو نوع توصای   فقطدیدگاه دیویدسن 

است: توصی  ذهنی و فیزیکی. پس علّیت رویداد ذهنی در ارتباط با رویدادی فیزیکی معنا خواهد 

هاای شود: چون رویدادهای ذهنای، واجاد ویژگیداشت. با این توضیح، مقدمه کخر نیز روشن می

 اند.اند، لذا خود نیز رویدادی فیزیکیکیفیزی

ِبررسیِاصلِسوم

ال . اصل سوم دیویدسن بر این نکته تاکید دارد که قوانین رابط دقیقی میان رویدادهای ذهنی و 

ها یا توصیفات ذهنی، ضمن قوانین فیزیکی وجود ندارد، لذا رویدادهای ذهنی، به اعتبار ویژگی

که در علومی به جز توان به این نظر اشاره کرد که چناناسخ میگیرند. اما در پدقیق قرار نمی

یاا باا حفاظ ساایر شارایط بیاان  «در شرایط متعاارف»علوم پایه مانند فیزی ، قوانین با قید 

و روابط علّی میان رویدادهای مطرح در کن علوم ها نظریهشوند و کارکرد الزم، برای تبیین می

که در تبیین رابطه میاان اماور ذهنای و فیزیکای نیاز، قاوانین  را دارند، چه ایرادی وجود دارد

 غیردقیقی به کار گرفته شود و نقش علّی نیز میان کنها محفوو باشد.

که امور ذهنای را باه  فودر معتقد است، چنانچه قانونی وجود داشته باشد، با قید حفظ سایر شرایط

 (nomological safficiency) قاانونیها، کفایات ، برای تبیاین پدیادهکندامور فیزیکی مرتبط 

 قانونمند یزیرا به نظر وی، کنچه در علّیت الزم است، وجود نظم; ((Fodor,1994:152- 154دارد

(nomological regularity) موجود است موارد است که در این .   

اصال  قانونی امور ذهنی، مبتنی بار تحلیال او از علّیات، بار اسااساستدالل دیویدسن بر بی ب.

که در کن، رواباط میاان  شودقانونمندی علّیت است. اما چنانچه تقریر دیگری از علّیت مطرح 

های خااالف واقااع تبیااین رویاادادها، نااه باار اساااس قااوانین، بلکااه باار مبنااای شاارطی

، رابطه علّی امور ذهنی با فیزیکی نیاز، باه نحاو روشانی ((see,Levis,1986:159-171گردد

ال ، علت »های خالف واقع، مفهوم علّیت در گزاره اساس شرطی بر     .خواهد بود پذیرتبیین

رویدادهای ذهنای  خصوص. در شدحقق نمیمداد، ب کن است که اگر ال  رخ نمی «ب است

است، ملاًل تمایال باه نوشاتن،  Bحالت فیزیکی  علت Aشود حالت ذهنی نیز، وقتی گفته می

نیاز  Bباود، حالات فیزیکای نمی Aعلت نوشتن است، به این معنا است که اگر حالت ذهنای 

های ذهنی، علّت رویدادهای توان رویدادهای ذهنی را بر اساس ویژگیمی لذاشد. موجود نمی
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فیزیکی است های خالف واقع ذهنی بودن شرطین علّیت، مبتنی بر صادقفیزیکی دانست. ای

 .  پذیر استاند، لذا علّیت ذهنی امکانصادق گاهها و چون این نوع شرطی

امر ذهنی  نکردنداند و بر تحویلیکی میزهای فیدیویدسن رویدادهای ذهنی را واجد توصی  ج.

ی یاهمانی مصداقی امور ذهنی و فیزیکی جزاین دو نظر مستلزم این .کندکید میابه فیزیکی ت

تاوان یویدسن به کن باور دارد. اما روشن است که هیچ رویداد فیزیکی جزئی را نمیاست که د

با رویداد ذهنی جزئی دیگری، یکسان دانست. زیرا رویدادهای ذهنی، حدود مشخص مکانی یا 

های مغازی معاین کارد. تا جزئیات کن را در سطح سلول ((Latham,2003:10زمانی ندارند

تردیاد واقاع  حالله مئبر فیزی  ذرات، این مس یکی نیز، بنارویدادهای فیز خصوصحتی در 

 .  دنشده است که رویدادهای فیزیکی جزئی، دارای مرزهای مشخصی باش

انگاری پدیادهد. نهایتًا کنکه، دیدگاه دیویدسن در تحلیل رابطه امور ذهنای باا فیزیکای، باه شابه

