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اشکاالت فیسیکالیسن ضدتقلیلگرا در رابطه با هسأله ّ
علیت ذهًی از هًظر کین
بـهاﻣ بیگفاػه
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امتاػیاؿ ػاﻥيکؼه ﻢهﻦؼمی ﻢکاﻥیک ،ػاﻥيگاه ٝﻟﻡ و ٍﻦٞت ،تهـاﻣ ،ایـاﻣ

کﻟخىﻠ بیگفاػه

3

ػاﻥوآﻢىعته کاؿىﻦامی اؿىؼ فﻟنفه ٝﻟﻡ ،واصؼ ٝﻟىﻠ و تضمیمات ،ػاﻥيگاه آفاػ امالﻢی ،تهـاﻣ ،ایـاﻣ

چکیده

ً
ػؿ فیقیکاﻞینﻡ و الناﻠ ﻢغتﻟف آﻣ ،غاﻞبا تاله بـ تبییﻤ ٝﻟمی و فﻟنفی ؿابٖهی ؽهﻤ-بؼﻣ بىػه

امت ،ﻞیکﻤ ﻢْٞل اٍﻟی ،ػو اٍل ٝﻟمی و پؾیـفته ىؼه ػؿ ػیؼگاه فیقیکاﻞینﻡ امت که
ّ
ٝباؿتﻦؼ اف کاﻢل بىػﻣ رهاﻣ فیقیک و بنته بىػﻣ ٝﻟی فیقیک .کیﻡ امتؼالﻝ ﻢیکﻦؼ که با ایﻤ ػو
ّ
پیوفـُ ،ﻢيکالتی بـ مـ ؿاه تبییﻤ ٝﻟیت ؽهﻦی ػؿ ػیؼگاههای فیقیکاﻞینﻡ غیـتمﻟیلگـا پیو
ﻢیآیؼ .ػؿ ایﻤ ﻢماﻞه ،ؿویکـػهای ﻢغتﻟف ﻢـبىٓ به ﻢنأﻞهی ؽهﻤ-بؼﻣ ،ﻢٖـس ﻢیىىػ و
ایـاػهای واؿػ ىؼه اف مىی کیﻡ به آﻣها ﻢىؿػ بضج لـاؿ ﻢیگیـػ .ایﻤ ایـاػها ىاﻢل ﻢيکالت
ّ
ّ
ﻢـبىٓ به ٕـػ ٝﻟی ؽهﻤ و ﻥیق بیوتٞیﻤ ٝﻟی ﻢیگـػػ .کیﻡ امتؼالﻝ ﻢیکﻦؼ که ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ
به ٝﻦىاﻣ ﻢىّى ٛﻢىؿػ اتفاق الناﻠ ﻢغتﻟف فیقیکاﻞینﻡ امت .او امتؼالﻝ ﻢیکﻦؼ چﻦاﻣچه ابتﻦاء
ؽهﻤ-بؼﻣ ؿا به فـﻠ صاّـ و با پیوفـُهای ػیؼگاههای صاﻝ صاّـ فیقیکاﻞینتی بپؾیـیﻡ،
الناﻠ ﻢغتﻟف فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـایاﻥه به ىبهپؼیؼاؿگـایی افـإی ﻢﻦزـ ﻢیىىػ.
واژگاو کلیدی :ﻢنأﻞه ؽهﻤ-بؼﻣّ ،
ٝﻟیت ؽهﻦی ،فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ،رایگىوﻣ کیﻡ.
______________________________________________________
 .9تاؿیظ وٍىﻝ ،9395/5/2 :تاؿیظ تَىیب .9395/8/96 :ایﻤ ﻢماﻞه ﻢـتبٔ با پایاﻣﻥاﻢه کاؿىﻦامی اؿىؼ
ﻥىینﻦؼه ػوﻠ امت که ػؿ ػاﻥيگاه آفاػ امالﻢی ،واصؼ ٝﻟىﻠ و تضمیمات تهـاﻣ ،و تضت ﻥٚـ و ؿاهﻦمایی امتاػ
اؿرمﻦؼ ،ػکتـ صنیﻤ ىیظؿّایی اﻥزاﻠ ىؼه امت .ﻥىینﻦؼگاﻣ بؼیﻤ ومیﻟه اف فصمات ایياﻣ مپامگقاؿی
ﻢیﻥمایﻦؼ.
 .2پنت اﻞکتـوﻥیک (ﻢنؤوﻝ ﻢکاتبات)b_beigzadeh@iust.ac.ir :
 .3پنت اﻞکتـوﻥیکbeigzadeh.k@gmail.com :
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هقدهه
ػؿ ماﻝ  1463ﻢیالػی ،یک اتفاق فﻟنفی ؿط ػاػ که همیيه ػؿ تاؿیظ فﻟنفه ؽهﻤ بالی
عىاهؼ ﻢاﻥؼ و ﻥمٖه ٖٝفی ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه عىاهؼ بىػ .ػؿ بهاؿ آﻣ ماﻝ ،ىاهقاػه اﻞیقابت
ﻥاﻢهای به ػکاؿت اؿماﻝ کـػ که ﻢیتىاﻣ آﻣ ؿا ػؿ فﻢـه ﻢهﻡتـیﻤ و تضنیﻤبـاﻥگیقتـیﻤ
ﻥاﻢه های فﻟنفی تاؿیظ ػؿ ﻥٚـ گـفت .ػؿ آﻣ ﻥاﻢه ،او ػکاؿت ؿا به چاﻞو کيیؼ و اف وی
عىامت تا تىّیش ػهؼ که ؽهﻤ اﻥناﻣ چگىﻥه ﻢیتىاﻥؼ ارقای بؼﻣ ؿا واػاؿ کﻦؼ که
فٞاﻞیتهای اؿاػی ػاىته باىؼ< ؽهﻦی که فمٔ یک رىهـ اﻥؼیيمﻦؼ و آگاه امت.

9

مؤاﻝ فﻟنفی ىاهقاػه هﻡچﻦاﻣ بالی امت; :چگىﻥه ﻢمکﻤ امت ؽهﻤ بتىاﻥؼ لؼؿت
ّ
ً
ٝﻟی عىػ ؿا ػؿ رهاﻥی که اماما فیقیکی امت اٝماﻝ کﻦؼ؟ :به تٞبیـ ػلیكتـ چگىﻥه
ً
ً
ﻢمکﻤ امت اوال صاالت ؽهﻦی ﻢٞﻟىﻝ صاالت ٝیﻦی (ػؿ رهاﻣ عاؿد) ىىﻥؼ؟ حاﻥیا بـعی
ً
صاالت ؽهﻦیٝ ،ﻟت بـعی کﻦوها ػؿ صىفه فیقیک ىىﻥؼ؟ حاﻞخا بـعی صاالت ؽهﻦی،
ٝﻟت بـعی ػیگـ اف صاالت ؽهﻦی ىىﻥؼ؟ بٖىؿ کﻟی اﻢـوف ایﻤ پـمو که چگىﻥه ﻢمکﻤ
امت صاالت ؽهﻦی ایﻤ ﻥى ٛویژگیها ؿا ػاىته باىﻦؼ و ػؿ وّٞیتهای ﻢؾکىؿ بتىاﻥﻦؼ
ّ
2
ایفای ﻥمو کﻦﻦؼ؟ ﻢنأﻞه ٝﻟیت ؽهﻦی ﻥاﻢیؼه ﻢیىىػ.
ػؿ وال ٜػکاؿت ﻥاچاؿ بىػ که ػو صىفه ؽهﻤ و بؼﻣ ؿا که اف ﻥٚـ وی تفاوت رىهـی
ّ
با هﻡ ػاىتﻦؼ ،به ﻞضاٗ ٝﻟی ،با یکؼیگـ ﻢـتبٔ کﻦؼ .گـچه اﻢـوفه کمتـ کنی ایﻤ
ّ
ػوگاﻥگی ػؿ رىهـ ؿا به ٝﻦىاﻣ اﻢـی بؼیهی پؾیـفته امت ،اﻢا ػؿ هـ صاﻝ ﻢنأﻞه ٝﻟیت
ً
ؽهﻦی ﻥاىی اف ﻢؼٝیات ﻢيابهی امت که ػؿ ایﻤ صىفه ﻢفـوُ هنتﻦؼ و ﻢا تَـیضا یا
ّ
ً
ً
ً
تﻟىیضا آﻣها ؿا پؾیـفتهایﻡ .ﻢخال ایﻤ ﻢفـوّات که اماما چﻦیﻤ ٝﻟیتی ورىػ ػاؿػ و ؽهﻤ
______________________________________________________
1. Kim, J., “Causation and Mental Causation”, Contemporary Debates in
Philosophy of Mind, p.1.
 .2ؿیىﻥقکـافت ،ایاﻣ ،فلسفه ذهن ،يک راهنماى مقدماتی ،تـرمه صنیﻤ ىیظؿّایی ،اﻥتياؿات ٍـآ،
1311ه.565ً ،
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ّ
ّ
ً
ﻢیتىاﻥؼ چﻦیﻤ تغییـات ٝﻟی ػؿ رهاﻣ فیقیکی ایزاػ کﻦؼ و ایﻤکه اٍال ىىاهؼی ػاﻝ بـ
ّ
چﻦیﻤ ٝﻟیتی ورىػ ػاؿػ.
ػؿ ایﻤ ﻢماﻞه به مـا ٟﻢفـوّاتی ﻢیؿویﻡ که فیقیکاﻞینتها بـای پامظ به ﻢنأﻞه

ٝﻟیت ؽهﻦی ػؿ ﻥٚـ ﻢیگیـﻥؼ و بٖىؿ ﻢيغٌ اىکاالت رایگىوﻣ کیﻡ 9ؿا به ػیؼگاههای
فیقیکاﻞینتی ّؼتمﻟیلگـا تضﻟیل و بـؿمی ﻢیکﻦیﻡ.
 .1فیسیکالیسن

فیقیکاﻞینﻡ 2یا اٍاﻞت فیقیک ػیؼگاهی امت که ﻢٖابك آﻣ ،همه چیق فیقیکی امت یا

هماﻣگىﻥه که بـعی فیﻟنىفاﻣ لائل هنتﻦؼ ،همه چیق ﻢبتﻦی بـ فیقیک امت .فیقیکاﻞینﻡ
ﻢﻦکـ ایﻤ ﻥینت که ػؿ رهاﻣ ﻢمکﻤ امت چیقهای فیاػی ورىػ ػاىته باىﻦؼ که ػؿ ﻥگاه
اوﻝ فیقیکی ﻥباىﻦؼ ،وﻞی ﻢٖابك ایﻤ ﻥٚـیه ػؿ ﻥهایت به ایﻤ ﻥتیزه عىاهیﻡ ؿمیؼ که همه
چیق یا فیقیکی امت و یا بـ فیقیک ﻢبتﻦی امت .بـعی ػیؼگاههای فیقیکاﻞینتی ﻢاﻥﻦؼ
ّ
صؾفگـایی 3بهٕىؿ کل ٝﻟیت ؿا ػؿ صىفه ؽهﻤ ﻥاػیؼه ﻢیگیـﻥؼ و ﻞؾا اف صیٖه بضج ایﻤ
ﻢماﻞه بیـوﻣ ﻢیؿوﻥؼ .هﻡچﻦیﻤ ػؿ ایﻤرا هـرا مغﻤ اف فیقیکاﻞینﻡ به ﻢیاﻣ ﻢیآیؼ،

______________________________________________________
 :Jaegwon Kim .9رایگىوﻣ کیﻡ فیﻟنىف آﻢـیکایی-کـهای امت که ػؿ صىفه فﻟنفه ؽهﻤ ،ػیؼگاههای
فیقیکاﻞینتی ػاؿػ .کیﻡ ػؿ صؼوػ مه ػهه ﻢٞتمؼ بىػ که ویژگیهای ؽهﻦی ﻢنتمل اف ویژگیهای فیقیکی هنتﻦؼ و
ً
اف ایﻤ ػیؼگاه ﻥیق ٕـفؼاؿی ﻢیکـػ .او ﻥٚـیه ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ؿا کاﻢال صمایت ﻢیکـػ و بنیاؿ تاله ﻢیکـػ که
ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی ؿا اف ٕـیك همیﻤ امتؼالﻝ ابتﻦاء تبییﻤ کﻦؼ .وﻞی به تؼؿیذ به ﻢيکالتی بـعىؿػ کـػ که اف ﻢهﻡتـیﻤ
ّ
آﻣها ﻢيکل ٕـػ ٝﻟی بـای ویژگی های ؽهﻦی بىػ .او مپل ﻢيکالت پیو آﻢؼه ؿا به ٍىؿت ﻢؼوﻣ ﻢٖـس کـػ و
ػیؼگاه کاؿکـػگـایی ؿا با تمﻟیلگـایی ػؿهﻡآﻢیغت و به ﻥىٝی تمﻟیلگـایی کاؿکـػی ؿا ﻢٖـس ماعت تا بتىاﻥؼ به
ﻢيکالتی که عىػ بـای فیقیکاﻞینﻡ ٕـس کـػه بىػ ،پامظ ػهؼ.
2. Physicalism
3. Eliminationism
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ﻢﻦٚىؿ فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا 9امت که ػؿ آﻣ صاالت ؽهﻦی غیـلابلتمﻟیل به صاالت
فیقیکی هنتﻦؼ.
بـعی اف اٍىﻞی که ػؿ فیقیکاﻞینﻡ (یا فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا) پؾیـفته ىؼهاﻥؼ
ػؿ ایﻤرا آوؿػه ﻢیىىػ که بـای ﻢباصج آتی ﻢىؿػ امتفاػه لـاؿ ﻢیگیـﻥؼ:
ّ
ً
 .1بنتهبىػﻣ (بنتاؿ) ٝﻟی 2صىفه فیقیک :هـ ﻢٞﻟىﻝ فیقیکی ﻞقوﻢا ػاؿای ٝﻟتی فیقیکی
ّ
ﻥیق هنت .بﻦابـایﻤ اگـ فﻥزیـه ٝﻟی یک ؿویؼاػ فیقیکی ؿا ؿو به باال ٕی کﻦیﻡ ،هـگق
اف صىفه فیقیک عاؿد ﻥمیىىیﻡ.
ّ
ٝ .5ؼﻠ اﻢکاﻣ بیوتٞیﻤ ٝﻟی 3:هیچ ؿویؼاػ فیقیکی ﻥمیتىاﻥؼ ػؿ آﻣ واصؼ ،ػو ٝﻟت
کافی ػاىته باىؼ.

