
 

پیشنهاد  الیسم؛ ویی و فیزیکگرانوخاستهشناسانه های هستیتبیین ناسازگاری

 گرایانهیک موضع جدید نوخاسته

 1 مسعود طوسی سعیدی

  2 سید حسن حسینی

 چكيده

کار  ادن  و از طایق  ه در این مقاله نخست،  ییییاالیست    ا اساپ شیهنداد دیوید لوی 

شتتتود کتته از میتتان ازآن  توضتتتیا دادی میگادد. ش وی دادگی تعایف میمفدوم یاار

توان  اگیید که  ا تعایف گاایانه  تعداد معدودی را میهتای مننو  نواتاستتتنتهدیتدگتای

شتتناستتانه داشتتنه  اشتتند. در این راستتنا  دیدگای مدنظا از ییییاالیستت   ناستتازگاری هستتنی

و دیدگای نوااستتن ی ّی ی  ا  و تونانوااستتن ی هوهای   ا استتاپ آرای هاستتاا  لو 

گادد. ها  ا ییییاالیس   تبیین میاساپ آرای اوکانا و ونگ  تقایا شدی و ناسازگاری آن

و  ا  گاایانه   ا یادی اهای مننخب نوااستتنهدر ادامه  نستتب، میان هاکدام از این دیدگای

ل  ا استتتاپ ت یی شتتتود. در انندا گاایی دکارتی  ستتتنهیدی میییییاتالیستتت  و دوگتانه

شود می گاایانه هدید ارائهمناییییای انهام شتدی  شیهتندادی اولیه از یم موضن نوااسنه

شود اما ی  طاحی از اساپ منفاوت  ا ییییاالیس  م سوب نمیشناان یهستنکه از حیث 

شتتتود که ّدم تمایی این چنین توضتتتیا دادی میحال   ا آن ناستتتازگار استتت،. ه درّین
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های ییییاالیس  از حیث طاح کیی هسنی شناانی  میی، آن نسب،  ه دیدگایشیهتنداد  ا 

 گادد.شدی در این مقاله م سوب میگاایانه  ارسینوااسنه

نوااسن ی هوهای  نوااسن ی ّی ی  ییییاالیس   یااروی دادگی  قوانین : واژگان کليدی

طبیع،.
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 مقدمه
همواری یم موضتتن اّندالی ستتفی  در میان مواضتتن یی 1یگااینوااستتنهطایداران موضتتن 

  موضن 3گااییو تقییل 2یگاایاند میان دوگانهنمودیسعی  این معنا که آنان ه   ودی اس،؛

 ا ها مباا  اشتتتد. از نقاط ضتتتعف آن را دارا و دو طافکه نقاط قوت  کنندستتتومی ارائه 

و  ا  ازی نمودستتت از  اود را در قالب ییییاالیستتت   جیتدر ه گااییکه تقییلتوهه  ه این

یا رویدادهای طبیع،   ا هتای ّیمی در قان  یستتتن  در توضتتتمنتدی از شیهتتتایت، دای

د را در انندای قان مذکور  اونیی توانستتت، گاایی نوااستتتنهایی تفوق یای،  گادوگانه

اریخی   ه گاایی را  ه ل اظ ت  معایی نماید. نوااستتتنهیییاالیستتت یمثا ه اردوگای رقیب  ه

ی موستتوم گاایی  اینانیایگاایی دوری اول  ه نوااستتنهکنند. نوااستتنهستتی  میدو مقطن تق

دوری  گااییگادد. نوااسنهاس، و آغاز آن   ه نیمه دوم قان نوزده  در ان یسنان  از می

دوم   ا رونق گاینن مباحث ییسفه ذهن  در نیمه دوم قان  یسن  شال گاینه و تا  ه اماوز 

 .(O’Connor & Wong, 2015)ادامه دارد 

یااگیاتا اس،.   گاایی  اینانیاییااسنهگاایی انندای قان  یسن  نسب،  ه نونوااستنه

نوااسن ی در ّیوم طبیعی  مصادیق    ا ارها  دادن  ه منأاا گاایاننوااسنهدر حقیق،  

 و ییستتفه ذهن امنداد زیادی هستتنی شتتناانیهای این مفدوم را از حیث ییستتفی  در زمینه

 اایی گطایداران نوااستتنهکه  اای از  حد استت، احث تا  ه آنمباین رونق  . خهتتیدند

 توانزند که میچنان ت ولی در تصویا کیی ما از هدان  رق  میآنمعنقدند نظایه ایهان  

 ای دوری هدید که منها  ه گستتستت، از تفااآن را  در تااز ت ول شارادایمی ا ند اهمی،

 ;Clayton & Davies, 2006, p. Xiii) شتتتد  دانستتت،در تاری هدان ارستتتطویی 

Murphy, 2010, p. 250). 

  عاریف شیهتتندادی  اای نوااستتن ی ه ل اظ تاریخی  اکثا تاین در حالی استت، که 

 شوندارائه مین شدنی و امثال آشذیای  اسننناجشذیای  تبیین ینیمفاهیمی نظیا شیش حول

                                                           
1.Emergentism 

2.Dualism  

3.Reductionism  



 9311  بهار و تابستان،  42 فی، شمارهتأملات فلس علمی فصلنامهدو  21

 

 

مفاهی   زمینه را  اای تفستتتیاهایی یااه   ه ازاند. این دستتتنشتتتناانیکه مفاهیمی معای،

ستتتیا  . این تفااندموستتتومشتتتناانی از نوااستتتن ی آورد که  ه تفاستتتیا نام یا معای،می

شاید  نوان گف،  .نمایندگاایی را  ا ییییاالیس    ه ل اظ مناییییای سازگار مینوااستنه

