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 چکیده
ای نظریة حکمت متعالیه مقاله حاضر به بررسی مقایسه

دربارۀ حدوث و نحوۀ وجود نفس با یکی از نظریات 
تفصیل پردازد. ابتدا بهباره میفلسفة ذهن معاصر در این

شود و با واکاوی می« ورگرایینوظه»نظریة مشهور به 
تفکیک دو نسخة قوی و ضعیف این نظریه، دو چالش 
مهم تبیینی که فیلسوفان فیزیکالیست علیه این نظریه 

ایم. در ادامه، ضمن مروری اند را توضیح دادهاقامه کرده
اجمالی بر نظریة صدرالمتألهین دربارۀ حدوث و مراتب 

ی نوظهورگرایی نفس، شباهت و تفاوت آن با نسخة قو
های بررسی شده است. سپس، ضمن تأکید بر جنبه

های این دو نظریه، اساسی شباهت و برخی تفاوت
های پیش روی نوظهورگرایی نشان داده ایم که چالش

ها مطرح شده نیز قابل که از سوی فیزیکالیست
نگارنده در انتها  بازسازی در برابر نظریة مالصدرا است.

توضیحات فیلسوفان صدرایی دربارۀ  با اشاره به برخی
بدن، آن را در مواجهه با اشکاالت و ـرابطة نفس

بیند و فلسفة های معاصر کافی نمیابهامات فیزیکالیست
صدرا را در راستای چالش تبیینی مذکور نیازمند تکمیل 

داند. بیان نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه و می
هامات نظریة حکمت متعالیه ها و ابتشریح برخی کاستی

برای مواجهه با اشکاالت فیزیکالیستی معاصر، از 
 های این مقاله است.نوآوری
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Abstract 

This paper - in order to make a comparative study 

between Sadra’s theory and a new western theory 

about soul’s occurrence - first focuses on studying 

and explaining a new theory in philosophy of 

mind; called “Emergentism” by contemporary 

philosophers. The author distinguishes between 

two version of Emergentism: strong and weak, 

and describes two challenges against the strong 

version which have adduced by physicalists. He, 

then, makes a brief review of Sadra’s theory about 

soul’s occurrence and its ranks, and thus considers 

the similarities and differences between Sadra’s 

view and strong emergentism. This paper, by 

referring to the common aspects of these two 

theories, believes that most challenges which have 

made against strong emergentism are reformable 

versus Sadra’s theory. He, finally, implicates 

some explications of Sadraian philosophers about 

mind – body connection, and shows their 

inefficiency to meet the objections and 

ambiguities of physicalist philosophers. He 

believes that Sadra’s philosophy of mind needs 

further completion to satisfy this requirement. The 

main contribution of this paper is explaining the 

intersections and dissociations of these two theory, 

and some deficiencies and ambiguities of Sadra’s 

view before physicalism. 

Keywords: Emergentism, Sadr- al- Mota’allehin, 

Bodily Origination of Soul, Physicalism, Mental 

Causation, Mind-Body Problem. 
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 مقدمه

، خود را در مقابل دو رقیب 1معموالً نوظهورگرایان
کنند: موضع فیزیکالیستی که سرسخت تعریف می

های ها باید در قالب مؤلفهادعا دارد تبیین
، و دهندۀ یک سیستم فیزیکی ارائه شوندتشکیل

آفرینی علّی توسط موضع دوئالیستی که بر نقش
( مانند ارواح یا نفوسای دیگر از موجودات )دسته

تواند تأکید دارند؛ موجوداتی که جوهر آنها هرگز نمی
از سطح فیزیک منشق شده باشد. موضع میانة این دو 

های غیر فیزیکی سمت ویژگیهم به رقیب دیرینه،
یزیک تمایل دارد و هم به نقش ناپذیر به سطح فتقلیل

ها. پایة فیزیکی در تولید و تثبیت این ویژگی
، دو مؤلفة اساسی برای 2اینجاست که تیم کرین

و « وابستگی»کشد: موضع نوظهورگرایی را پیش می
های متعلق های ذهنی، ویژگی؛ یعنی ویژگی«تمایز»

های فیزیکی و وابسته به آنها هستند اما از به ابژه
 (.Clyton, 2004: 38-39های فیزیکی متفاوتند )یویژگ

طلوع و افول »در  3الفلینگونه که برایان مکهمان
سازد، جان خاطر نشان می« نوظهورگرایی انگلیسی

گرای قرن نوزدهم، ، فیلسوف تجربه4استوارت میل
کار به سیستم منطق اولین تلقی از نوظهورگرایی را در

استفاده « نوظهوریافتگی»برده، هر چند از خود واژۀ 
الفلین نظریة نوظهورگرایی را متولد نکرده است. مک

نوظهورگرایی »داند که آن را ای میسنت فلسفی
نامد. این سنت در میانة قرن نوزدهم می« انگلیسی

آغاز شده و در ربع اول قرن بیستم جلوه کرده است. 
نوظهورگرایی انگلیسی از دیدگاه مادی بودن همه 

کرده و منکر چیزی با مشخصات روح اع میچیز دف
-دکارتی بوده است. همچنین اعتقاد داشته ماده به

گیرد و در واقع، ای و پیوسته شکل میصورت دانه
بر ذرات مادی بنیادین بنا شده است. طبق این 
دیدگاه، هیچ تغییری بدون حرکت در ذرات بنیادین 

تابع  افتد و هر نوع حرکتی در این ذراتاتفاق نمی
 قوانین مکانیک است. 

بر اساس نوظهورگرایی انگلیسی، سلسله مراتبی 
از سطوح پیچیدگی سازمانی در ذرات مادی وجود 

ترتیب شامل دارد که در تنظیم رو به باالی سطوح، به
سطوح فیزیکی محض، شیمیایی، بیولوژیکی و روانی 
است. همچنین انواع خاصی از جوهرهای مادی 

هر کدام مختص سطح مشخصی وجود دارند که 
طور کامل ترکیب هستند. انواع مادی در هر سطح، به

تر هستند که در نهایت به یافته از انواع سطوح پایین
شود. افزون بر این، ذرات سطح بنیادین ختم می

هایی مختص جواهر مادی در هر سطح نیز ویژگی
وجود دارند. بنابراین، فیزیک در سطح بنیادین سلسله 

های مشترک همة گیرد که ویژگیتب علوم قرار میمرا
جواهر مادی در هر سطحی از پیچیدگی سازمانی را 

  هایی مانند جرم گرانشی و بار الکتریکی.دارد؛ ویژگی
علم فیزیک ارتباطات سازمانی این دسته از 

ها )مثل جاذبة گرانشی، جاذبه و دافعة ویژگی
دهد، اما قرار میالکترومغناطیسی و...( را مورد مطالعه 

جواهر مادی در هر سطح، از ارتباطات سازمانی 
های سطح خودشان است ای که مختص ویژگیویژه

نیز برخوردار هستند. بخشی از مشغولیت هر علم، 
معطوف به مطالعة ارتباطات سازمانی خاص یک 
سطح مشخص در این سلسله مراتب سطوح مادی 

خاص را است تا قوانین حاکم بر آن ارتباطات 
بندی کند؛ قانونی که قابل تقلیل یا مشتق از فرمول

قوانین حاکم بر سطوح پایینی نیست. قوانینی که 
هایی را به انواع مشخصی از ساختارها چنین قدرت

نام دارند. این « نوظهوریافته»دهند، قوانین نسبت می
تر و نیز شرایط قوانین از قوانین حاکم بر سطوح پایین

و به هیچ معنا، « یابندظهور می»یم ذرات، مرزبندی تنظ
 (.McLaughlin, 2008: 19-21مشتق از آنها نیستند )

ایدۀ نوظهورگرایی را )صرف نظر از  5جگون کیم
گرداند؛ اش( به یونان باستان بازمیکارگیری واژهبه

های نوظهوریافتة یک شیء جایی که بین ویژگی
یز گذاشته تما6،1های صرفاً برآیندیمرکب و ویژگی
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2. Tim Crane 
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4. John Stuart Mill  
5. Jeagwon Kim 

6. Resultant 
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شود. به نظر کیم، این تمایز قلب هر مفهومی از می
وضوح نزد جالینوس وجود نوظهورگرایی است که به

تر گوید وقتی اجزای سادهداشته است. جالینوس می
دهندۀ یک ابژۀ مرکب، وارد ارتباطات پیچیدۀ  تشکیل

توانند یک ویژگی بدیع از خاص با یکدیگر شوند، می
بروز دهند که قبالً در اجزای سازنده نوعی متفاوت را 

وجود نداشت. این همان بینش محوری است که سبب 
های نوظهوریافته شده و در گیری تئوری ویژگیشکل

 طول سالیان متمادی از آن حمایت کرده است.
البته کیم نیز اعتقاد دارد مفهوم نوظهورگرایی، 

« نوظهوریافتگی»شناسیم، و واژۀ چنانکه امروز می
در معنایی شبیه معنای امروزیش، از نیمة دوم قرن 
نوزدهم و در آثار متفکرانی مانند جان استورت میل 
و هنری لوئیس شکل گرفت. همچنین در نیمة اول 
قرن بیستم بود که این ایده با جلب توجه شدید و 
جزئیاتی پیچیده مواجه شد و نظریة نوظهورگرایی 

تی و خصوصیات ای دربارۀ عالم هسمثابه نظریهبه
 بندی شد. های نوظهوریافته فرمولویژگی

که فلسفه در هنگامیدر نیمة دوم قرن بیستم، 
های ضد وسیلة جنبشجهان انگلیسی زبان به

های متافیزیکی مانند پوزیتیویسم منطقی و مکتب
مختلف تحلیل زبانی تسخیر شده بود، نوظهورگرایی 

نگوییم مورد  شد ـ اگراهمیت دانسته میغالباً بی
گرفت ـ و تا حد زیادی از مسیر تمسخر قرار می

اصلی فلسفه کنار گذاشته شد، هر چند این به 
رسمیت نشناختن، معادل فراموش شدن آن نبود. 