ٝ .3ؼﻠ تمﻟیل 4ویژگیهای ؽهﻦی :ویژگیهای ؽهﻦی ﻢتمایق اف ویژگیهای فیقیکی و
غیـلابلتمﻟیل به آﻣها هنتﻦؼ.
ّ
 .2هشکل طرد علی
ػؿ ایﻤرا به یکی اف ﻢيکالتی که کیﻡ ػؿ ﻢىؿػ فیقیکاﻞینﻡ ﻢٖـس ﻥمىػه امت و به
ّ
ﻢيکل ٕـػ ٝﻟی 5ﻢىمىﻠ امت ،ﻢیپـػافیﻡ 6.ایﻤ ﻢيکل به ﻥىٝی گـیباﻣگیـ همه

ٍىؿتبﻦؼیهای فٞﻟی فیقیکاﻞینﻡ (ّؼتمﻟیلگـا) امت .فـُ کﻦیؼ بهگىﻥهای تىاﻥنته-
ایﻡ تىریه کﻦیﻡ که چگىﻥه ؿویؼاػهای ؽهﻦی ﻢیتىاﻥﻦؼ ٝﻟت ؿویؼاػهای فیقیکی باىﻦؼ.

______________________________________________________
1. Non-reductive Physicalism
2. Causal Closure
3. Causal Overdetermination
4. Reduction
5. Causal Exclusion
6. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, MIT press, 2000, pp.60-67.
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فـُ کﻦیؼ ؿویؼاػ ؽهﻦی  mکه ػؿ فﻢاﻣ  tؿط ﻢیػهؼٝ ،ﻟت ؿویؼاػ فیقیکی  pﻢی-
ً
ىىػ و ﻢزؼػا فـُ کﻦیؼ که  mؿویؼاػی اف ﻥى ٛؽهﻦی  ،Mو  pؿویؼاػی اف ﻥى ٛفیقیکی
 Pامت .اگـ فـُ کﻦیﻡ ؿویؼاػ  mکه ػؿ فﻢاﻣ  tؿط ﻢیػهؼ به ٝﻦىاﻣ ٝﻟت ؿویؼاػ
ّ
فیقیکی  pباىؼ و ﻥیق بپؾیـیﻡ که ٝ pﻟت فیقیکیای ػؿ فﻢاﻣ  tﻥؼاؿػ ،به بنتهبىػﻣ ٝﻟی
صىفه فیقیک عؼىه واؿػ کـػهایﻡ .ﻞؾا ﻢیتىاﻣ فـُ کـػ که  pیک ٝﻟت فیقیکی ﻢاﻥﻦؼ
ً
* pػؿ فﻢاﻣ  tػاؿػ .با ػؿ ﻥٚـگیـی ایﻤکه صتما بایؼ ٝﻟت فیقیکیای هﻡ بـای  pورىػ
ّ
ػاىته باىؼ ،به ایﻤ پـمو ﻢیؿمیﻡ که ;اگـ *ٝ pﻟت فیقیکی  pباىؼ ،چه ﻥمو ٝﻟی
بـای  mبالی ﻢیﻢاﻥؼ:؟
ّ
ایﻤ هماﻣ ﻢيکل ٕـػ ٝﻟی امت .فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا که ﻢیعىاهؼ والٞیت
صاالت ؽهﻦی ؿا ﻥیق صف٘ کﻦؼ ،بایؼ تىریهی بـای چگىﻥگی اؿتبآ بیﻤ ٝﻟت ؽهﻦی و
ٝﻟت فیقیکی یک ؿویؼاػ اؿائه کﻦؼ .فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا بـای ایﻤ ﻢىّى ٛکافی
ّ
ﻥینت ،چـاکه هﻡفﻢاﻣ بایؼ هﻡ تأحیـ ٝﻟی ویژگیهای ؽهﻦی ؿا ػؿ ﻥٚـ بگیـػ و هﻡ وره

ّؼتمﻟیلگـایاﻥه آﻣ ﻢاﻥ ٜاف تمﻟیل هىیت ؽهﻦی ایﻤ ویژگیها به ویژگیهای فیقیکی ﻢی-
ّ
ىىػ .ﻞؾا ﻢيکل ٕـػ ٝﻟی به ایﻤ پـمو عتﻡ ﻢیىىػ که ;با فـُ ایﻤکه همه
ؿویؼاػهای فیقیکی که ػاؿای ٝﻟت هنتﻦؼ ػاؿای ٝﻟتی فیقیکی باىﻦؼ ،چگىﻥه ورىػ یک
ٝﻟت ؽهﻦی ﻢمکﻤ ﻢیىىػ:؟
ػؿ اػاﻢه ػو ىکل ٝمؼه فیقیکاﻞینﻡ ؿا ﻢىؿػ بـؿمی لـاؿ ﻢیػهیﻡ< فیقیکاﻞینﻡ

ابتﻦایی 9و فیقیکاﻞینﻡ تضممی 2.اﻞبته فیقیکاﻞینﻡ تضمكگـا ،اﻞقاﻢات امتؼالﻝ ابتﻦاء ؿا ﻥیق
پیيتیباﻥی ﻢیکﻦؼ ،وﻞی ٝکل آﻣ ػؿمت ﻥینت.

______________________________________________________
1. Supervenience Physicalism
2. Realization Physicalism
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 .3فیسیکالیسن ابتًایی
اگـ اٍاﻞت اﻢىؿ فیقیکی ػؿمت باىؼ ،ویژگیهای ؽهﻦی ﻢبتﻦی بـ ویژگیهای فیقیکی
هنتﻦؼ .بـای بیاﻣ ػلیك ابتﻦاء 9،ﻢیگىییﻡ:

2

ویژگی  Aﻢبتﻦی بـ ویژگی  Bامت ،اگـ ﻥتىاﻣ هیچ تغییـی ػؿ ویژگی  Aػاىت،
بؼوﻣ آﻣکه تغییـی ػؿ ویژگی  Bورىػ ػاىته باىؼ.
ﻞؾا بـای ابتﻦاء ویژگیهای ؽهﻦی بـ ویژگیهای فیقیکی یا ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ،ػاؿیﻡ:

3

ویژگیهای ؽهﻦی بـ ویژگیهای فیقیکی ﻢبتﻦی هنتﻦؼ به گىﻥهای که اگـ چیقی ﻢتضمك-
کﻦﻦؼهی هـ ویژگی ؽهﻦی  Mػؿ فﻢاﻣ  tباىؼ ،آﻣگاه ویژگی پایه  Pورىػ ػاؿػ به گىﻥهای
ً
که آﻣ چیق ػاؿای  Pػؿ فﻢاﻣ  tامت ،و ﻞقوﻢا هـ چیقی که ػاؿای  Pػؿ فﻢاﻣ  tامت،
ػاؿای  Mػؿ فﻢاﻣ  tﻥیق هنت.
ً
تمـیبا ﻢیتىاﻣ گفت که همه ػیؼگاههای فیقیکاﻞینتی به ابتﻦاء ؽهﻤ بـ بؼﻣ پایبﻦؼ
هنتﻦؼ و به ﻥىٝی امتؼالﻝ ابتﻦاء وره اىتـاک همه آﻣها امت.
ّ
 .1.3هشکل استدالل ابتًاء :ياتوايی علی ویژگیهای هبتًیشده
فیقیکاﻞینﻡ به ﻥىٝی ﻢنتﻟقﻠ پؾیـه ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ امت .اگـ ﻥٚـیه ابتﻦاء ؿا به ٝﻦىاﻣ
تٞـیفکﻦﻦؼه صؼالﻟی فیقیکاﻞینﻡ (بٖىؿ ٝاﻠ) ػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ ،ﻢیتىاﻣ ﻥياﻣ ػاػ که ایﻤ
ﻢيکالت گـیباﻣگیـ فیقیکاﻞینﻡ ػؿ صاﻞت ٝاﻠ امت ،یٞﻦی صتی ّٞیفتـیﻤ فـﻠهای
فیقیکاﻞینﻡ هﻡ به ﻥىٝی ﻢيمىﻝ ایﻤ ﻢيکالت هنتﻦؼ.

______________________________________________________
1. Supervenience
 .2ؿیىﻥقکـافت ،فلسفه ذهن ،يک راهنماى مقدماتی ،تـرمه صنیﻤ ىیظؿّایی.111ً ،
3. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, pp.4-9.

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 57/

ً
کیﻡ ػؿ ایﻤ ؿامتا امتؼالﻞی اؿائه ﻢیکﻦؼ که ٙاهـا به ایﻤ ﻥتیزه عىاهؼ ؿمیؼ که

ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی ﻥبایؼ ػؿمت باىؼ 9.کیﻡ ایﻤگىﻥه آغاف ﻢیکﻦؼ که:

الف .ابتﻦاء ؽهﻤ بؼﻣ یا ػؿمت امت و یا ػؿمت ﻥینت.
ً
تىره ػاؿیﻡ که یک ویژگی پایه ﻞقوﻢا بـای ویژگی ابتﻦاء کافی امت< ایﻤ ّـوؿت ػؿ
ایﻦزا به صؼالل فـﻠ ّـوؿت لاﻥىﻥی (ﻥىﻢىﻞىژیکی) ﻢیتىاﻥؼ ﻢٖـس باىؼ ،یٞﻦی اگـ ابتﻦاء
ؽهﻤ-بؼﻣ بـلـاؿ باىؼ ،ػؿ هـ رهاﻥی که لىاﻥیﻤ امامی آﻣ ػؿ ﻢىؿػ ٕبیٞت با رهاﻣ ﻢا
یکی باىؼ ،ﻥیق بـلـاؿ امت .صاﻝ ﻢمؼﻢه ػوﻠ ؿا ﻢٖـس ﻢیکﻦیﻡ:
ّ
ب .اگـ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ورىػ ﻥؼاىته باىؼ ،هیچ ؿاه ﻢيهىػی بـای فهﻡ ٝﻟیت
ؽهﻦی ورىػ ﻥؼاؿػ.
اگـ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ﻥباىؼ ،یٞﻦی اگـ فـُ کﻦیﻡ که ویژگیهای ؽهﻦی ﻢبتﻦی بـ
ّ
ً
ویژگیهای فیقیکی ﻥباىﻦؼ ،ػؿ آﻣ ٍىؿت اٍال ﻥمیتىاﻥیﻡ بفهمیﻡ ٝﻟیت ؽهﻦی چینت.
اگـ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ﻥباىؼ ،یٞﻦی ؽهﻤ ﻢیتىاﻥؼ ﻢنتمل اف ﻢغق تغییـ کﻦؼ .ﻢغق ػؿ هـ

صاﻞتی لـاؿ ػاىته باىؼ ،هیچ ﻥتیزهای بـای صاﻞتهای ؽهﻦی ﻥؼاؿػ و ػؿ آﻣ ٍىؿت ﻥمی-

تىاﻥیﻡ اػٝا کﻦیﻡ که صاﻞت ﻢغقی ﻢٞیﻦی ٝﻟت صاﻞت ؽهﻦی ﻢفـوّی امت .بؼیﻤ تـتیب
ّ
آﻣ ؿابٖه ٝﻟی اف بیﻤ ﻢیؿوػ و اف ػایـه فیقیکاﻞینﻡ ﻥیق عاؿد ﻢیىىیﻡ .بﻦابـایﻤ فـُ
ﻢیکﻦیﻡ ابتﻦاء ػؿمت امت .اﻢا یک ﻢيکل رؼیتـ ػؿ ﻢىؿػ ﻢنأﻞه ابتﻦاء ﻥیق ورىػ ػاؿػ
که ػؿ صمیمت ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ عىػ ﻢﻦب ٜاٍﻟی ایﻤ ﻢيکل امت< ﻞؾا بـای ػؿک ایﻤ
ﻢىّى ،ٛایﻤچﻦیﻤ ﻢیگىییﻡ:
ج .فـُ کﻦیؼ یک ﻥمىﻥه ویژگی ؽهﻦی ٝ Mﻟت ػیگـ ویژگی ؽهﻦی * Mﻢیىىػ.
ّ
ایﻤ ﻢىؿػ ﻥمىﻥهای اف ٝﻟیت ؽهﻤ-به-ؽهﻤ امت که ػؿ آﻣ بـوف یک ویژگی ؽهﻦی
باٝج بـوف ویژگی ؽهﻦی ػیگـی ﻢیىىػ (ىکل .)9
______________________________________________________
1. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, pp.38-47.
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ّ
ىکل  .1ویژگی ؽهﻦی ٝ Mﻟت ویژگی ؽهﻦی * Mامت< پیکاﻣ ﻥياﻣػهﻦؼه ؿابٖه ٝﻟیت
امت.
اف (ب) ﻥتیزه ﻢیگیـیﻡ:
د M* .ػاؿای یک ﻢبﻦای فیقیکی * Pامت.
ایﻤ صاﻞت ؿا ػؿ ىکل  2ﻢياهؼه ﻢیکﻦیﻡ.