اهمی،  ی ای  از حیث مناییییای  مقولهکته در حقیق،  این تعبیا از نوااستتتن ی  آن را

 .(Lewtas, 2013, pp. 529–530) کندمی

مطالعاتی در »  در  خش دوم مقاله مهتتتدور 2ندای و اوش 1همپلّنوان یتم نمونه   ته

 ضمن شذیاش ایندهند و   ایدی نوااسنن را مورد واکاوی قاار میلیتفص ه 3«نییتبمنطق 

 کنند:های ییییاالیسنی قیمداد نمی ا ان اری ناسازگارایدی  آن را 

سنفادی ا ا   ه اهیای آن  ما وطاطیاّات  یم شیء از طایق هایویژگی ینی ... شیش

های اپ قوت دادی... ّی    ا استتتگادد. ّیمی موهود  انهتام میهتای قوانین و نظایته از

توان وقو    میهاآنمندی از ندتد کته  ا  دایهتایی را  نتا می  تعمی موهود در ها ّصتتتا

شذیای ی ین ینی نمود ... شیششیش  اندکه تا آن زمان مهاهدی نهدیرا رویدادهای مها دی 

... این . های ّیمی موهود ها زمان مبننی استتت،یتم ویژگی   ا دانش ما و نظایه وقو 

دن ستتازد: نمایان شتت ه تاتیب ذیل رهنمون می  یمیاحظات  ما را  ه  ازتعایف نوااستتن

نوااسنه اس، ... اگا ننوان  Tنسبی در نسب،  ا نظایه  صتورت ه xاز ستیستن   Pویژگی 

 ,Hempel & Oppenheim)... اسننناج نمود  Tیه ظاازن گیای دایرا  ا  شدنشنمایان 

1948, pp. 149-151). 
را  وااسن یصااح،  ن   ه«ر منطق تبیینمطالعاتی د» دین تاتیب  نویستندگان مقاله 

ه در ها زمان  وا ستتن های ّیمی موهودای نستتبی دانستتنند که  ه معیومات ما و نظایهمقوله

نار یا یم رییساا  ه وهود آمدنکه تا  در ن ای همپل و اوشندای   ایناست،.  ه  یان دقیق

نمایان شتتدن یم ویژگی  نوااستتنه  اشتتد یا نباشتتد  تا ن معیومات ّیمی ما در ها زمان 

توان شتتاایطی را منصتتور  ود که در آن  امای که روزی  نوااستتنه تصتتور استت، و می

                                                           
1.Carl Gustav Hempel  

2.Paul Oppenheim  

3.Studies in The Logic of Explanation  
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 دی ا نوااسنه نباشد.  شدیمی

ا شتتود که  ا اوصتتایی نظیگاایی م ستتوب میای از تفاستتیای از نوااستتنهاین  نمونه

الیستت  طور ااص ییییاو  ه و  ا ییییاالیستت  شتتوندوصتتف می« شتتناانیمعای،»و « نام»

دانید ه نهتتار مقالش  از انکه توضتتیا آنمبننی  ا یااروی دادگی  ناستتازگاری ندارند. 

ها   چنین رایج شد که در ّمدی تیاش1191در  2«رویدادهای ذهنی» ا ّنوان  1ندیوید سو

  مطما نظا مثا ه مفدوم کییدیرا  ته  3یااروی دادگی اای تعایف ییییاتالیستتت   مفدوم 

ه یستتتف ه ل اظ تاریخی  ه ی یااروی دادگیمفدوم اگاچه . (Stoljar, 2017) دهندقاار 

 رود:می ارمنطقی معاصا   ه معنای زیا  ه ک اد یاتدر مناییییم و   ایاق ما وط اس،ا

 داده یفرارو Bهای بر مجموعه ویژگی Aهای فراروی دادگی: مجموعه ویژگی
که دو چیز نتواند واقع شود مگر این Aهای است زمانی که هیچ تغییری در ویژگی

 .Beckermann, 1992, p)آن دو نیز واقع شود  Bهای تغییری در ویژگی

11). 

ه شتتال   یااروی دادگی مبننی  ااولیه و ّام از ییییاالیستت   تعایف ا این استتاپ  

 زیا اس،:

صادق است، اگر و فقط  wی: فیزیکالیسم در جهان ممکن دادگ یفراروفیزیکالیسم 
نیز باشد  wاست، بدل علی الإطلاق  wاگر هر جهان ممکنی که بدل فیزیکی 

(Stoljar, 2017). 

ه د  این استت، ککه یم هدان ممان   دل ییییای هدان دی ای  اشتتمنظور از این

  ه یم  یان ن وی توزین مادی در سطا ییییای –در سطا ییییای  وضعی، این دو هدان 

که هدان ممانی  دل کامیاً یاستتان  اشتتد.  ا همین استتاپ  منظور از این -این دو هدان 

ّیی الإطیاق هدان دی ای  اشتتد این استت، که وضتتعی، این دو هدان در تمام ستتطوح  

 .کامیاً یاسان  اشد

                                                           
1.Donald Davidson  

2.Mental Events  

3.Supervenience  
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ظایه نییییاالیستتت   نظیا تعاریف  ستتتایا این تعایف  در وهیته نخستتت، نستتتب،  ه
تعاریف قبیی که در زمینه مباحث   اایتافکته . اول اینارددو مییت، مد  د 1همتانیاین

  هد،ازاینشدند  حاوی یم ادّای ّام مناییییای اس، و تای طاح میم دودییسفی 

 ه ادّایی مثاکته ییییاالیستتت  را  هاین رغ ّیی تای دارد. دوم؛منتاییییای  یششتتتمول 

های ماتبط  ا ش ا چال درننیههگاایانه نیستتت، و کند  تعایفی تقییلمنتاییییای مطاح می

 گاایی نیی  مواهه نیس،.تقییل

ها تعایف  شتتاط لازم  اای دادگییااروی مدّی استت، ییییاالیستت  2دیوید لویی 

االیستتت  لویی   ها تعایفی از یییی ازنظا  دی ا یان هییییاالیستتت  استتت،.  شیهتتتندادی از

  هاالیستت،ییییااشتتد. این ادّا  در میان   دادگییااروی ییییاالیستت  ضتتمن ایستت، منمی

کند  یان میتا این ادّا   یش مثالی که لویی   اای تبیینمقبولیت، زیتادی یتاینته استتت،. 