اند و یکی، علّت رویدادهای ذهنیاساس این دیدگاه، رویدادهای فیز د. برشومصداقی منجر می

گونه نقاش علّای ندارناد. باه تعبیار علّیت فیزیکی است و رویدادهای ذهنی، هیچ فقطعلّیت، 

؛ 269: 1388مسالین، ) انگاری اساتپدیادهتر، دیدگاه دیویدسن در معرض شابهه شابهدقیق

McLaughlin, 1995: 28; Kim, 1998: 138 .)لحااو علّای هایی که باه زیرا میان ویژگی

و چون تنها  (133: 1390)دیویس،شودپدیده، تمایزی قائل نمیهای شبهدخالت دارند و ویژگی

لاذا  ،ی داشاته باشاندتوانند دخالت علّاهای فیزیکی به جهت دارابودن قوانین دقیق میویژگی

ه و د. هرچند وی این شبهشوپدیده تلقی سن باید شبهدهای ذهنی رویدادها از نظر دیویویژگی

بار نظار دیویدسان،  به این ترتیب، بنا (.(Davidson,1995:5-6کندشده را رد میتمایز گفته

همانی دارناد و علّیات ذهنای نیاز، باه علّیات امور ذهنی و فیزیکی که در سطح مصداق، این

 فاقد جنبه علّی خواهند بود. شود، امور ذهنی از نظر مصداقیفیزیکی تحویل برده نمی

ِعِتبعیاصلِوقوِ.1ِ.4

قانون دیویدسن مطرح است، وقوع تبعی است. وی، باا کنکاه انگاری بیاصل دیگری که در یگانه

است رابطاه میاان  معتقدکند، اما های ذهنی و فیزیکی را نفی میوجود قوانین دقیق، میان پدیده

تبعی به کنها اتفاقی هم نیست، بلکه حالت ذهنی، نسبت به حالت فیزیکی، وقوع تبعی دارد. وقوع 

اند. های فیزیکیهای ذهنی، به نحوی، وابسته یا تابع ویژگینظر وی، به این معنا است که ویژگی

یعنی ممکن نیست دو رویداد در تمامی جهات فیزیکی یکسان باشند، اما در برخی جهات ذهنای، 
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کای، از نظار تواند بدون تغییر در جهت فیزیبا یکدیگر تفاوت داشته باشند یا کنکه ی  پدیده نمی

 ویژگاای تبعی،سااه توصاای  دیویدساان ازوقااوع (.(Davidson,2006:389ذهناای تغییاار کنااد

 وابساااتگی( و (Covariation تغییاااریهااام(، (Irreducibility ناپاااذیری:تحویااالدارد

Dependency)).   ویژگی نخست به این نکته اشاره دارد کاه ویژگای ذهنای قابال تحویال باه

هماانی ناوعی، ایان همانی مصداقی دیویدسن، برخالف ایناین ویژگی فیزیکی نیست. در نظریه

؛ ندشوهای تابع، با تغییرات در متبوع متعین میاساس ویژگی دوم، پدیده تحویل ناممکن است. بر

به این معنا که تغییر در تابع، ضرورتًا وابسته به تغییر در متبوع است نه بالعکس. ویژگی وابستگی 

کید و در وجود و صافات خاود، وابساته باه تابع از پدیده متبوع پدید می بیانگر کن است که پدیده

-241: 1388)ن .مساالین، طرفااه و نامتقااارن اسااتمتبااوع اساات. ایاان وابسااتگی البتااه، ی 

242/Maslin,2001:164-166) های کن، به وسایله پدیاده بنابراین، وجود پدیده ذهنی و ویژگی

در شرایط فیزیکی، منجار باه تغییاری در حالات ذهنای  گونه تغییری یابد و هرفیزیکی تعین می

 .  خواهد شد

ِبررسیِاصلِچهارم

رسد، کن است که سخن دیویدسن در تبیین وقوع تبعی، فاقد ای که به نظر میال . نخستین نکته

پاردازد و های این ناوع رابطاه میبه توصی  و بیان ویژگی فقطهر گونه استداللی است. وی 

اینکه چرا رابطه امر ذهنی با فیزیکی بر اساس وقوع تبعی است؟  ؛کنددلیلی برای کن ذکر نمی

و چرا پدیده ذهنی، تابع و فیزیکی متبوع است؟ هرچند او دلیلی بر این نوع رابطه بیان نکارده 

ی  جوهر باور دارد و کن جوهر فیزیکی است، لاذا دیادگاه به  فقطاست، اما بر اساس کنکه او 

های ذهنای هام او، صورت ضعیفی از فیزیکالیسم است. هرچند این جوهر فیزیکای، توصای 

تواناد پدیده فیزیکی، متبوع و پدیده ذهنی، تابع خواهد بود و پدیاده ذهنای نمیرو از ایندارد. 