ىکل  .5ویژگی ؽهﻦی ٝ Mﻟت ویژگی ؽهﻦی * Mامت و ػؿ ٝیﻤصاﻝ M* ،ػاؿای ﻢبﻦای
فیقیکی * Pامت< عٔ ﻢمتؼ ﻥياﻣػهﻦؼه ؿابٖه ابتﻦاء امت.
صاﻝ ایﻤ پـمو امامی ﻢٖـس امت که * Mاف کزا آﻢؼه امت؟ و چگىﻥه * Mػؿ
ایﻤ ﻞضٚه ﻢتضمك ىؼه امت؟ ػو پامظ بـای ایﻤ پـمو ﻢمکﻤ امت ورىػ ػاىته باىؼ:
ﻫ .ولتی * Mػؿ ایﻤ ﻞضٚه ﻢتضمك ىؼهامت ،ػو ػﻞیل ﻢیتىاﻥؼ ػاىته باىؼ .9 :یا
ٝ Mﻟت * Mامت و یا  .2ﻢتضمكکﻦﻦؼهاه یٞﻦی * Pﻢتضمك ىؼه امت که ػؿ ﻥتیزه *M
ػؿ ایﻤ ﻞضٚه بىرىػ آﻢؼه امت.
اگـ فـُ کﻦیﻡ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ورىػ ػاىته باىؼ ،آﻣگاه بایؼ پؾیـفته باىیﻡ که *M
بىرىػ آﻢؼهامت چـا که ﻢبﻦای فیقیکی آﻣ یٞﻦی * Pﻢتضمك ىؼهامت و ﻞؾا ﻢاػاﻢی که
* Pﻢتضمك ىؼه باىؼ ،بایؼ * Mﻥیق بىرىػ بیایؼ .ایﻤ ﻢىّىٝ ٛﻟت بىػﻣ  Mبـای * Mؿا
به ﻢغإـه ﻢیاﻥؼافػ چـا که * Pبه تﻦهایی ﻢیتىاﻥؼ ٝﻟت * Mباىؼ .ﻢاػاﻢی که * Pورىػ
ػاىته باىؼ ،ابتﻦاء تْمیﻤ ﻢیکﻦؼ که * Mﻥیق ورىػ ػاىته باىؼ .هـ چیقی که بغىاهؼ به
ّ
ﻥضىی ػؿ فﻥزیـه ٝﻟی * Mػعاﻞت ػاىته باىؼ ،بایؼ ػؿ صمیمت به ﻥضىی با * Pػؿ اؿتبآ
باىؼ< یٞﻦی اگـ  Mبغىاهؼ ٝﻟت * Mباىؼ بایؼ بپؾیـیﻡ که:

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 59/

و M .با ٝﻟت بىػﻣ بـای * Pﻢیتىاﻥؼ ٝﻟت * Mباىؼ .ایﻤ ؿاهی امت که  Mﻢی-
تىاﻥؼ ٝﻟت * Mػؿ ایﻤ ﻞضٚه باىؼ.
ً
 Mﻥمیتىاﻥؼ ﻢنتمیما * Mؿا بىرىػ بیاوؿػ و صتما بایؼ ﻢبﻦای *( Mیٞﻦی * )Pؿا
بىرىػ بیاوؿػ (ىکل  .)3ػﻞیل ایﻤ اﻢـ آﻣ امت که ابتﻦاء ؿا پؾیـفتهایﻡ و بـ اماك آﻣ ﻢی-
گىییﻡ هـگاه ویژگیای ؽهﻦی ﻢتضمك ﻢیىىػ ،بایؼ اف ٕـیك یک ﻢبﻦای فیقیکی ﻢتضمك
ىىػ .یٞﻦی بـای بـوف یک ویژگی فیقیکی ﻢبتﻦی ىؼه ،بایؼ ویژگی ﻢبﻦای آﻣ ؿا بىرىػ
ً
بیاوؿیﻡ .ﻢخال اگـ بغىاهیﻡ مـػؿػ عىػ ؿا تنکیﻤ ػهیﻡ بایؼ یک لـً آمپـیﻤ بغىؿیﻡ تا
بتىاﻥیﻡ تغییـی فیقیکی ػؿ ﻢغق ایزاػ کﻦیﻡ تا ویژگی که بـ آﻣ ﻢبتﻦی ىؼه ؿا تغییـ ػهیﻡ .یا
اگـ بغىاهیﻡ ﻥماىیﻢاﻣ ؿا فیباتـ و تأحیـگؾاؿتـ رﻟىه ػهیﻡ ،بایؼ تغییـی فیقیکی ػؿ آﻣ
ػهیﻡ .هیچ ؿاهی بـای تغییـ ویژگیهای ؽهﻦی به رق اف ٕـیك تغییـات ػؿ ویژگیهای
فیقیکی ورىػ ﻥؼاؿػ.

ىکل  .3ویژگی ؽهﻦی  Mبا ٝﻟت بىػﻣ بـای * ،Pﻢیتىاﻥؼ ٝﻟت ویژگی ؽهﻦی * Mباىؼ.
اﻢا با ؿرى ٛبه (و) ﻢیبیﻦیﻡ که آﻣچه ایﻤ بﻦؼ اػٝا ﻢیکﻦؼ ایﻤ امت که ویژگی ؽهﻦی
ّ
ٝ Mﻟت ویژگی فیقیکی * Pامت که ایﻤ به ﻥىبه عىػ یک ﻥمىﻥه اف ٝﻟیت ؽهﻤ-به-
فیقیک امت .یٞﻦی با ایﻤ امتؼالﻝ به ایﻤرا ﻢیؿمیﻡ که ﻢنأﻞه ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ﻥتیزه
ّ
ّ
ﻢیػهؼ که ٝﻟیت ؽهﻤ-به-ؽهﻤ ﻢﻦزـ به پؾیـفتﻤ ٝﻟیت ؽهﻤ-به-فیقیک ﻢیىىػ .صاﻝ
ّ
پـمو ایﻤ امت که آیا ﻢیتىاﻣ ٝﻟیت ؽهﻤ-به-فیقیک ؿا پؾیـفت (اﻞبته با فـُ پؾیـه
ﻢنأﻞه ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ)؟
ً
ﻢزؼػا به ﻢىؿػ (و) باف ﻢیگـػیﻡ .تضت فـّیات ﻢنأﻞه ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ،ﻥتیزه
ﻢیگیـیﻡ:
ز M .عىػ ػاؿای یک ﻢبﻦای فیقیکی  Pامت.
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ایﻤ صاﻞت ؿا ﻢیتىاﻣ ػؿ ىکل  4ﻢالصٚه کـػ.

ىکل  .6ویژگی ؽهﻦی  Mػاؿای ﻢبﻦای فیقیکی  Pامت.
ّ
صاﻝ بایؼ  Mو  Pؿا ػؿ اؿتبآ ٝﻟیىاﻣ ﻥنبت به * Pﻢماینه ﻥماییﻡ .ػؿ صمیمت به
ایﻤ ﻥمٖه ﻢیؿمیﻡ که ٝ Mﻟت * Pﻥمیتىاﻥؼ باىؼ چـا که  Pلابﻟیت ٝﻟت بىػﻣ بـای *P
ؿا ػاؿػ ،آﻣ هﻡ به ایﻤ ػﻞیل که ٝ Pﻟت کافی  Mامت و  Mﻥیق ٝﻟت کافی بـای * Pامت،
ﻞؾا ٝ Pﻟت کافی بـای * Pامت (ىکل .)5

ىکل  .5ػؿ ٝیﻤ ایﻤکه ٝ Mﻟت کافی * Pامت P ،ﻥیق ﻢیتىاﻥؼ ٝﻟت کافی * Pباىؼ،
چىﻣ ﻢتضمكکﻦﻦؼه  Mامت.
ّ
ػؿ ایﻤ ﻢـصﻟه به گىﻥهای با بیوتٞیﻤ ٝﻟی ؿوبهؿو هنتیﻡ چـا که هﻡ  Mو هﻡ  Pبه
ّ
تﻦهایی لابﻟیت ٝﻟت بىػﻣ بـای * Pؿا ػاؿﻥؼ .هﻡچﻦیﻤ فﻥزیـه ٝﻟیای ؿا ػؿ ﻥٚـ بگیـیؼ که
ّ
اف  Pبه  Mو مپل به * Pﻢیؿمؼ که ػؿ ایﻤ صاﻞت  Mﻢاﻥﻦؼ یک ؿابٔ ٝﻟی امت .اﻢا
ّ
ً
ؿابٖه  Pبه  Mبه ٝﻦىاﻣ یک ؿابٖه ٝﻟی ػؿ ﻥٚـ گـفته ﻥمیىىػٝ .مىﻢا ،ؿابٖه بیﻤ ویژگی-
ّ
های پایه و ویژگیهای ﻢبتﻦی ىؼه به ٝﻦىاﻣ یک ؿابٖه ٝﻟی تفنیـ ﻥمیىىػ .ػؿ ؿابٖه
ّ
ً
ابتﻦاء ،ویژگیها کاﻢال هﻡفﻢاﻣ ﻢتضمك ﻢیىىﻥؼ ػؿ صاﻞیکه ػؿ ؿابٖه ٝﻟیٝ ،ﻟت ٕبك
تضﻟیلهای امتاﻥؼاؿػ بـ ﻢٞﻟىﻝهای عىػ ﻢمؼﻠ امت.
هﻡچﻦیﻤ ﻥمیتىاﻣ اصتماﻝ ػاػ که  Mو  Pؿا با هﻡ ﻢیتىاﻣ به ٝﻦىاﻣ یک ٝﻟت کافی
بـای * Pػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ .ػو ػﻞیل بـای ایﻤ اﻢـ ورىػ ػاؿػ .ﻥغنت  Pبه تﻦهایی اف ﻥٚـ
ّ
ٝﻟی بـای * Pکافینت< و هﻡچﻦیﻤ  Mﻥیق چﻦیﻤ امت .ػوﻠ ایﻤ ؿویکـػ تﻦها ولتی

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 69/

ﻢضتمل امت که اػٝا کﻦؼ  Mىـٓ الفﻠ ػؿ ٝﻟت * Pامت و ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦامت که
ّ
ّ
هماﻣگىﻥه که ػؿ فـُ فﻥزیـه ٝﻟی ػاىتیﻡ ،ػؿ ایﻤ صاﻞت ﻥیق بنتهبىػﻣ ٝﻟی صىفه
ّ
فیقیک ﻢغؼوه گـػػ .بـای تبییﻤ کاﻢل ٝﻟی ایﻤکه چـا * Pػؿ ایﻤ ﻞضٚه ﻢتضمك ىؼه-
ّ
امت ،بایؼ به ورىػ ٝاﻢل ٝﻟی غیـفیقیکی ٝ Mالوه بـ  Pتىره کﻦیﻡ.
ّ ّ
تٞیﻤ ٝﻟی
ػؿ ﻥهایت ﻥیق ﻢمکﻤ ﻥینت به ؿاصتی ایﻤ ﻢىؿػ ؿا به ٝﻦىاﻣ ﻢىؿػی اف بیو
ّ
ػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ (یٞﻦی بـوف * Pؿا به ٕىؿ ٝﻟی با ػو ٝﻟت کافی  Pو  Mػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ).
ّ
ٍـفﻥٚـ اف ایﻤکه ایﻤ ﻢىّى ٛبه ایﻤ ﻥتیزه عتﻡ ﻢیىىػ که هـ ﻢىؿػ اف ٝﻟیت ؽهﻦی ؿا
ّ ّ
تٞیﻤ ٝﻟی ػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ ،ایﻤ ؿویکـػ ػو ﻢيکل به ورىػ ﻢیآوؿػ<
بایؼ به ٝﻦىاﻣ بیو
ﻥغنت اگـ بغىاهیﻡ یک ٝﻟت فیقیکی ؿا رایگقیﻦی بـای هـ ٝﻟت ؽهﻦی ػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ،
بؼاﻣ ﻢٞﻦا امت که ٝﻟتهای ؽهﻦی ؿا ػؿ هـ ﻢىؿػی غیـّـوؿی تﻟمی کـػهایﻡ .ػوﻠ
ّ
ایﻤکه ﻢمکﻤ امت ایﻤ ؿویکـػ ﻢﻦزـ به ﻢغؼوه ىؼﻣ بنتاؿ ٝﻟی صىفه فیقیک ىىػ.
ٕبیٞیتـیﻤ ؿاه بـای ﻥگاه کـػﻣ به ایﻤ وّٞیت چﻦیﻤ امت:
حٝ P .ﻟت * Pامت و  Mبـ  Pﻢبتﻦی ىؼه امت ،و * Mبـ * Pﻢبتﻦی ىؼه امت.