 سازد:تا میرا واضا دادگییااروی از ییییاالیس وی تصور 

، یا استتت ریخنهه  همنقارن استتت،   مثیاًهای مننوّی دارد؛ ای  ویژگیماتای  نقطه

های ماتای  ها در اانهاما این تصتتتویا چییی هی وهود یا ّدم وهود نقطه؛ هاشتتتبیه این

 دادی یااروی هاآنها نیستتنند. های مننو  چییی هی ال وهایی در نقطهنیستت،. این ویژگی

ا اند یقط اگا از حیث  ود یهای اود منفاوتا از حیث ویژگیشتتوند؛ یعنی دو تصتتویمی

 .(Lewis, 2001, p. 14; Stoljar, 2017)نبود نقطه ااصی  ا یادی ا منفاوت  اشند 

گای  ن  شاط لازم  اای ییییاالیس   اشد  آدادگییااروی  نا ااین  اگا ییییاالیست 

ستطا ییییای هدانی که در آن ییییاالیست   اقاار است،  وضتعی، سایا سطوح را معین 

 کند.می
                                                           

اند  ه این معنا های ذهنی  ا حالات مغیی این هماندارد که شدیدی(  یان میIdentity Theoryهمانی )نظایه این1.

ارز معنایی ه  Mکه اگاچه ن ویوهود دارد  ه P  یتم م مول نوروییییولوییتم Mکته  اای ها م مول ذهنی 

P همان حال، مغیی مهتتخش شتتدی توستتط  شتتود اما در ّملم ستتوب نمیP کند.  ه دنبال  اای را مهتتخش می

 Multipleموسوم  ه اننقاد ت قق چندگانه )( Hilary Putnam)ویژی اننقاد شاتن  اننقادها نسب،  ه این دیدگای   ه

Realizabilityالفعل دارد  ه ازای ها هیئی همانی شیهتنداد شتد که  یان می( تعبیای دی ا از نظایه این x   شیء(

 .(Stoljar, 2017)اند این همان yو  xکه ن ویوهود دارد  ه yرویداد یا یاایند(  هیئی  الفعل ییییای 

2.David Lewis  
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که در این مقاله  ه دنبال  ارستتتی تطبیقی تعاریفی از نوااستتتن ی این ا توهه  ه  حال

از ی را  ندی نوااسن مفاهی  م وری در صتورت یست  ناستازگارند هستنی  که  ا ییییاال

یییاالیس   ا یآمدی  دست،ی  هتعاریف کهی  اینموداننخاب  ایگونهمیان اد یات موهود   ه

اسازگاری نیم مهخش   طور هناسازگار  اشند. این ناسازگاری  مبننی یااروی دادگی  

، گاایی  در ذیل دو رهیایتعاریف نوااسنه له رو  در این مقاازاین اس،. هستنی شناانی

اند که در  ندی شدیمنمایی؛ یای نوااسن ی هوهای و دی ای نوااسن ی ّی ی  صورت

 شادازی .ها میادامه  ه  ارسی آن

 نوخاستگی جوهری. 9

  منفاای کییدی در دیا  از نوااستتتن ی هوهای استتت،. وی  در مقاله 1ویییام هاستتتاا

مثا ه هوهاهای اشتتتخاص  ه ّنوان ا   2روح  هستتت  و نهتاتکنتاب ما وط  ته اود در 

 کند:  نوااسن ی هوهای مدنظا اود را چنین معایی می3نوااسنه

ای از اهیای و تهییه آن  ه مهموّه وضتتوح دارای وحدت استت،تها ه آگاهی   ه

یم ه مثا مهیا   ه معنای اناار این وحدت استتت،.  ا این استتتاپ  ت اای تبیین آگاهی  ه

چه نیاز های نوااستنه داری  کایی نیس،؛ آنکه   ویی  ویژگیویژگی ذهن[ صتاف این

استتت،  یم موهود منفاد هدید که درننیهه ّمیااد   4نوااستتتنهشتتتخش استتت، یم 

 آیدهای ّصتتبی   ه وهود میدهندی مغی و ستتیستتن مهتتخش ستتااناری از مواد تهتتایل

(Hasker, 2001, p. 116). 

که  ا ذات اشتتیاء  گای اوردی استت،   در ییستتفه و طبیعیات کیاستتیم  مفدوم هوها

های حال   ا شیهای،گادد. درّینشناسی م سوب مییای از مقولات م وری در هستنی

ازی  ه های طبیع،  دی ا نیویژی در حوزی ییییم  دانهتتتمندان  اای تبیین شدیدیّیمی  ه

داد میدرن نهان م میییی جیننااز طایق آن نداشنند.  وانفعالاتیاض ذاتیات و تبیین یعل

                                                           
1.William Hasker  

2.Soul, Body and Survival  

3.Persons as Emergent Substances  

4.Emergent Individual  
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در . شتتتودنیازی احستتتاپ نمیذات  دییا  ینی آن؛ دی ا  ه اای تبیین طبیع، و شیشکه 

  اندر زم ااتییدر طول تمام تغتصتتتویا کیی دانهتتتمندان ییییم از هدان  موهودی که 

ی  ود که وهود هوها . یای از شیامدهای این تصتتویا  اینثا ،  ماند های اهی نداشتت،

 Popper)تضتتعیف گادید   اشتتد چیییم یهایژگیو ایصتاحب اواص  ایحامل و که 

& Eccles, 1985, p. 7). 