نظر کیم، چیزی ذاتاً ماندگار و جذاب در تئوری به
نوظهورگرایی وجود دارد که آن را در پس این زمان 

طوری ه نگاه داشته و بهطوالنی تغافل و تحقیر، زند
محسوس و قوی احیا کرده و این گرایش تا به امروز 

 (.Kim, 2006: 189-190ادامه یافته است )

شناسانه( ناپذیر )هستی. نوظهورگرایی تقلیل1
 انگاردر برابر نوظهورگرایی مادي

نوظهورگرایان معموالً از این حیث که فقط قائل به 
عنوان جوهر/ به جوهرهای فیزیکی هستند و چیزی

جواهر فرافیزیکی )مانند روح دکارتی( را نفی 
گیرند. ها قرار میکنند، در زمرۀ فیزیکالیستمی

بنابراین، از دیدگاه نوظهورگرایی، قلمرو عالم 
، همچنان در کم، عالم انسانیدست یاممکنات، 

ماند و فراتر محدودۀ جواهر فیزیکال باقی می
های ذهنی )نه نکه آیا ویژگیرود. اما در مورد اینمی

جوهر ذهنی( هم امری فیزیکی است یا فراتر از آن، 
اتفاق نظر ندارند. گروهی از نوظهورگرایان 

های نوظهوریافتة ذهنی را فرافیزیکی و غیر ویژگی
دانند و گروه دیگر، بر قابل تقلیل به سطح فیزیک می

 ها نیز اصرار دارند.فیزیکی بودن این ویژگی
تواند از پایه ونه ویژگی نوظهوریافته میحال چگ

و خاستگاه ظهور خویش، مستقل و غیر قابل تقلیل به 
آن باشد؟ واقعیت آن است که پدیدۀ نوظهوریافته نزد 

ناپذیر، یک سکة دورویه است؛ از نوظهورگرایان تقلیل
سو وابسته به پایة فیزیکی خویش و از سوی یک

فی از استقالل امر های مختلدیگر مستقل از آن. شیوه
نوظهوریافته در آثار مکتوب ارئه شده است، از جمله 

هایی که پدیدۀ نوظهوریافته غیر قابل تقلیل به ایده
سطح پایة خویش را غیر قابل توضیح از طریق سطح 

بینی از طریق سطح پایه و قابل پایه، غیر قابل پیش
 دانند. پذیری چندگانه در سطح پایه میتحقق

رود که کار میناپذیری در این معنا بهتقلیل معموالً
ای که از آن پدیدۀ نوظهوریافته، از پدیدۀ پایه
تواند ناپذیری میبرخاسته، مستقل است. این تقلیل

شدت و ضعف مختلفی داشته باشد. استقالل پدیدۀ 
عنوان نوظهوریافته، در برخی رویکردهای دیگر به

ر حالت یا خصیصة شود: اگناپذیری لحاظ میبینیپیش
بینی وجود آن بر اساس یک تئوری یک سیستم، پیش

ای سیستم غیر ممکن باشد، کامل دربارۀ پدیدۀ پایه
عنوان ناپذیری گاه بهبینینوظهوریافته است. پیش

شود که مانند ناپذیری لحاظ میای از تقلیلنتیجه
  های مختلفی تفسیر شده است.ناپذیری به شیوهتقلیل

نکاتی که در این مورد اغلب تذکر  یکی از
تواند برای نمی« مایع»دهند این است که مثالً واژه می

کار رود. بنابراین نکتة بسیار مهم یک مولکول آب به
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این است که استقالل پدیدۀ نوظهوریافته مستلزم 
ین معنا که برخی ا است. به 1گرایینوعی کل

روند، در کار میها بهها برای مجموعة قسمتویژگی
ها کاربرد ندارند. تک آن قسمتصورتی که برای تک

سانی( مثالً یک مونومر واحد ویژگی االستیسیته )کش
ندارد اما وقتی تعدادی از مونومرها در یک زنجیره به 

شوند، پلیمر حاصل از آن ویژگی هم متصل می
گرایی غالباً یکی کند. این نوع از کلاالستیسیته پیدا می

 شود. های نوظهورگرایی محسوب میاز مؤلفه
ناپذیری و ناپذیری، تبیینبینیناپذیری، پیشتقلیل

شناسانه از نوظهورگرایی گرایی، تفسیری هستیکل
مثابة بروز دهد که هویات نوظهوریافته را بهارائه می
کند که از سطوح های خود جهان لحاظ میویژگی

از آن مجزاست.  نوعیای سیستم برخاسته و البته بهپایه
شناسانه، منشأ بسیاری توجهات موجود تفسیر هستی

 Bedau)مثبت و منفی( به نوظهورگرایی بوده و هست )

and Humphreys, 2008: 10-11.) 

 . نوظهورگرایی قوي و نوظهورگرایی ضعیف2 
دیوید چالمرز با اشاره به آشفتگی حاصل از 

سفه، در علوم و فل« نوظهورگرایی»کاربردهای واژۀ 
دهد: حداقل دو مفهوم متفاوت از آن را تمییز می

«. نوظهورگرایی قوی»و  2«نوظهورگرایی ضعیف»
نظر وی، هر دوی این مفاهیم مهم هستند و به

 های فلسفی دارند. گیریتبعات متفاوتی در نتیجه
توانیم بگوییم اگر پدیدۀ می تعریف چالمرز،بنا به

تر ظهور و سطح پایینسطح باالتر به یک معنا از قلمر
کند، اما حقایق مربوط به آن پدیده، حتی اصوالً هم از 

 کی تر قابل استنباط نباشد،حقایق قلمرو سطح پایین
نییاز قلمرو سطح پا قوی نحوسطح باالتر، به ۀدیپد
. این نوظهورگرایی قوی است که در ابدییظهور م تر

مباحث فلسفی مربوطه رایج است و توسط 
مطرح شد.  1921رایان انگلیسی دهة نوظهورگ

نحو توان یک پدیدۀ سطح باالتر را بههمچنین می
ضعیف ظهوریافته از قلمرو سطح پایین بدانیم اگر 

تر ظهور کند، پدیدۀ سطح باالتر از قلمرو سطح پایین

طور غیر مترقبه، اما حقایق مربوط به آن پدیده به
ر را اخذ تاصول و قواعد حاکم بر قلمرو سطح پایین

کند. این نوظهورگرایی ضعیف است که در مباحث 
اخیر علوم رواج دارد و توسط طرفداران تئوری 

 های پیچیده مطرح شد.سیستم
ای در پی نوظهورگرایی قوی نتایجی بسیار ریشه

نحوی ای وجود داشته باشد که بهدارد. اگر پدیده
ۀ قوی از قلمرو فیزیک برخیزد، آنگاه مفاهیم ما دربار

هایی قدری توسعه یابد که چنین پدیدهطبیعت باید به
ای که فقط را نیز در خود جای دهد. اما وجود پدیده

نحو ضعیف از قلمرو فیزیک ظهور کرده باشد، به
دنبال ندارد. مثالً وجود پدیدۀ چنین نتایج عمیقی به
های بیولوژیکی پیچیده، تا آنجا غیر منتظره در سیستم

های عالم ها اصوالً از مشخصهیدهکه وجود این پد
فیزیکی قابل استنتاج باشد، تمامیت قوانین بنیادین 

کند و نیازی به شده در فیزیک را تهدید نمیکشف
های بنیادین جدید نخواهیم داشت، قوانین یا ویژگی

بلکه همچنان همه چیز نتیجة فیزیک خواهد بود 
(Chalmers, 2006: 244-246.) 

صورت نوظهوریافتة ای بهپدیده اقعاًاما اینکه آیا و
قوی وجود دارد یا نه، همان اختالف دیدگاه پیرامون 

نظر کند. بهناپذیری به فیزیک را تداعی میتقلیل
مثبت است. یک نمونة  چالمرز، پاسخ این پرسش

واضح از پدیدۀ نوظهوریافتة قوی در نگاه او، پدیدۀ 
ر تامس نیگل، تعبی)تجربیات درونی( است. به 3آگاهی

عنوان یک سیستم در صورتی آگاه است که چیزی به
، یعنی 4وجود داشته باشد« در حس آن سیستم بودن»

چیزی وجود داشته باشد که از منظر درونی آن سیستم 
شود. این یک واقعیت کلیدی دربارۀ احساس می

  های آگاه هستند.ماهیاتی است که در بر دارندۀ سیستم
گاهچالمرز در کتاب  و همچنین  5(1996) ذهن آ

گاهی و جایگاه آن در طبیعتدر  تفصیل به6،1(2112) آ
                                                                                
1. Holism 
2. Strong and Weak Emergentism 
3. Consciousness 
4. Something that is like to be that system 
5. The Conscious Mind 

6. Consciousness and its place in nature 
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دربارۀ تبیین غیر فیزیکی بودن آگاهی استدالل کرده 
پذیرد که حتی اگر آگاهی از است. البته چالمرز می

وقایع فیزیکی قابل استنتاج نباشد، حاالت آگاهانه 
اند. نحوی سیستماتیک با حاالت فیزیکی همبستهبه
طور خاص، در جهان خارجی حاالت مغزی یک به

بخشد؛ به این شخص، حاالت آگاهانة او را تعین می
معنا که تکرار حالت مغزی تکرار حالت آگاهانه را 

دنبال خواهد داشت. بنابراین، در جهان ما کامالً به
رسد که حاالت مغزی مشابه به نظر میقانونی به

 مد.حاالت آگاهانة مشابه بینجا
اما نکته اینجاست که در جهانی دیگر با قوانینی 

همان با من، شاید متفاوت، یک سیستم فیزیکی این
اصالً آگاهی نداشته باشد. این بدان معنا است که 
اتّصاالت قانونمند بین فرآیندهای فیزیکی و آگاهی، 

