
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ها و مسئلة وحدت علمرويكرد علّي به ويژگي

  *رضاييحسين شيخ

  چكيده
شـود كـه چگونـه ايـن     و نشان داده ميمقاله ابتدا مفهوم تحقق چندگانه توضيح اين در 

 سـپس  .كنـد وم خاصي را مسـدود مـي  پذيري علمفهوم از نظر برخي انديشمندان تقليل
ـ مفهوم، يعني يكى از رويكردهاى اخير به اين  در  ؛ وشـود مـي شـرح داده   ،ىرويكرد علّ

ناپذيري را بـا  تواند استدالل تقليلادامه استدالل خواهد شد كه پذيرش رويكرد علّي مي
كـه   شـود ختـه مـي  پردانكته اين به نيز در بخش پايانى مقاله . هايي مواجه سازدپرسش

، با اين پذيريمپذيرى بتقليلبراي  ترين چالشحتى اگر تحقق چندگانه را به عنوان مهم
  .نيموحدت علم دفاع ك ةى از انگاربا توسل به رويكرد علّ يمتوانمىهم هنوز  ،حال

 
، هـا رويكرد علّي بـه ويژگـي   اى،نظريه -تحقق چندگانه، تقليل ميان :واژگان كليدي

   .وحدت علم

***  

از   (multiple realization)و تحقق چندگانه) (realizabilityپذيرى ، تحقق (realization)ققتح
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ايـن  . اسـت  بنيـادين ل ئعلم نيز تحقق چندگانـه از مسـا   ةدر فلسف. ندقرار دارم يهامفاين بسيار نزديك با 
ادبيات ر دبه طور سنتي، . دشومى ديده(reduction) تر از هر جا در مباحث مربوط به تقليل مفهوم بيش

بـر الگـوي كالسـيك تقليـل      نقد وارد) و شايد تنها(ترين شود كه مهممربوط به موضوع چنين عنوان مى
 هاى مربـوط بـه علـوم خـاص    قابليت تحقق چندگانه ويژگى ةلئمس، (intertheoretic)اي نظريه -ميان

)special sciences( است .  
ن معنا كه تلقى ما از ايبه . مقدور نيست هاتحقق بدون بحث در باب ماهيت ويژگى ةبحث در باب رابط

ـ  ما از ماهيت و امكان تحقـق  تلقىمستقيم بر ثيرى أها تماهيت ويژگى ايـن  در . ارددهـا  ويژگـي  ةچندگان
) ذهن برخاسـته اسـت   ةفلسف ةل از حوزاص در كه(مقاله سعى بر آن است كه ابتدا مفهوم تحقق چندگانه 

را  سـطوح بـاالتر   ي درپـذيري علـوم  تقليـل  و نشان داده شود كه چگونه اين مفهوم از نظر برخي توضيح
-ميو نتايج آن بررسى شرح ) ىرويكرد علّ(آنگاه يكى از رويكردهاى اخير به اين رابطه . سازد ميناممكن 

عنـوان   كه حتى اگر تحقق چندگانـه را بـه   زيمپردامينكته اين  بررسي به نيز در بخش پايانى مقاله. شود
وحـدت   ةى از انگارد علّبا توسل به رويكر يمتوانمى هم هنوز ،پذيريمپذيرى بتقليلبراي  ترين چالشمهم

  .نيمعلم دفاع ك

  ذهن ةهمانى در فلسفاين ةمشكلى براى نظري :تحقق چندگانه) 1

بنا . هستيد ذهن ةسفدر فل  (type-type identity)نوعى همانىِاين ةفرض كنيد شما از مدافعان نظري
بـراى  . استفيزيكى مغز  نوعى با يكى از حاالت همانىِك از حاالت ذهنى داراى اينيبر اين نظريه، هر 

همـانى  ايـن . اسـت H2O  دانيم كه آب همان مى. تواند راهگشا باشدنوعى مثال زير مى همانىِفهم اين
 اي كـه از مـاده هر  ،به عبارت ديگر. يكى استH2O مذكور به اين معناست كه نوع آب با نوع شيميايى 

از مصـاديق نـوع    يـك هر  ،بر عكس ت، وهس نيز H2Oمصداقى از تركيب شيميايى باشد مصاديق آب 
نوعى ميان رعد و برق  همانىِتوان از اينمىبه همين ترتيب، . ستنيز همصداقى از آب  H2Oشيميايى 

  .دسخن به ميان آورنيز  جو بارهاى الكتريكى در ةو تخلي
ـ . اسـت   (token identity)هانمونه همانىِيا اينمصداقى  همانىِنوعى در مقابل اين همانىِاين  رايب
ـ  ايـن  ةجا نيز با رابطـ در اين. است بوستانو  گلستاندانيم كه سعدى همان خالق مى ،مثال رو ههمـانى روب

ـ   ،اندبطه به هم متصل شدههستيم، اما آن دو هويتى كه توسط اين را  ةنه دو نوع بلكه دو مصداق يـا نمون
هم وصفى اسـت   بوستانو  ستانگلخالق  همچنين. سعدى هويتى منفرد و غير نوعى است. خاص هستند

  .كننده يك نوع نيستكه بر يك فرد خاص داللت دارد و مشخص
ذهنى به عنوان يك نـوع داراى   تفرض كنيم كه شما معتقديد هر حال. ذهن بازگرديم ةاكنون به فلسف

 حالت ذهنى درد كشيدن به عنـوان يـك نـوع    ،به عنوان نمونه. همانى با يك حالت فيزيكى مغز استاين
 پـس  اگر چنين ادعـايى درسـت باشـد،   . در مغز است C نسوجهمانى با حالت فيزيكى تحريك داراى اين

 نسـوج هرگاه در موجودى اين  نيزاند، و عال شدهدر مغز او ف Cنوع  نسوجرنج ببرد  دردهرگاه موجودى از 
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   .دورنج خواهد ب درد فعال شوند، آن موجود از
پنجاه قـرن بيسـتم مـيالدى رواج و مقبوليـت فراوانـى       ةذهن در ده ةنوعى در فلسف همانىِاين ةنظري