 ه ّاضتتته ن اش ستتتیستتتنمی از هدان منفااان را هتای هتدیتد ّیمی  شیهتتتایت،

اود و اودی   هواقعیت، هوها را  ته   تث از از این تغییا ن اش    تثداشتتت،. میوا

ی و های ّیمی،. شیهاداکمننقل میای از رویدادها  صورت زنهیایو  ه مستنقل از هوها

ری  ه رهوّی دو او  شناسی کیاسیم را تضعیف نمودیتا از هدان  هسنیمهتاهدات دقیق

هوهاها و از  یامهموّه کههای آن   تههدتان اماوز»تیقی از واقعیت، را موهتب شتتتد. 

 ,Popper & Eccles) «اس، ندهاییاا رویدادها واز  یمهموّه تعامی می اشتد   ذوات

1985, p. 8). 

ی هستتتن -یهتای مناییییا تدین تاتیتب   اای طاح مهتدد مقولته هوها در ت ییتل

 یموچه نو  مفدگویی است،. اول این اس، که دو مستأله نیازمند شاست  شتناانی  حداقل

همان مفاهی   ای: آادیقاار گ مورداستتتنفادیها موهودی، نیامهتتتخش کادن  ی اا  اید 

 که منضمن قائل  ودن  ه ذات   اای انوا   ود  اید  ه کار گاینه ییارستطو ای یستنن ییظغ

ندی کیی و اولیه  منفااانی که  ه کار س، مفاهیمی شبیه  ه مفدوم  شتود  در یم دستنه

. هایندنومینالیستت، و 2کیاف نظایه  1استتاپ نظایهستتننی هوها منمایل نیستتنند  قائیان  ه 

هاکدام از دو مفدوم اساپ و کیاف  تعا یا منفاوتی نیی دارد. در  اا ا ایهان  نوارسطوئیان 

 ، کهاین استت دوم ا کار اد ستتننی آن  معنقدند. مستتأله قاار دارند که  ه هوها  منناستتب 

نایی    ه مع،یواقعاز هیء  می کنندیمنعا   هوها مودمف  ا چه حدشود تمهخش  اید 

را قعی، آن از وا ید قا ل ایهنبهکه ن وی هاستتت،  هاو  الاتا از کیایی از ویژگی تاشی 

 .(Robinson, 2018) دده  لیتها
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اپ  قائیین  ه نوااستتتن ی هوهای نیی  اید  معنای مدنظا اود از مفدوم  ا این استتت

مندی چنین مفدومی از هستتتنی و مصتتتداق واقعی داشتتتننش را  تبیین کنند. هوها و  دای

  قائیین  ه وهود هوها نوااستتنه آید  این استت، کهگاایی  امیچه از اد یات نوااستنهآن

ه ک اند. هاسااشتناسانه شیاامون هوها نهدیش هستنیچندان وارد هیئیات مناقهتات اال

تاین مییان ت قیق در این موضتتتو  را دارا استتت،  تندا صتتتف ات معدودی از کناب  یش

اود را  ه تبیین مخنصتتات نوااستتن ی هوهای اانصتتاص دادی استت، و  1نف  نوااستتنه

 ,Dilley, 2000)های راهن  ه ذهن استت،  خش اصتتیی کناب  رد کادن دی ا دیدگای

p. 125). 

تا از   دقیق3«هوها نوااسنه»گاای هوهای  در مقاله   دی ا نوااسنه2شاتایم تونا

هاستاا  ه این موضو  شاداانه اس،.  خش دوم مقاله وی  اانصاص دارد  ه معیاری که 

دی ا  در اد یتتات  یتتان.  تته4ّی یتت، غیا زائتتداو   اای قبول وهود هوها شتتذیاینتته؛ وهود 

هوی، وهودی  واهد ّی نی غیا زائد و اصیل  اشد کفای، که یم گاایی  همیننوااسنه

گاا  پذیاد که آن  یم هوها مستتتنقل استتت،. تونا چنین که نوااستتتنهکند  اای اینمی

 گوید:می

 ریغعلّی  نیرویبا شیئی  منظورم ،کنمیصحبت م جوهر کی دربارهکه من وقتی
است. با  فردمنحصربه یداستفاده از اصطلاح تا حدو نیا. ( استتقلیلغیرقابل)زائد 

 فعال یعنی، جوهرعلامت از  کی عنوانبهاز دیرباز را که  یزیچ مطمئناًوجود،  نیا
 د،یگویکه سنت توماس م طورهمانکند. یشود، مشخص میشناخته م بودن

 تیعفعال در واق نیرویاست،  وجودش بالقوه فعال،ان ایمنفعل و  نیروی چنان کههم»
 در حال انجام تیواقع ی که فعالیتی دارد، فعلش درزیچ ره نکهیا یوجود دارد؛ برا

یر زائد غداشتن قدرت که خیلی دشوار نیست، رسد یظر مبه ن نیبنابرا؛ ... «است 
ثابه مبهآن  با من ،جاریاهداف  ی. )براجوهر بودن بپذیریملازم  طشرعنوان را به یعلّ

 .(Toner, 2008, p. 285) .(کنممیبرخورد  یلازم و کاف شرط
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هوهای  یطور مهتتخش  از تعبیا نوااستتن   منفاا دی ای استت، که  ه1هاناتان لو