شود، بلکه خود نفسه از قوانین فیزیک منشق نمیفی
ن( و مستقل است، یا قوانینی یک قانون پایه )بنیادی

مختص به همان سطح و قلمرو )قوانین بنیادین 
روان(. در واقع، در آن جهان دوم، قوانین ـفیزیک

فیزیک برقرار است، اما قوانین مربوط به سطح 
آگاهی، وجود ندارد. در چنین جهانی، آگاهی هم 
نخواهیم داشت. در صورتی که اگر قوانین مربوط 

وانین فیزیک منشق بشود، هرجا سطح به آگاهی از ق
و قوانین فیزیک برقرار باشد، الجرم قوانین و سطح 
آگاهی هم اشتقاق خواهد یافت. نتیجه چالمرز این 
است که قوانین فیزیکی پایه باید با قوانین پایه 

های مرتبة دیگری تکمیل شود تا اتصال بین ویژگی
 سازی کند. های مرتبة باالتر را زمینهپایین با ویژگی

جان سرل، اما، پس از تبیین دو گونه 
های ضعیف و قوی در نوظهورگرایی که شبیه گونه

مثابه بیان چالمرز هستند، امکان پذیرش آگاهی به
کند. سرل یک امر نوظهوریافته قوی را رد می

زند که تشکیل یافته از را مثال می« س»سیستم 
عنوان بهاجزاء و عناصر الف و ب و ج و ... باشد. 

تواند یک قطعه سنگ باشد و این می« س»مثال، 
دهنده آن. های تشکیلعناصر هم مولکول

وجود دارد که « س»هایی در سیستم ویژگی

های الف و ب و ج و ... نیستند. ضرورتاً ویژگی
تواند ده پوند وزن داشته باشد می« س»برای مثال، 

ارند. هایش، ده پوند وزن ندیک از مولکولاما هیچ
نامد. شکل می« های سیستمخصیصه»ها را سرل این

 ها هستند. و وزن سنگ، از این دسته ویژگی
توانند از های سیستم میبرخی ویژگی

دهنده آن، نتیجه یا های عناصر و اجزاء شکلویژگی
تشکیل شوند؛ دقیقاً از همان طریقی که این اجزاء، 

ن دست های ایشوند. از نمونهترکیب و چیده می
توان شکل، وزن و سرعت را نام برد. ها میخصیصه

توانند های سیستم نمیاما برخی دیگر از ویژگی
صرفاً از طریق ترکیب و چینش اجزاء تشکیل شوند. 

ها باید در قالب تأثیر و تأثّرات علّی میان این ویژگی
عناصر و اجزاء، تبیین گردند. سرل این دسته دوم را 

گذاری نام 1«ریافته علّی سیستمهای نوظهوخصیصه»
کند. جامد بودن )جمود(، مایع بودن )سیالیّت( و می

 ها هستند. هایی از این خصیصهشفّافیت، نمونه
در نگاه سرل، یک ویژگی « آگاهی»ترتیب، بدین

نوظهوریافته علّی است. آگاهی یک خصیصة 
های نورونی است؛ به نوظهوریافته از برخی سیستم

های که جامد بودن یا مایع بودن، خصیصه همان ترتیب
های مولکولی هستند. یعنی به نوظهوریافته از سیستم

وسیلة فعل و تواند بهوجود آگاهی می باور سرل،
انفعاالت علّی بین عناصر و اجزاء مغز در سطح زیرین، 

تواند از ساختار صرفاً تبیین گردد. اما آگاهی نمی
ح اضافی دربارۀ روابط ها، بدون توضیفیزیکی نورون

 علّی بین عناصر و اجزاء مغز، تشکیل شود.
کند که این مفهوم از سرل تأکید می

« 1»نوظهوریافتگی علّی ـ که آن را نوظهوریافتگی 
تر نوظهوریافتگی ـ که نامد ـ باید از مفهوم قویمی

نامدـ متمایز شود. یک می« 2»آن را نوظهورگرایی 
است، اگر و تنها اگر « 2»تة خصیصه از نوع نوظهوریاف
باشد و نیروهایی علّی « 1»آن خصیصه، نوظهوریافتة 

داشته باشد که در قالب فعل و انفعاالت میان اجزاء و 
                                                                                
1. causally emergent system features 
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عناصر سیستم، قابل تبیین نباشد. اگر آگاهی یک 
تواند علّت باشد، می« 2»خصیصة نوظهوریافتة 

ا هچیزهایی شود که در قالب روابط علّی میان نورون
پذیر نیست. ایدۀ اولیة چنین دیدگاهی این است تبیین

های مغز جهش پیدا وسیلة رفتار نورونکه آگاهی به
 کند، اما پس از جهش، حیات خاص خود را دارد. می

طبق دیدگاه سرل، آگاهی یک خصیصة 
 تواند از سنخ نوظهوراست و نمی« 1»نوظهوریافتة 

کند که باشد. در واقع او تصریح می« 2»یافتة 
بداند، زیرا « 2»تواند هیچ چیزی را نوظهوریافتة نمی

پذیری )تعدّی( ای، اصل انتقالوجود چنین خصیصه
ترین نسخة آن، را مخدوش علیّت، ولو ضعیف

 (.Searl, 2008: 69-70سازد )می

 . شش فرضیۀ محوري موضع نوظهورگرایی قوي 3

کالیتون دیدگاه نوظهورگرایی قوی را در شش 
بندی کرده است که در اینجا با ر اصلی صورتمحو

 کنیم.نقل میتلخیص و اندکی تصرّف، 
ما فقط یک جهان طبیعی داریم که مادی  مونیسم:

اند که هرکس این مقدّمه را است. برخی گمان کرده
خواهد بود، اما هرچند مفهوم  1انگاربپذیرد، مادی

 قدر وسیع بود که اعتراضی را بریونانی ماده آن
دلیل تقابلی که نیانگیزد، در دورۀ روشنگری، بیشتر به

دکارت بین ماده و ذهن بر قرار کرد، مفهوم ماده 
 محدود شد. 

رسد جهان نظر میبه 2:پیچیدگی الیه به الیه
تر ساختاری الیه به الیه داشته باشد؛ واحدهای پیچیده

گیرند و خودشان، تر شکل میوسیلة اجزاء سادهبه
 شوند. تر میدهنده هویات پیچیدهاجزاء شکل

بسیاری از  3:عدم یکپارچگی قانون نوظهوریافتن
جزئیات فرآیند نوظهور یافتن ـ روش ظهور یافتن یک 
سطح از سطح دیگر، کیفیت و چگونگی سطح 

تر بر سطح باالتر، نوظهوریافته، میزان کنترل سطح پایین
 ر است. براساس مصداق امر نوظهوریافته،بسیار متغیّـو..

 4:های نوظهوریافتهالگوی سرتاسری الیه
های وسیع و مشترک بین امکان دارد برخی شباهت

اکثر مصادیق مختلف امر نوظهوریافته را تشخیص 
داده و از آن دفاع کنیم. ما در اینجا پنج مورد را 

، 2و ل 1کنیم: در هر دو الیة لطور خاص ذکر میبه
 ظهور یابد، 1از ل 2اگر ل

 2لحاظ زمانی و تاریخی، مقدّم بر لبه 1( ل1
 است.
وابسته است؛ بدین معنا که اگر  1به ل 2( ل2

 2داشت، کیفیات الیة لوجود نمی 1اوضاع الیة ل
 داشت. هم وجود نمی

 1حاصل میزان کافی از پیچیدگی در ل 2( ل3
 است.
تواند گاهی نوظهور یافتن برخی ( شخص می4

داند، می 1دربارۀ لکیفیات جدید را بر اساس آنچه 
توان نمی 1بینی کند. البته فقط بر اساس لپیش

ماهیت دقیق این هویات، قوانین حاکم بر تعامل 
نوظهور  1سطوحی که ناشی از لآنها، یا رشته

 خواهند یافت را تعیین کرد.
پذیری، قابل تقلیل به هیچ معنا از تقلیل 2( ل5
 نیست.  1به ل

های ی موارد، پدیدهدر برخ 5:علیت رو به پایین
کنند که قابل اعمال می 1تأثیر علّی بر ل 2موجود در ل

ناپذیری نیست. این تقلیل 1تقلیل به تاریخ علیت در ل
شناختی نیز شناختی نیست بلکه هستیفقط معرفت

هایی را تولید ای است که سیستمگونههست. جهان به
لّی های نوظهوریافتة آن، تأثیرات عکند که ویژگیمی

 کنند. متمایز خودشان را اعمال می

برخی استدالل 61:تکثّرگرایی نوظهورگرایانه
انجامد، ولی به دوئالیسم می 5اند که مقدمة کرده

گوید سطوح علیت رو به پایین، تا آنجا که می
های هر متمایزی در جهان خارج وجود دارند و ابژه

 شناختی، موجوداتینحوی هستیتوانند بهالیه می
                                                                                
1. Materialist 

2. Hierarchical complexity 

3. No monolithic law of emergence 

4. Patterns across levels of emergence 

5. Downward causation 

6. Emergentist Pluralism 
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نفسه باشند )نه تجمیع و تراکم سطوح پایه و فی
تر یا ذرات بنیادین(، صرفاً موضع تکثّرگرایی را پایین

که این موضع را دوئالیستی کند در حالیبیان می
نامیدن، بدان معناست که یک الیة خاص )الیهژۀ امر 

ها متمایز و ذهنی( را نسبت به سایر سطوح و الیه
 (.Clyton, 2004: 60-62برتر بدانیم )

 . نوظهورگرایی و ابتناء ذهن بر بدن4

بین  1تقلیل ناپذیری امر ذهنی، گاه با ارتباط ابتنائی
ای آن، تکمیل امر نوظهور یافته و پدیدۀ پایه

