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چكيده
عليت ذهني به معناي تأثير علّي ذهن يا حالتها ذهني بر رفتار بدني و يا تأثير رفتار بدني بر ذهن يا

حالتها ذهني است .برونگرايي در محتوا به معناي آن است كه حداقل بخشي از محتواهاي ذهني براي
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متعين شدن ،يا به عبارتي تشخص يافتن ،به خارج از ذهن وابستهاند .با پذيرش برونگرايي در محتواي
وابسته است ،آيا عليت ذهني منحل نميشود؟ اين مقاله در صدد اثبات اين نكته است كه برونگرايي،

علاوه بر معضلهاي سنتي و شناخته شده ،معضل ديگري براي عليت ذهني ايجاد نميكند .در پاسخي

به پرسش بالا بايد گفت كه هرچند برونگرايي محتوا در مقام تحقق محتوا ،وابستگي محتوا را به خارج

از ذهن ميپذيرد ،اما وابستگي پس از تحقق به خارج ،در معناي برونگرايي فرض نشده است .با اين

توصيف ،ميتوان برونگرايي را پذيرفت؛ اما پس از استقرار حالت ذهني -با تعين محتواي آن -در مقام
تاثير علّي آن بر رفتار بدني ،آن حالت ذهني ،هيچ وابستگياي به خارج از ذهن ندارد و بهطور كامل
امري ذهني به شمار ميآيد؛ ازاينرو ميتوان خوانشي از برونگرايي ارائه كرد كه در عين پذيرش

برونگرايي با عليت ذهني نيز سازگار باشد.
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حالتها ذهني ،اين پرسش پيش ميآيد كه اگر حداقل بخشي از محتواي حالتها ذهني به خارج

مقدمه
حداقل از زماني كه دكارت صريحا ذهن و بدن را دو جوهر كامل ًا متمايز خواند ،مسئلة
ذهن و بدن ) (Mind-Body Problemدر محافل فلسفي قد علم كرده است و از آن

تاريخ ،فيلسوفان مختلف در پي يافتن راهحلي براي اين مسئله بودهاند .مهمترين
١٥٨

خاستگاه مسئلة ذهن و بدن ،نظريهي دوگانهانگاري ) (Dualismدربارة چيستي ذهن و
ي منسوب به دكارت ،دوگانهانگاري
بدن و رابطة آنها با يكديگر بوده است .دوگانهانگار ِ
جوهري است .در مقابل آن ،دوگانهانگاري ويژگي نيز طرح شده است .هم با فرض

پذيرش دوگانهانگاري جوهري و هم با فرض پذيرش دوگانهانگاري ويژگي رابطة ذهن
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و بدن با معضلهايي مواجه است.

رابطة ذهن و بدن ميتواند موضوع پژوهشهاي مهمي باشد .عليت ذهني يكي از

اين موضوعها است كه خود مشتمل بر مباحث عديدهاي است؛ يكي از موضوعاتي كه

به عنوان چالشي براي طرفداران عليت ذهني به شمار ميآيد ،پذيرش برونگرايي

) (Externalismدر محتوا است .برونگرا بر اين باور است كه حداقل تشخص و تعين

برخي از محتواهاي حالتها ذهني به خارج وابسته است .آزمايش فكري زمين دوقلوي
) (Twin Earthپاتنم براي اثبات برونگرايي معنايي و آزمايش فكري جوامع متفاوت

زباني برج از استدلالهاي معروف براي اثبات برونگرايي محتوا هستند.

اشكالي كه برونگرايي محتوا براي عليت ذهني به وجود ميآورد آن است كه با

پذيرش برونگرايي محتوا ،حالت ذهني به خارج از ذهن وابسته ميشود؛ ازاينرو جهان
خارج از ذهن در تأثير علّي حالت ذهني بر رفتار بدني دخيل است .با توجه به اين امر،

نسبت دادن عليت به ذهن دشوار ميشود.

در اين مقاله ،دربارة درستي يا نادرستي برونگرايي محتوا و ميزان كارآيي

استدلالهاي مطرح شده بحث نميشود؛ بلكه با فرض درستي برونگرايي محتوا در اين
باره بحث ميشود كه آيا براي پذيرش عليت ذهني در عين پذيرش برونگرايي محتوا
ميتوان راهي گشود يا خير؟

ادعا اين است كه ميتوان خوانشي از برونگرايي محتوا داشت كه مانعي بر سر راه
عليت ذهني نباشد؛ در اين خوانش ،بين تعين محتوا و استقرار آن تمايز گذاشته ميشود.

ادعاي برونگرايي بيش از اين نيست كه محتوا براي تعين به خارج وابسته است ،اما
پس از استقرار محتوا ،ارتباط با محيط بيروني به شأني از شؤون ذهن تبديل ميشود؛

ازاينرو تأثير علّي محتواي گستردة حالت ذهني بر رفتارهاي بدني ،خروج از عليت
ذهني نخواهد بود.