 گوید:اسنفادی کادی اس،. وی در اری معیار هوها  ودن  می

امل ح ایرد منفموضوع  کی نجا،ی، در اجوهر کیمراد ما از که  رمیرا بپذ این دیمن با

 اند،نیروهای علّی مجزا و مستقلشامل ها ویژگی نیا کهنحویبه –ها است ویژگی
جای جوهر است به کیاز  یاهیسا اًصرف ،مستقلی علّ نیروهایبدون  جوهر کی رایز

 .(Lowe, 2010, p. 93)باشد  یواقع جوهر کیکه آن

عنای وضتتتوح منمایی از متقییل   هاین معنتا از هوها؛ یعنی تتأکیتد  ا ّی یت، غیاقا ل

هتتا استتت،. تونا نیی  این معنتتا  اای هوها را غتتالتتب آن؛ یعنی موضتتتو  حتتامتتل ویژگی

ّنوان کند که دارا  ودن قدرت ّی ی اصیل  از دیا از  هداند اما اشاری مییاد میمن صتا ه

های اصیی دیدگای او در اری هوها  موردتوهه  ودی اس،. مؤلفههای هوها  یای از نهانه

 :(Toner, 2008, pp. 286–289) ه این شاح اس، 

شد  تقییل  ه اهیاء  داشنه  اها چییی که ّی ی، غیا زائد؛ یعنی ّی ی، غیاقا ل .1

 هوها اس،.

توانند  ا یادی ا تاکیب شوند و هوها هدیدی  ه وهود آورند. هوهاها می .2

 دی ا  تبد ل در هوها  ممان اس،. یان ه

 ؛تواند هوی، وهودی ماکبی  اشدد اهیایی داشنه  اشد؛ یعنی میتوانهوها  می .3

زمانی م سوب  -توانند هوها  اشند   یاه اهیای یضااما اهیاء هوها  اود نمی

 شوند.می

در صورت تاکیب دو هوها و شدید آمدن هوها هدید  هوهاهای قبیی دی ا  .2

های قبیی هایی در هوهاهای مخنیف هدید  ولو آنهوها نیسنند و ویژگی

 اند  هم ی منعیق  ه هوها هدید اس،.موهود  ودی

 این هوها هدید  هوها نوااسنه اس،. .1

. (Toner, 2008, p. 285)داند می ذهنتونا  مصتتداق قطعی هوها نوااستتنه را 

اا و های هاسکند تا دیدگای ندی دیدگای تونا  ه شاحی که گذش،  کمم میصتورت
                                                           

1.Edward Jonathan Lowe  
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لو در  اب هوها نوااسنه   دنا یدمیدی شود. توضیا دیدگای هاساا در اری ماهی، هوها 

 این اس،: نوااسنه   ه  یان اود او 

تر برای درک بهتر این ایده ]جوهر منظور تمهید بیشمن در مقام تمثیل و به
داریم  ها آشناییکنم که در فیزیک، با آنرا پیشنهاد می« هامیدان»نوخاسته[، مفهوم 

 مثال، یک میدانعنواننظیر میدان مغناطیسی، میدان گرانشی و نظایر آن. به –
ربایی است که ود عینی وجود دارد که مجزا از آهنصورت یک موجمغناطیسی، به

شود که آن را به وجود آورده است )درستی این ادعا از این طریق نشان داده می
ربایی که به وجودش آورده اشغال تری را نسبت به آهنمیدان مذکور، فضای بیش

ان سازمصورت خاصی ربا، بهکند(. میدان مغناطیسی، زمانی که اجزای مادی آهنمی
ربا شود ... اما زمانی که تولید شد، علّیت مختص به خود را بر خود آهنیابند، تولید می

چنان مهتوانیم بگوییم کند. ... ما میو سایر اشیایی که در مجاورتش است، اعمال می
ولید اش را تکند؛ مغز نیز میدان آگاهیاش را تولید میربا، میدان مغناطیسیکه آهن

 .(Hasker, 2001, p. 116)کند می

هد، که هوها نوااسنه ذهن  در  ه وهود آمدنش نیاز  ه مغی هاستاا و تونا  ازاین

اما هاساا معنقد اس، که ذهن  ش  از  ه وهود آمدن  دی ا موهودی ؛ دارد توایق دارند

کیی منمایی از  دن اس، و  دون  دن نیی  این اماان را دارد که  اقی  ماند. این در حالی  ه

کند. از همین رو  وی دیدگای ی، مسنقل وهودی اود را حفظ میاست، که  دن نیی  هو

یعنی هوها ؛ )Hasker, 2001, p. 117(نامد می 1«گاایی نوااستتتنهدوگتانته»اود را 

ا سنه  ه ییییم اس، اما در  اقی ماندنش نه. این در نوااستنه ذهن  در  ه وهود آمدنش و

حالی استت، که  ا استتاپ دیدگای تونا  هوها نوااستتنه ذهن  در  اقی ماندن نیی  منای  ه 

 دهندی اود اس،.اهیای مادی تهایل

 کند:معایی می 2گاایی هوهای غیا دکارتیدوگانهلو  اود را قائل  ه 

 نبد باذهن مربوط به  یدوگانگ... (، NCSDغیر دکارتی ) گرایی جوهریگانهدو
اعلان شناسا ف دوگانگی طورکلیبه ااست، ی شخاصادوگانگی مربوط به ، بلکه نیست

طه واسهستی شناختی است که نه به یزیتما نیاها. آن« یافتهسازمان»با ابدان 
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با بلکه  درباره امکان وجود اشخاص بدون بدن،وغریب عجیب اتاز تصور یبرخ
همانی این طیشرا نیب زیاست که ما را به تما یترمحکم اریملاحظات بسبه توجه 

 هاو بدن آن شخاصا یعلّ نیروهای نیبتمایز  نیها و همچنو بدن آناشخاص 
 رایغیرمادی است، ز ضعمو کی، هنوز NCSDحال ... بااین .سازدرهنمون می

ه است که این منصفان .الیسم نیز ناسازگار استکیزیف فیضع اریبس تعابیربا  یحت
 یهاونیردر نظر گرفته شود که در آن  گرایانهنوخاستهموضع  کیعنوان به موضع

 -گیرد ها در نظر میشده به بدن آنمکمل و ضمیمهعنوان را بهاشخاص  یعلّ
 ,Lowe) دنموجود باشطور کاملاً مستقل تقلیل باشند یا بهکه قابلجای آنبه

2010, p. 92). 