ىکل ٝ P .4ﻟت کافی * Pامت<  Mبـ  Pﻢبتﻦی ىؼه امت و * Mبـ * Pﻢبتﻦی ىؼه-
امت.
ّ
ایﻤ ﻢىؿػ ؿا ﻢیتىاﻣ به ٍىؿت ٕـسواؿه ػؿ ىکل  6ﻢياهؼه کـػ .ؿابٖه ٝﻟیای که
ّ
بیﻤ  Mو * Mورىػ ػاؿػ و هﻡچﻦیﻤ بیﻤ  Mو * Pﻥیق ورىػ ػاؿػ ،اف ﻥىٝ ٛﻟیتهای
ً ّ
ٙاهـی هنتﻦؼ .اگـ ﻢخال ٝﻟیت  Mبه * Mؿا ػؿ ﻥٚـ بگیـیﻡ ،ﻢاﻥﻦؼ یک ػﻥباﻞه اف مایه-
ّ
هایی امت که بىمیﻟه یک عىػؿوی ػؿ صاﻝ صـکت بىرىػ ﻢیآیؼ :هیچ ؿابٖه ٝﻟی بیﻤ
ً
ایﻤ مایهها ﻢخال ػؿ یک ﻞضٚه و ػؿ ﻞضٚه ػیگـ ورىػ ﻥؼاؿػ و همه آﻣها ﻢٞﻟىﻝ یک
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ّ
عىػؿوی ػؿ صاﻝ صـکت هنتﻦؼ .عىػؿو ،عىػ به تﻦهایی ﻥمایوػهﻦؼه یک فـآیﻦؼ ٝﻟی
والٞی امت ،وﻞی مایههایی که اف آﻣ صاػث ﻢیىىﻥؼ هـچﻦؼ ﻢمکﻤ امت که تاصؼوػی
ّ
لاﻥىﻥمﻦؼ باىﻦؼ وﻞی یک فـآیﻦؼ ٝﻟی والٞی ؿا تيکیل ﻥمیػهﻦؼ .ﻞؾا عىاهیﻡ ػاىت:
ً ّ
ّ
ط .ؿوابٔ ٝﻟی  Mبه * Mو ﻥیق  Mبه * Pتﻦها ٙاهـا ٝﻟی هنتﻦؼ و ػؿ وال ٜاف فـآیﻦؼ
ّ
والٞی ٝﻟی  Pبه * Pصاػث ﻢیىىﻥؼ.
اﻢا یک تﻦالِ:
ّ
ی .اگـ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ػؿمت ﻥباىؼٝ ،ﻟیت ؽهﻦی ﻥاﻢٞمىﻝ امت< اگـ ػؿمت
ّ
ً ّ
باىؼ ،ﻢزؼػا ٝﻟیت ؽهﻦی ؿػ ﻢیىىػ .ﻞؾا ٝﻟیت ؽهﻦی با ورىػ پؾیـه ابتﻦاء ؿػ ﻢیىىػ.
ّ
بﻦابـایﻤ ﻥتیزه ﻢیىىػ هیچ یک اف ٝﻟیتهای ؽهﻤ-به-ؽهﻤ و ؽهﻤ-به-فیقیک
ﻢمکﻤ ﻥینت .ایﻤ ﻢنأﻞه ﻢا ؿا به فـاتـ اف ىبهپؼیؼاؿگـایی مىق ﻢیػهؼ و ﻥتیزه آﻣ ،ایﻤ
ﻢیىىػ که ؿویؼاػهای ؽهﻦی ﻥمیتىاﻥﻦؼ احـبغيی ػؿ هیچ صیٖهای ػاىته باىﻦؼ .ایﻤ ػؿ
ً
صمیمت هماﻣ ىبهپؼیؼاؿگـایی افـإی امت .ایﻤ یٞﻦی اماما امتؼالﻝ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ
ّ
ػؿ ﻢمابل ٝﻟیت ؽهﻦی امت .کیﻡ ﻢیگىیؼ ایﻤ یک چاﻞو رؼی بـای فیقیکاﻞینﻡ امت
ّ
که ػؿ چاؿچىب پاؿاﻢتـهای عىػ ،ىک و تـػیؼهایی بـای اﻢکاﻣ ٝﻟیت ؽهﻦی بىرىػ
آوؿػه امت .ﻢيکالت ػکاؿت ﻢـبىٓ به ػوگاﻥگی رىهـ ؽهﻤ و ﻢاػه امت .ػؿ ﻢمابل
فیقیکاﻞینﻡ با ىـایٔ صاّـ که عىػ ؿا ;فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـایاﻥه :ﻢیﻥاﻢؼ ﻥیق با
ﻢيکالتی ؿوبهؿو ﻢیىىػ که به عإـ تٞهؼه به ػوگاﻥگی ویژگیهای فیقیکی و ؽهﻦی
امت.
یک اىکاﻝ ػیگـ که بـ ﻢبﻦای امتؼالﻝ گفته ىؼه ،بـای فیقیکاﻞینﻡ به ورىػ ﻢیآیؼ
ایﻤ امت که :آیا امتؼالﻝ ﻢيابهی بـای همه ویژگیهایی که بـ ویژگیهای پایه فیقیکی
ّ
ﻢبتﻦی ﻢیىىﻥؼ ،عتﻡ به ایﻤ ﻥمیىىػ که ایﻤ ویژگیها ىبهپؼیؼه هنتﻦؼ و احـات ٝﻟی
آﻣها ﻥیق غیـلابل فهﻡ امت؟ اگـ بغىاهیﻡ امتؼالﻝ ﻢؾکىؿ ؿا بپؾیـیﻡ ،بـای هـ صىفهی
ػیگـی غیـ اف صىفهی ؽهﻤ که ؿابٖه ابتﻦاء بیﻤ ویژگیهای آﻣ و ویژگیهای فیقیکی ورىػ

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 63/

ً
ػاىته باىؼ ،ﻢیتىاﻣ همیﻤ امتؼالﻝ ؿا الاﻢه کـػ .ﻢخال بـای ویژگیهای فﻢیﻤىﻦامی یا
ویژگیهای ىیمیایی که ﻢبتﻦی بـ ویژگیهای فیقیکی هنتﻦؼ ،ﻢیتىاﻣ هـ ػه بﻦؼ فىق ؿا
بافﻥىینی ﻥمىػ و به ﻥتیزه ﻢيابه بـمیﻡ.
 .4فیسیکالیسن تحققگرا

ﻢﻦٚىؿ اف فیقیکاﻞینﻡ تضمكگـا یا تضمكگـایی فیقیکی 9ایﻤ امت که ویژگیهای ؽهﻦی
بـای ایﻤکه تضمك پیؼا کﻦﻦؼ ،بایؼ ػؿ بنتـ فیقیکی و بىمیﻟه ویژگیهای فیقیکی ﻢتضمك
ىىﻥؼ< بهٝباؿتی هیچ ویژگی ؽهﻦی ﻥمیتىاﻥؼ تضمك غیـفیقیکی ػاىته باىؼ 2.چیقی که

باٝج ﻢیىىػ ؿابٖه تضمك بیﻤ ویژگیهای ؽهﻦی و ویژگیهای فیقیکی (یا بنتـ فیقیکی
تضمك) ایزاػ ىىػ ،ورىه کاؿکـػی آﻣها امت .به ٝباؿتی بنتـ تضمك فیقیکی ،بایؼ بتىاﻥؼ
کاؿکـػ ﻢؼﻥٚـ ﻢا بـای ویژگی ؽهﻦی ﻢفـوُ ؿا ػاىته باىؼ< یٞﻦی کاؿکـػی که ﻢا اف
ویژگی ؽهﻦی اﻥتٚاؿ ػاؿیﻡ ،بایؼ بىمیﻟه ﻢتضمكکﻦﻦؼه فیقیکیاه بتىاﻥؼ ﻢتضمك ىىػ.

3

بـای ؿوىﻤ ىؼﻣ ﻢٖﻟب ،ﻢخاﻞی اؿائه ﻢیىىػ .اگـ یک ﻢىرىػ فﻥؼه اصناك ػؿػ ػاىته
باىؼ ،ﻢاﻥﻦؼ آﻣ امت که ػؿ یک صاﻞت ػؿوﻥی لـاؿ ػاىته باىؼ (یا ػاؿای یک صاﻞت
ػؿوﻥی باىؼ) که به ٕىؿ ﻢٞمىﻝ تىمٔ آمیبهای بافت و بؼﻣ ایزاػ ﻢیىىػ .ایﻤ ﻥیق به
ﻥىبه عىػ باٝج ﻢیىىػ که به ٕىؿ ﻢٞمىﻝ گـیهکـػﻣ و ﻥاﻞهفػﻣ ،ػمت ﻢاﻞیؼﻣ به ﻢىّٜ
ػؿػ و مایـ ؿفتاؿهای ﻢيغَهی ػؿػ بىرىػ آیؼ .با ایﻤ ػیؼ ،ػؿػ ػاىتﻤ (بىػﻣ ػؿ صاﻞت
ػؿػ) یک ویژگی ﻢـتبه-ػوﻠ ﻥاﻢیؼه ﻢیىىػ.
ػؿ ایﻤ ؿابٖه ،ایؼه ویژگیهای ﻢـتبه-ػوﻠ ﻢٖـس ﻢیىىػ که بـ ؿوی بنتـی اف
ویژگیهای ﻢـتبه-اوﻝ ﻢتضمك ﻢیىىﻥؼ< ػؿ ایﻤرا به ایﻤ ﻢىّى ٛﻢیپـػافیﻡ .فـُ کﻦیؼ
______________________________________________________
1. Physical Realization
2. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, p.45.
3. Ibid, pp.19-23.
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 Bﻢزمىٝهای اف ویژگیها باىؼ< ایﻤ ویژگیها ،ویژگیهای ﻢـتبه-اوﻝ یا ;پایه :هنتﻦؼ
ً
که ﻢخال ﻢیتىاﻣ آﻣها ؿا ػؿ لاﻞب ویژگیهای غیـؽهﻦی ﻥٚیـ ویژگیهای فیقیىىیمیایی ،و
یا فینتىﻦاعتی ػؿ ﻥٚـ گـفت (اﻞبته ایﻤ ویژگیها بٖىؿ ﻢٖﻟك ﻢـتبه-اوﻝ ﻥینتﻦؼ< به
ٝباؿتی ﻢمکﻤ امت ﻥنبت به ﻢزمىٝهای ػیگـ اف ویژگیها ،ﻢـتبه-ػوﻠ باىﻦؼ) .ﻞؾا ﻢی-
گىییﻡ:
 Fیک ویژگی ﻢـتبه-ػوﻠ بـ ؿوی ﻢزمىٝهی  Bاف ویژگیهای پایه (یا ﻢـتبه-اوﻝ)
ویژگی  Pػؿ  Bبه ٕىؿی که ) D(Pبـلـاؿ
امت ،اگـ و تﻦها اگـ ٝ Fباؿت باىؼ اف ػاىتﻤ
ِ
ِ
باىؼ ،که ػؿ آﻣ  Dبیاﻥگـ ىـایٖی بـ اْٝای  Bباىؼ.
ﻞؾا ولتی ویژگیهای ؽهﻦی به ٝﻦىاﻣ ویژگیهای ﻢـتبه-ػوﻠ بـ ؿوی ﻢزمىٝه  Bبایؼ
تٞـیف ىىﻥؼ ،ﻢا بایؼ  Bؿا به ٝﻦىاﻣ ویژگیهای غیـؽهﻦی (ىاﻢل ویژگیهای فیقیکی-
ىیمیایی ،فینتىﻦامی و ویژگیهای ؿفتاؿی) ػؿﻥٚـ بگیـیﻡ .بﻦابـایﻤ ویژگیهای ﻢـتبه-
ػوﻠ بؼیﻤ ٝﻟت ﻢـتبه-ػوﻠ هنتﻦؼ که بـ پایه (بىمیﻟه) ﻢزمىٝهای اف ویژگیهای پایه
تٞـیف ﻢیىىﻥؼ .ﻢیتىاﻣ آﻣ ػمته اف ویژگیهای پایه ؿا که ىـٓ  Dؿا اؿّاء ﻢیﻥمایﻦؼ،
ﻢتضمكکﻦﻦؼه ( )Realizerویژگی ﻢـتبه-ػوﻠ  Fﻥاﻢیؼ .به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،فـُ کﻦیؼ بغىاهیﻡ
ػؿػ ؿا با اػبیات ﻢؾکىؿ بـؿمی ﻥماییﻡ P .ؿا ویژگیهای فیقیکیَٝ/بی/ؿفتاؿی ػؿﻥٚـ
ﻢیگیـیﻡ که ػؿ رـیاﻣ ولى ٛػؿػ ،فٞاﻝ ﻢیىىﻥؼ .ﻞؾا ویژگی ﻢـتبه-ػوﻠ ﻢتﻦاٙـ آﻣ ()F
ٝباؿتنت اف ػاىتﻤ ػؿػ که ػؿ بنتـی اف ﻥىؿوﻣهای َٝبی ( )Bﻢتضمك ﻢیىىػ ،بگىﻥه-
ِ
ای که ػؿ رـیاﻣ ایﻤ تضمك ،ﻥىؿوﻣهایی عاً ؿفتاؿهای عاٍی ؿا ػؿ ىغٌ بىرىػ
ﻢیآوؿﻥؼ () )D(Pکه ﻢا آﻣها ؿا هماﻣ کاؿکـػ ػؿػ ﻢیػاﻥیﻡ< ایﻤ ﻥىؿوﻣهای عاً هماﻣ
ﻢتضمكکﻦﻦؼه ػؿػ ػاىتﻤ هنتﻦؼ .و باﻞٞکل ،ولتی آﻣ ﻥىؿوﻣها باٝج بىرىػ آﻢؼﻣ
ؿفتاؿهای عاٍی که ﻢيغَه ػؿػ هنتﻦؼ ػؿ اﻥؼاﻠها بيىﻥؼ ،ویژگی ػؿػػاىتﻤ ()F
ﻢتضمك ىؼه امت.