١٥٩

الف( عليت ذهني
تأثير علّي در كنشهاي بدني هستند و يا از آن تأثير علّي ميپذيرند .ميتوان خاستگاه

اين بحث را نامة ملكه اليزابت به دكارت دانست كه در آنجا اين مسئله دربارة ارتباط دو
جوهر كامل ًا مجزا با يكديگر است ) ،(see: Shapiro, 2007, p.62اما اساس ًا عليت
ذهني ،وابسته به وجود جوهري غيرمادي به نام نفس يا ذهن نيست .در فيزيكاليسم نيز

اين مسئله قابل طرح است؛ يعني ميتوان پرسش عليت ذهني را اينچنين مطرح كرد:

چگونه رخدادها ،حالتها يا ويژگيهاي ذهني ميتوانند بر رخدادها ،حالتها يا
ويژگيهاي فيزيكي ،تأثير ع ّلي بگذارند يا از آن تأثير بپذيرند؟ )(Heil, 2013, p.18

در عبارت بالا ،وجود يا عدم وجود جوهري غيرمادي مفروض گرفته نشده است؛

ازاينرو هم دوگانهانگارهاي جوهري و هم فيزيكاليستها ميتوانند آن را مسئلة عليت
ذهني بدانند.

شبهپديدارگرايان ) (Epiphenomenalistsبا استناد به كفايت علل فيزيكي براي

پديدههاي فيزيكي ،و البته استناد به عدم تحقق چندگانه در مسئلة علّيت ،جايي براي

عليت ذهني در عالم فيزيكي باقي نميگذارند .يابلو استدلال طرد ) Exclusion

 (Argumentرا اينچنين تقرير كرده است:

استدلال طرد به نفع شبهپديدارگرايي :چگونه پديدههاي ذهني ميتوانند بر
اموري تاثير داشته باشند كه به نحو فيزيكي رخ مي دهند؟ هر نتيجة فيزيكي از

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

عليت ذهني به معناي آن است كه ذهن ،رخدادها ،حالتها و ويژگيهاي ذهني داراي

حيث ع ّلي ،پيشاپيش توسط شرايط فيزيكي موجود -قبل از آن -حتميت يافته
است؛ ازاينرو مقدمات ذهني آن ،هيچ كاري انجام نميدهند

(Yablo, 1992,

.(p.246- 247

با انكار اين مطلب كه ويژگيهاي ذهني ،قابل تحويل به ويژگيهاي فيزيكي
هستند ،چگونگي تأثير علّي امور ذهني در ايجاد رفتارهاي فيزيكي انسان به سهولت

١٦٠

قابل تصور نيست .هر چند اشكال ملكه اليزابت به دكارت در فرض دوگانگي جوهري
مطرح شد ،آن اشكال به اينجا نيز تسري مييابد:

در اصل مسئلة علّيت ذهني دربارة فهم اين مطلب بود كه چگونه ذهن يا نفس

كه غيرمادي است ،ميتواند با بدن كه مادي است ،تعامل داشته باشد .در اين
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دوران ،بيشتر فيلسوفان نفس را انكار ميكنند ،اما مسئلة علّيت ذهني از بين
نرفته است ،بلكه ويژگيهاي ذهني ،محور اين مسئله شدهاند .چگونه

ويژگيهاي ذهني ميتوانند از حيث علّي با رفتار بدني مربوط باشند؟ چگونه

يك چيز ذهني -از آن جهت كه ذهني است -علت كاري است كه انجام
ميدهد؟ )(Robb, 2013

با وجود اين اشكالات ،مسئلة رابطة ذهن -يا حالتهاي ذهني -و بدن ،رابطهاي
شهودي به نظر ميرسد و بسياري از فيلسوفان در صدد برآمدهاند تا براي اشكالهايي از
اين سنخ ،پاسخي مناسب پيدا كرده و از عليت ذهني دفاع كنند.

ب( برونگرايي محتوا
 .١درونگرايي و برونگرايي در محتوا

درونگرايي و برونگرايي در محتوا ،دو ديدگاه متقابل دربارة ويژگيهاي تفردبخش

) (Individuatingبه شمار ميآيند :درونگرايي ،محتواي ويژگيهاي رواني اشخاص را
صرف ًا درون آنها ميبيند و وابستگي اين ويژگيها را به امور بيروني نميپذيرد.
»درونگرايان بيان ميكنند كه محتواهاي حالتهاي ما ميتوانند بدون نياز به وجود هيچ
شيء يا ويژگي خاصي در محيط توصيف شوند« )(Guttenplan, 1994, p.289؛

در مقابل ،برونگرايان ،حداقل به صورت جزئي ،تأثير امور بيرون از ذهن در

تعينبخشي به محتواي حالتها ذهني را ميپذيرند» .برونگرايي اين نظريه است كه
وجود محتواي برخي از حالتها ذهني ،منطقا بر ويژگيهاي تعين بخشي مبتني است

كه بيروني هستند« ).(Klein, 1996, p.162

اقسام مختلفي براي برونگرايي برشمرده شده است .از جمله تقسيمات برونگرايي

تقسيم آن به برونگرايي محمولي ) (Predicative Externalismو برونگرايي مفرد
) (Singular Externalismاست:

برونگرايي محمولي نيز به برونگرايي انواع طبيعي ) Natural Kind

١٦١

 (Externalismو برونگرايي اجتماعي ) (Social Externalismتقسيم شده است:
برونگرايي اجتماعي نيز بر احتمال نقصان فهم زباني و احتمال ترديد نظري مبتني
است .اين دو» ،برونگرايي محمولي« ناميده شدهاند؛ چراكه دربارة مفاهيمياند كه به
وسيلة واژگان محمولي بيان ميشوند؛

برونگرايي مفرد در مورد ضماير اشاره و اسامي خاص مطرح ميشودSawyer, ) .