ا یه  ا منظور مق ودن دیدگای لو   هغیا دکارتی رسد وصف  ا این استاپ   ه نظا می

دیدگای هاستاا اس، که معنقد اس، ذهن  از حیث هسنی شناانی  هوینی مسنقل از  دن 

چه گفنه شتتد  لو و تونا حال  ا استتاپ آناما لو  این دیدگای را قبول ندارد. درّین؛ استت،

وضتعی، نیاوهای ّی ی هوها نوااسنه و اهیای آن   ا یادی ا  نیی  در هیئیات ما وط  ه

یای آید  اهنظا دارند. تونا معنقد استت، زمانی که یم هوها نوااستتنه شدید میاانیاف

توانند هوها  اشتتند. شتتوند؛ یعنی اهیای یم هوها نمیآن  دی ا هوها م ستتوب نمی

ه وااستن ی  ه اهیای هوها نوااسنکه قبل از شدیدی ندرننیهه  تمام نیاهای ّی ی  ولو آن

اند مننستب  ودی  اشتد  ش  از نوااسن ی صایاً  ه اود هوها که در آن زمان هوها  ودی

نوااستنه مننستب اواهد شتد. تونا  ا این  اور اس، که این دیدگای  چالش تعین شذیای 

صااح،  چنین تیقی . لو  ه(Toner, 2008, p. 283/292)کند مضاّف را  اطاف می

 نیاوی ّی ی اهیای شذیاد  یاه نیاوی ّی ی هوها نوااستتتنه را ماملدر اری هوها را نمی

 داند.آن می

گوید هوها نوااستتنه ذهن  هوهای ستتو مخالف هاستتاا استت، که میلو  از یم

 نوّیچنین وی  همسنقل از هوها مادی اس، و نقش ّی ی مخنش  ه اود را داراس،. ه 

نیس،  حال   اایاف تونا  معنقدتعبیا از اصتل  سنار ّی ی در طبیع، قائل اس، اما درّین

ها نوااسنه ذهن  تمام نیاوهای ّی ی هوها مادی که از آن نوااسنه اس، را واهد که هو

 M  ّی ، نوااستتتنن 1tدر زمان  Pاستتت،.  اای تبیین  دنا دیتدگتای لو  یاض کنیتد که 
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کمم  2tدر زمان  P ه  B ه ن و غیا زائد  در  ه وهود آمدن  Mشتتود. ّیاوی  ا این  می

تندایی ّی ، کایی  ه Pشتتد؛ یعنی واقن نمی Mن کند. این وضتتعی،  در صتتورت یقدامی

  کفای، ندارد؛ چااکه B اای  Pاما  ه ّقیدی لو  این  دان معنا نیس، که ؛ نیست، B اای 

Pاود  اای اودی   تهM اری را  ه تصتتتور کایی استتت،. شتتتال زیا  دیدگای لو دراین 

 :(Carruth, Gibb, & Heil, 2018, p. 167)کهد می

 
 علّیت ذهنی از دیدگاه لو 1شکل 

ازاین گفنه شتد  تونا  ا این ایدی مخالف اس، و معنقد اس، ش  از چنان که شیشه 

  ایستت،  ه هوهات قق هوها نوااستتنه ذهن  تمام نیاوهای ّی ی مننستتب  ه شتتخش  می

 ؛هایی نظیا تعین شذیای مضاّف مواهه نهوی سب، دادی شوند تا  ا چالشنوااسنه ذهن ن

غیاقا ل ادشه مصتداق اصتیی و اما درهاصتورت ازنظا تونا  هاستاا و لو  ذهن انستان  

تقییل واسطه وهود ارادی آزاد و آگاهی  از ّی ی، غیاقا ل اای هوها نوااسنه اس، که  ه

 و اانصاصی  ااوردار اس،.

واند اثا ّی ی تهای ستتتطا ییییای نیی میکه  ا موهودی، تقییلغیاقا لهمین ّی ی، 

گار اس،. صدق ناساز دادگییاارویداشتنه  اشتد   ا شتاط لازم ییییاالیس ؛ یعنی ییییاالیس 

در یم هدان ممان   ه این معناست، که وضتعی، همه سطوح آن  دادگییاارویییییاالیست 

اما قبول نوااستتن ی هوهای  مطا ق  ا دیدگای ؛ کنداش معین میهدان را  ستطا ییییای

شتتدی در این مقاله   ه معنای قبول ّی ی،  الا  ه شایین استت، و قبول ها ستته منفاا  ارستتی

همه سطوح اس،   کنندی وضعی،ّی ی،  الا  ه شایین   ا این تصور که سطا ییییای  تعیین

 ناسازگار اس،.
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 نوخاستگی علّی. 4

ظور ما در من. شودمفدومی کییدی م سوب میگاایی  ه نوااسنهنخسنین ماحیدر   ّی ی،

  در ضتتمن 2لوی هنای و  1طور مهتتخش  در آثار میلآن ادّاهایی استت، که  ه  هااین

استت،. ها دو  کاررینه ه - ا دو تفستتیا منفاوت  - تاکیب ّیل منعدداز مقوله  ت یییهتتان