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 65/

ّ
ویژگیهای کاؿکـػی ﻥیق ویژگیهای ﻢـتبه-ػوﻠ هنتﻦؼ که بىمیﻟه ؿابٖه ٝﻟی/ىبه-
لاﻥىﻥی بـ ؿوی ویژگیهای ﻢـتبه-اوﻝ تٞـیف ﻢیىىﻥؼ .یک ﻢخاﻝ اف یک ویژگی کاؿکـػی،
عىابآوؿبىػﻣ امت :یک ﻢاػه ػاؿای ویژگی کاؿکـػی عىابآوؿبىػﻣ امت ،اگـ ػاؿای
عاٍیتی ىیمیایی باىؼ که باٝج عىابآﻞىػگی ىىػ .به ایﻤ تـتیب واﻞیىﻠ و مکىﻥاﻝ
عىابآوؿ هنتﻦؼ اﻢا با ویژگیهای ﻢتضمكکﻦﻦؼه ﻢـتبه-اوﻝ (ىیمیایی) ﻢتفاوت< اوﻞی با
ػیافپاﻠ و ػوﻢی با مکىباؿبیتاﻝ.
چﻦؼ ﻥکته ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه صایق اهمیت امت< ﻥغنت ایﻤکه ﻢاهیت (فیقیکی)
مینتمی که  Pػؿ آﻣ تٞبیه ىؼه امت ،تٞییﻤ ﻢیکﻦؼ که آیا  Pﻢیتىاﻥؼ ﻢتضمكکﻦﻦؼهای

بـای  Mباىؼ یا عیـ .به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،ایﻤکه آیا واؿػ ىؼﻣ ٍؼﻢه به یک بافت باٝج ﻢی-
ىىػ که مﻟىﻝهای َٝبی ػؿػ ؿا ػؿ یک ﻢىرىػ فﻥؼه تضـیک کﻦﻦؼ یا عیـ ،وابنته به
مافﻢاﻥؼهی َٝبی آﻣ ﻢىرىػ فﻥؼه عىاهؼ بىػ ،و ایﻤکه آیا اٝالﻣ ػؿػ ػؿ ایﻤ ؿىته
اَٝاب باٝج فـاؿ ﻢىرىػ فﻥؼه اف آﻣ ﻢىلٞیت ﻢیگـػػ یا عیـ ،ایﻤ ﻥیق به مینتﻡ َٝبی
و مینتﻡ تضـیک/کﻦتـﻝ صـکت (که ػؿ ٝﻟىﻠ اَٝاب به ﻢىتىؿکﻦتـﻝ ﻢيهىؿ امت) آﻣ
ﻢىرىػ فﻥؼه اؿتبآ عىاهؼ ػاىت.
ﻥکته ػیگـ آﻣکه اگـ به هـ ػﻞیﻟی ﻢکاﻥیقﻠ ٕبیٞی ؿاهاﻥؼافی  Pػؿ یک ﻢىرىػ فﻥؼه
ّ
ﻥاکاؿآﻢؼ ىىػ ،ﻢمکﻤ امت ﻢکاﻥیقﻠ ػیگـی با لابﻟیتهای ٝﻟی ﻢﻦامب ػؿ آﻣ ﻢىرىػ
فﻥؼه ورىػ ػاىته باىؼ که بتىاﻥؼ یک ﻢتضمكکﻦﻦؼه به لؼؿ کافی ﻥقػیک به ﻢتضمكکﻦﻦؼه M
ػؿ آﻣ ﻢىرىػ فﻥؼه فـاهﻡ مافػ.
ﻥکته پایاﻥی ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه ایﻤ امت که اف آﻣرا که اٝتباؿ  Pبه ٝﻦىاﻣ ﻢتضمكکﻦﻦؼه M
ّ
به ؿوابٔ ٝﻟی/لاﻥىﻥی (ﻥىﻢىﻞىژیکی) آﻣ ﻥنبت به ػیگـ ویژگیهای پایه بنتگی ػاؿػ ،ﻞؾا
ّ
اگـ لىاﻥیﻤ ٕبیٞت تغییـ کﻦﻦؼ ،ػؿ ﻥتیزه پتاﻥنیل ٝﻟی  Pﻥیق تغییـ ﻢیکﻦؼ که ایﻤ اﻢـ
ﻢیتىاﻥؼ وّٞیت  Pبه ٝﻦىاﻣ یک ﻢتضمكکﻦﻦؼه  Mؿا ﻥیق تضت تأحیـ لـاؿ ػهؼ .ﻞؾا ػؿ
ّ
رهاﻣهایی که لىاﻥیﻤ بﻦیاػیﻤ ﻢتفاوتی ﻥنبت به ایﻤ رهاﻣ صاکﻡ امت و ماعتاؿهای ٝﻟی
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ﻢغتﻟفی ػؿ آﻣ ورىػ ػاؿػ P ،ﻢمکﻤ امت لاػؿ به بـآوؿػﻣ ورىه کاؿکـػی  Mﻥباىؼ .ػؿ
چﻦیﻤ رهاﻣهایی M ،ﻢمکﻤ امت ﻢتضمكکﻦﻦؼههای ﻢتفاوتی غیـ اف ﻢتضمكکﻦﻦؼههای
ایﻤ رهاﻣ ػاىته باىؼ ،و یا صتی ﻢمکﻤ امت هیچ ﻢتضمكکﻦﻦؼهای ﻥؼاىته باىؼ.
ّ
 .1.4هشکل تحققگرایی فیسیکی :ياتوايی علی ویژگیهای هرتبه-دوم
گفتیﻡ که تضمكگـایی فیقیکی بـ اماك ػؿﻥٚـگیـی ویژگیهای ؽهﻦی به ٝﻦىاﻣ ویژگی-
ً
های ﻢـتبه-ػوﻠ تٞـیف ىؼ .اﻢا ػؿ ﻢىؿػ ایﻤکه ایﻤ ویژگیهای ﻢـتبه-ػوﻠ اٍىال تىاﻣ
ّ
9
ٝﻟی ػاؿﻥؼ یا عیـ ،ﻢنائﻟی ورىػ ػاؿػ که ػؿ ایﻤرا بؼاﻣها ﻢیپـػافیﻡ.
کیﻡ با ﻢخاﻞی به ایﻤ ﻢىّى ٛﻢیپـػافػ :ویژگی ىیمیایی ّ
ﻢٞیﻦی اف یک لـً مکىﻥاﻝ
(یک لـً عىابآوؿ) ىما ؿا به عىاب ﻢیبـػ .ایﻤ لـً هﻡچﻦیﻤ ػاؿای ویژگی عىاب-
آوؿی امت ،که یک ویژگی ﻢـتبه-ػوﻠ امت و ٝباؿتنت اف ػاىتﻤ بـعی ویژگیها که
ﻢـػﻠ ؿا به عىاب ﻢیبـػ .آیا عىابآوؿی لـً ،عىػ ﻢیتىاﻥؼ ٝﻟت به عىاب ؿفتﻤ ىما
باىؼ؟
کیﻡ ﻢٞتمؼ امت که پامظ ػؿمت به مؤاﻝ فىق; ،عیـ :امت< یٞﻦی ٝالوه بـ
ویژگی ىیمیایی لـُ مکىﻥاﻝ; ،عىابآوؿ بىػﻣ :آﻣٝ ،ﻟت عىابیؼﻣ ﻢـػﻠ ﻥینت .پل
ﻥتیزه ایﻤ امت که ویژگیهای ؽهﻦی ﻥیق ﻢمکﻤ امت ىـایٔ ﻢيابهی ػاىته باىﻦؼ< چـا
که آﻣها ﻥیق ویژگیهای ﻢـتبه-ػوﻢی هنتﻦؼ که ٝباؿتﻦؼ اف ػاىتﻤ بـعی ویژگیها (و یا
ّ
چیق ػیگـ) که ﻢيغَات ٝﻟی ﻢٞیﻦی ؿا اؿّا ﻢیکﻦﻦؼ .ػؿػ ػاىتﻤ ،اف ﻢﻦٚـ
کاؿکـػگـایی ،ویژگی ﻢـتبه-ػوﻢی امت که ٝباؿتنت اف ػاىتﻤ یک ویژگی یا چیقی
ِ
ً
(اصتماال یک ویژگی َٝبی) که ٝﻟت گـیه کـػﻣ ،ػمت کيیؼﻣ به ﻢىّ ٜػؿػ و اٝماﻝ
عىػ ػؿػػاىتﻤٝ ،الوه بـ ﻢتضمكکﻦﻦؼههای َٝبی-
ﻢيابه آﻣ امت .اگـ چﻦیﻤ باىؼ ،آیا ِ
______________________________________________________
1. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, pp.51-56.
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اه ،ﻢیتىاﻥؼ ٝﻟت گـیه کـػﻣ و ػمت کيیؼﻣ به ﻢىّ ٜػؿػ ،باىؼ؟ کیﻡ پامظ ﻢیػهؼ:
ّ
;عیـ .:با ایﻤ اوٍاف ویژگیهای ؽهﻦی با ﻢيکل اف ػمت ػاػﻣ تىاﻣ ٝﻟی ،ﻢىؿػ تهؼیؼ
ً
وال ٜعىاهﻦؼ ىؼ ،و هـگاه ؿویؼاػی اف ﻥى ٛؽهﻦی (ﻢخال ػؿػ) لﻟمؼاػ ىىػ ،ػیگـ با تأحیـاتی
که آﻣ ؿویؼاػ ﻢمکﻤ امت ٝﻟت آﻣها باىؼ ،ؿبٖی پیؼا ﻥغىاهؼ کـػ.
 .5وحدتايگاری بیقاعده

وصؼتاﻥگاؿی بیلاٝؼه 9ػیؼگاهی امت که تىمٔ ػوﻥاﻞؼ ػیىیؼمىﻣ 2اؿائه ىؼ .ػؿ
ّ
فیقیکاﻞینﻡ ،یک ﻢنأﻞه ﻢهﻡ چگىﻥگی اؿتبآ و پیىﻥؼ ٝﻟی بیﻤ ؿویؼاػهای ؽهﻦی و
ؿویؼاػهای فیقیکی امت که بیيتـ یک ﻢنأﻞه فﻟنفی امت .پـميی ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه ورىػ
ػاؿػ و تأ کیؼ ﻢیکﻦؼ که آیا لىاﻥیﻦی ورىػ ػاؿػ که اؿتبآ بیﻤ پؼیؼههای ؽهﻦی و فیقیکی ؿا
ّ
لاﻥىﻥمﻦؼ مافػ و اؿتبإات ٝﻟی ؿا بیﻤ آﻣها بـلـاؿ مافػ؟ ػیىیؼمىﻣ ﻢیگىیؼ چﻦیﻤ
ّ
لىاﻥیﻦی ﻢمکﻤ امت ورىػ ﻥؼاىته باىؼ .اٍل ﻢهمی که ایﻤ لىاﻥیﻤ و ٝﻟیت ؿا به هﻡ
ً
ﻢـتبٔ ﻢیمافػ و تمـیبا تىمٔ اکخـ فالمفه پؾیـفته ىؼهامت ایﻤ امت که ؿویؼاػهایی که
ّ
ٕبك ٝﻟیت با هﻡ ﻢـتبٔ هنتﻦؼ بایؼ ﻢٞـف یک لاﻥىﻣ ػلیك و لٖٞی 3باىﻦؼ یا بىمیﻟه یک
لاﻥىﻣ ػلیك و لٖٞی امتﻦتاد گـػﻥؼ .چىﻣ ؿویؼاػهای ؽهﻦی همـاه با بـعی واکﻦوهای
فینتىﻦامی َٝبی ؿط ﻢیػهﻦؼ ،ﻞؾا به ﻥٚـ ﻢیؿمؼ که لىاﻥیﻤ ؿواﻥی-فیقیکیای ػؿ
ایﻤ ؿابٖه ورىػ ػاىته باىؼ .اﻢا چـا ػیىیؼمىﻣ فکـ ﻢیکﻦؼ که چﻦیﻤ لىاﻥیﻦی ورىػ
ﻥؼاؿػ؟
ػیىیؼمىﻣ امتؼالﻝ ﻢﻰﻛﻦؼ ﻛه ػالﻳل ﻢضﻜمﻰ ػاؿﻳﻡ ﻛه هـ ﻳﻚ اف مه اٍل فﻳـ ؿا
بپؾﻳـﻳﻡ:
______________________________________________________
1. Anomalous Monism
2. Donals Davidson
ّ
ّ
 . Strict Deterministic Law .3لىاﻥیﻤ ػلیك لٖٞی ،لىاﻥیﻤ ٝﻟیای هنتﻦؼ که ٝﻟت و ﻢٞﻟىﻝ ؿا به هﻡ
ﻢـتبٔ ﻢیکﻦﻦؼ.
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ّ
ّ
 .1اٍل تٞاﻢل ٝﻟی :بـعی اف ویژگیهای ؽهﻦی با ویژگیهای فیقیکی تٞاﻢل ٝﻟی
ػاؿﻥؼ.
ّ
 .5اٍل لاﻥىﻥمﻦؼی ٝﻟیت :ؿوﻳؼاػهای ٝﻟت و ﻢٞﻟىﻝ با یکؼﻳگـ ؿابٖﮥ لاﻥىﻥمﻦؼ ػاؿﻥؼ.
 .3بﻰلاﻥىﻥﻰ ؽهﻤ :لاﻥىﻣهای ػلیمی بـای پیوبیﻦی و تبییﻤ ؿوﻳؼاػهای ؽهﻦﻰ ورىػ
ﻥؼاؿػ.
ً
ﻢٞمىال ػؿ ﻢىؿػ اوﻝ و ػوﻠ چﻦؼاﻣ ﻢيکل ﻥینت که به ﻥتیزه بـمیﻡ .اﻢا بضج اٍﻟی
ػؿ ایﻤرا ،اٍل ﻢٖـس ىؼه ػؿ ﻢىؿػ مىﻠ امت .به اٝتماػ ػﻳىﻳؼموﻣ ،فیقیک لىاﻥیﻤ
صاﻛﻡ بـ ٝﻦاٍـ تيکیل ػهﻦؼه رهاﻣ ؿا به ﻢا ﻢﻰػهؼ .چیقی ﻛه اف ٝﻦاٍـ پایه فیقیکی
تيکیل ﻥيؼه باىؼ ورىػ ﻥؼاؿػ و چىﻣ همه چیقها اف اﻳﻤ ٝﻦاٍـ پایه ماعته ىؼهاﻥؼ ،پل
ایﻤ لىاﻥیﻤ ػلیك لٖٞی ،ؿفتاؿ همه چیق ؿا تٞییﻤ ﻢیکﻦﻦؼ .اﻢا ٝﻦاٍـ پایه بنیاؿ پیچیؼهاﻥؼ
و ٝﻟىﻠ مٖش باال (ﻢاﻥﻦؼ ؿواﻣىﻦامی) اﻞگىهای کﻟی و اﻥتقاٝی اف لاﻥىﻥمﻦؼیهای بیﻤ ایﻤ
ٝﻦاٍـ پایه اؿائه ﻢیػهﻦؼ و آﻣها ؿا ػؿ لاﻞب لىاﻥیﻤ مٖش باال بیاﻣ ﻢیکﻦﻦؼ .ﻞؾا ٝﻟىﻠ
مٖش باال لىاﻥیﻤ ػلیك ﻥؼاؿﻥؼ 9.ػیىیؼمىﻣ با تٞمیﻡ ایﻤ امتؼالﻝ به صىفه ؽهﻤ ،ﻥتیزه