 در سست كـردن چه بيش از همه اما آن. هاى پيش روى آن نتوانست از مقبوليت آن بكاهديافت، و چالش
بـه جـز انسـان،     ،كه فتپذيرتوان مى يشهودبه طور . مفهوم تحقق چندگانه بود ،اين نظريه نقش داشت

چندان نامعقول نخواهد بود از اين رو، . شوندمبتال مي ندرنج بر كشيدن و دردبه  نيز ة ديگرموجودات زند
موجوداتى كه از نظـر سـاختمان    ييا حت ،ن درد بكشنداگر فرض كنيم گوسفندان نيز در هنگام كشته شد

 هـاي تانداسـ  توان بـا مىنيز اين نكته را . نيز درد بكشند) مانند هشت پا(مغزى تفاوت فراوانى با ما دارند 
كه موجوداتى فضايى، كه مغز آنها به جاى تركيبات آلـى از سـيليكون سـاخته    فرض آن. تقويت كرد خيالى

توان موجوداتى مريخـى بـا   مى. (Putnam, 1967) شده است، بتوانند درد بكشند فرضى نامعقول نيست
تمـام  . كننـد ميدرد شان احساس كرد كه با كوبيدن چكش بر روى انگشتانتصور  ايى سيليكونى رازهمغ

موجـودات داراى   تـوان فـرض كـرد   بـه صـورتى معقـول مـى    . ها در يك نكته مشترك هسـتند اين مثال
تواننـد حالـت   باشد، مـى  C نسوج برخى از آنها داراىمغز آنكه يب يتحمتفاوت،  ساختارهاى مغزى كامالً
تحقـق   يـت قابل كشيدنويژگى درد رسد كه به نظر مى ينتر، چندقيقبه عبارت . ذهنى درد را تجربه كنند

درد  اگر چنين حكمى درست باشد، و مثالً. استرا دارهاى فيزيكى چندگانه توسط انواع مختلفى از ويژگى
ـ نآ، D نسوجاما در هشت پا با تحريك  شود،متحقق  C نسوجدر انسان با تحريك  -ايـن  ةگاه ديگر نظري

درد داشـت بـدون    هايى ازتوان نمونهسادگى مىا كه بهچر ؛نوعى اعتبار خود را از دست خواهد داد همانىِ
  .ميان باشد در) Cخود نسوج  ساساًيا ا( Cنسوج كه تحريك آن

تـوان  هاى فيزيكى، مىهاى ذهنى توسط ويژگىويژگى ةبندى ضعيف از تحقق چندگانصورتبر  افزون
درون يـك   يحتـ  ،ذهـن  ةسفبر نظر برخى فال بنا. بندى كردنيز صورتي ترقوى شكلرا به  فرضيهاين 
د نوعى وجود ندار همانىِزى خاص اينواحد زيستى هم ميان يك حالت ذهنى واحد و يك حالت مغ ةگون

(Horgan, 1993) .حالـت ذهنـي   ها كه در تمام انسان نيستچنين  ،مثال رايبM   حالـت مغـزي   بـا 
Bكه برج ايفـل در  باور به اين مثالً(يك حالت ذهنى واحد  ةتحقق چندگان نظرية ديگري، بر بنا. يكى باشد

توانـد  مـى   – شته باشـيم ى دايبسته به آنكه چه باورها – هااز ما انسان كي، در مغز هر )پاريس قرار دارد
  .توسط حاالت مغزى متفاوتى محقق شود

مقاله خارج است، اما ذهن از چارچوب اين  ةپيامدهاى طرح مفهوم تحقق چندگانه در فلسف بارةبحث در
ذهـن از رواج انـداخت و    ةدر فلسـف را نوعى  همانىِاين ةتوان اشاره كرد كه اين مفهوم نظرياجمال مىبه 

 كـه در آن  همـانى ميـان مصـاديق   اين يعني – همانىاين فرضيةترى از ضعيف اشكالسترش منجر به گ
ـ   نهايـت  شد و در  – همانى با مصداق يك حالت مغزى استمصداق هر حالت ذهنى داراى اين روز بـه ب

  .، انجاميدكه با تحقق چندگانه سازگار است ، (functionalism)كاركردگرايى
بسـيارى از  . ذهن نيست ةفلسف ةنكته مهم است كه تحقق چندگانه محدود به حوزاين اكنون توجه به 

 ،)شـود گفتـه مـى   »علوم خـاص «بدانها  معموالًًعلومى كه (شوند هايى كه در علوم ديگر ظاهر مىويژگى
هايى در اين علم به ويژگى. اقتصاد را در نظر بگيريد علم ،مثال رايب. پذيرى چندگانه هستنداراى تحققد
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سطح باال كه بـراى وصـف يـك     واضح است كه اين ويژگىِ. خوريمداشتن نرخ ثابت تورم برمي همچون
هاى فيزيكـى  آرايش زا) نامحدودي و شايد(تواند توسط انواع مختلفى رود، مىسيستم اقتصادى به كار مى

در حـالى كـه در آن    ،تواند داراى نرخ ثابت تـورم باشـد  نظام اقتصادى مىيك . دشودر سطح پايه محقق 
تواند داراى نرخ ثابـت تـورم    نظام مى همين حال آن كه ،ده استزيان 3و بنگاه  آورسود 2و  1 هايبنگاه

  .دباشنه دزيان 3و  2و بنگاه هاى  آورسود 1باشد و در آن بنگاه 
 كـالن هـاى  نظريه ي، حت...شناسى و شناسى، جمعيتمانند اقتصاد، روانشناسى، جامعه الوه بر علومىع

هـم شـامل   ) پردازنـد آنهـا مـي   ةسـازند  يها و نه اجـزا هايى كه به رفتار سيستميعنى آن نظريه(فيزيكى 
اتمسفر را براى يك گاز  Pشار ويژگى داشتن ف ،به عنوان نمونه. هاى داراى تحقق چندگانه هستندويژگى