(2011, pp.137- 139

براي اثبات برونگرايي استدلالهاي گوناگوني مطرح شده است ،كه در اينجا براي

رعايت اختصار به بيان دو استدلال مشهور براي اثبات برونگرايي بسنده ميشود.

 .٢استدلال به نفع برونگرايي
 .٢-١زمين دوقلوي پاتنم

ي دوقلوي
پاتنم ،در مقالة »معنا و ارجاع« ) ،(Meaning and Referenceآزمايش فكر ِ

زمين را آورده است .او براي آنكه نشان دهد ،مفهوم سنتي دربارة معنا بر نظريهاي

نادرست مبتني شده است ،اين آزمايش فكري را مطرح كرده است تا بگويد معنا ،تابعي

از حالتهاي ذهني گوينده نميباشد؛ و ازاينرو امري فردي نيست .پاتنم در اين
آزمايش ،دوقلويي را براي زمين به تصوير ميكشاند كه در آن همه چيز به جز فرمول

شيميايي آب با زمين همسان است؛ فرمول شيميايي آب در زمين  H2Oو در دوقلوي

زمين فرمولي پيچيده است كه بهاختصار آن را  XYZمينامد .يكي از فروض
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برونگرايي انواع طبيعي بر نسبت فاعلهاي شناسا با انواع طبيعي مبتني است؛

مطرحشده توسط پاتنم ،فرض بازگشت به سال  ١٧٥٠است .در اين سال هنوز فرمول

شيميايي آب كشف نشده است ،ولي با اين حال اسكار) ١در زمين( و اسكار) ٢در

دوقلوي زمين( واژة آب را متفاوت ميفهمند؛ با اينكه حالتها ذهني يكساني دارند و
پنجاه سال پس از آن جامعة علمي كشف كرده است كه آنها واژة »آب« را متفاوت

فهميدهاند ).(Putnam, 1973, p.702
١٦٢

پاتنم در ادامه مثالي مشابه مطرح ميكند :وي فرض ميكند كه در دوقلوي زمين،

برعكس زمين ،آلومينيوم كمياب و مليبدونيوم فراوان باشد و در آنجا ظروف

مليبدونيومي باشد ،اما ساكنان دوقولي زمين ،مليبدونيوم را آلومينيوم بنامند .در اين
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صورت ما بايد بگوييم» ،آلومينيوم« داراي مصاديق آلومينيوم در بيان اسكار ١و داراي

مصاديق مليبدونيوم در بيان اسكار ٢است؛ همچنين بايد بگوييم ،اسكار ١و اسكار ٢از
واژة »آلومينيوم« معناهاي متفاوتي را قصد ميكنند؛ يعني »آلومينيوم« در زمين معنايي
متفاوت با دوقلوي زمين دارد ).(Ibid, p.703

در مثال نارون و راش نيز به همين نتيجه رسيده است :با فرض جابجايي واژههاي

»نارون« و »راش« در دوقلوي زمين نسبت به زمين ،هنگامي كه همزاد من در دوقلوي

زمين ،واژة »نارون« را به كار ميبرد ،معناي راش را قصد ميكند و هنگامي كه من واژة
»نارون« را به كار ميبرم معناي نارون را قصد ميكنم ).(Ibid, p.704

پاتنم در ادامه چنين نتيجهگيري ميكند كه با توجه به اين مثالها ،نظرية درست آن

است كه معناي دوگانههاي مطرحشده را با يكديگر متفاوت بدانيم:
دربارة واژة »آب« ،دو نظريه قابل تصور است:

) (١ممكن است كسي بر اين باور باشد كه واژة »آب« وابسته به جهان ،اما
ي ثابتي دارد .در اين
داراي معنايي ثابت است؛ يعني اين واژه معناي نسب ِ

نظريه» ،آب« معنايي يكسان در  W1و  W2دارد :اين معنا  H2Oدر W1

و  XYZدر  W2است.

) (٢ممكن است كسي بر اين باور باشد كه آب در همة جهانها  H2Oاست و

مادهاي كه در » W2آب« ناميده ميشود ،آب نيست .اما »آب« در  W1و
 W2معناي يكساني ندارد.

اگر آنچه پيش از اين در مورد زمين دوقلو گفته شد ،صحيح باشد ،آنگاه به روشني
نظرية دوم نيز صحيح است ).(Ibid, p.707

هر چند پاتنم درصدد اثبات برونگرايي معناشناختي بود ،اما از اين آزمايش فكري

به سود برونگرايي در محتوا نيز ميتوان بهره برد .اگر نتيجة اين آزمايش پذيرفته شود،
بديلهاي دروني ميتوانند حالتها ذهني با محتواهاي متفاوت داشته باشند؛ مثل ًا فرض

١٦٣

كنيد يك شخص قبل از سال  ١٧٥٠در زمين باور دارد كه آب تشنگي را فرو مينشاند،
 H2Oتشنگي را برطرف كند ،باور ساكن زمين صادق است؛ اگر و تنها اگر XYZ

برطرفكنندة تشنگي باشد ،باور همتاي او در دوقلوي زمين صادق است؛ يعني شرايط
صدق باورهاي اين دو با يكديگر متفاوت است؛ ازاينرو با اينكه اين دو شخص از
حيث دروني كامل ًا اينهمان هستند ،اما باورهاي متفاوتي دارند .نتيجه آنكه برخي از
باورها كامل ًا بر واقعيات دروني مبتني نميشوند؛ پس برونگرايي صادق است .اين

استدلال نشان ميدهد كه برخي از باورها كه مشتمل بر مفاهيم انواع طبيعي هستند ،به
چيستي مواد فيزيكي خاصي در محيط وابستهاند .اين تقرير از برونگرايي را برونگرايي
انواع طبيعي نام نهادهاند ).(see: Lau & Deutsch, 2014
 .٢-٢جامعة زباني برج

يكي ديگر از استدلالهاي معروف به سود برونگرايي ،استدلال برج است كه تقريري

ديگر از برونگرايي را اثبات ميكند و به آن »برونگرايي اجتماعي« ميگويند.