شود. رابطة ابتناء حاوی این نکته اساسی است می
که پدیدۀ نوظهور یافته، در عین داشتن یک وجود 

 وابسته باشد.  ایشمستقل، به پدیدۀ پایه
های فیزیکی ذهنی بر ویژگی هایویژگیابتنای 

بار دونالد دیویدسون مطرح کرد. او )بدنی( را اوّلین
های ذهنی وابسته و در وجود ویژگی»نویسد: می

های فیزیکی هستند. رابطة خویش، مبتنی بر ویژگی
ابتنای مذکور بدین معناست که هیچ دو رخدادی 

توانند از مالً یکسان باشند، نمیکه از نظر فیزیکی کا
لحاظ ذهنی متفاوت گردند. به بیان دیگر، هیچ چیز 

تواند از نظر فیزیکی تغییر کند، بدون آنکه نمی
(. Davidson, 1980: 214« )لحاظ ذهنی تغییر یابدبه

نکتة مهمی که در رابطة ابتنای ذهن بر بدن نهفته 
است، این است که اشیائی که در خصوصیات 

های شان تمایزناپذیر باشند، در ویژگیزیکیفی
 شان نیز تمایزناپذیر خواهند بود. ذهنی

، نوعی سوارشدن یک ویژگی بر «ابتنا»رابطه 
ای که تغییرات در گونهبه روی ویژگی دیگر است؛

ویژگی پایه موجب تغییر در ویژگی ابتنایافته شود. 
ه، البته این ویژگی ابتنایافته، برخالف ویژگی پای

 Pبر ویژگی  Qتواند فیزیکی نباشد: اگر ویژگی می
 Qباشد، هر تغییری در « مبتنی»از نظر وجودی 

رخ دهد. بنابراین، اگر  Pتواند بدون تغییر در نمی
)ویژگی پایه(  Pدو شیء مختلف در ویژگی 

)ویژگی ابتنایافته(  Qتمایزناپذیر باشند، در ویژگی 
                                                                                
1. Supervenience 

 بالعکس(. هم تمایزناپذیر خواهند بود )و نه
جگون کیم در توضیح اینکه چرا هر نوظهورگرا 

گوید: باید رابطة ابتنای ذهن بر بدن را بپذیرد، می
فرض کنید در یک شرایط خاص، یک پدیدۀ ذهنی 

بندی خاص از اوضاع مانند درد، از یک ترکیب
یابد. بعید است که هیچ نورونی، ظهور می
که انکار ای وجود داشته باشد نوظهورگرای برجسته
بندی کامالً یکسان اوضاع کند اگر ترکیب

فیزیولوژیکی دوباره رخ دهد، پدیده ذهنی کامالً 
یکسان نیز مجدّداً ظهور خواهد کرد، چرا که اگر 

نحوی غیر اتّصال بین درد و یک وضعیت نورونی، به
قانونمند و کامالً تصادفی باشد، چه دلیلی وجود دارد 

یت نورونی خاص )و نه که بگوییم درد از یک وضع
یابد؟ واضح است که سایر اوضاع نورونی( ظهور می

عنوان جزء اساسی ما باید سوپرونینس )ابتنا( را به
 (.Kim, 2006: 193نوظهورگرایی، لحاظ نماییم )

های اخیر، جان سرل اعتقاد دارد که در سال
های زیادی دربارۀ رابطة ابتناء بین پیشرفت
است. معنای ادعای ابتناء  ها صورت گرفتهویژگی

طور در فلسفة ذهن این است که حاالت ذهنی به
کامل به حاالت نوروفیزیولوژیک متناظرشان وابسته 
هستند؛ بدین ترتیب که هر تغییر در حاالت ذهنی، 
ضرورتاً با یک تغییر در حاالت نوروفیزیولوژیک 
متناظر، درگیر خواهد بود. مثالً اگر من از حالت 

نه چندان تشنه »به حالت ذهنی « نه بودنتش»ذهنی 
، تغییر وضعیت بدهم، باید تغییراتی در «بودن

ذهنی  حاالت مغزی من که متناظر با این تغییرات
 من است، اتفاق افتاده باشد.

مسئلة اصلی این است که آیا قوانین ابتنا، قوانینی 
یافته از ناپذیرند یا قوانینی انشعاببنیادین و تقلیل

الفلین قانون بنیادین را چنین ؟ مکزیکسطح فی
یک قانون بنیادین است، « ق»قانون »کند: تعریف می

نحو متافیزیکی توسط هیچ قانون اگر و تنها اگر به
بنابراین یک تعریف دو «. دیگری، ایجاب نشود

اگر »بخشی از ویژگی نوظهوریافته خواهیم داشت: 
« ژ»گاه باشد، آن« ج»یک ویژگی از جسم « ژ»
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با « ژ( »1نوظهوریافته است، اگر و تنها اگر: 
های ضرورت قانونی )نه ضرورت منطقی( بر ویژگی

نحو جداگانه مبتنی شود که به« ج»هایی از بخش
( برخی اصول و قواعدی که 2دارای آن هستند. 

« ژ»را به ویژگی « ج»هایی از های بخشویژگی
ه آنکه: سازد، قوانین بنیادین هستند. نتیجمرتبط می

اگر برخی از اصول ابتنا، از سنخ قوانین بنیادین 
های آگاهانه در زمرۀ گاه ویژگیباشند، آن

نوظهوریافتگان به شمار خواهند رفت و اگر قوانین 
های ابتنا، غیر بنیادین )اشتقاقی( باشند، ویژگی

آگاهانه هم برآیندی )نه نوظهوریافته( خواهند بود 
(McLaughlin, 2008: 93-94.) 

 . معضالت نوظهورگرایی5
نوظهورگرایی با وجود آنکه سعی کرده تعهد خویش 
به چارچوب کالن فیزیکالیستی را حفظ نماید و 
قلمروی شامل جواهر فرافیزیکی )از جمله روح 

اما  شناسی فلسفی داخل نسازد،دکارتی( را در هستی
همچنان از زوایای مختلف با اشکاالت جدی از 

یزیکالیست مواجه بوده و هست. در سوی فیلسوفان ف
 کنیم.باره اشاره میاینجا به چند اشکال مهم در این

 . ابهام در چگونگی ابتناء5ـ1
دهند که رابطة ها به این نکته توجه میفیزیکالیست

سوپرونینس )ابتناء(، فقط ادعای تعین یافتن یا 
وسیلة یک دسته ضرورت یافتن یک ویژگی به

گوید که کند، ولی نمیمطرح می های دیگر راویژگی
، مشتق یا «الف»های از ویژگی« ب»چگونه ویژگی 

شود یا چگونه این واقعیت که یک شیء نتیجه می
تواند براساس این است، می« ب»دارای ویژگی 

 است؟ « الف»واقعیت تبیین گردد که دارای ویژگی 
بخشی فی حد نفسه قابل تبیین رابطه تعیّن

ن رابطه یک واقعیّت پایه است و نیست، چراکه ای
بیش از این قابلیت تبیین ندارد. این دقیقاً همان 
چیزی است که نوظهورگرایان کالسیک دربارۀ 

های های نوظهوریافته با وضعیتارتباط ویژگی

 کنند.ایشان ادعا میپایه
رابطة ابتناء هرچند  به باور منتقدان نوظهورگرایی،

ست، اما کافی نیست. به برای نوظهورگرایان الزم ا
سادگی یک طرح جذاب دربارۀ ابتناء فقط به نظر کیم،

های ذهنی و فیزیکی تغییری بین دو دسته ویژگیهم
های کند. تقلیل ناپذیری ویژگی)بدنی( بیان می

ایشان، فقط یک های پایهنوظهوریافته به ویژگی
دهد؛ یعنی به ما خصیصة سلبی در اختیار ما قرار می

و « چه چیزی نیست»گوید که امر نوظهوریافته، می
 ، ساکت است. «چه چیزی هست»دربارۀ اینکه 

بنابراین، چیزی که نوظهورگرایی احتیاج دارد، 
یک توصیف ایجابی در قالب رابطة قوی و یکپارچة 

های در ویژگی« ج»( رابطة 1نحوی که: است؛ به« ج»
 وجود داشته باشد )در شرایطی که« ب»و « الف»

( 2یابد( و از ویژگی الف ظهور می« ب»ویژگی 
غیر قابل « ب»، ویژگی «ج»واسطة وجود رابطة به

باشد. به اعتقاد کیم، ارائة یک « الف»تقلیل به ویژگی 
توصیف ایجابی از نوظهورگرایی که چیزی بیش از 

ناپذیری باشد، باید در اولین مرحله از ابتناء و تقلیل
قرار گیرد وگرنه تئوری دستور کار نوظهورگرایان 

نوظهوریافتگی ذهن از بدن، بدون جذابیت و محتوایی 
 (.Kim, 2006: 197-201چندان، باقی خواهد ماند )

سازند البته طرفداران نوظهورگرایی خاطرنشان می
که این نظریه بیش از آنکه یک تئوری دربارۀ انتقال 

های مختلف باشد، دربارۀ اصل بین سطوح و الیه
ها و سطوح مجزاست، چراکه اینکه انتقال یهوجود ال
دهد. سطح ها، بسیار متفاوت و متنوع رخ میبین الیه

شیمی به سطح فیزیک از طریقی متفاوت از وابستگی 
سطح ارگانیسم به سطح سلولی ارتباط دارد و هر 

ها متفاوت از اتصال آگاهی به وضعیت دوی این
. آنها اعتقاد (Clyton, 2004: 53های مغز است )نورون

تواند تعهد علم برای فهم بهتر می« مونیسم»دارند که 
ها را بیان کند، چراکه ما روابط داخلی سطوح و الیه

های ناشی از اتصال دو جوهر متفاوت را از دشواری
کند. اما چیزی بیش از این دربارۀ نحوه دکارتی رها می