  )شـكل  نامتنـاهي  و احتمـاالَ ( هـايي گونـاگون   شـكل بـه   هاواحد از ملكول ةيك مجموع. در نظر بگيريد
  .اتمسفر گردد P حاصله فشار گاز در همة موارد تواند داراى چنان توزيعى از انرژى جنبشى باشد كه مى

ترين مانع بر سـر راه تقليـل كالسـيك    انه مهمپذيرى چندگاز نظر مخالفان تقليل همين خصلت تحقق
  .اى استاندارد از اين نوع استدالل اشاره خواهيم كرددر بخش بعد به نمونه. است

  استداللى عليه تقليل با استفاده از تحقق چندگانه) 2

ـ   (Fodor, 1974) »علـوم خـاص  «كالسيك خود بـا عنـوان    ةفودور در مقال برهـانى عليـه    ةبـه ارائ
در ر وفـود . دسـت زده اسـت  ،  (Nagel, 1961, Ch. 11)مبتنـى بـر نظـر نيگـل    ، يى كالسيكگرا تقليل

تمام رويدادهايى كه علـوم از  ... «پذيرد به اين معنا كه او مى. مصداقى مشكلى ندارد فيزيكاليسمِپذيرش 
اسـت  اصلى آن  ةتاما نك. (Fodor, 1974, p. 100) ».ند، رويدادهايى فيزيكى هستندگويمىآنها سخن 

 ،پذيرد انواع مورد بحث در علـوم خـاص  به اين معنا كه او نمى. نوعى مخالف است همانىِكه فودور با اين
  . همانى فرض كردواع مورد بحث در فيزيك داراى اينرا بتوان با ان ،مانند روانشناسى

از نظـر فـودور   . مكنـي غاز مىآهاى نوع طبيعى فودور ابتدا با تعريف او از محمول نظريةبراى فهم بهتر 
شامل قوانين درست  Sاگر و فقط اگر  ،يك محمول نوع طبيعى است Sعلمى  ةنسبت به نظري Pمحمول 

هاى نـوع طبيعـى يـك    محمول ،به عبارت ديگر. باشد  Qx→ Px يا   Px → Qxو مناسبى به شكل 
  . )Ibid,  p. 102( شوندعلم آنهايى هستند كه به صورت متغيرهاى محدود در قوانين آن علم ظاهر مى

بايد هـر  مى ،بر مدل كالسيك نيگل بنا ،كند كه براى حصول تقليلاكنون فودور اين نكته را مطرح مى
ـ   نوع طبيعي هاىكدام از محمول ـ (سـطح بـاالتر    ةحاضـر در نظري توسـط جمـالت   ) مـورد تقليـل  ة نظري

دهنده متصل تقليل ةفاده در نظريمورد استنوع طبيعي هاى هستند به محمول قانوناى كه خود پيوندزننده
هـاى منطقـى باشـند، بـه     بايد به شـكل دوشـرطى  پيونددهنده مى اين قوانينِ ،از نظر فودور .)Ibid( شوند

 ةهاى نوع طبيعى نظريمورد تقليل را به يكى از محمول ةهاى نوع طبيعى نظرينحوى كه يكى از محمول
   .(Fodor, 1974, p 98)دهنده متصل كنند تقليل

نـوع طبيعـى در علـوم    برخي ا دست كماز نظر او . سازدتحقق چندگانه را مطرح مى ةلئفودور مس آنگاه
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هـاي  ويژگـي  ديگـر،  به عبـارت . حقق شوندتمتفاوتى در سطح پايه م انواع طبيعيتوانند توسط خاص مى
ـ    Sاگر  ل،مثا رايب. علوم خاص قابليت تحقق چندگانه دارند طبيعي م روانشناسـى  محمولى متعلـق بـه عل
هـاى فيزيكـى ماننـد    اى از ويژگىتواند توسط مجموعهبر آن داللت دارد مى Sكه  اينگاه ويژگىآباشد، 

P1  وP2  وP3  ها شرطى كه اين محمولدو ةآنگاه جمل ،درست باشد حكمياگر چنين . حقق شودتم... و
  . Sx ↔ (P1x or P2x or … ) :منطقى مانند اين خواهد داشت يكند صورتصل مىمت همرا به 

يك محمول نوع طبيعـى   دريگمينچه در سمت راست اين دوشرطى قرار آاستدالل فودور آن است كه 
نامتنـاهى، در آن   فيزيكى كه چنين محمول فصلى بلند، و احتماالً يدليل فودور آن است كه قانون. نيست

 چـرا كـه يـك    ؛نيسـت  قـانون دوشرطى يك  ةكل جمل ،اگر چنين باشد. در دست نيستظاهر شده باشد 
ليـل كـه   شرط مدل كالسـيك بـراى تق   ،در اين صورت. هاى نوع طبيعى نيستسمت آن شامل محمول

ورده نشـده، و لـذا   آاست بـر  قوانينهاى پايه توسط هاى سطح باال با محمولخواهان پيوند يافتن محمول
ت كـه  استدالل فودور آن اس ،به عبارت ديگر. (Fodor, 1974, p. 108) گفتسخن از تقليل توان نمى

مصـداق نيسـتند   فيزيكى هـم منفرد علوم خاص، آنها با انواع طبيعى  انواع ةبه دليل قابليت تحقق چندگان
 دوشـرطىِ . انـد مصـداق فيزيكى هم يانواع طبيعاز ) و احتماال نامتناهى(فصلى تعداد زياد  ةبلكه با مجموع

  .توان از تقليل صحبت كردنمى دهندهقوانين پيوند بدر غيا اذنيست و ل قانون يمصداقاين هم ةكنندبيان
 يكه حتارش نيگل از تقليل است و ايناينكه تا چه حد منطبق با گزويژه به ل فودور،الارزيابى استد

دفاع كرد خارج از  ،تقليل موضعىيعني  ،ترى از تقليلل فودور بتوان از نوع محدودالشايد با پذيرش استد
 ةدهد آن است كه مفهوم تحقق چندگانه در فلسفچه اين بخش نشان مىآن. است قالهمبحث ما در اين 