برج نيز همانند پاتنم از آزمايش فكري براي اثبات برونگرايي در محتواي حالتها

ذهني بهره ميبرد؛ اما او در آزمايش فكري خود شيوهاي متفاوت را در پيش ميگيرد.

در اين آزمايش فكري كه در سه گام به نتيجة مورد نظر برج ميرسد ،او دو بديل

دروني از يكديگر را مثال ميزند كه يكي در جهان بالفعل زندگي ميكند و ديگري در

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

و بديل او در زمين دوقلو نيز باور دارد كه آب تشنگي را فرو مينشاند .اگر و تنها اگر

جهان خلاف واقع .برج در گام نخستِ آزمايش فكري خود ،حالت ذهني شخص ساكن
در جهان بالفعل را دربارة بيماري آرتروز چنين به تصوير ميكشد:

يك شخص داراي حالتهاي متعددي است كه عموما با عبارات داراي محتوا

كه شامل »آرتروز« در رويدادهايي غيرمستقيم است ،نسبت پيدا ميكند؛ مثلا او

به درستي فكر ميكند كه سالها آرتروز داشته است؛ درد آرتروز او در مچها و

١٦٤

انگشتانش بيشتر از درد آن در قوزك پاي او است؛ آرتروز داشتن بهتر از
سرطان كبد داشتن است؛ سفت شدن مفاصل يك نشانة آرتروز است؛ دردهاي
خاصي نشانة آرتروز است؛ آرتروز انواع گوناگوني دارد و . ...افزون بر اين
نگرشهاي عادي ،او به اشتباه گمان ميكند كه آرتروز به ران او نيز سرايت
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كرده است .اين بيمار با صحبت كردن به زبان فارسي* معمول ،به صورت
عاقلانه و با هوشياري ،به پزشك خود گزارش ميكند كه اكنون آرتروز در ران

او است .پزشك به او پاسخ ميدهد ،نميتواند چنين باشد؛ چراكه آرتروز
بهطور مشخص التهاب در مفاصل است ).(Burge, 2004, p.432

در گام دوم به توصيف همين وضعيت براي بديل دقيق اين شخص در جهان

خلاف واقع مينويسد:

وضعيتي را تصور ميكنيم كه در آن وضعيت بيمار مورد نظر از زمان تولد تا

زمان رخدادهاي فيزيكي ،دقيقا همانند وضعيت بالفعل به پيش ميرود؛ يعني
دقيقا همسان ]با جهان بالفعل[ كه در توصيف غيرقصدي براي او رخ ميدهد
 ،...همان دريافت حسي را در توصيف فيزيولوژيكي نيز دارد .استعدادش براي
پاسخدهي به محركها در نظرية فيزيكي ،به عنوان معلول علل قريب تبيين شده

است .همة اينها سبب تعامل او با عبارات زباني ميشود  . ...او با توسعة

استعداد خود و در نتيجه همان علل قريب كه توصيف فيزيكي يافتهاند،
ميپذيرد كه »آرتروز ميتواند در ران رخ دهد« و »من در رانم آرتروز دارم«. ...
ميتوان فرض كرد كه هم در وضعيت بالفعل و هم در وضعيت خلاف واقع،
* در متن اصلي ،دقيقا به همين صورت زبان فارسي آمده است.

شخص مزبور »آرتروز« را از گفتوگو و خواندن عادي كسب كرده است. ...
بعلاوه فرض ميكنيم كه تجارب غيرقصدي و پديداري بيمار يكي است. ...
خلاف واقع بودن فقط به محيط اجتماعي بيمار مربوط است .در واقعيت
بالفعل ،بر اساس كاربرد جامعه» ،آرتروز« در دردهاي غيرمفصلي به كار

نميرود . ...اما از منظر پزشكان ،لغتنويسان و عوام آگاه در مورد تصور شدة

ما– يعني وضعيت خلاف واقع» ،-آرتروز« علاوه بر استعمال در معناي آرتروز
در انواعي ديگر از بيماريهاي روماتيسمي نيز استعمال ميشود ]و براي آرتروز

١٦٥

مورد استعمال در جهان بالفعل ،واژهاي ديگر ،همچون تارتروز ،در آنجا رايج
باشد[ ...خلاصه آنكه ممكن است ،شخص ]در جهان خلاف واقع[ پيشينة
فيزيكي اينهمان و پديدههاي ذهني غيرقصدي اينهمان ]با شخص در جهان

بالفعل[ داشته باشد؛ درحاليكه بر اساس قرارداد و تعريف واژة »آرتروز« به
بيماريهاي روماتيسمي گوناگون ،از جمله دردِ ران شخص و نيز به آرتروز
اطلاق بشود ).(Ibid, p.433