ایان دهد. نوظهورگرها ارائه نمیو چگونگی اتصال الیه
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به محذورات دو رقیب خویش )فیزیکالیستها و 
 . دهنددوئالیستها( در این مسئله نیز توجه می

 . علیت ذهنی7ـ1
علیت رو به »تر، مربوط به مسئلة غامض و پیچیده

های نوظهوریافته پایین است؛ این ایده که ویژگی
شان را رو به پایین اعمال کنند توانند تأثیر علّیمی

تر اثر بگذارند. علیت دهای سطح پایینتا بر فرآین
طور خاص، علیت ذهن به بدن، ذهنی، و به

 مصداقی از علیت رو به پایین است.
تردیدی وجود ندارد که نوظهورگرایان به علیت 

های نوظهوریافته باید رو به پایین نیاز دارند. ویژگی
برخی کارهای جدی انجام بدهند که شامل تأثیرات 

ین است؛ تأثیرات بر رویدادهای علّی رو به پای
موجود در سطح صرفاً فیزیوشیمیایی. ما در زندگی 
روزمره خود موارد بسیار زیادی از علیـت ذهنی را 

کنیم؛ چه علیت ذهن به ذهن )که یک تجربه می
ویژگی/ حالت ذهنی، باعث یک ویژگی/ حالت 

شود(، و چه علیت ذهن به فیزیک ذهنی دیگر می
الت ذهنی، موجب یک ویژگی/ )که یک ویژگی/ ح

گردد(. مثالً در افعال اختیاری ما، حالت بدنی می
دارند تا هایمان اعضای بدنمان را وا میامیال و اراده

 در اشیاء پیرامون تغییر ایجاد کنند. 
همة ما باور داریم که ذهن توانایی ایجاد تأثیر 

صورت علیت علّی در جهان فیزیکی را دارد؛ چه به
به اینکه بستنی خوشمزه « باور»ای ذهن )مثالً ذهن بر

شود( و چه به خوردن آن می« میل»است، موجب 
به کتاب « میل»علیت ذهن برای فیزیک )مثالً 

لحاظ شود(، ولی بهمطالعه می« عمل»خواندن، باعث 
 توان این فرآیند را تبیین کرد؟ فلسفی چگونه می

م دکارتی، اکثر فیلسوفان قرن بیستم با نفی دوئالیس
دلیل معضلی که در ارتباط و تأثیر متقابل دو جوهر به

دیدند، نظریات مختلف متفاوت مجرد و مادی می
ها تا فیزیکالیستی را بنیان نهادند. غالب فیزیکالیست

به امروز اعتقاد داشته و دارند که علیت ذهنی، 
مشکلی برای دوئالیسم و مؤیدی برای فیزیکالیسم 

ن، همچنان پرسش از وجود و نحوۀ است. با وجود ای
علیت ذهنی در مباحث بعدی فلسفة ذهن، جایگاه 
واالی خود را حفظ کرده است. مسئلة علیّت ذهنی از 

رود که هر نظریه دربارۀ رابطة شمار میمسائلی به
 .ای برای تبیین آن داشته باشدبدن، باید ایدهذهن ـ 

کیم در تبیین معضل علیت ذهنی 
ن، اعتقاد دارد هر کس بخواهد دربارۀ نوظهورگرایا

های نوظهوریافته سخن تأثیرات علّی ویژگی
بگوید، با این الگو مواجه است: هرگاه یک ویژگی 

های خاص پدید آید، بر برخی ویژگی Mذهنی 
شده است و این ویژگی فیزیکی، « مبتنی»فیزیکی 

تواند در تولید رفتارهای بدون هیچ معضلی می
ای برای ی بگذارد. حال چه اثر علّیمختلف، اثر علّ

M رسد که نظر میماند؟ بهباقی میM وسیلة بهP ،
ضل معاز تأثیرگذاری علّی محروم شده باشد. 

دهد ، این تصویر را به ما ارائه می1محرومیت علّی
 های فیزیکیِ پایةهای ذهنی، با ویژگیکه ویژگی

که در  گیرند؛ رقابتیآنها، در رقابت علّی قرار می
های فیزیکی بدون مشکل با رفتار آن، ویژگی

کنند و در نتیجه فیزیکی )معلول( ارتباط برقرار می
دادن های ذهنی باید یا راهی برای انجامویژگی

شان همان کاری بیابند که قبالً توسط پایة فیزیکی
 انجام شده است یا با محرومیت علّی مواجه شوند.

اتفاق  tدر زمان که  Mفرض کنید ویژگی ذهنی 
ابتناء دارد. همچنین  Qافتد، بر ویژگی فیزیکی می

را  P، ویژگی فیزیکی Mفرض کنید ویژگی ذهنی 
تواند یک علیت فیزیکی نیز می Qشود. آیا باعث می
 Mداشته باشد؟ تأیید و تصدیق علیت  Pبر روی 

در همان زمان،  Qو انکار علیت  tدر زمان  Pبرای 
اصل بسته بودن علیت »ار از یک نقض و تخلف آشک

نیز  Qاست. اما تأیید اینکه ویژگی « در قلمرو فیزیکی
دنبال دارد که علیت فیزیکی دارد، این پرسش را به

ماند؟ باقی می Mای برای مشارکت چه عملیات علّی
گونه علیت ذهنی در معرض محرومیت علّی بدین

                                                                                
1. Causal Exclusion 
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 د. کنگیرد و علیت فیزیکی، حق تقدم پیدا میقرار می
مراتب بیش رسد با علیتی بهنظر میبنابراین به

طور ، بهPو هم  Mرو هستیم! هم از نیازمان، روبه
را دارند.  Fجداگانه شرایط علیت کافی برای 

که به زنجیره علّی همچنین ممکن نیست مادامی
 Mو از  Mبه  Pاندیشیم )از درگیر در این مسئله می

رهایی یابیم؛  1گانه( از تهدید تعیّن علّی چندFبه 
-، رضایتMو  Pضمن اینکه تصور رابطة علّی بین 

گفته دربارۀ بخش نیست،چراکه با مشکالت پیش
فیزیک و نقض اصل بستار فیزیک ـعلیت بین ذهن

 (.Kim, 1998: 41-44روست )روبه
تعین علّی مضاعف بدین معناست که حتی اگر 

داشته یکی از دو علت )مثالً علت ذهنی( هم وجود ن
دلیل علّت دیگرش )علت باشد، همچنان معلول، به

فیزیکی( اتفاق خواهد افتاد، حال آنکه این مسئله با 
شهود عمومی دربارۀ علیت حاالت ذهنی برای 
حاالت فیزیکی و رفتاری، در تعارض جدی است. 

بندی تیموتی کونور و جان رُز چرچیل در یک صورت
اند که با دهجدید، مشکل علیت ذهنی را تبیین کر
 اندکی تصرف و تغییر، به شرح زیر است:

الف( علیت یک رابطة واقعی غیر قابل تقلیل به 
 های پایة دیگر در جهان است.خصلت

ب( علیّت مستلزم وجود نیروهای علّی بنیادین 
ای که چالمرز نیز دربارۀ علیت رو به است؛ نکته

پایین در نوظهوریافتگی قوی، بدان تصریح کرده 
د. چیزی که عالوه بر قوانین ظهور و بروز امر بو

 نوظهوریافتة قوی از سطح فیزیکال است.

واسطه نیروهای علّی های علّی بهج( ویژگی
های علّی کامالً یابند؛ بدین معنا که الگوتشخّص می

 دهند.مشابهی ارائه نمی

د( هیچ ویژگی ذهنی با هیچ ویژگی فیزیکی، 
 همانی ندارد.این

های فیزیکی های ذهنی بر ویژگییهـ( ویژگ
 شوند.مبتنی )سوپروین( می

                                                                                
1. Overdetermination 

و( شانس وقوع هر رویداد فیزیکی، کامالً 
شود وسیلة رویدادهای فیزیکی مشخّص میبه

 )اصل بستار فیزیک(.

وجود دارد « ذ»ز( یک رویداد تأثیرگذار ذهنی 
است و فعالیت « ذ»که مصداقی از ویژگی ذهنی 

ـ که « ف»رویداد فیزیکی از فعالیت « ذ»رویداد 
است ـ مجزاست و این فعالیت « ذ»پایة فیزیکی 

 کند. نحوی از قلمرو فیزیک تجاوز میذهنی به

 ، یا«ذ»ح( ویژگی ذهنی 

را تولید « *ذ»( مستقیماً رویداد ذهنی بعدی 1ـح
 کند، یامی

را  «*ف»( مستقیماً رویداد کامالً فیزیکی 2ـح
 شود.باعث می
 دلیل الف و ب و هـ( است. )به غلط 1ـط( ح

درست باشد، رویداد فیزیکی  2ـی( اگر ح
یابد: وسیلة دو چیز تعین علّی مضاعف میبه «*ف»

وسیلة رویداد فیزیکی و هم به« ذ»وسیلة هم به
 «(.ز»دلیل دیگر )به

فیزیکی وجود  ـک( تعین علّی مضاعف ذهنی 
اینکه در  دلیلدلیل الف و ب، و البته بهندارد؛ به

صورت فقدان هر یک از علل )و از جمله علّت 
ذهنی(، معلول رخ خواهد داد و این عمالً انکار 

 علیت ذهنی خواهد بود.
اش، های اولیهبندیاین استدالل، مانند صورت

ها/ گرایانه )که قائل به تقلیل ویژگینتایجی تقلیل
حاالت ذهنی به سطح صرفاً فیزیکی هستند( یا 

انه )که صرفاً قائل به مفاهیم ذهنی گرایحذف
هایی ذهنی در جهان(، طلب هستند، نه واقعیت

یافته، دچار کند، چراکه ویژگی ذهنی غیر تقلیلمی
 آید.محرومیت علّی است و کاری از آن بر نمی

در نگاه کونور و چرچیل نیز یک پاسخ به 
گیری فوق از استدالل محرومیت علّی، این نتیجه