پيش روى  اي عمدهمسئله وارد شده و به عنواننيز  ،نظريه اى -خصوص بحث تقليل ميانو به ،علم
  .گرايان قرار گرفته استتقليل

  تحقق چندگانه ةها و رابطى به ويژگىرويكرد علّ) 3

گرچه . پردازيمتحقق چندگانه مى به رابطة  (causal account)ىِعلّ رويكرد توضيحدر اين بخش به 
بر آراى شوميكر  اند، اما در اينجا گزارش خود را عمدتاًدهمك كراين رويكرد ك ةى به توسعبسيار ةفالسف

تحقق چندگانه الزم است تا ابتدا به بررسى  ةبراى فهم نظر شوميكر در باب رابط. كنيممتمركز مى
شوميكر ،  (Shoemaker, 1980)»هاعليت و ويژگى«ة در مقال. ها بپردازيمى او به ويژگىويكرد علّر

ار او، به صورتى فشرده، روند ك. تا مفهوم ويژگى را بر اساس مفهوم عليت توضيح دهد است كوشيده
ست كه مجموعه در حكم تابعي اتوان : پردازدمى) power(ن ابتدا او به تعريف مفهوم توا كه چنين است

در  كه ها معلولخود مي پذيرد و آنگاه اين شرايط را به مجموعه اي از  اي از شرايط را به عنوان دامنة
ى خاص نگوييم شيئى داراى توا، وقتى مىراي مثالب .حكم برد تابع هستند، مربوط و متصل مي كند

هاى خاصى بار آمدن معلولئ در نوع خاصى از شرايط منجر به ن معناست كه حضور اين شداب است،
اينكه شيئى داراى يك . نيز به كار برد  (property)ويژگى بارةتوان درهمين تعريف را مى. شودمى
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و در تركيب با (ت كه در صورت حضور آن شئ تحت شرايطى خاص سن معناداب ،ويژگى خاص است
  . هاى خاصى به بار خواهد آمد، نتايج و معلول)هاساير ويژگى

ها به اى از ويژگىيژگى را به صورت تابعى از مجموعهتوان يك ويرش چنين تحليلى مىبا پذ
است كه اگر با برخى  ايويژگى شكل چاقو داشتن ويژگى الًمث. ها تعريف كرداى از توانمجموعه
اخته اگر اين ويژگى با ويژگى س .آوردمى ه وجودهاى معينى را بهاى ديگر تركيب شود، آنگاه توانويژگى

اما اگر با ويژگى ساخته شدن از . به بار خواهد آوردگاه توان برندگى چوب را شدن از فوالد تركيب شود، آن
  .بار خواهد آورده ب ره راچوب تركيب شود، آنگاه توان برندگى كَ

) conditional causal power( مشروط ىِشوميكر به تعريف توان علّ ،اين مبنا با توجه بهاكنون 
 ،، داراستQهاى را به صورت مشروط، مشروط به داشتن مجموعه ويژگى Pيك شئ توان . ازدپردمى

. گردد Pمنجر به توليد توان  Qبا  Rى كه تركيب اگونهبه ،باشد R انندم هاييداراى ويژگى ءاگر اين شي
كه ويژگى  Oئ به عنوان نمونه، ش.) كافى باشد Pيى براى توليد انبايد به تنه Qداشتن است كه آشكار (

اگر با مجموعه  ،برندگى چوب است توان، به صورت مشروط داراى )Rويژگى (شكل چاقو داشتن را دارد 
  . چاقو و ساخته شدن از فوالد تركيب شود ةهاى داشتن اندازويژگى

يك ويژگى چيزى : رسدها مىشوميكر به تحليل اصلى خود از ويژگى ،با در دست داشتن اين مقدمات
ن معناست كه بگوييم شكل چاقو داشتن چيزى دااين ب. مشروط ىِهاى علّاى از توانز خوشهنيست ج

چاقو داشتن و از فوالد  ةاگر اين ويژگى با ويژگى انداز .مشروط ىِهاى علّاى از تواننيست جز خوشه
هاى  ويژگى  اما اگر اين ويژگى با. آورد بار مىه ب برندگى چوب را ساخته شدن تركيب شود، آنگاه توان

 به شيء حامل خود اندازه چاقو داشتن و از چوب ساخته شدن تركيب شود، آنگاه توان برندگى كره را
  .دادخواهد 

تحقق و عليت « ةها، حدود بيست سال بعد شوميكر در مقالبا در دست داشتن چنين تحليلى از ويژگى
او ابتدا . زندى دست مىمبنايى علّبه بررسى مفهوم تحقق چندگانه بر  ،(Shoemaker, 2001) »ذهني

 كه از نظر بسيارى، (determinate/determinable)شونده متعين /كنندهمتعين ةكار را با بررسى رابط
 ,Shoemaker(از نظر شوميكر . كندآغاز مى ،تحقق است ةسفه داراى پيوندى نزديك با رابطفال از

2001, p.78( توانةمجموعسرخ بودن، زير شونده، مثالًى متعيناعطايى توسط ويژگ هاى مشروط 
كننده، مانند هاى متعيناعطايى توسط هر كدام از ويژگى هاى مشروطاز توان (proper subset) درستى

هاى مختلف سرخ بودن كنندهبه عبارت ديگر، گر چه هركدام از متعين. ، استبودن سرخ مايل به زرد
هاى از توان ايمجموعهمشروط هستند، اما تمام آنها در زير ىِاى علّههاى مختلفى از توانداراى مجموعه

در . دهدى سرخ بودن را شكل مىهاى علّو اين زيرمجموعه همان چيزى است كه توان نداشتركمى عّل
شونده است كه ويژگى متعين ىِهاى علّداشتن تمام توان ةكننده به واسطنتيجه، يك ويژگى متعين

  . كننده به حساب آيدينتواند يك متع مى
تحليل . دهدو داراى تحقق چندگانه نيز بسط مىهاى كاركردى گاه اين تحليل را به ويژگىشوميكر آن