این  شوند   هب وقو  معیولی میسب ّیل منعددنفا  در ضتمن  ارسی مواردی که در آن  

 :گویدمثال میل میّنواناند.  هکادیاز نوااسن ی اشاریمعنا 

از  هرکدامهای تفاوت میان مواردی که در آن، معلول نهایی، حاصل تجمیع معلول
ای هنسبت به معلول هاآنجداگانه است و مواردی که ]معلول نهایی در  طوربهعلل 

تفاوت میان[ قوانینی که بدون  دیگربیانبهاست؛ ]یا  گونناهماز علل[  هرکدام
افزایی ینی که زمانی که برای همافزایی دارند و قوانگونه تغییری با یکدیگر همهیچ

دهند، کنند و جای خود را به دیگران ]قوانین دیگر[ میشوند، توقف میراخوانده میف
 Mill and Robson 1974:373) یکی از تمایزات بنیادی در طبیعت است

 .(Stephan 1992:28به نقل از 

 3تیمهوموشارا  ه تاتیب  ا دو وایی  همن ناشدنیو  همن شدنیمیل  تفایم موارد 

ری قوانین و ه  در اری   ه  در ازمانه کند و این وایگان را مهتتخش می 4هناوشاتیمو 

اظا  ه ن صتتتایاً اد. لوی  ضتتتمن ارائه وایگانی منفاوت  این تمایی را ها   ه کار میمعیول

اگاچه ها معیولی دارد. او معنقد استتت،  یان مینوااستتتنه و  5مننههها و  ا دو وایی معیول

ا مچنین نیستتت، که  حال اایناود استتت،   دهندیتهتتتایلننیهه اهیا و م صتتتول ّوامل 

از ّوامل در م صتتول  هاکدامگام یاایند طی شتتدی و ن وی ّمیااد  ههمواری  نوانی  گام

را  که معیول دکنشیهتتنداد میلوی  ندایی را مهتتاهدی کنی . در مواردی که چنین استت،  

قیاپ  هاآنا ها که  نوااستنه  شبیه اهیایش نیس، تا آنطبق دیدگای او  نوااستنه  نامی . 

 حال درّینتقییل داد.  هاآنیا مهتتتنقات  هاآنتوان آن را  ه مهمو  میو ن استتت، ناشذیا

                                                           
1.John Stuart Mill  

2.George Henry Lewes  

3.Homopathic  

4.Heteropathic 

5.Resultant  
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ن ی که دانش روز  از دیدهایگام نوان روزی  دانتد کهلوی  این اماتان را نیی مننفی نمی

 .(Stephan, 1992, p. 28)های ّیمی تبیین نمود مدل صورتآن ناتوان اس، را  ه

 مودصورت تعایف ن این را  هتوان نوااسن ی مدنظا میل و لوی   ا این استاپ می

یم معیول  نوااستتتنه )یا هناوشاتیم( استتت، اگا و تندا اگا مننهه )یا هوموشاتیم(  که

یم معیول  مننهه )یا هوموشاتیم( استت، اگا و تندا اگا معیول ناشتتی از ّیل  ؛ ونباشتتد

 های مهیای ّیل مذکور  اشد. اداری( معیولمعادل حاصل همن هبای )یا   منعدد

تفاوتی   ذکور در  اب نوااستتن یدو منفاا م هنبه اشتتنااکی دیدگای موازاتاما  ه

رد. او ه چهتت  می الذکایوقهای استتاستتی نیی در ن ای ایهتتان  ه نوااستتنن  در همان نقل

ین موهود در نیادتماییات  مصتتداقی از  مثا ه همیل  نوااستتن ی )یا هناوشاتیم  ودن( را 

، ستتتازد که  ا شیهتتتایلوی   این اماان را مطاح می کهدرحالیگیاد در نظا می طبیع،

 هاماوز نوااسنچه ّی  و اییایش توان م اسباتی دانهمندان  این اماان وهود دارد که آن

  میل ی اد یان هتوضیا دادی شود.  مننهه صتورت هکامل  طور ه یزمانشتود  دانستنه می

تفستتتیا دهتد و لوی   اب نوّی از نواتاستتتنن ارائته می وهود شتتتنتاستتتانتهّی تیقی نو

 گهاید.مینیی شناسانه را معای،

که میل و لوی   ا استاپ معیومات ّیمی در قان نوزده   چه مصادیقی یارغ از این

ر توان دو تفسیا از نوااسن ی را داند  میّنوان مصتادیق نوااسن ی م سوب نمودیرا  ه

، که و آن  دین تاتیب اس تفستیا هستنی شتناانی  یایهای ایهتان  ازشتناا،؛ یدیدگا

تفستتتیا   و دی ای در طبیعتت، قیمتتداد کنی  واقعیتت، مهتتتخشنواتتاستتتنن را یتتم 

ان را  ه اصائش و نقائش معاینی انس نستان اس، که نوااسنو آن  دین شتناانیمعای،

  ازگادانی .و دانش او شناسندی طبیع،  ّنوان ه

های موهود شناسانه از نوااسن ی ّی ی   ا توهه  ه تیقیدی ا  تفستیا هسنی از طاف

ن دق، نظا دارد. این  ه معنای ارائه تبییاز ّی یت، در منتاییییتم ت یییی معتاصتتتا  نیتاز  ه

انچه های ّی ی اس،. چنشتناسانه از ّی ی، و ن وی وقو  نوااسنن  ا اساپ ماانیس هستنی

ای  اشتتد که آن را یم موهودی، اصتتیل و مستتنقل هستتنی نهگوتیقی راهن  ه ّی ی،   ه



 9311  بهار و تابستان،  42 فی، شمارهتأملات فلس علمی فصلنامهدو  11

 

 

منأثا  های معاصا چنان که در دیدگایه  -شتناانی ندانی  و  ه مقولات دی ا  ازگادانی  

گای لازم اس، تعایف از نوااسن ی ّی ی نیی  ا آن -از آرای هیوم  طایداران مدمی دارد 

 اساپ همین مقولات  ازنویسی شود.