برج براي رسيدن به اين نتيجه كه دو شخص مورد مقايسه ،عليرغم داشتن تمامي

ويژگيهاي دروني اينهمان ،به دليل تعلق داشتن به جوامع مختلف داراي محتواي
ذهني مختلفي هستند ،مرحلة سوم را چنين شرح ميدهد:
اين فرض معقول است كه بيمار در وضعيت خلاف واقع ،برخي و چه بسا هيچ

كدام از حالتها را نداشته باشد ،اما عموماً با عبارت محتوايي شامل »آرتروز« با
حالتها نسبت پيدا كند .او اين گمان را ندارد كه در ران خود آرتروز داشته
است؛ سالها آرتروز داشته است؛ سفت شدن مفاصل و انواع گوناگون درد
نشانة آرتروز است؛ پدرش آرتروز داشت و غيره؛ چراكه در جامعة خلاف

واقع ،واژة »آرتروز« به معناي آرتروز نيست . ...عبارات داراي محتوا را كه ما به

اين بيمار -و در اين جامعه -اسناد ميدهيم ،اسنادهاي همين محتوا را در جهان
بالفعل شكل نميدهد؛ چراكه عبارات مشابه كه به صورت بالفعل و به صورت
خلاف واقع قابل اسناد دادن هستند ،حتي از لحاظ مصداقي اينهمان نيستند

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

است؛ يا چه بسا واژهاي براي اين درد در آن جهان خلاف واقع وجود نداشته

).(Ibid, pp.433-434

ي
و سرانجام چنين نتيجهگيري ميكند» :درحاليكه همة پيشينة فيزيكي و ذهن ِ

غيرقصدي دو بيمار كه به تنهايي و بدون لحاظ بافت اجتماعي آنها ملاحظه ميشوند
اينهمان است ،محتواهاي ذهني آنها متفاوت است« ).(Ibid, p.434

استدلال برج را چنين ميتوان جمعبندي كرد :اگر شخص ساكن در جهان بالفعل

١٦٦

به اشتباه باور پيدا كند كه ران او به عارضة آرتروز مبتلا شده است ،باور او كاذب است؛

اما اگر رونوشت او در جامعة زباني دوم ،باور پيدا كند كه ران او به عارضة آرتروز مبتلا
شده است ،باور او صادق است .البته اين باور صادق نسبتي با باور شخص ساكن جهان
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بالفعل دربارة آرتروز ندارد؛ يعني دو شخص كه از حيث دروني كامل ًا اينهمان با
يكديگرند ،داراي باورهايي با ارزش صدق متفاوت و محتواي متفاوت هستند .نتيجه

آنكه باور ،يك ويژگي كاملا دروني نيست؛ زيرا اين دو شخص با اينكه از حيث دروني
كاملا اينهمان هستند ،اما با تفاوت جامعة زباني ،محتواي باور آنها با يكديگر متفاوت

است.

ج( ناسازگاري برونگرايي محتوا با عليت ذهني
دو ادعاي ظاهرا درست در اينجا با يكديگر ناسازگار و در نتيجه مانعة الجمع به نظر
ميرسند:

ادعاي نخست .حالتهاي ذهني بر اساس محتواي خويش ،تأثير علّي در رفتار

دارند؛

ادعاي دوم .چنين نيست كه تفرديابي محتواي حالتهاي ذهني ،كاملا دروني باشد،

بلكه گاهي امور برونذهني نيز در تفردبخشي بدان نقش دارند.
اگر اين دو ادعا درست باشد ،درك اين مطلب دشوار است كه چگونه حالتهاي

ذهني كه در متعين شدن خود به عواملي خارج از شخص وابسته هستند ،ميتوانند علت

رفتار شخص باشند .ادعاي نخست با اندكي تأمل ،شهودي به نظر ميرسد .پير جيكوب
اسناد تأثير علّي به محتوا را مقتضاي فهم متعارف ) (Common Senseدانسته است.

) (see: Jacob, 1992, p.205اگر حيثيت تأثير علّي حالتهاي ذهني ،چيزي غير از
محتواي آنها باشد ،به حيثيات فيزيكي و يا به امري مجهول بازميگردد؛ اگر حيثيت
فيزيكي ،خاستگاه تأثير علّي حالت ذهني شمرده شود ،حالت ذهني بيتاثير شده،

معضلي شبهپديدارانگاري سربرميآورد و در حقيقت عليت ذهني نفي شده است.
فودور بر اين باور است كه نفي عليت ذهني هزينهاي گزاف دارد:

اگر به معناي دقيق كلمه اين موارد صادق نباشد كه خواستن من از حيث علّي
موجب رسيدن من است] ،احساس[ خارش من از حيث علّي مسئول خاراندن

١٦٧

من ،و باور من از حيث علّي مسئول گفتن من باشد  ،...آنگاه عملاً هر باوري

.(1994, p.156

ناگفته پيدا است كه استناد حيثيت علّي حالتهاي ذهني به امر مجهول نيز در
حقيقت به معناي پايان دادن به گفتوگو و يا به عبارتي خروج از مابعدالطبيعه و ورود
به ماوراء الطبيعه است و اين در هيچ پژوهشي مطلوب نيست.