باشد، آنگاه  Yويژگى  ةكنندحققتم Xچنين است كه اگر ويژگى  (Shoemaker, 2001, p. 78)او 
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خواهد  Xاعطاشده توسط  ىِهاى علّاى از توانمجموعهزير ،Yاعطاشده توسط  مشروط ىِهاى علّتوان
.) هاى آن به حساب آيدلفهمؤخود يكى از  Yويژگى تركيبى نباشد كه  Xالبته به آن شرط كه . (بود

اعطايى  ىِهاى علّداراى تحقق چندگانه باشد، آنگاه توان Yتعميم طبيعى اين حكم آن است كه اگر 
 ،مثال رايب. هستند Yهاى كنندهحققتكدام از م اعطايى توسط هر ىِهاى علّتوان ةزيرمجموع ،Yتوسط 

پا متحقق شود، تشدر ه D نسوجدر انسان و تحريك  C نسوجاگر داشتن درد توسط دو ويژگى تحريك 
مشترك  ةمجموعمشترك هستند و اين زير ىِعلّ ةمجموعاين دو ويژگى فيزيكى داراى يك زير هآنگا
  . تن درد استمتناظر با داش ىِهاى علّهمان توان دقيقاً

   ىعلّ با توجه به رويكردبازنگرى در استدالل فودور ) 4

ل ئتوان بار ديگر به مساها و تحقق چندگانه مىى به ويژگىداشتن رويكرد علّ نظراكنون با در 
در اين . سنجيدبازرا  انهاى آنها بازگشت و اعتبار استداللگرايان و مخالفان آنتقليل شده از سوى طرح

 آموزهدر بخش بعد نيز به امكان دفاع از  كنيم وميستدالل فودور عليه امكان تقليل نگاهى بخش به ا
  .پردازيم مي ىوحدت علم در پرتو رويكرد علّ

چندگانه را به تركيب فصلى  داراى تحقق كه يك ويژگىِ ايديديم كه فودور معتقد بود جمله
چرا كه يك سوى آن داراى محمولى (نون باشد تواند در حكم قاكند نمىهاى آن وصل مىكننده متحقق

، )شودهاى ناهمگن، كه در قوانين فيزيك ظاهر نمىمحمولى فصلى متشكل از محمول: غير نوعى است
در نتيجه تقليل علوم خاص به علوم پايه . مانند در الگوى نيگل را ايفا كندتواند نقش قوانين پلو لذا نمى

  .ناممكن است
كه در قوانين فيزيك هيچ  نيستكنيم كه چنين الل فودور با اين نكته آغاز مىبراى ارزيابى استد

هايى يافت كه نه تنها فصلى هستند، محمولنيز  در فيزيك يتوان حتمى. نشوديافت  ايمحمول فصلى
 (Sober, 1999, p. 553)سوبر  ،مثال رايب. اندبلكه از فصل شدن نامتناهى محمول ديگر پديد آمده

شود داراى ها حدى به عنوان آستانه مطرح مىدسته از قوانين فيزيكى كه در آن ست آنمعتقد ا
در  تحت شرايط و فشار خاص بآ« را در نظر بگيريد كه قانونمثالً اين . هاى فصلى هستند محمول

 »درجه سانتيگراد 100باالى دماي «در اينجا با محمول . »جوشددرجه سانتيگراد مى 100دماى باالى 
اين محمول آشكارا فصلى است و هم ارز با چنين . كندين مىيعتجوشيدن آب را  ةرو هستيم كه آستانهروب

  ... .يا  »درجه سانتيگراد 102 دماي«يا  »درجه سانتيگراد 101دماي «: است تركيبى
ا تواند ادعچگونه فودور مى ،فصلى در فيزيك وجود دارند ياست كه اگر چنين قوانيناينج پرسشاكنون 

زيكى كه در قوانين هاى فيمحمول ةها، به صرف فصلى بودن، از دايركنندهمتحقق كند كه تركيب فصلىِ
  .شوند خارج استفيزيك ظاهر مى

كند كه در مثال آب نوعى  لتواند چنين استدالطرفدار فرضى فودور مى پرسش،در پاسخ به اين 
 سازوكاريدرجه باشد، آنگاه با همان  101اى به اين معنا كه اگر آب در دم. خوردهمگنى به چشم مي
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آب در  است كه در آن مىسم همان مكانيساين مكاني. جوشد مي درجه 102در دماى خواهد جوشيد كه 
بگويد كه تواند ر، چنين مدافعى مىبهتبه عبارت . درجه خواهد جوشيد 100هر كدام از دماهاى باالى 
شده هاى فصل، اما نكته آن است كه تمام محمولو هستيمرههاى فصلى روبگرچه در فيزيك با محمول

هاى داراى تحقق ويژگى بارةكه درحال آن ؛آورندمى پديدمعلول را  يواحد سازوكارو همه با  اندهمگن
ك از يرو هستيم كه هر هما در اينجا با محمولى فصلى روب. چندگانه چنين شرطى برقرار نيست

 به عبارتى. آورندبار مىه مى خاص و منحصر به فرد بسل را با مكانيشده در آن معلوهاى فصل محمول
 ةكه در مثال فيزيك همگن سروكار داريم، حال آنهمدر اينجا با فصل تعدادى محمول نا ديگر،

فصلى هاي محمولهاى فصلى فيزيك و لذا هنوز ميان محمول. همگن هستند شدهي فصلها محمول
  .وجود داردى اوتفتيك ويژگى  ةكنندمتحقق
تواند راهگشا ها و تحقق چندگانه مىى به ويژگىدر پاسخ به چنين استداللى است كه رويكرد علّ دقيقاً

 قابل تحققِ يك ويژگىِ هاى مختلفكنندهدر مورد متحقق يدهد كه حتاين تحليل نشان مى .باشد
 ةطبق اين تحليل هم ،ديديمكه  طورهمان. توان از نوعى همگنى سخن به ميان آوردچندگانه نيز مى

متناظر  ىِهاى علّمجموعه توان(رك هستند تشمى هاى علّخاصى از توان ةمجموعزيرها در كنندهمتحقق
شان رغم تفاوتبهاشتراك در اين زيرمجموعه است كه آنها  دليلبه  و دقيقاً ،)شدهمتحقق با ويژگىِ