 اشد.مستقل و مجزا از پدیده فیزیکی، تحقق داشته ب

یابند های فیزیکی تعین میست که حاالت ذهنی، تمامًا به وسیله ویژگیا ادعای دیویدسن کن ب.

 هاای فیزیکای اساتهای ذهنی، همواره، همراه با تغییاری در ویژگیو هر تغییری در ویژگی

(Davidson, 1995: 7).  اما با توجه به دیدگاه دیویدسان دربااره تفااوت دو قلمارو ذهنای و

و اصول متفاوت حاکم بر هر ی  از این دو و نبودن قوانین رابطی که ایان دو حاوزه  فیزیکی

های ذهنای متفااوتی فیزیکی، ویژگی ی، فرض اینکه رویدادکندمختل  را به یکدیگر مرتبط 
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هاای فیزیکای کن رخ داده باشاد، فرضای معقاول و باشد، بدون کنکه تفاوتی در ویژگیداشته 

های فیزیکی خود های ذهنی، ویژگیتواند بدون ویژگیکه رویداد میممکن است. لذا تا زمانی 

 نتیجاه ایان ساخن کن .های ذهنی، نقشی در رابطه علّی نخواهند داشاترا حفظ کند، ویژگی

هاایی کاه باا تغییار های ذهنی متفاوتی داشته باشاد؛ ویژگیتواند ویژگیست که رویداد، میا

و ایان باا ایاده  ؛های فیزیکی نیساتندوابسته به ویژگیکنند و های فیزیکی، تغییر نمیویژگی

 وقوع تبعی دیویدسن، ناسازگار است.

وقوع تبعی را، در ی  وضعیت ممکن )ی  جهاان ممکان(  فقطادعای وقوع تبعی دیویدسن،  ج.

کند. یعنی در درون ی  وضعیت ممکن، چنانچه دو رویاداد، تفااوت ذهنای داشاته مطرح می

ست که کنها تفاوت فیزیکی هم دارند. به عبارت دیگر، ایان دو رویاداد در باشند، به این معنا ا

توان کن را وقوع تبعی در ی  لذا می .دهندی  وضعیت ممکن یا جهان ممکن واحدی رخ می

: اگر رویدادی طبق کنها قرار دارد که وقوع تبعی در جهانجهان دانست. در مقابل کن، ادعای 

تواناد در هار جهاان هنی و فیزیکی خاصی داشته باشاد، نمیهای ذدر جهان ممکنی، ویژگی

بناابراین، دیادگاه دیویدسان (.  (Kim,1995:60ها را دارا باشادممکن دیگری، همان ویژگی

 های ممکن.کند، نه وضعیتمی در ی  وضعیت ممکن تبیین فقطوقوع تبعی را 

ِنتیجه

رتحویلی اسات. ایان دیادگاه باه ایانقانون دیویدسن، صورتی از فیزیکالیسم غیانگاری بییگانه

اناد؛ اماا همانی مصداقی باور دارد که بر اساس کن، تمامی رویادادها در ساطح مصاداق، فیزیکی

شوند. با این حاال، قاوانین دقیقای وجاود برخی از رویدادهای فیزیکی، به نحو ذهنی توصی  می

توان حاالت ذهنای نمی روز ایناد. کنهای فیزیکی مرتبط های ذهنی را با ویژگیندارد که ویژگی

 را به حاالت فیزیکی تحویل برد.

ها و حاالت ذهنی است کاه انگارانه از ذهن، ویژگیهای مادینظریه دیویدسن، یکی از تبیین

در ها و اشکاالت متعددی که دارد، نظریه کارکمدی نیست. با این حال، از ابتادا فیلساوفان با ابهام

طه کغازی برای برخی از مباحث جدید در فلسفه ذهن معاصار، محساوب و نق اندکردهمناقشه کن 

 د.شومی
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