ﻢیگیـػ که ﻥبایؼ لاﻥىﻣهای ػلیك و لٖٞیای بـای تبییﻤ ؿویؼاػهای ؽهﻦی ورىػ ػاىته
باىؼ.
ػیىیؼمىﻣ هﻡچﻦیﻤ امتؼالﻝ ﻢیکﻦؼ که همه صاالت اﻞتفاتی یک ىغٌ ﻥٚیـ

عىامتهها و آؿفوهای وی ،اف ﻢﻦٚـ عىػ او تا صؼ ﻢمکﻤ ٝمالﻥی 2و هﻡماف 3هنتﻦؼ .به
همیﻤ ٝﻟت امت که ﻢا ﻥمیتىاﻥیﻡ اف یک ىغٌ ٝمایؼ و عىامتههای ﻢتﻦالْی اﻥتٚاؿ
ً
ػاىته باىیﻡ .ﻢخال اگـ اف ىغَی ػؿ ﻢىؿػ ػومت ػاىتﻤ کنی بپـمیﻡ ،و پامظ ػؿیافت
کﻦیﻡ که ;ﻢﻤ او ؿا ػومت ػاؿﻠ و ػومت ﻥؼاؿﻠ ،:ایﻤ پامظ بـای ﻢا ایﻤ ﻢفهىﻠ ؿا ػاؿػ که
ً
ﻢخال ;بـعی ویژگیهای او ؿا ػومت ػاؿﻠ و بـعی ویژگیهای او ؿا ػومت ﻥؼاؿﻠ .:اﻢا اگـ
______________________________________________________
ّ
 .9ؽاکـی ،ﻢهؼیٝ; ،ﻟیت ؽهﻦی ،:نقد و طنز ،ىماؿه 1311 ،51ه.41ً ،

2. Rational
3. Coherent
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ً
او بگىیؼ که چﻦیﻤ ﻥینت و ﻢﻤ ػلیما او ؿا ػومت ػاؿﻠ و ػومت ﻥؼاؿﻠ ،بایؼ اف او پـمیؼ
که ﻢﻦٚىؿ ىما اف بکاؿگیـی صـف ٖٝف ;و :چینت؟ چـا که ایﻤ صـف ٖٝف باؿ
ﻢٞﻦایی ﻢﻦٖمی و ٝمالﻥی ػاؿػ و ﻥمیتىاﻣ اف آﻣ بـای اﻞمای ﻢٞاﻥی غیـﻢﻦٖمی و غیـٝمالﻥی
امتفاػه کـػ .بﻦابـایﻤ اگـ او ػومت ػاىتﻤ ؿا ﻢٖﻟك بؼاﻥؼ ،یا کنی ؿا ػومت ػاؿػ و یا
ﻥؼاؿػ و ایﻤ ػو با هﻡ ﻥمیتىاﻥﻦؼ رم ٜىىﻥؼ .ﻞؾا ﻢا ػؿ ابتؼای اﻢـ اﻥتٚاؿ چﻦیﻤ پامغی که
ٝمالﻥیت ػؿ آﻣ کﻡؿﻥگ امت ،ﻥؼاؿیﻡ .هﻡچﻦیﻤ ٝمایؼ ﻢا گـچه وره ایزابی ػاؿﻥؼ ،وﻞی
ﻢیتىاﻣ ورىه مﻟبی ﻥیق به آﻣها ػاػ .به هـ صاﻝ ،ﻥٚـ ػیىیؼمىﻣ ایﻤ امت که اﻞقاﻢات
ٝمالﻥیت و پیىمتگی ،ىـایٔ امامی ؽهﻤ امت .اﻞبته بایؼ گفت که ػیىیؼمىﻣ فمٔ ػؿ
ﻢىؿػ صاالت اﻞتفاتی ؽهﻦی ٍضبت کـػه و ایﻤ ىـایٔ ؿا ﻢٞـفی ﻥمىػه امت ،ﻥه صاالت
َّ
پؼیؼاؿی ؽهﻦی ،ﻢاﻥﻦؼ ػؿػ (ویژگیهای اﻞتفاتی همیيه به یک ﻢتٞﻟك ﻥیافﻢﻦؼﻥؼ و ػؿباؿگی
ػاؿﻥؼ ﻢاﻥﻦؼ ﻢیل ،باوؿ ،تـمیؼﻣ< ویژگیهای پؼیؼاؿی یا اػؿاکی یا آگاهاﻥه ،صاالتی هنتﻦؼ
که کیفیت ؽهﻦی ػاؿﻥؼ و بـ ﻢا پؼیؼاؿ ﻢیىىﻥؼ ،ﻢاﻥﻦؼ عاؿه ،ػؿػ ،ػیؼﻣ ؿﻥگ لـﻢق.)... ،
اﻢا واّش امت که صىفه فیقیک به چﻦیﻤ اﻞقاﻢات و ىـایٖی وابنته ﻥینت .بﻦابـ گفته
ػیىیؼمىﻣ ،ىـایٔ ٝمالﻥیت و پیىمتگی به هیچ وره ػؿ تئىؿی فیقیکاﻞینﻡ رایی ﻥؼاؿﻥؼ.
ّ
یٞﻦی ػؿ ؿابٖه ٝﻟی بیﻤ ٝﻟت و ﻢٞﻟىﻝ ػؿ صىفه فیقیکٝ ،مالﻥیت ایﻤ ؿابٖه اف ﻢﻦٚـ
ّ
ّ
ىغٌ ،ﻥميی ﻥؼاؿػ و ایﻤ لىاﻥیﻤ ٝﻟی فیقیکی هنتﻦؼ که تٞییﻤ ﻢیکﻦﻦؼ که آﻣ ؿابٖه ٝﻟی
ورىػ ػاىته باىؼ یا عیـ.
صاﻝ تَىؿ کﻦیؼ که لىاﻥیﻦی ػاؿیﻡ که ٝمایؼ ؿا به صاالت ﻢغقی ﻢـتبٔ ﻢیمافػ<

ً
ﻢخال تَىؿ کﻦیؼ ىبکهای اف ﻥىؿوﻣها ػؿ ﻢغق ﻢىرىػ باىؼ که ٝمایؼ ﻢا ؿا بىمیﻟه لىاﻥیﻤ
ّ
لٖٞی ػلیمی تٞییﻤ کﻦؼ .اگـ چﻦیﻤ لىاﻥیﻦی یافت ىىػ ،بایؼ ﻢنتمل اف لیىػی که
ی
ٝﻟ
ِ
ٝمالﻥیت ػؿ ﻥٚـ ﻢیگیـػ ،یک ﻥگاىت یک به یک بیﻤ ٝمایؼ و ٝی ّﻦیات (فیقیکی) بتىاﻣ
تٞـیف کـػ .ایﻤ بؼاﻣ ﻢٞﻦامت که ٝمایؼ ﻢا به ىاعٌ ٝمالﻥیت (که ػؿ ﻢىؿػ آﻣ بضج
ىؼ) اؿتبإی ﻥؼاؿﻥؼ و فمٔ بىمیﻟه لىاﻥیﻤ فیقیکی و بـ ﻢبﻦای یک بنتـ فیقیکیَٝ-بی
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تٞییﻤ ﻢیىىﻥؼ .به ٝباؿتی ﻢا فمٔ با ﻢٖاﻞٞه صاالت ﻢغقی ىغٌ ،صاالت ؽهﻦی
(ؿواﻥی) او ؿا ػؿﻢییابیﻡ .ػؿصمیمت به وّىس ػاؿیﻡ با ػؿﻥٚـ گـفتﻤ لىاﻥیﻦی بـای اؿتبآ
بیﻤ ٝمایؼ (ؽهﻦی/ؿواﻥی) و صاالت ﻢغقی (فیقیکی)ٝ ،مالﻥیت ؿا ﻥاػیؼه ﻢیگیـیﻡ و فمٔ
ػاؿیﻡ صاالت ؽهﻦی ؿا با ﻢٞیاؿهای فیقیکاﻞینﻡ ﻢیمﻦزیﻡ .اف ػیؼگاه ػیىیؼمىﻣ ،صاالت
اؿاػی بایؼ ىاعٌ ٝمالﻥیت ػاىته باىﻦؼ و ایﻤ اﻢـ با ػؿﻥٚـگیـی ورىػ لىاﻥیﻤ اؿتبإی
بیﻤ ایﻤ صاالت و صاالت فیقیکی ،ﻥمِ ﻢیىىػ و ﻞؾا ﻥبایؼ چﻦیﻤ لىاﻥیﻦی ورىػ ػاىته
باىؼ.
ػیىیؼمىﻣ مپل بـای بیاﻣ اؿتبآ صىفه ؽهﻤ و فیقیک که ػؿ اٍل ﻥغنت (اٍل
ّ
تٞاﻢل ٝﻟی) اف اٍىﻝ مهگاﻥه ﻢٖـس ىؼه ػؿ همیﻤ بغو ،بؼاﻣ اىاؿه ىؼ ،ﻢنأﻞه ابتﻦاء
ؽهﻤ بـ بؼﻣ ؿا ﻢٖـس ﻢیکﻦؼ که پیيتـ بؼاﻣ پـػاعتیﻡ و ایـاػات کیﻡ بؼاﻣ ؿا ﻢٖـس
ماعتیﻡ .اﻢا رؼای اف ﻢيکالت ﻢـبىٓ به ابتﻦاء ؽهﻤ بـ بؼﻣ ،کیﻡ ػؿ ﻢىؿػ ورىه ﻢغتﻟف
وصؼتگـایی بیلاٝؼه ﻥیق اىکاالتی واؿػ ﻢیکﻦؼ که بؼاﻣها ﻢیپـػافیﻡ.
 .1.5هشکل بیقاعدگی :خطر شبهپدیدارگرایی افراطی
اوﻞیﻤ ﻢيکل ولتی ؿوی ﻢیػهؼ که بغىاهیﻡ بیلاٝؼگی ؽهﻦی ؿا ػؿ کﻦاؿ اﻞقاﻢات لاﻥىﻥی
ّ
ﻢـبىٓ به پیىﻥؼهای ٝﻟی لـاؿ ػهیﻡ .ػؿ ایﻤ ٍىؿت ؿویؼاػهایی که بـ اماك پیىﻥؼهای
ّ
ّ
ّ
ٝﻟی ىکل ﻢیگیـﻥؼ بایؼ ﻥياﻣػهﻦؼه یک لاﻥىﻣ ٝﻟی باىﻦؼ .ﻞؾا ٝﻟیت ؽهﻦی ﻢنتﻟقﻠ آﻣ
امت که با لىاﻥیﻦی همـاه باىؼ و ایﻤ ػؿ صاﻞی امت که بیلاٝؼگی ؽهﻦی لائل به ایﻤ ﻥکته
امت که هیچ لاﻥىﻥی ػؿ ﻢىؿػ پؼیؼههای ؽهﻦی ورىػ ﻥؼاؿػ.
ػیىیؼمىﻣ ػؿ ایﻤ فﻢیﻦه امتؼالﻝ ﻢبتکـاﻥهای اؿائه ﻢیکﻦؼ .او ﻢیگىیؼ ػؿمت امت
ّ
که پؼیؼههای ؽهﻦی ػؿ اؿتبإات ٝﻟی بایؼ با لاﻥىﻣهایی همـاه باىﻦؼ ،وﻞی اف آﻣرا که
هیچ لاﻥىﻣ ؿواﻥی ورىػ ﻥؼاؿػ ،ﻞؾا بایؼ ایﻤ لاﻥىﻣها فیقیکی باىﻦؼ .ایﻤ ﻥياﻣ ﻢیػهؼ که
پؼیؼههای ؽهﻦی ،اﻥىا ٛفیقیکی هنتﻦؼ و یا صؼالل ػاؿای تىٍیف فیقیکی هنتﻦؼ .بﻦابـ