گرایی و نه زینة سوم، یعنی نه تقلیلاست که به گ
گرایی، بلکه نوظهورگرایی، توجه کنیم. به نظر حذف

عدم پذیرش اصل بستار علل فیزیکی برای  آنها،
گرایانه گرایانه یا تقلیلگیری حذفمسدود کردن نتیجه
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اما  (.Connor and Churchill, 2010: 48-54کافی است )
ی، رد بستار روشن است که منتقدین نوظهورگرای

فیزیک را عدول از تمامیت و پیشگو بودن علم 
دانند و فیزیک نسبت به رویدادهای فیزیکی می

 دارند.گونه که از کیم نقل کردیم، روا نمیهمان
های دونالدها استدالل کیم علیه علیت ویژگیمک

دانند، ولی مدعیند ابتناء یافته را دقیق و قدرتمند می
ر خودشان، پاسخ کیم را بدهند. توانند از مسیکه می

جا این است که چرا ویژگی پرسش آنها در این
ابتناءیافته، یا باید قابل تقلیل باشد یا فاقد تأثیر علّی؟ 

دهند که اگر یک آنها به این مقدمة مقبول، توجه می
لحاظ علّی تأثیرگذار ویژگی، مصادیقی دارد که به

است، و اگر هستند، آن ویژگی دارای نیروهای علّی 
ناپذیر باشند، های سطوح باالتر، تقلیلویژگی

ارتباطات علّی مستقلی خواهند داشت؛ یعنی واجد 
های یک نمودار علّی متفاوت از آنچه ویژگی

ساز فیزیکیش دارند، خواهند بود. بنابراین، محقق
توانند های ابتناءیافته مینیروهای علّی ویژگی

به نمودارهای علّی  نمودارهای علّی متفاوتی نسبت
اند، داشته ای که بر آنها مبتنی شدههای پایهویژگی

ای وجود های نوظهوریافتهتوانند ویژگیباشند؛ می
لحاظ علّی مرتبط با تأثیری باشند داشته باشند که به

گونه علیت مضر رو کنند، حتی اگر هیچکه ایجاد می
 MacDonald andبه پایین، نداشته باشند )

MacDonald, 2010: 156-157). 
البته این نکته که الگوی تأثیرگذاری علّی توسط 

های فرافیزیکی را نباید با نمودار نیروهای ویژگی
های فیزیکی قیاس نمود، علّی در سطح ویژگی

سخن قابل تأمّلی است. طبیعتاً اگر براساس 
نوظهورگرایی قوی، قائل به سطحی فراتر از فیزیک 

ذهنی شده باشیم، کامالً های و مختص ویژگی
محتمل خواهد بود که تصور خویش از نحوۀ تأثیر 

های زیرین را متفاوت و تأثّرات بین این الیه با الیه
های متداول های فیزیکی و فرمولاز تأثیرگذاری

دربارۀ نیروهای علّی فیزیکی، شکل بدهیم. یک 
سطح از واقعیت فرافیزیک، ممکن است طی 

های ر شبیه و متفاوت با فرمولالگوهایی بسیار غی
 های علّی خویش را اعمال نماید.فیزیکی، دخالت

اما توضیح فوق، گذشته از اینکه مطلب چندان 
ایجابی دربارۀ چیستی این الگوها در اختیار ما قرار 

تواند از سوی منتقدین نوظهورگرایی دهد، مینمی
با این اشکال مواجه گردد که دخالت سطح 

سطح فیزیک ـ ولو از طریق الگوهایی  فرافیزیک در
ـ همچنان غیر شبیه به فرمول نیروهای علّی فیزیکی

دخالت قلمرو فرافیزیک در قلمرو فیزیک خواهد 
بود. معلوم نیست مدافعان این دیدگاه چرا اصرار 

 اند؟ دارند که اصل بستار فیزیک را نقض نکرده
تالش دیگر مدافعان نوظهورگرایی این بوده که 

های نوروشیمیایی های ذهنی بر ویژگییت ویژگیعل
و فیزیکی را از تصویر علیت رو به پایین خارج کنند. 

چیزی است  در توضیح ایشان، علیت ذهن بر بدن،
نامیده شود. البته این « علیت سیستماتیک»که باید 

الیة هستی که به نسخه از نوظهورگرایی، مدل الیه
شود را نیز رد قسیم میها تسلسله مراتب مجزّای الیه

مثابه سلسله مراتبی از کند. جهان در این نگاه، بهمی
ها ها، سلولها، مولکولهای خودمختار، شامل اتمالیه

و... نیست، بلکه تودرتو و در هم تنیده است و چنین 
ای باالتر از های ذهنی در الیهنیست که ویژگی

  رفته باشند.های بیولوژیکی )نوروشیمیایی( قرار گویژگی
ها و بنابراین بهتر است جهان را به سیستم

ها. ها و زیر الیهها تقسیم کنیم؛ نه به الیهزیرسیستم
در این صورت، نقض اصل بستار علل فیزیکی هم 

های ذهنی دلیلی برای نگرانی نخواهد بود. ویژگی
های نوروشیمیایی حاالت وسیلة ویژگیکامالً به

شوند، یا با آنها نمی 2، محققیابندنمی 1مغزی تعین
های ذهنی کامالً وسیع همان نیستند، بلکه ویژگیاین

مکانی، ـهای زمانیگرا هستند که به سیستمو برون
هایی دارای فعل و انفعاالت تعلّق دارند. چنین سیستم

و اتصاالت پیچیده بین ذهن و مغز، ذهن و بدن، یا 
های سیستم ذهن و محیط اجتماعی است. تحلیل کامل

                                                                                
1. Determination 

2. Realization 
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ذهنی، نیازمند مراجعه به فرآیند تکاملی آنها و بستر 
های ذهنی را تاریخی آن است تا ابعاد تاریخی ویژگی

 (.Silberstein, 2006: 204-205روشن سازد )

اي با حدوث مونیسم دوجنبه مالصدرا،طرح . 6
 جسمانی

صدرالمتألهین در سنت فلسفی اسالمی، نفس را 
داند؛ یعنی دی )بدن( و مجرد میدارای دو جنبة ما

ای از خود نفس بدن نیز در نظر وی، رتبه و جنبه
است. بدین ترتیب، بیش از آنکه در اندیشة صدرا 

مثابه دو جوهر مجزا( سخن بدن )به ـاز رابطة نفس
گفته شود، باید از رابطة جنبه مادی نفس با جنبة 
مجرد آن بحث کرد. او معتقد است ما یک جوهر 

 حد هستیم که دو مرتبة مجرد و مادی دارد. وا
مالصدرا خود سه نوع وجود جوهری تصویر 

کند؛ وجود ماده محض، وجود مجرد محض، می
ها بندی، ابتدا صورتوجود نفس. او در این تقسیم

کند و در میان صور را به مادی و مجرد تفکیک می
کند: صور منغمر ی نیز دو نوع صورت معرفی می

صور مرتفع از ماده، یعنی عقول مفارق که  در ماده و
تعبیر وی، در ذات و فعلشان، روحانی و فرامادیند. به

صور مادی محض نیز در ذات و فعل خویش، 
جسمانی هستند. اما نفس، عالوه بر تصرف و تعلق 
ذاتی به بدن، تصرفاتش در بدن، مانند تصرف 
مفارقات در اجسام نیست، زیرا نفس در ذات خود، 

شر در تحریکات جزئی و ادرکات جزئی است و مبا
پذیرد شود و استکمال میاز این طریق منفعل می

 (.347ـ348/ 8: 1981)مالصدرا، 
صراحت، عوالم وجود را به سه عالَم صدرا به

کند؛ بدین تمایز که عقل، نفس و طبیعت تقسیم می
کلّی از کثرت مبراست، دومی از کثرت مکانی اولی به

ادی مصون است و سومی محل انواع و انقسام م
(. 61ـ62/ 9کثرات و تضاد و انقسام است )همان: 

بدین ترتیب، وجود نفس، نه مادی محض است و نه 
حظّی ـ ولو قلیل »مجرد محض، بلکه به تعبیر صدرا 

( و در عین حال با بدن، 17)همان: « ـ از تجرد دارد

 دهد. یک نوع واحد طبیعی )مادی( را شکل می
مهم دیگر که در اندیشة صدرا وجود دارد  نکتة

و تا حد زیادی با نظریة نوظهورگرایی قوی نزد 
فیلسوفان قرن بیستم به بعد، همخوان است، 

است. در این دیدگاه، نفس « حدوث جسمانی نفس»
ترین دارای مقامات و درجاتی است که ابتدا از پایین

 یابد.شود و تکون میترین مرتبه شروع میو مادی
به بیان دیگر، حدوث نفس صرفاً مادی و جسمانی 

تدریج و در طول زمان، با حرکت است که به
پذیرد و واجد جوهری خویش، کماالت باالتر را می
 گردد.جنبة مجرد و کماالت ذومراتب آن می

سینا و سایر فیلسوفان مشاء، بر خالف نظریة ابن
افالطون و دکارت و تابعینشان، نفس را قدیم و 

همراه بدن مادی دانند بلکه حادث بهزلی نمیا
کنند. البته این با ماهیت روحانی داشتن معرفی می

نفس در نظر ایشان، منافات ندارد و در نتیجه نفس، 
خواهد بود. بدین  البقاء ةالحدوث و روحاني ةروحاني

ترتیب، تعلق به یک بدن خاص نیز جزو عوارض 
شود. شیخ و ملحقات ذات روحانی نفس تلقی می

اشراق نیز در آراء و نظرات خویش، در چارچوب 
 همین دیدگاه سخن گفته است. 