ادعاي دوم ،همان مدعاي برونگرايي است .پير جيكوب با تمايز گذاشتن بين دو

تهديد براي عليت ذهني ،تهديد برونگرايي را براي عليت ذهني تهديد قويتر معرفي
*

ميكند:

تهديد قويتر از برونگرايي نشئت ميگيرد؛ يعني اين ديدگاه كه نه تنها
ويژگيهاي ذهني به وسيلة محمولاتي كه نمايندة ويژگيهاي فيزيكي هستند
قابل بيان -يا تعريف -نيستند ،بلكه آنها حتي بر ويژگيهاي فيزيكي مغز يك

شخص سوپروين نيز نميشوند .همانطوركه آزمايشهاي فكري مشهور پاتنم
و برج نشان ميدهند ،در اسنادهاي عمومي ما محتواهاي گرايشهاي گزارهاي

بر ويژگيهاي فيزيكي مغز يك شخص سوپروين نميشوند .اگر چنانكه فرض

*

تهديد ضعيفتر ناشي از شبهپديدارانگاري است ،يا به تعبdر جيكوب اين تهديد كه كه تأثير علّي

ويژگيهاي فيزيكي مغز يك شخص ،حايل تأثير علّي ويژگيهاي ذهني يا مانع آن ميشود ) Jacob,
.(p.204-205

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

كه دربارة هر چيزي دارم ،كاذب ميباشد و اين پايان جهان است ) Fodor,

بگيرم كه ديدگاه صحيح در باب تشخصبخشي به محتواي بسياري از
گرايشهاي گزارهاي ،برونگرايي باشد ،آنگاه محتوا شديداً نسبي خواهد بود.
اگر دو شخص كه بهطور ميكروفيزيكي بديل يكديگرند ،دو باور داشته باشند،

محتواي باورشان چه بسا با يكديگر متفاوت باشد؛ زيرا ممكن است آنها در

رابطه با اموري وارد شوند كه به محيطهاي فيزيكي متفاوت يا جوامع زباني

١٦٨

متفاوت تعلق دارند ).(Jacob, 1992, p.205

وي در ادامه تنش ميان برونگرايي با عليت ذهني را ناشي از اين امر ميداند كه
برخلاف آنچه كه دربارة برونگرايي گفته شد ،عليت امري موضعي است و به نقل از

مكگين چنين ميآورد:
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آنچه در پيوند علّي رخ ميدهد ،موضعي ،بدون فاصله و دروني است؛
ويژگيهاي علّت كه به معلول ميانجامد ،بايد دقيقاً در آن جايي باشد كه تعامل

علّي واقع ميشود . ...توان علّي يك حالت يا ويژگي بايد شالودهاي دروني
داشته باشند؛ آنها نميتوانند مبتني بر روابطي باشند كه در جايي ديگر هستند

).(McGinn, 1989, p.133

از آنجا كه با خوانش برونگرايانه ،محتوا امري نسبي و غيرموضعي است،
برونگرايي محتوا با عليت ناسازگار به نظر ميرسد .به بيان واضحتر ،اگر معناي حالت
ذهني به عواملي خارج از ذهن وابسته باشد ،چگونگي عليت حالت ذهني براي

رفتارهاي فرد داراي ابهام است:

اگر محتواي اين انديشة ليليان كه يك درخت در حياط است» ،گسترده« باشد؛
يعني اگر معناي انديشة او بر عواملي خارج از بدن ليليان مبتني باشد ،آنگاه

قطعاً دشوار خواهد بود كه دريابيم چگونه اين محتوا ميتواند در تبيين علّي
رفتارهاي او به حساب آيد .از جملة آن رفتارها ،بيان كردن اين باور است كه

درختي در حياط است .از طريق اظهار اين جمله كه »درختي در حياط است«

).(Robb and Heil, 2013

به عبارت سادهتر ،با فرض پذيرش برونگرايي در محتوا ،از آنجا كه امور

برونذهني در تعينبخشي به محتوا دخالت دارند ،نميتوان محتواهاي موجود را داراي

تأثير مستقيم بر امور مرتبط دانست؛ زيرا بخشي از تأثير اين محتواها به عوامل خارج از
ذهن بازميگردد .به عبارتي ،اشكالي كه برونگرايي در محتوا براي عليت ذهني ايجاد
ميكند ،اين است كه چه بسا تفاوت در محتوا ،ناشي از عوامل بيروني باشد؛ ازاينرو

انتساب اثر حاصل به حالت ذهني چندان موجه به نظر نميرسد.

ميتوان با بياني ديگر نيز اشكال را مطرح كرد :اگر برونگرايي درست باشد و

محتواي علت ذهني نيز داراي تأثير علّي باشد ،آنگاه يك محتوا بايد در همة بافتها

داراي تأثيري يكسان باشد ،اما آزمايشهاي فكري يادشده نشان ميدهند كه ميتوان با

١٦٩

ثابت فرض كردن حالت ذهني ،به تأثير متفاوت رسيد؛ مثل ًا شخصي در زمين احساس

تشنگي بديل او در زمين دوقلو ،علت نوشيدن  XYZاست.

با پذيرش مبناي ديويدسون دربارة عليت ،اين اشكال به صورتي ديگر نيز مطرح

ميشود :طبق اين مبنا ،باورها و خواستهها در تبيين علّي رفتار داراي نقشي مهم هستند.

اما از آنجا كه ادعا اين است كه تبيينهاي علّي رفتار بايد تنها ويژگيهاي دروني بدن را
مورد استناد قرار دهند ،بر اساس برونگرايي ،پذيرفتن آن با اشكال موجه ميشود؛

چراكه در برونگرايي ادعا ميشود كه محتواي ذهني با عوامل علّي اجتماعي و تاريخي
تفرد مييابد و اين عوامل بيرون از بدن قرار دارند ).(see: Lau & Deutsch, 2014

توجه بدين نكته ضروري است كه اين مطلب به معناي فروكاستن حالت ذهني به

حالت فيزيكي نيست ،بلكه به معناي توجه به نقش امور بيرون از ذهن در عليت مرتبط
با حالتهاي ذهني است.