هر گاه حضور يكى از اين به عبارت ديگر، . يك ويژگى واحد باشند هايكنندهتوانند متحقق مى
م واحد و ثابتى انجام سشده شود، اين كار با مكانيحققتم ها باعث به وجود آمدن ويژگىِكننده متحقق

 مشترك است كه منجر به توليد ويژگىِ ةمجموعاين موارد تنها حضور آن زير ةدر هم. دگيرمى
باشد، و درد بتواند  Pى متناظر با درد داشتن هاى علّواناگر مجموعه ت ،مثال يارب. (شودشده مى متحقق

 ىِهاى علّتوان مجموعهگاه حقق شود، آنم D نسوجو تحريك  C نسوجتوسط دو حالت مغزى تحريك 
داشتن همين زير به دليل  خواهند بود و دقيقاً P ةشامل مجموع ،هر دو ،متناظر با اين دو حالت مغزى

  ).ندسبب شونند درد را تواها مىمجموعه است كه آن
 هاى فصلىِى همگن بودن يا نبودن ميان ويژگىتوان بر مبناديگر نمىاگر اين استدالل را بپذيريم، 

داراى تحقق چندگانه هستند  هاى يك ويژگىِكنندهكه محصول فصل كردن متحقق هاييآنو  يكفيز
رغم تفاوت ميان عناصر بههر دو در . همگنى وجود داردنوعى  مورد در هر دو. فرق معنادارى گذاشت

گونه كه تمام همان. معلول است ةورندآبارهب سمآورد اشتراك در مكاني شده، آنچه آنها را گرد هم مىفصل
هاى درد كنندهآورند، تمام متحققبار مىه جوشيدن را ب يم واحدسدرجه با مكاني 100دماهاى باالتر از 
بار هى، درد را بهاى علّمشترك از توان ةمجموعزيراشتن يك م واحد، و به دليل دسهم با يك مكاني

ى خاص و هاى علّمشترك، براى خود داراى توان ةاز آنها، جدا از اين زيرمجموع يكهر  اگرچه. آورند مى
  .هستند نيزمنحصر به فردى 
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  رويكرد علّي و وحدت علم  )5

 در مباحث مربوط به وحدت علم ىدر اين بخش به بررسى پيامدهاى حاصل از اتخاذ رويكرد علّ
)unity of  science (هاى قديمى بحثاز  موعلميان وحدت بحث بر سر امكان حصول . پردازيممى

وحدت علم و  براى برخى از فالسفه. اب بوده استذاست كه هم براى دانشمندان و هم فالسفه ج يفلسف
ن معنا كه براى ديتر بوده است، بتاهميباهاى مختلف تقليل امكان حصول آن از بحث در باب مدل

هاى تقليل داراى ه وحدت علم بوده است و اگر گزارشاهميت قرار داشت ة نخستان آنچه در وهلشاي
به عبارت ديگر، براى برخى از . استبوده وحدت علم نقش آنها در حصول  دليلبه  فقط، اندبودهاهميتى 

مانند تحقق (ى مباحث رخطرح ب با) رش كالسيك نيگلگزا مثالً(خاص از تقليل  يگزارشكه فالسفه اين
چه در اولويت قرار دارد امكان حصول وحدت علوم آن. كننده نيستآسيب ببيند، چندان نگران) ندگانهچ
باشد، حتى اگر داشته اگر اين امكان وجود . است) اى و خواه از راهى ديگرنظريه - خواه از راه تقليل ميان(

 نيست يچندان جاى نگران هم نظريه اى را از درجه اعتبار بيندازد -تقليل ميان مدل هايتحقق چندگانه 
در اين بخش استدالل خواهم كرد كه . )1386 ،رضاييشيخ. ك.، روحدت علم تر دربارةبراي بحثي جامع(

پذيريم، نهاى بخش پيش مبنى بر امكان حصول تقليل را نيز ى، حتى اگر استداللدر پرتو رويكرد علّ
  .م دفاع كردووحدت عل آموزةتوان از صورت متعادلى از چنان مىهم

 مرتبطهاى داراى تحقق چندگانه را به هم آن قوانينى كه ويژگى –ر را با بررسى قوانين علوم خاص كا
هستند و لذا هر دو  Sدو ويژگى متعلق به علم خاص  Qو  Pفرض كنيد كه . كنيمآغاز مى  – ندسازمى

به و  …،p1 ،p2 :ند ازاعبارت Pويژگى  هاى فيزيكىِكنندهمتحقق ،مثال رايب. اندهقابل تحقق چندگان
فرض كنيد  ،عالوه بر آن ... . ،q1 ،q2 :ند ازاعبارت Qهاى فيزيكى ويژگى كنندهمتحقق همين ترتيب،

 به آن معنا( P → Q: به صورت زير به يكديگر متصل هستند Sتوسط يكى از قوانين علم  Qو  Pكه 
اكنون متناظر ). خواهد بود Qباشد تحت شرايط مناسب داراى ويژگى  Pكه هر شيئى كه داراى ويژگى 

- كنندهك از متحققيآنها هر  دراز قوانين پايه در سطح فيزيك داريم كه  ايمجموعه، Sبا اين قانون در 
سطح فيزيك با  در بيان ديگر،به . شودوصل مى Q در متناظر هايكنندهمتحقق يكي از به Pهاى 

و تمام  شودشروع مي 1 از iكه در آنها انديس  رو هستيمهروب pi → qiاى از قوانين به صورت مجموعه
 هاين مجموعه قوانين به آن معنا هستند كه هرگا. پوشاندرا مي Qو  Pهاي واقعي و ممكن كنندهمتحقق

P توسط pi   وQ  نيز توسطqi ،در . رو هستيمهن در دو سطح مختلف روبما با دو قانو متحقق شده باشد
اين  .را خواهيم داشت pi → qi را داريم و در سطح فيزيك قانون P → Q سطح علم خاص قانون