تر تر و مادیاما صدرالمتألهین، نفس را جسمانی
بیند. او عالوه بر توضیحات مفصلی که دربارۀ می

عنوان یک نوع طبیعی ترکیب اتحادی نفس و بدن به
دارد، نظریة جسمانی الحدوث بودن نفس را مطرح 
کرده است. نفس در نگاه وی، نه تنها قدیم و ازلی 
نیست بلکه ابتدا حدوث روحانی نیز ندارد و در یک 
زمان خاص، از وجود مادی جسم )بدن( حادث 

، ابتدا دیدگاه الهیات شفاشود. او در حاشیه بر می
باره مشاء و مشهور فالسفه زمان خویش را در این

ن معتقد بوده است؛ کند که قبالً خود نیز بداتقریر می
یعنی همین نظریه که اگر نفس از حیث ذات 

مجرد و از حیث قوای علمی و افعال، مادی  خویش،
 و حادث بدن باشد، از یک جهت مسبوق به استعداد

 از اما به زوال آن خواهد بود زایل به حدوث آن و
مسبوق به  غیر حقیقتش، مبدأ یا حقیقتش جهت
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 و فساد آن خواهد بودبه  فاسد غیر و بدن استعداد
 مادیات، بدان ملحق نخواهد شد. از عوارض چیزی

ای که پس از تحقیقات در ادامه به نظریه مالصدرا
 پردازد؛ اینکه نفسمی و رفع اشکاالت، اختیار کرده،

مختلف جوهری دارد؛ در  نشئات و انسانی، مقامات
حدوث مادی دارد و در  پیدایش خویش، ابتدای
 بنابراین، نفس یابد.وجودی می اشتداد و ترقی ادامه،

است؛  البقاء و روحانية الحدوث جسمانية در حقیقت،
مادرش نیاز دارد و  و رحم که ابتدا به مانند طفلی

کند )مالصدرا، پیدا می دوکه بعداً از این استغنائی
، با تعابیر مختلف عرشیه(. او همچنین در 171تا: بی

یش خویش و سپس بر مادّت نفس در ابتدای پیدا
 ظهور مراتب فرامادی آن تصریح دارد. 

 ای که در این دیدگاه از نفس تکوناولین نشئه
طبیعی،  است، سپس صورت جسمانی قوۀ یابد،می

سپس  حساس در مراتب مختلف آن، نفس سپس
مرتبة  و در نهایت، نفس ناطقه، سپس متفکر، نفس
فعال )همو،  عقل حد مختلفش، تا درجات در عقل

 صدرا، نظر در انسانی نفوس ،بنابراین(. 235: 1361
 مادینیز  حدوثشان که هستند مادی صور ۀزمر در

 استعداد به نیل از پس و زمان طول در البته. است
 تجرد حالت و یافته ترفع آن از ماده، در خاصی

 یوضعیت تجرد، حالت همین اینکه ضمن ؛یابندمی
 ةنتیج در دتوانمی و بوده ذومراتب و پذیرتشکیک
 . پذیردب ضعف و شدت جوهری، حرکت
 باید را مادی بدن و مجرد روح آنکه دیگر ةنکت

 نفس همان که دانست واحد جوهر یک از جنبه دو
 .است آدمی

 . تشابه و تفاوت نظر مالصدرا با نوظهورگرایان7
 قرابت نفس، جسمانی حدوث اندیشه ةمالحظ با

 آشکار نهنوظهورگرایا هایتئوری با آن فراوان
 که قوی نوظهورگراییهای با تئوری البته شود؛می

 درجه ةنتیج اما فیزیک سطح از فراتر را ذهن
 از که داندمی فیزیک سطح در پیچیدگی از خاصی

نظریة مالصدرا،  .یابدمی ظهور و کندمی جهش آن

از این جهت بسیار شبیه نوظهورگرایی است و 
 است.  حدود سه قرن پیش از آنها بیان شده

البته نفس در نگاه صدرالمتألهین، الیه و سطحی 
جدا از سطح مادی نیست که با آن در تعامل باشد، 
مجموع مرتبة مادی و مرتبة مجرد است که مجموعاً 

شکل یک جوهر و صورت واحد، یک نوع طبیعی به
دهند. بدین ترتیب، هر عضوی از بدن هم را شکل می

توان ز این لحاظ میای از آنست. اجزو نفس و جنبه
نظریة صدرا با نوظهورگرایی قوی را منتفی « عینیّت»

دانست، چراکه نوظهورگرایان، سطح فرافیزیکی ذهن 
دانند که یافته و برآمده از سطح فیزیکی میرا جهش

پس از ظهور، در عین تمایز و جدایی، با سطح 
 فیزیکی در تعامل علّی است. 

ایان با عالوه، تفاوت مهم نوظهورگربه
صدرالمتألهین در این است که آنها قائل به جهش 

از جوهر کامالً « های فرافیزیکیویژگی»و ظهور 
فیزیکی هستند. به هر حال، نوظهورگرایان نیز 

شوند که ها تعریف میای ذیل فیزیکالیستگونهبه
وجود جوهر غیر فیزیکی را در عالَم )الاقل عالَم 

در تالشند با حفظ این  کنند. آنهاممکنات(، نفی می
دیدگاه فیزیکالیستی که تنها جوهر فیزیکی بدن در 
وجود انسانی تحقق یافته است، حاالت ذهنی را 

هایی فرافیزیکی که بر این جوهر مثابه ویژگیبه
شوند، تبیین نمایند. اما مالصدرا فیزیکی حمل می

های مثابه صفات و ویژگینفس و حاالت آن را به
کند؛ نفس در نگاه وی امتداد بدن و یبدن لحاظ نم

دهندۀ جوهر واحدی است که با حفظ اتحاد شکل
خویش، دارای دو مرتبة مادی )بدن( و مجرد 
است؛ بلکه نفس، خود همان جوهر واحدی است 

 نام بدن نیز دارد.ای مادی بهکه مرتبه
طبیعتاً چنانچه طبق دیدگاه نوظهورگرایی، حاالت 

رافیزیکی برای جوهر مادی هایی فنفس را ویژگی
بدن بدانیم، آگاهی به خود و اساساً جوهر مدرِک 
اشیاء و حاالت مختلف بیرونی و درونی، همان بدن 
صرفاً مادی خواهد بود و باید برای حمل 

دنبال هایی فرافیزیکی بر این جوهر فیزیکی، بهویژگی
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ها، هویاتی غیر تقریری مناسب بود؛ چه اینکه ویژگی
قائم به وجود جوهر هستند. همچنین تبیین  مستقل و

عنوان یک به« خویشتن»ادراک حضوری نسبت به 
وجود مستقل قائم به خویش، تا حد زیادی دشوار 
خواهد شد، زیرا بر اساس نوظهورگرایی، آنچه این 

هایی مجرد دهد، ویژگیادراک حضوری را شکل می
ها است که بر جوهر بدن حمل شده و این ویژگی

توانند هویاتی قائم به خویش باشند. اما طبق نمی
دیدگاه صدرا، مرتبة مجرد نفس، کلیت این مجموعة 

مثابه یک جوهر واحد منسجم مجرد را بهـمادی
کند که خود آن مرتبة مجرد، جنبه و ادراک می

 ای از همین جوهر واحد است. مرتبه
همچنین مطابق نوظهورگرایی، هرگاه پایة 

)یعنی وضعیت فیزیکی بدن، شامل  فیزیکی ابتناء
وجود آید، همان های آن( بهها وسلولنورون
های فرافیزیکی )یعنی حاالت ذهنی( نیز ویژگی

دوباره ابتناء و ظهور خواهد یافت. ولی این برای 
تبیین حیات پس از مرگ )و اضمحالل بدن( کافی 
نیست؛ کما اینکه حتی اگر پیدایش بدنی دیگر و 

و مثل بدن سابق را قابل تبیین و کامالً شبیه 
همانی این جوهر متأخر با آن پذیرش بدانیم، این

جوهر سابق، که در حیات پیش از مرگ پایة ابتناء 
های ذهنی بود، از بین رفته و در نتیجه ویژگی

تواند موضع پاداش و عقاب برای جوهر الحق نمی
رفتار جوهر سابق باشد، چه اینکه جوهریت 

در این دیدگاه، نفی شده و تنها حاالت ذهنی 
 جوهر قائم به خویش، همان بدن فیزیکی است. 
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نظریة صدرالمتألهین همانند نوظهورگرایی قوی، با هر 
دو چالش مذکور در این مقاله )ابهام در چگونگی 
ارتباط و علیت ذهنی( مواجه است. مونیسم 

های معاصر با در برابر فیزیکالیست ای صدرادوجنبه
رو می شود که ارتباط جنبة فرامادی این پرسش روبه

دهد؟ نفس با جنبة مادی آن را چگونه توضیح می
همچنین مسئلة علیت ذهنی را با کدام الگوی ایجابی 

 نه فیزیکالیست فیلسوفان البتهکند؟ حل و فصل می
 تاشکاال این اظهار به صدرا ةنظری برابر در

 چه و اشاره مورد را او ةنظری حتی نه و اندپرداخته
 و اشکال مناط که آنجا از اما. اندداده قرار مطالعه بسا

 نوظهورگرایان و دوئالیستها با صدرا مشترک وجه
 ایرادات توانمی است، یکسان جهت این در فرامادی،

 . کرد بازسازی نیز صدرا حکمت ةنظری علیه را مذکور

)ابهام در نحوۀ ارتباط مجرد  ل اولدر مورد اشکا
 اصرار بر اینکه صدرالمتألهین با تقلیل دوبا ماده(، 

 دوئالیسم علیه جوهر، یک به( دوئالیسم) جوهر
 تواندنمی ،است کرده استدالل دکارتیـسینوی
 فرافیزیکی ةجنب دو هرحال، به که، چراباشد راهگشا

 با یعلّ تعامل در صدرایی،واحد  جوهر از فیزیکی و
 فیزیکالیست، فیلسوف با مواجهه در و هستند هم

 فوق اشکاالت حل بری تعامل این توضیح به ناچار
ها برای توضیح ارتباط دو فقط دوئالیست .خواهد بود