د( پاسخ به ناسازگاري
براي حل مشكل ذكر شده تلاشهايي صورت گرفته است:
يك راهبرد براي نشان دادن اينكه محتواي گسترده ميتواند به درستي در

ت ذهنيِ داراي محتواي
ي حال ِ
تبيينهاي علّي دخيل باشد ،اين است كه تأثير ع ّل ِ
گسترده از تأثير علّي حالت ذهني متناظر با آن ناشي ميشود . ...ميتوان ادعا

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

س
تشنگي ميكند و اين احساس تشنگي علت نوشيدن  H2Oميشود؛ درحاليكه احسا ِ

نمود كه حالتهاي ذهني با محتواي گسترده ازآنرو داراي ربط علّي هستند كه
ميتوان عناصري دروني را نشان داد كه علت رفتار هستند .بر اين اساس
حالتهاي ذهني داراي محتواي گسترده ،ويژگيهايي دارند كه آن ويژگيها
دروني و غيرربطي هستند؛ اين ويژگيهاي دروني و غيرربطي با محتواي اين

حالتهاي ذهني متناظر هستند و با واسطة اين ويژگيهاي متناظر با محتواهاي

١٧٠

حالتهاي ذهني است كه آن محتواها ،نقش علّي پيدا ميكنند .به اين پاسخ

چنين انتقاد كردهاند كه در اينجا در حقيقت تأثير علّي محتواي گسترده انكار

شده است؛ زيرا اگر محتواي حالت ذهني با واسطة يك ويژگي دروني ،متناظر

علت واقع ميشود ،در حقيقت آن عنصر دروني است كه داراي نقش علّي
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است و محتوا ديگر در علّيت نقشي ندارد ).(Lau & Deutsch, 2014

به نظر ميرسد ،ميتوان تصويري از حالتهاي ذهني ارائه كرد كه در صورت
پذيرش اين تصوير ،مشكل برونگرايي براي مسئلة عليت ذهني چندان مسئلهساز نباشد.

طبق اين تصوير ،برونگرايي سبب نميشود كه رابطة علّي ذهن با كنشهاي شخص با
مشكل مواجه شود .هرچند محتواي ذهني گاه براي تشخص يافتن وابسته به امور خارج

از ذهن است ،اما در اين تشخصيابي ،ذهن آن امور را از آنِ خود ميكند .توضيح آنكه
شخصي ساكن در جهان  H2Oو دوقلوي او در جهان  XYZدر عين اينكه در نسبت
دادن معناي آب به مايع مورد اشاره با يكديگر تفاوت دارند ،اما هر كدام از آنها پس از
آنكه تفاوت ناشي از خارج به ويژگيهاي ذهن آنها افزوده ميشود ،از طريق محتواي
ذهني خود با خارج ،تعامل علّي پيدا ميكنند؛ به عبارت ديگر ،ميتوان فرايند تأثير علّي

حالتهاي ذهني بر كنشها را با توجه به پذيرش برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

چنين تصور كرد:

الف( محيط بيروني در تفرد محتواي حالت ذهني نقش دارد.

ب( حالت ذهني با توجه به محتواي خود در شخص استقرار مييابند.
ي استقرار يافته با ديگر حالتهاي ذهني يا كنشهاي بدني شخص
ج( حالت ذهن ِ

وارد تعامل علّي ميشود.

تفاوت برونگرايي با درونگرايي در اين تصوير ،تفاوت در پذيرش يا عدم پذيرش

الف است .پس از استقرار حالت ذهني در شخص ،برونگرا و درونگرا ميتوانند دربارة
نحوة تعامل علّي حالت ذهني همداستان شوند.

اشكال كننده چنين تصور كرده است كه پس از تشخص محتواي حالت ذهني با

امري خارجي ،اگر رابطهاي علّي به آن نسبت داده شود ،اين رابطه به حيثيت خارجياي
مربوط است كه تفردبخش به محتواي آن حالت ذهني بوده است .در پاسخ ،چنين ادعا

ميشود كه پس از تفرد حالت ذهني ،ويژگيهاي تفردبخش به آن نيز به در زمرة

١٧١

ويژگيهاي اصلي حالت ذهني وارد ميشود؛ اين بدان معناي عجيب نيست كه مثلاً
دروني ذهن است؛ بلكه بدين معنا است كه معنايابي -يا به عبارتي استقرار -يك حالت
ذهني در بافت مورد نظر ،از ويژگيهاي اصلي حالت ذهني مورد نظر است و پس از
منفرد شدن محتوا و استقرار آن حالت ذهني ،اسناد عليت به آن ،اسناد به يك امر

خارجي نيست؛ به عبارت ديگر ،در اينجا بايد بين عامل تفرديابي محتواي حالت ذهني
و خود محتواي حالت ذهني تمايز قايل شد .چنين نيست كه اگر عامل در تفرد يك

محتوا نقش مؤثر داشته باشد ،با تمام حيثيت خود در محتوا باقي بماند.