  .مطلب در شكل زير نمايش داده شده است
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-فرض كنيد كه مجموعه توان. ها را بررسى كنيممشروط اين ويژگى ىِهاى علّاكنون اجازه دهيد توان
ى از بر تحليل علّ بنا. }β{ عبارت از Q ىِهاى علّباشد و مجموعه توان} α { عبارت از P ىِهاى علّ

هر  ىِهاى علّتوان ةزيرمجموع }α{هستند،  P ةكنندمتحقق هاpi ك ازينجا كه هر تحقق چندگانه، از آ
هاى آن را مطابق جدول زير در نظر كنندهو متحقق P ىِهاى علّتوان توانلذا مى. هاست piكدام از 
  .گرفت
  

 مشروط يِهاي علّتوان ويژگي

P {α}

 p1 {α} + {α1} 

p2 {α} + {α2}

… …

 

  

توان جدول زير را در نظر بگيريم، مىرا  }β{ ىِهاى علّمجموعه توان Qبراى اگر  تيب،به همين تر
  .فرض كرد

 

 

q1,     q2,   q3…p1   , p2,    p3… 
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 مشروط يِهاي علّتوان ويژگي

Q {β}

 Q1 {β} + {β1}  

q2 {β} + {β2}

… …

  
توان قوانين دو سطح علم خاص و فيزيك را بر حسب ى مىهاى علّاكنون با توجه به اين توان

  .آنها به صورت جدول زير بازنويسى كرد ىِعلّهاى  توان
  

 هاي علّيِ مشروطبر حسب توان هابر حسب ويژگي 

Sقانون علم خاص  P → Q  {α}→{β}   قانون شماره صفر  

 

  قوانين فيزيكي
p1 → q1 {α} + {α1} →{β} +{β1}   قانون شماره يك     

p2 → q2  {α} + {α2} →{β} +{β2}   قانون شماره دو     

… …

  
يعني آنچه اين قانون در باب روابط قانوني ( ادعاى اصلى اين بخش آن است كه محتواى قانون صفر

محتواى بافت درشت گونةنسخه و  ،از قوانين علوم خاص ايبه عنوان نمونه ،)كنددر جهان خارج ادعا مي
مطلب اجازه دهيد ابتدا بحث براى روشن شدن اين . است... ومجموعه قوانين فيزيكى يك، دو، 

وام را از او  »نامربوط ىِتوان علّ«و مثال او را مرور كنيم و اصطالح   (Batterman, 2000)بترمن
ويژگى،   /اين كه يك رفتار: كندصورت تعريف مىاين كلى را به و ويژگى عمومى  يا بترمن رفتار. گيريم

ها، فارغ از  به آن معنا است كه تمام آن سيستم ها است اى از سيستم براى گستره) كلى(وجهى عمومى 
به عنوان نمونه،  .نداويژگى مشترك  /هاى سطوح زيرين خود، قادر به نمايش و ظهور آن رفتار تفاوت

در نزديكى . شودبه صورت تفاوت چگالى گاز و مايع محاسبه مى »پارامتر نظم«سيال ة براى يك محفظ
واحد  رياضىِ ةميايى آنها، از يك معادليام سياالت، فارغ از تركيب شدماى بحرانى، پارامتر نظم براى تم

به آن معنا كه منحنى چگالى در برابر دما براى تمام سياالت در حوالى دماى بحرانى . كندپيروى مى
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و  توانند تركيبات شيميايى متفاوت ، گرچه سياالت مى)ويژگى عمومى سياالت /رفتار(يكسان است 
  .داشته باشند تفاوتدماهاي بحراني م

مالك نامربوط . هستند »طنامربو«اكنون در نسبت با يك رفتار عمومى برخى جزئيات سطوح زيراتمى 
را داشته باشيم، آنگاه  مورد نظربودن آن است كه اگر با تغيير آن جزئيات زيراتمى، همچنان رفتار عمومى 

اگر تغيير در جزئيات زيراتمى باعث تغيير در حال آنكه  ؛هستند »نامربوط«نسبت به آن رفتار  آن جزئيات
تركيب  ،مثال رايب. به حساب مى آيند »مربوط«در نسبت با آن رفتار آن جزئيات  ،رفتار عمومى شود

عد فضايى سيستم كه بنامربوط است، حال آن در باالشيميايى سيال در نسبت با رفتار عمومى ذكرشده 
عد فضايى عد فضايى آنها از بها كه بدى مانند پليمرها و فيلمدر موا. نسبت به اين رفتار مربوط است

، آنكه خالصه. كندگفته تبعيت نمىمتفاوت است، ديگر منحنى چگالى در برابر دما از الگوى پيشت سياال
ر رفتاآن هايى كه در تمام سيستم ،آيندميبه حساب  »مربوط« يك رفتار هنسبت باتمى كه ن وجوه زيراي

ها باشند و در برخى توانند در برخى سيستم، حال آنكه وجوه نامربوط مىنددهند حاضرنشان مى را از خود
  .ديگر خير

توان تحقق مى ،از نظر او. دهدخود را به علوم خاص نيز گسترش مىپس از اين بترمن استدالل 
در ) شدهويژگى متحقق(در اينجا نيز ما با يك ويژگى عمومى . چندگانه را با رويكرد مشابهى توضيح داد

هاى متعدد و مختلفى در سطح پايه متحقق تواند توسط آرايشرو هستيم كه مىهسطح علوم خاص روب
ها و پارامترهايى فيزيكى شريك مربوطى از ويژگى ةسطح زيرين در مجموع يهاتمام اين آرايش. شود

در اين  گاه گرچه بترمن هيچ. شندوط متفاوت باهاى نامربهستند، حال آنكه ممكن است در برخى ويژگى
 كه طرح پيشنهادى او بسيار شبيه ريافتدتوان برد، اما مىى نمىصراحت نامى از تحليل علّبه مقاله

در تمام  يي كهنامد، پارامترهاچه بترمن پارامترهاى مربوط فيزيكى مىآن. شوميكر است يرويكرد علّ
 ىِهاى علّ، متناظر با مجموعه توانستند مشترك ادههايى كه يك رفتار عمومى را نشان مىسيستم