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 79/

امتؼالﻝ ػیىیؼمىﻣ ،پؼیؼههای ؽهﻦی بایؼ پؼیؼههای فیقیکی باىﻦؼ .ایﻤ هماﻣ تـﻠ
ّ
;وصؼتگـایی :ﻥٚـیه ػیىیؼمىﻣ امت .بﻦابـایﻤ اؿتبإات ٝﻟی فمٔ بیﻤ پؼیؼههای
فیقیکی و ﻢٖابك لىاﻥیﻤ فیقیکی ﻢیتىاﻥؼ ورىػ ػاىته باىؼ ،هـچﻦؼ بـعی اف ایﻤ پؼیؼه-
ها ،پؼیؼههای ؽهﻦی باىﻦؼ.
ّ
ؿاهصل ػیىیؼمىﻣ چﻦؼاﻣ لاﻥٜکﻦﻦؼه ﻥینت و بیﻡ آﻣ ﻢیؿوػ که تىاﻣ ٝﻟی اف
ؿویؼاػهای ؽهﻦی مﻟب ىىػ و آﻣها ؿا به ٍىؿت پؼیؼههای ؽهﻦی عﻦخی ػؿ بیاوؿػ.
وصؼتگـایی بیلاٝؼه ﻢیگىیؼ که گاهی اولات ؿویؼاػهای ؽهﻦی ٝﻟت و یا ﻢٞﻟىﻝ
ّ
ؿویؼاػهای فیقیکی هنتﻦؼ< ﻞؾا ٝﻟیت ؽهﻤ-به-بؼﻣ ؿا پؾیـا امت و ﻞؾا اف ایﻤ صیج با
ىبهپؼیؼاؿگـایی ﻢتفاوت امت .اﻢا اف آﻣرا که هیچگىﻥه لاﻥىﻣ ؿواﻣ-فیقیکی ؿا لبىﻝ
ّ
ﻥؼاؿﻥؼ ،ﻞؾا بایؼ ایﻤ ﻥىٝ ٛﻟیت ؽهﻦی که ﻢٞتمؼﻥؼ بـعی اولات ورىػ ػاؿػ ،ﻥاىی اف
لىاﻥیﻤ فیقیکی باىؼ یا ّ
ﻢبیﻤ لىاﻥیﻤ فیقیکی باىؼ .وﻞی لاﻥىﻣ فیقیکی چگىﻥه ﻢیتىاﻥؼ بـ
ؿویؼاػهای ؽهﻦی صاکﻡ باىؼ؟ چـاکه ولتی لاﻥىﻥی فیقیکی باىؼ ،بایؼ ؿویؼاػهایی که
تضت آﻣ لاﻥىﻣ ﻢٖاﻞٞه ﻢیىىﻥؼ ،ػاؿای ورهی فیقیکی ﻥیق باىﻦؼ .وﻞی ایﻤ وره فیقیکی
چگىﻥه بـای ؿویؼاػهای ؽهﻦی تٞـیف ﻢیىىػ؟
ػؿ صاﻞت کﻟی ؿویؼاػهای ؽهﻦی اگـ بغىاهﻦؼ که ٝﻟت ؿویؼاػهایی (فیقیکی یا
ّ
ؽهﻦی) باىﻦؼ ،ایﻤ ٝﻟیت بایؼ تضت لىاﻥیﻤ فیقیکی و بىمیﻟه وره فیقیکی ایﻤ ؿویؼاػهای
ؽهﻦی باىؼ .بﻦابـایﻤ اگـ ؿویؼاػهای ؽهﻦی ویژگیهای ؽهﻦی ػاىته باىﻦؼ که چﻦیﻤ هﻡ
هنت ،ایﻤ ویژگیهای ؽهﻦی ﻥمیتىاﻥﻦؼ تضت لىاﻥیﻤ فیقیکی ﻢٖاﻞٞه ىىﻥؼ .بﻦابـایﻤ
ویژگیهای ؽهﻦی لاػؿ به احـگؾاؿی و ٝﻟت بىػﻣ هیچ ویژگی ػیگـی اٝﻡ اف فیقیکی و
ً ّ
ؽهﻦی ﻥینتﻦؼ .ایﻤ ﻢىّ ٜىبیه به ػیؼگاه ىبهپؼیؼاؿگـایاﻣ افـإی امت که اٍىال ٝﻟیت ؿا
ػؿ ﻢىؿػ ؿویؼاػهای ؽهﻦی ﻥمیپؾیـﻥؼ .ﻞؾا ﻢياهؼه ﻢیکﻦیﻡ که ٝﻟیـغﻡ ایﻤکه ﻥٚـیه
ّ
ً
ػیىیؼمىﻣ ٝﻟیت ؽهﻦی ؿا ﻢیپؾیـػ ،اﻢا با تىّیضات باال به ایﻤ ﻥتیزه ﻢیؿمیﻡ که ٝمال
ً
ایﻤ ﻥٚـیه به چیقی ىبیه به ىبهپؼیؼاؿگـایی عتﻡ ﻢیىىػ< به ٝباؿتی اٍىال ػیىیؼمىﻣ
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ّ
ﻥمیتىاﻥؼ تىّیضی بـای اػٝای عىػ ﻢبﻦی بـ پؾیـه ٝﻟیت ؽهﻦی اؿائه کﻦؼ و ٕبك ﻥٚـیه
ّ
ّ
ویٝ ،ﻟیت ؽهﻦی ﻢمکﻤ ﻥینت .ﻞؾا ﻢيکل ٝﻟیت ؽهﻦی که ﻥاىی اف بیلاٝؼگی ؽهﻦی
ّ
امت پامظ به ایﻤ پـمو امت که ;چگىﻥه ویژگیهای بیلاٝؼه ،ویژگیهای ٝﻟی ﻢی-
تىاﻥﻦؼ باىﻦؼ:؟
یک ؿاهصل ایﻤ ﻢيکل آﻣ امت که بـعالف ػیىیؼمىﻣ ﻥياﻣ ػهیﻡ ویژگیهای
ً
ؽهﻦی والٞا بیلاٝؼه ﻥینتﻦؼ یا ایﻤکه بیلاٝؼگی ؽهﻦی به هماﻣ ٕـیك ػیىیؼمىﻣ ﻢاﻥ ٜاف
ّ
ّ
ایﻤ ﻥینت که ویژگیهای ؽهﻦی اؿتبإات ٝﻟی یا احـات ٝﻟی ػاىته باىﻦؼ .تالههای
فیاػی اﻥزاﻠ ىؼه امت تا بتىاﻥﻦؼ با ورىػ لیىػی که بیلاٝؼگی ؽهﻦی اٝماﻝ ﻢیکﻦؼ،
ّ
ّ
وّٞیت ٝﻟی ویژگیهای ؽهﻦی ؿا به گىﻥهای بافمافی کﻦﻦؼ که بتىاﻥؼ تأحیـات ٝﻟی ػؿ
رهاﻣ ػاىته باىﻦؼ .بنیاؿی اف ایﻤ تالهها به ایﻤ ٍىؿت بىػهاﻥؼ که اﻞقاﻢات لاﻥىﻥی ػؿ
ّ
ﻢىؿػ اؿتبإات ٝﻟی ؿا ماػه کﻦﻦؼ یا آﻣها ؿا به ﻥىٝی ػوؿ بقﻥﻦؼ 9.به ٕىؿ ویژه ،تاله ىؼه-
ّ
امت بزای لىاﻥیﻤ ٝﻟی اف بـعی فـﻠهای ىـٓهای عالف وال ٜامتفاػه ىىػ .ػؿ اػاﻢه
امتؼالﻝ کیﻡ بـای ﻥياﻣػاػﻣ ﻥاکاؿآﻢؼی ایﻤ ؿویکـػ اؿائه عىاهؼ ىؼ.
ّ
 .2.5شرط خالف واقع؛ تالشی برای تبییى علیت ذهًی
اگـ ػیؼگاه وصؼتگـایی بیلاٝؼه ؿا به ٝﻦىاﻣ ﻥٚـیهای بـای تبییﻤ ﻢنأﻞه ؽهﻤ-بؼﻣ
بپؾیـیﻡ ،بایؼ به ػﻥباﻝ ؿاهصلهایی باىیﻡ که بـای تبییﻤ اؿتبآ ؽهﻤ-بؼﻣ ﻥیافی به لىاﻥیﻤ
ّ
ﻥؼاؿﻥؼ .یک ؿاه صل بـای چاﻞو پیو ؿوی ػیى یؼمىﻣ ؿویکـػی بـای ٝﻟیت امت که ػؿ
ّ
ٙاهـ ﻥیافی به لىاﻥیﻤ ﻥؼاؿػ و ٝباؿتنت اف تىٍیف ٝﻟیت ػؿ لاﻞب ىـٓ عالف وال.ٜ
گقاؿههای فیـ ؿا ػؿ ﻥٚـ بگیـیؼ:
 .9والٞه اﻞف ٝﻟت والٞه ب امت.
______________________________________________________
1. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, pp.32-35.

اىکاالت فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـا ػؿ ؿابٖه با ﻢنأﻞه ّ
ٝﻟیت ؽهﻦی اف ﻢﻦٚـ کیﻡ 73/

 .2ﻢیگىییﻡ اگـ اﻞف ؿط ﻥؼاػه بىػ ،ب اتفاق ﻥمیافتاػ.
ایﻤ ػو گقاؿه ﻢٞاػﻝ هﻡ هنتﻦؼ .وﻞی ؿابٖه ( )9ﻥىٝی لاﻥىﻣ ؿا بیاﻣ ﻢیکﻦؼ ،ػؿ
صاﻞیکه ؿابٖه ( )2لاﻥىﻣ واّضی ﻥینت و ػؿ آﻣ به رای ایﻤکه لىاﻥیﻤ ﻢبیﻤ ؿابٖه باىﻦؼ،
ىـٓ عالف وال ٜؿابٖه ؿا بیاﻣ ﻢیکﻦؼ .بﻦابـایﻤ ﻢیتىاﻣ گفت که ویژگیهای ؽهﻦی (که
ﻥمایﻦؼه ؿویؼاػهای ؽهﻦی هنتﻦؼ) ﻢیتىاﻥﻦؼ ٝﻟت ؿویؼاػهای فیقیکی باىﻦؼ ،چـا که ﻢا
ﻢیتىاﻥیﻡ ىـٓهای عالف وال ٜﻢﻦامب و ػؿمتی بـای آﻣها بیابیﻡ .به ٝﻦىاﻣ ﻢخاﻝ ،فـُ
کﻦیؼ بگىییﻡ ;اصناك ػؿػٝ ،ﻟت فـیاػکيیؼﻣ کاﻢـاﻣ امت <:ایﻤ گقاؿه ػؿ ػﻝ عىػ
لاﻥىﻥی ؿا بیاﻣ ﻢیکﻦؼ که با اػبیات ػیىیؼمىﻣ مافگاؿ ﻥینت .ػؿ ٝىُ ،ﻢیتىاﻥیﻡ بگىییﻡ
ً
;اگـ کاﻢـاﻣ اصناك ػؿػ ﻥکـػه بىػ ،فـیاػ ﻥمیکيیؼ .:گقاؿه اعیـٙ ،اهـا لاﻥىﻥی ػؿ ػﻝ
ّ
عىػ ﻥؼاؿػ و فمٔ بیاﻥگـ ؿابٖهای امت .ﻞؾا ٝﻟیت ؽهﻦی بـلـاؿ امتّ ،مﻤ ایﻤکه
ﻢالصٚات ػیىیؼمىﻣ ؿا ﻥیق بـآوؿػه ﻢیمافػ.
اﻢا اگـ ٝمیكتـ به ﻢىّى ٛﻥگاه کﻦیﻡ ،ػؿمت بىػﻣ ىـٓهای عالف وال ٜؿا با ػو
ػیؼگاه ﻢیتىاﻣ ﻢىؿػ بـؿمی لـاؿ ػاػ :ػیؼگاه امتﻦتاری و ػیؼگاه رهاﻣ ﻢمکﻤ .ػؿ ػیؼگاه
ً
امتﻦتاری ﻢیگىییﻡ ىـٓ عالف وال ٜﻢخال ٝباؿتنت اف ;اگـ اﻞف ؿط ﻥؼاػه بىػ ،ب
ً
اتفاق ﻥمیافتاػ :و ﻢٞﻦی آﻣ ایﻤ امت که ﻢﻦٖما ؿعؼاػ ب ﻥتیزه ؿط ػاػﻣ اﻞف امت .ایﻤ

ػؿ صمیمت یک لاﻥىﻣ امت که ؿابٖه بیﻤ اﻞف و ب ؿا تٞییﻤ ﻢیکﻦؼ .ﻞؾا ایﻤ ػیؼگاه ﻥمی-

تىاﻥؼ کمکی به چاﻞو ػیىیؼمىﻣ کﻦؼ .وﻞی ػؿ ػیؼگاه ػوﻠ ػؿ ﻢىؿػ ىـوٓ عالف وال،ٜ
که به ػیؼگاه رهاﻣ ﻢمکﻤ ﻢٞـوف امت ،ﻢیگىییﻡ گقاؿه ;اگـ اﻞف ؿط ﻥؼاػه بىػ ،ب
اتفاق ﻥمیافتاػٍ :ضیش امت اگـ ب ػؿ ػﻥیایی که اﻞف ٍضیش امتٍ ،ضیش باىؼ و
ایﻤ ػﻥیا به ػﻥیای والٞی بیيتـیﻤ ىباهت ؿا ػاىته باىؼ .ایﻤ ىباهت ؿا بﻦابـ لىاﻥیﻤ صاکﻡ
ً
بـ آﻣها (ػﻥیای گقاؿه و ػﻥیای والٞی) تيغیٌ ﻢیػهیﻡ .ﻢخال فـُ کﻦیؼ گقاؿهای ػاؿیﻡ
با ىکل ;کبـیت اگـ کيیؼه ﻥيؼه بىػ ،ؿوىﻤ ﻥمیىؼ <:ػو ػﻥیا بـای ایﻤ اتفاق ػؿ ﻥٚـ
بگیـیؼ .ػؿ ػﻥیای اوﻝ ایﻤ اتفالات ؿا حبت ﻢیکﻦیﻡ:

 /74جستارهاى فلسفی ،ماﻝ ػوافػهﻡ ،ىماؿه میاﻠ ،پاییق و فﻢنتاﻣ 1315

کبـیت کيیؼه ىؼ ،کبـیت عيک بىػ ،اکنیژﻣ ورىػ ػاىت ،کبـیت ؿوىﻤ ىؼ<
و ػؿ ػﻥیای ػوﻠ ػاؿیﻡ:
کبـیت کيیؼه ىؼ ،کبـیت عيک بىػ ،اکنیژﻣ ورىػ ػاىت ،کبـیت ؿوىﻤ ﻥيؼ.
به وّىس ﻢیگىییﻡ که ػﻥیای اوﻝ به ػﻥیای والٞی ﻥقػیکتـ امت .اﻢا ایﻤکه چـا
چﻦیﻤ امتﻦتاری کـػهایﻡ به ایﻤ والٞیت بـﻢیگـػػ که ﻢا بـ اماك لىاﻥیﻤ صاکﻡ بـ ػﻥیای
والٞی پیـاﻢىﻣ ،ایﻤ تَمیﻡگیـی و لْاوت ؿا اﻥزاﻠ ػاػهایﻡ .بﻦابـایﻤ ،بافهﻡ پای لىاﻥیﻤ به
ﻢارـا باف ﻢیىىػ و ﻢیتىاﻣ گفت که چاﻞو پیو ؿوی ػیىیؼمىﻣ کماکاﻣ صل ﻥيؼه بالی
ً
ﻢیﻢاﻥؼ .اﻞبته بایؼ گفت که لىاﻥیﻦی که ػؿ ایﻤرا ػؿ ﻢىؿػ آﻣها بضج ىؼ والٞا اف ﻥىٛ
لىاﻥیﻤ مفت و مغتی که ػیىیؼمىﻣ اف آﻣها مغﻤ ﻢیگىیؼ ﻥینتﻦؼ ،بﻟکه لىاﻥیﻦی هنتﻦؼ
که ﻢیىىػ به آﻣها ىبه لاﻥىﻣ ﻥیق إالق کـػ .لىاﻥیﻦی که ىـوٓ عالف وال ٜؿا تبییﻤ ﻢی-
کﻦﻦؼ و ٍضت و ممﻡ ؿا ﻢیتىاﻥﻦؼ ﻢيغٌ کﻦﻦؼ وﻞی به مغتی لىاﻥیﻤ گفته ىؼه تىمٔ
ػیىیؼمىﻣ ﻥینتﻦؼ.
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 .3.5بار هعًایی هًفی وحدتايگاری بیقاعده
اىکاﻝ پایاﻥی کیﻡ ػؿ ﻢىؿػ وصؼتاﻥگاؿی بیلاٝؼه به ایﻤ ﻥکته عتﻡ ﻢیىىػ که ایﻤ
ﻥٚـیه ،ﻥٚـیهای با باؿ ﻢﻦفی ػؿ ﻢىؿػ ﻢنأﻞه ؽهﻤ-بؼﻣ امت .بیلاٝؼگی اؿتبآ
ؿویؼاػهای ؽهﻦی با ؿویؼاػهای فیقیکی ػؿ صمیمت یک تق ; َمﻟبی :امت که به ﻢا ﻢی-
گىیؼ ؿویؼاػهای ؽهﻦی چگىﻥه با ؿویؼاػهای فیقیکی ﻢـتبٔ ﻥینت ،وﻞی چیقی ػؿ ﻢىؿػ
چگىﻥگی اؿتبآ آﻣها با هﻡ ﻥمیگىیؼ .بﻦابـایﻤ باؿﻢٞﻦایی ایﻤ ﻥٚـیه بیيتـ بـ ػوه ﻢؤﻞفه
وصؼتاﻥگاؿی آﻣ امت که اػٝا ﻢیکﻦؼ ؿویؼاػهای ؽهﻦی اف ﻥى ٛؿویؼاػهای فیقیکی
هنتﻦؼ (و ػؿ صمیمت همیﻤ ﻢؤﻞفه امت که تق ایزابی ﻥٚـیه ؿا ػؿ بـ ػاؿػ و ػؿ ﻢىؿػ
کیفیت اؿتبآ ؿویؼاػهای ؽهﻦی و فیقیکی ٍضبت ﻢیکﻦؼ) .اﻢا ﻢیتىاﻣ ﻥياﻣ ػاػ که
______________________________________________________
1. Kim, Philosophy of Mind, Westview Press, 2010, pp.139-144.
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همیﻤ ﻢؤﻞفه وصؼتاﻥگاؿاﻥه ﻥیق ػؿ ﻥهایت و ػؿ الیههای پاییﻤ عىػ ػاؿای وره مﻟبی
امت .چـاکه ػؿ ﻥهایت وصؼتاﻥگاؿی ػیىیؼمىﻣ به ایﻤ گقاؿه عتﻡ ﻢیىىػ:
هیچ ؿویؼاػی ﻥینت که فمٔ ویژگیهای (یا تىٍیف) ؽهﻦی ػاىته باىؼ ،اگـچه
ؿویؼاػهایی هنتﻦؼ که فمٔ ویژگیهای (یا تىٍیف) فیقیکی ػاؿﻥؼ.
یٞﻦی ایﻤ ﻥٚـیه ﻢیگىیؼ هیچ اؿتبآ لاﻥىﻣﻢﻦؼی بیﻤ اﻥىا ٛؽهﻦی و فیقیکی ورىػ
ﻥؼاؿػ .ایﻤ بؼیﻤ ﻢٞﻦی امت که ﻢؤﻞفه وصؼتاﻥگاؿاﻥهی وصؼتاﻥگاؿی بیلاٝؼه ﻥیق تقی
مﻟبی امت که مﻟبی بىػﻣ آﻣ کمتـ اف ﻢؤﻞفه بیلاٝؼگی ایﻤ ﻥٚـیه ﻥینت.
ﻞؾا کیﻡ اؽٝاﻣ ﻢیػاؿػ که وصؼتاﻥگاؿی بیلاٝؼه گقاؿهای ػؿ ﻢىؿػ ؿابٖه ؽهﻤ و
بؼﻣ اؿائه ﻢی کﻦؼ که ٕبك آﻣ هـ ؿویؼاػی با ویژگی ؽهﻦی ،ؿویؼاػی با ویژگی فیقیکی
امت ،وﻞی چیقی ػؿ ﻢىؿػ کیفیت ،ورىػ یا ٝؼﻠ ورىػ اؿتبآ بیﻤ ؿویؼاػ فیقیکی و
ؿویؼاػ ؽهﻦی ﻥمیگىیؼ.
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يتیجه
ّ
ػؿ ایﻤ ﻢماﻞه ،ػیؼگاههای فیقیکاﻞینتی (ّؼتمﻟیلگـا) که ػؿ ﻢىؿػ ﻢنأﻞه ٝﻟیت ؽهﻦی
ﻢٖـس هنتﻦؼ و کیﻡ ﻥیق بؼاﻥها ایـاػاتی واؿػ کـػهامت ،ﻢىؿػ بـؿمی لـاؿ گـفت .بیيتـ
اىکاالتی که کیﻡ به ایﻤ ػیؼگاهها واؿػ ﻢیکﻦؼ ،عتﻡ به ﻥتیزهای ﻢيابه ىبهپؼیؼاؿگـایی
ّ
ﻢیىىػ .ابتؼا ﻢيکل ٕـػ ٝﻟی ﻢٖـس ىؼ که ىاﻢل ایﻤ ﻥکته امت که اگـ لائل به بنته-
ّ
ّ
ّ
بىػﻣ ٝﻟی و ﻥیق ٝؼﻠ اﻢکاﻣ بیوتٞیﻤ ٝﻟی ػؿ صىفه فیقیک باىیﻡ ،هیچ ﻥمو ٝﻟی بـای
ؿویؼاػهای ؽهﻦی بالی ﻥمیﻢاﻥؼ .مپل ایـاػ کیﻡ ػؿ ﻢىؿػ ﻢنأﻞه ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ ؿا ﻢٖـس
کـػیﻡ< کیﻡ با ػه گقاؿهای که ﻢٖـس کـػ و اف ﻢباﻥی ابتﻦاء ػؿ ایﻤ بیﻤ کمک گـفته بىػ،
ّ
ّ
ﻥياﻣ ػاػ که ﻥه تﻦها ٝﻟیت ؽهﻤ-به-بؼﻣ ﻢمکﻤ ﻥینت ،بﻟکه ٝﻟیت ؽهﻤ-به-ؽهﻤ ﻥیق
______________________________________________________
1. Kim, Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem
and Mental Causation, pp.4-9.
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ﻥمیتىاﻥؼ ﻢمکﻤ باىؼ .با امتؼالﻝ ﻢيابهی ،کیﻡ ﻢیگىیؼ که ویژگیهای ﻢـتبه-ػوﻠ ػؿ
ّ
ّ
تضمكگـایی تىاﻣ ٝﻟی ﻥؼاؿﻥؼ و ﻞؾا بافهﻡ عتﻡ به ایﻤ ﻢىّى ٛﻢیىىػ که تىاﻣ ٝﻟی ؿا اف
ویژگیهای ؽهﻦی و صىفه ؽهﻤ مﻟب ﻢیکﻦؼ .ایـاػ بٞؼی کیﻡ به وره بیلاٝؼگی ػیؼگاه
ػیىیؼمىﻣ بىػ که ﻥياﻣ ﻢیػاػ ٝؼﻠ ورىػ لىاﻥیﻤ ؿواﻣ-فیقیکی باٝج ﻢیىىػ که ﻥتىاﻥیﻡ
هیچ احـگؾاؿی بـای ؽهﻤ ػؿ صىفه ؽهﻤ و یا فیقیک لائل باىیﻡ .مپل اىکاﻝ بٞؼی کیﻡ
به امتفاػه اف ىـٓ عالف وال ٜکه بـای وصؼتاﻥگاؿی بیلاٝؼه ،به ﻢﻦٚىؿ ػوؿ فػﻣ عالء
لىاﻥیﻤ ؿواﻣ-فیقیکی پیيﻦهاػ ىؼهامت ،ؿا ﻢٖـس کـػیﻡ .ﻥتیزه ایﻤ اىکاﻝ ایﻤ بىػ که
ىـٓهای عالفوال ٜػؿ وال ٜهماﻣ فـﻠ لاﻥىﻣ ؿا ػاؿﻥؼ و تغییـی ػؿ اٍل ﻢارـا ایزاػ
ﻥمیکﻦﻦؼ و کماکاﻣ ﻢيکل بیلاٝؼگی امتؼالﻝ ػیىیؼمىﻣ پابـرا امت .کیﻡ به وره
ػیگـی اف وصؼتاﻥگاؿی بیلاٝؼه اىاؿه ﻢیکﻦؼ و آﻣ ﻥیق باؿ تبییﻦی ﻢﻦفی ایﻤ ﻥٚـیه ػؿ
ﻢنأﻞه اؿتبآ ؽهﻤ-بؼﻣ امت .کیﻡ تأ کیؼ ﻢیکﻦؼ که ایﻤ ﻥٚـیه ﻢیگىیؼ ؽهﻤ و بؼﻣ
چگىﻥه با هﻡ ػؿ اؿتبآ ﻥینتﻦؼ و ػؿباؿه چگىﻥگی ایﻤ اؿتبآ ٍضبتی ﻥمیکﻦؼ .اﻞبته ػؿ
ﻢىؿػ ابتﻦاء ؽهﻤ-بؼﻣ کیﻡ ﻥٚـ ػیگـی ػاؿػ و ﻢیپؾیـػ که ابتﻦاء باؿ ﻢخبتی ػاؿػ اﻢا فمٔ اف
ورىػ اؿتبآ بیﻤ ؽهﻤ و بؼﻣ ٍضبت ﻢیکﻦؼ ،وﻞی ػؿ ﻢىؿػ چگىﻥگی ایﻤ اؿتبآ بضخی
ﻥمیکﻦؼ.
ّ
به گفته کیﻡ ،اگـ فیقیکاﻞینتهای ّؼتمﻟیلگـا بنتهبىػﻣ (بنتاؿ) ٝﻟی صىفه
ّ
فیقیک ؿا بپؾیـﻥؼ ،هیچ ؿاهی بـای پؾیـه ٝﻟیت ػؿ صىفه ؿواﻣىﻦامی ﻥؼاؿﻥؼ .ایﻤ بؼاﻣ
ّ
ﻢٞﻦامت که یا بایؼ ﻢىّّ ٜؼتمﻟیلگـایاﻥه عىػ ؿا ؿها کﻦﻦؼ و یا والٞیت ؿوابٔ ٝﻟی صىفه
ً
ؽهﻤ ؿا ؿػ کﻦﻦؼ .مپل کیﻡ ﻥتیزهگیـی ﻢیکﻦؼ فیقیکاﻞینﻡ ّؼتمﻟیلگـایاﻥه ،والٞا ﻢىّٜ
پایؼاؿی ﻥینت و فﻢاﻣ آﻣ فـا ؿمیؼهامت که تغییـی ػؿ ایﻤ ﻢىاّ ٜایزاػ ىىػ تا اف افتاػﻣ
ػؿ ػاﻠ صؾفگـایی یا ػوگاﻥهاﻥگاؿی ﻥزات یابﻦؼ.
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