شايان ذكر است ،تفرديابي يكي از مفاهيم مبهم در فلسفة ذهن است كه تلاش

چنداني براي روشن ساختن آن صورت نگرفته است .اما اجمالاً ميتوان معناي آن را به

صورت يك فرد درآمدن و تمايز پيدا كردن از ديگر افراد دانست ) see: Audi, 1999,

 .(p.424با توجه به اين معناي تفرديابي ،ميتوان دريافت كه چنين نيست كه لازم باشد
تمام حيثيات عوامل تفردبخش در شيء يا ويژگي تفرديافته حفظ شود .امر مورد تأكيد
در اين پاسخ عبارت است از :بيروني بودن عامل تفردبخش ،سبب بيروني شدن محتوا

نميشود؛ به عبارت ديگر ،وابستگي محتوا در تفرد به خارج از خود آن را غيرذهني
نميسازد .با اين بيان ،مشكل غيرموضعي بودن برونگرايي نيز منحل ميشود .رابطة
محتواي حالت ذهني با تفردبخش خود ،قبل از استقرار آن حالت ذهني رابطة

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

وابسته به فلان بافت تاريخي بودن يا وابسته به فلان جهان ممكن بودن از ويژگيهاي

غيرموضعي و نسبي است؛ اما پس از استقرار اين حالت ذهني ،براي واردشدن به رابطة
علّي ،با فرض درونگرايي هيچ تفاوتي ندارد و در اينجا ميتوان پاسخ درونگرايان به

مشكل رابطة ويژگيهاي ذهني با كنشهاي بدني را تكرار كرد.

ميتوان از حالت ذهني شخصي كه فاعل تغيير آهسته -در مورد خارج شدن از يك

بافت و وارد شدن به بافت جديد -است را در اينجا به عنوان مؤيد استفاده نمود.
١٧٢

در اين موارد يك فاعل بين دو محيط فيزيكي متفاوت يا دو جامعة زباني متفاوت،

مانند زمين و دوقلوي زمين ،سفر ميكند ،اما نميتواند بين دو مكان تبعيض قايل شود.
بر اساس بسياري از نظريههاي برونگرايانه ،محتواي مفاهيمي كه فاعل واجد آنها است
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مبتني بر عوامل مختلفي است؛ همچون زماني كه او بر هر يك از دو سياره سپري كرده

است .هنگامي كه فاعل داراي انديشهاي است كه با گفتن »آب اينجا است« ،آن را بيان
ميكند ،ممكن است كه اگر بر زمين زيسته باشد ،دربارة آب فكر بكند ،يا اگر به زمين
دوقلو منتقل شده باشد و مدت زيادي آنجا زيسته باشد ،دربارة دوقلوي آب فكر بكند.

وجه تأييد اين موارد اين است كه ميتوان تمايز بين عامل تفرد محتوا و خود محتوا

را در اين موارد به روشني نشان داد .اگر كسي در زمين باور دارد كه »آب برطرف كنندة
تشنگي است« و با تغيير آهستة محيط به دوقلوي زمين وارد شود ،باور او مبني بر اينكه
»آب رافع تشنگي است« پا برجا است با اينكه عامل تفردبخش به آن محتوا ديگر وجود

ندارد؛ چراكه در محيط جديد H2O ،وجود ندارد .آنچه در محيط جديد وجود دارد،

عامل تفردبخش به محتوايي ديگر است ،با اينكه شخص موردنظر همچنان داراي همان
محتواي پيشين است؛ بنابراين حفظ عامل بيروني تفردبخش به محتوا براي حفظ محتوا
ضروري نيست ،هرچند آن عامل در تفرديابي و معنايابي به محتوا نقش مؤثري داشته
است.

نتيجهگيري
 .١حداقل از زمان دكارت به بعد ،مسئلة رابطة ذهن و بدن در محافل فلسفي
مطرح بوده است.

 .٢علّيت ذهني به معناي تأثير علّي ذهن يا حالت ذهني بر كنشهاي بدني يا
تأثيرپذيري علّي از اين كنشها است.

 .٣برونگرايي محتواي حالتها ذهني به معناي آن است كه گاه امور خارج از
ذهن در تفردبخشي يا تعينبخشي به محتواي حالتهاي ذهني داراي نقش
هستند.

 .٤دو استدلال معروف براي اثبات برونگرايي محتوا ،آزمايش فكري زمين

دوقلوي پاتنم براي اثبات برونگرايي معنا و آزمايش فكري دو جامعة زباني

١٧٣

برج است.

برونگرايي محتوا ،چه بسا كنشهاي بدني مستند به محيطهاي متفاوت
باشد و نه محتواي حالت ذهني؛ چراكه طبق فرض ،بديلهاي اينهما ِن
دروني در محيطهاي متفاوت ،آثار متفاوتي دارند؛ ازاينرو علّيت ذهني

منحل ميشود.

 .٦يك پاسخ بدين اشكال ،فرض وجود ويژگيهاي دروني متناظر با محتواهاي

حالتهاي ذهني است كه با واسطهي آن ويژگيها ،انتساب عليت به

.٧

محتواي حالتها ذهني صحيح است.

پاسخ ديگر اين است كه با تمايز قايل شدن بين حالت ايجاد محتوا و

حالت استقرار آن ،ميتوان خوانشي از برونگرايي محتوا ارائه كرد كه با
عليت ذهني سازگار باشد.

عليت ذهني و برونگرايي محتواي حالتهاي ذهني

 .٥اشكال ناشي از برونگرايي محتوا براي عليت ذهني اين است كه با پذيرش
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