 ،نامدو آنچه او عوامل و وجوه نامربوط مى). }{αدر مثال پيشين ما ( شونده استمربوط به ويژگى متحقق
در مثال پيشين (ها براى خود دارند كنندهك از متحققياضافى است كه هر  ىِهاى علّمتناظر با آن توان

وحدت علم  نظريةر نيازمنديم تا به ديگداشتن اين مبنا تنها به يك گام اكنون با ). ...و}  α2{و  {α1} ما
به توضيح آن خواهيم اين بخش  ةدر ادامما اند و شوميكر و نه بترمن برنداشته هگامى كه ن ،برسيم

  .پرداخت
در ...  توان گفت كه در مثال پيشين ما قوانين يك، دو، سه وبا استفاده از اصطالحات بترمن مى

اند چرا كه هر گاه طها نامربو}αi{. ى هستندهاى علّهايى نامربوط از توانمقدمات خود حاوى مجموعه
كلى مورد نظر و ى عمومى هاى علّتوان مجموعه توانچنان مىكنيم، همديگري يكى از آنها را جانشين 

د و واند به تنهايى ظاهر شتونمى{α} گرچه در سطح ريزبافت فيزيكى . به دست آوردرا ) {β} يعنى(
ها با آن همراه شوند نامربوط  {αi}زد، اما اينكه كدام يك اباشها همراه {αi}يكى از با  بايدهمواره 

ها نامربوط αi}{به عبارت ديگر، . كافى است{β}  بار آوردنه به تنهايى براى ب{α}  در واقع،. است
همراه با يكى از {α} عامل اصلى حضور. هميت استااينكه كدام يك از آنها حاضر باشند بى چونهستند 
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مورد نياز   – باشد يك اينكه كدام سواي – هاهايى كه در هر مورد يكى از آنهاى آن است، مكملمكمل
 {β}وردن آ باره ن است كه آنچه در باياصلى  ةاما نكت. بتواند در جهان خارج محقق شود α}{است تا 

  .نامربوط هستند {β}وردن آ باره ها از لحاظ قانونى در ب{αi}است و تمام  }α{قط ف ،نقش دارد
 شود، عالوه برتركيب مى) ها{αi}(هايش با يكى از مكمل {α}از سوى ديگر، هنگامى كه 

{β}هاى فرعى ديگرى مانند محصول{βi}توان گفت مىدر اينجا نيز . آيندبار مىه با نيز ه{βi} ها، تا
تواند نمى {β}به عبارت ديگر، گرچه . است، نامربوط هستند {β}ر آمدن باه آنجا كه مقصود و منظور ب

اند، مادام كه به وجود آمده {β}ها همراه كه كدام يك از آنها ظاهر شود، اما اين{βi}به تنهايى و بدون
بار ه كه، اگر هدف اصلى بكوتاه سخن آن. امرى نامربوط است است،  {β}بار آمدن ه مقصود اصلى ب

هاى حصولباشد، اينكه آن رفتار عمومى همراه با چه ملحقات و م) {β}حضور (رفتار عمومى آمدن يك 
  .بار آمده است اهميتى ندارده فرعى ديگرى ب

محتواى قانون صفر نسخه و صورتى  ،از نظر نگارنده. رسيماكنون به ادعاى اصلى اين بخش مى
محتوايى ... هر كدام از قوانين يك، دو، سه و  .است... و هاى يك، دو، سه بافت از محتواى قانوندرشت

تمام اين  ،)Sمتعلق به علم خاص (كنند، اما قانون صفر بيان مى قانونى را در سطح ريزبافت فيزيك
 يگاه محتواو آن حذفها را از مقدمات و نتايج و عوامل نامربوط آن ردگذاميار هم محتواهاى قانونى را كن

به بيان ديگر، قانون صفر در . كندتر عرضه مىبافتسخه و صورتى درشتقانونى مشترك آنها را در ن
مادام كه مقصود و هدف . كندتر تنها عوامل مربوط به بروز يك رفتار عمومى را ذكر مىسطحى انتزاعى

اتى و حياتى است را ذ، قانون صفر آنچه براى اين رفتار ){β}(بار آمدن اين رفتار عمومى است ه ما ب
حال آنكه در سطح فيزيك، قوانين يك، دو، سه و . دهدارد و به هيچ عامل غير ذاتى ارجاع نمىشمبرمى

 تحققجنبى هر ت ها و محصوالآرايش بارةدررا ترى ، عالوه بر عوامل ذاتى و مورد نياز، اطالعات بيش...
  .دهندمىدست اين قانون نيز به  از خاص

دهد، هاى دخيل در آن به دست مىنون در مورد ويژگىذيريم تمام آنچه يك قابپ كه اگرنتيجه آن
كند؛ و ها بيان مىاعطايى توسط اين ويژگى ىِهاى علّاطالعاتى  است كه اين قانون در باب توان

توان از تحقق چندگانه را پذيرفته باشيم، آنگاه مىة ها و رابطى به ويژگىمفروض بر آنكه رويكرد علّ
هاى بر طبق اين قرائت محتواى قوانين علوم خاص كه مشتمل بر ويژگى. ردقرائتى از وحدت علم دفاع ك
قوانين (از قوانين فيزيكى  اىتر از محتواى مجموعهبافتهاى درشتنسخه ،قابل تحقق چندگانه هستند

 يفيزيكى برخى عوامل و وجوه نامربوط به رفتار ةاين قوانين پاي. هستند) انون خاصآن ق ةكنندمتحقق
را فيزيكي شمارند، حال آنكه قانون علم خاص تمام اين قوانين را در مقدمات و نتايج خود برمىعمومى 

تنها به ذكر عوامل و وجوه آنگاه كند، و بخش مشترك و مربوط آنها را استخراج مىو در هم ادغام كرده 
 ةمحتواى قوانين پايقوانين علوم خاص و  يميان محتوا ،به اين ترتيب. پردازدكلى مى يمربوط به رفتار

 ترِتر و انتزاعىبافتهاى درشتنسخه ،قوانين علوم خاصي محتوا. فيزيكى نوعى وحدت وجود دارد
  .فيزيك هستند ةقوانين پاي
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