فرامادی و مادی، با پرسش فوق مواجه « جوهر»
شدند و فیلسوفان صدرایی نیز برای توضیح دو 

 رو هستند. لش روبهفرامادی و مادی، با این چا« مرتبه»

 اسالمی فیلسوفان سایر و صدرا آثار در مطالعه با
 به مربوط مباحث در غالباًآنها  که شودمی روشن
 مد را نفس بودن فرامادی چرایی اثبات نفس، تجرد
 نیز نفس قوای به مربوط بخش در. اندداشته نظر

 نفس وحدت عین در قوا کثرت تبیین اصلی، هدف
 صدرامال نظریة در نهایتاً تبیین ینا. است مجرد بوده

 و خواننده ذهن در درک قابل غیر یتعابیر به
 مفاهیم به احاطه یا گرایش چندان که فیلسوفی

 همین حتی در اینکه گو ؛انجامدمی، ندارد عرفانی
 و نحوه»دربارۀ  تفصیلی قابل مطلب نیز موضع

 بر تأثیرگذاری و بدن با نفس قوای اتصال« چگونگی
 جسمانی حدوث به مربوط بحث در. یابیدینم ،آن

 جنبه علّی ارتباط چگونگی ۀمفقود ةحلقنیز  نفس
 .شودمی احساس آن، مادیفرا جنبه با مادی

 در مفقود شاید و الغر بخش این توانمی البته
 به را اسالمی فیلسوفان سایر و صدرالمتألهین ةنظری
 آنها، روزگار در ابهام و پرسش این اهمیت عدم
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 محکمی دالیل که آنگاه ایشان نظر در. دانست بوطمر
« چگونگی» تبیین گردید، اقامه نفس تجرد« چرایی» بر
 تحلیل صعوبت دلیلبه و نداشته اولویت چندان آن

 و مادی قوانین و مفاهیم با فرامادی وجود یک
 طور به اما. است شده گذراز آن  اجمالبه فیزیکی،

 لسوفانفی اشکال و پرسش به ناظر و خاص
 فیلسوفان و صدرا اشارات به توانمی ،فیزیکالیست

« حیوانی روح» یا« بخاری روح»دربارۀ  او از پیش
 واسط نقش خودشان، تصریحبه که چیزی ؛توجه کرد

 .کندمی ایفا مجرد را نفس و مادی بدن بین
 لطیف جرم» ینوع را حیوانی روح صدرامال

 کثیف مجس» این ورای که کندمی قلمداد« روحانی
ماده  بین آن وساطت و لطافت و شده واقع« ظلمانی

 پدید نفس قوای برای اسباب ایگونه مجرد، و
 قوای ،واقع در. یابند سریان بدن یاعضا در تا آورده
 تعلق بخاری لطیف جرم این به اول ةوهل در نفس

 بدن یاعضا در ثانی، ةوهل در آن ةواسطبه و یابدمی
. او (151ـ152/ 4: 1981 ،مالصدراشود )می منتشر

در جای دیگر، توسل به این جوهر لطیف را مستند 
« روح»کند که اطبای آن دوران، به چیزی می

امروزه با پیشرفت (. 75ـ76/ 9نامیدند )همان: می
مشخص شده که طرح روح حیوانی  عصابعلوم ا

غلط بوده و آنچه بدین نام خوانده شده و  ساساز ا
ماده و مجرد دانسته شده، همان  دارای هویتی بینابین

جریان الکتریکی حاصل از اتصاالت نورونی مغز تا 
 است.  عضاتک ادر تک عصابسررشتة ا

سینا و گونه که ابنتواند آنچنین واقعیتی نمی
صدرا و دیگران سعی در توضیحش داشتند، مبین 
رابطة مجرد و ماده باشد؛ هرچند فارغ از نادرست 

و فیلسوفان قدیم دربارۀ روح بودن تصور پزشکان 
تواند پاسخ روشنی حیوانی، حتی همین مقدار هم نمی

برای تبیین نحوۀ رابطة علّی مرتبة فرامادی با مرتبة 
 اشارهمادی، پیش روی فیلسوف فیزیکالیست بگذارد. 

 از بخشی هم که واسطه لطیف جرم یک به
 از بخشی هم و باشد داشته را مادی خصوصیات
 تأثیر دربارۀ قواعد پرسش د را،مجر خصوصیات

 مندمکان موجود بر( مجرد نفس) فرامکان موجود
 ابهامات بر بلکه ،گویدنمی پاسخ را( لطیف جرم)

 دارای باید را مندیمکان و مکان آیا. افزایدمی
 بدانیم ضعف و شدت از مختلف درجات و تشکیک

 حضور نحویمجرد به تا مادی مراتب تمامی در که
 در باالخره مندیمکان و مندیزمان اینکه یا دارد،
 به آن، از فراتر موجود و رسدمی پایان به اینقطه
 کهـ  است صحیح دوم شق اگر رسد؟می کامل تجرد

 فیلسوفاندیگر  و صدرا عباراتاز  بسیاری ظاهر در
 از پرسش همچنان ـاست آمده گونههمین اسالمی
 مرز، نای طرف دو علّی اتصال چگونگی و قوانین

 و تأثیر مورد حتی در. بود خواهدقوت خود باقی به
 بدن) غلیظ جرم بر( بخاری روح) لطیف جرم تأثر

 اینکه ؛نمایدمی رخ مشابه هاییپرسش نیز (مادی
( وزن بدون) لطیف جرم از علّی نیروی یک چطور

 خود ،)یا بالعکس( شودمی منتقل غلیظ جرم به
 کند.میدیگر ایجاد  ابهامی

نیز نظیر همین  ورد اشکال علیت ذهنیدر م
چالش از سوی فیلسوفان فیزیکالیست علیه 

ها مطرح شده و قابل نوظهورگرایان و دوئالیست
 البتهبازسازی در برابر نظریة مالصدرا نیز هست. 

 که است گونهاین بلکه و توانندمی اسالمی فیلسوفان
 مانند)« علیت ذهنی» عنوان ذیل مذکور اشکاالت

 علّی تعین و فیزیکی علل بستار ۀقاعد نقض
 بالموضوع خویش شناسیهستی در را (مضاعف

 از اسالمی شناسیهستی وقتی چراکه ،یابندمی
 عوالمی و آغاز مجرد محض عالَم و الوجودواجب

 و ترسیم باری حضرت تا مادی عالَم مابین چندگانه
 بسته عنوانبه ایقاعده از سخن شود،می اثبات بلکه
 . معناستبی فیزیکی، رویدادهای علّی ۀزنجیر نبود

 از بسیاری ایشان، دیدگاه طبق که است طبیعی
 تحت نحویبه فیزیکی رویدادهای (تمامی بلکه و)

 و دهدمی رخ فرامادی هایواقعیت علّی تأثیر
 ۀزنجیر بر تحفظ و شناسیهستی در جوییصرفه
 ت.گذاش کنار باید را معالیل و علل فیزیکی تماماً

 دربارۀ عدم اینگرانی صورت این در اگر قاعدتاً



 1594سال هفتم، شمارة دوم، بهار و تابستان  حکمت صدرایی،پژوهشیـعلمیدوفصلنامة   521

 

 ایشان نظر در ،آید پیشنیز  فیزیک علم تمامیت
 دانش ناکارآمدی نهایتاً این و ندارد چندانی اهمیت
 رساند؛می اثبات به شناسیهستی در را فیزیکی صرفاً

 در همچنان موجود، فیزیکی هایفرمول اینکه ولو
 .کنند عمل ستدر فیزیکی وقایع بینیپیش

 نیز مضاعف علّی تعین ةمسئل که است روشن
 علّت و فیزیکی علّت همبستگی به اعتقاد با

 دیدگاه، این در چراکه ،شودمی کمرنگ فرافیزیکی،
 علّت عملکرد بدون فیزیکی سطح علّت تأثیر امکان

 علّت دو ،نتیجه در و ندارد وجود فرافیزیکی
 فیزیکی اصخ رفتار یک بر تأثیرگذاری در مستقل

 داشت. نخواهیم

 و استدالل موضع در بتوان شاید همه، این با
 از فراتر سخنی فیزیکالیستی، پارادایم با گفتگو
 تالش ؛ چنانکهنمود ارائه مبنایی اختالف بر تأکید
 راستای در نیز او از پیش بزرگ فیلسوفان و صدرا
 روح» تبیینبرای  روز آن طب علم از گیریبهره

 و نفس ارتباط ۀنحو چارچوب عنوانبه ،«حیوانی
 است. گرفته شکل بدن

 گیريبحث و نتیجه
با مروری بر نظریة نوظهورگرایی قوی و مقایسة آن 

هایی اساسی توان شباهتالنفس مالصدرا، میبا علم
بین این دو یافت که عمدتاً به جهش و ظهور 

شود؛ ای مادی مربوط میاز مرتبه فرامادیای مرتبه
های مهمی نیز بین این دو وجود فاوتهرچند ت
طور مشخص، نوظهورگرایی از جهش دارد. به

گوید که بر تک های فرامادی سخن میویژگی
شود، حال آنکه )بدن( حمل می فیزیکیجوهر 

نظریة صدرا به جوهری متحد اعتقاد دارد که از رتبة 
مادی تا رتبة مجرد گسترش یافته و تماماً یک جوهر 

های مشترکی هند. همچنین، چالشدرا شکل می
پیش روی نوظهورگرایان و فیلسوفان صدرایی در 

ها ها و اشکاالت فیزیکالیستمواجهه با پرسش
ترین آنها به تبیین نحوۀ ارتباط وجود دارد که مهم

گردد و علّی مرتبة فیزیکی با مرتبة فرافیزیکی باز می

رسد فلسفة صدرا نیز برای حضور مؤثر به نظر می
 در این عرصه، نیازمند تفصیل و تکمیل بیشتر است.
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