نوااسنه  ا  هایگاایان  را طه هوی، یات ییستفی موهود  اکثا نوااسنه ا توهه  ه اد

مقوله  مثا ه یمدهند و ّی ی، را  هستتتطوح زیاین را  ا مبنتای را طه ّی ی، توضتتتیا نمی

 اند. مقولات های یین مدنظا ایهتان که در تناسب  ا اصتیل هستنی شتناانی   ه کار نمی

 و داّ، روند  گاایان   ه کار میواتاستتتنهمقولته ّی یت،  ودی و توستتتط ها دو نستتتل ن

یای شتتناستتانه  زمینه را  اای ارائه تفستتستت،. این دستت، مفاهی  معای،ا شذیاینا ینیشیش

ی  نظیا شناانی از نوااسن تفسیا معای، .آوردشتناانی از نوااستن ی یااه  میمعای،

عنی ار استت،؛ یچه هورج هنای لوی  نیی  ه آن منمایل استت،   ا ییییاالیستت  ستتازگآن

ها و حتال  ما مهاز  اشتتتی   اای ویژگیتوانتد  اقاار  تاشتتتد و درّینییییاتالیستتت  می

روزمان  نوااستنه  دانی .  ه همین دلیل   ارستتی  های طبیع، را  ا مبنای دانشموهودی،

 این مقولات  اارج از موضو  این مقاله اس،.

  از موضتتعی دیا  2و ونگ 1کاناگاایان منأاا  اوحال  در میان نوااستتنهاما درّین

 ی  شود و نوااسناند که در آن  ّی ی،  از حیث هستنی شتناانی  اصتیل دانسنه میکادی

ه  در های نوااستتتنگادد. در ن ای این دو  ویژگیاز طایق یم ماانیستتت  ّی ی تبیین می

ن و در ضم 3هشایصورت هایی که  ه آستنانه ااصتی از شیچیدگی رسیدی  اشند   هستیستن 

 شود.یم یاایند ّی ی ظاها می

نوان ای  ا ّتصتتایا اودشتتان در مقالهدیدگای اوکانا و ونگ در اری نوااستتن ی   ه

 های مناییییای آرمسناانگ   ه مییان  ستیار زیادی منأثا از دیدگای4مناییییم نوااستنن

 های معاصتتا در  اب نوااستتن ی استت، که  هاستت،. این دیدگای  ازهمیه معدود دیدگای

                                                           
1.Timothy O'Connor 

2.Hoi Ying Wong  

3.Basic  

4.Metaphysics of Emergence  
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 دهدتتأستتتی از آرای آرمستتتناانتگ   ته مقولته ّی ی،  از حیث مناییییای  اصتتتال، می

(O’Connor & Wong, 2005, p. 664) آرمستتتناانگ   ا یاصتتتیه گاینن از تیقی .

و  1صتتتورت رویدادیچون لوی   ّی ی، را  ههیومی دیویتد لوی  از ّی یت،  اگاچه ه 

های مطبیع، را صتتتایاً  ا اننظا حال  قوانینداند اما درّینهوینی ت ت، قوانین طبیع، می

ناستتتانه شتتتدانتد  یاته  اای قوانین  حیثیت، هستتتنیهیئی موهود در طبیعت،  مبننی نمی

استتت، کته آن  ّبتارت استتت، از وهود را طته ضتتتاوری میتان کییات تای قتائتل غییظ

 ا این استتاپ  قول اوکانا و ونگ  در  اب (. 131-132   صتتش.1312  آرمستتناانگ)

ّی یت، را  تازه  در زمای قتائیین  ته ّی یت، رویتدادی )در  اا ا قتائیین  ته ّی ی، هوهای( 

 تاب ّی یت، یتاصتتتیه تبن آرمستتتناانتگ  از تیقی هیومی در دانی   هاچنتد این دو   تهمی

گادند. اوکانا  اود  ا ّی ، و معیول مینوّی را طه ضتتتاوری میان گیانتد و قتائل  همی

اش؛ یعنی اثبات مستتتیولی، اایاقی کامل  اای یاّل های اصتتتییتوهه  ه یای از دغدغه

داند و از آن مخنتار  قول  ته ّی یت، هوهای را  متانعی  ا ستتتا رای این دغتدغته اود می

 Jacobs & O’Connor, 2013, p. 185(.2(کند نظا میصاف

اس،. ازنظا اوکانا و  3های غیا ستااناریمؤلفه دی ا دیدگای ایهتان  مفدوم ویژگی

هد، که دلال، ونتگ  این مفدوم  هتای یین  دنای  اای مفدوم  تداّت، استتت،؛ ازاین

توان از آن  تفستیای ستازگار  ا ییییاالیس  ارائه نمود. تقایا هستنی شتناانی دارد و نمی

یم  ه این شتتاح استت،:  -ثا از آرای آرمستتناانگ منأ –این دو  از ویژگی ستتااناری 
                                                           

ّی ی، رویدادی ) 1 ّی ی، وهود دارد: یای  ّی ی، Event Causationدر مناییییم ت یییی معاصتتا  دو تیقی اصتتیی از  ( و دی ای 

ّی ، رویدادی دی ا استت، و ما آSubstantial Causation)هوهای  ّی ی، رویدادی  یم رویداد )راداد یا حادثه(  ن را  ه (. در 

ّی ی و معیولی اس،. در مقا ل   اور  ه ن و شدیداری درک می ّی ،  منناستب  ا شتااکی، هیوم در اری ضتاورت  کنی . این رویااد  ه 

ّی ی، اس، که آن را  ه ذات هواها و روا ط ضاوری میان هوی، های وهودی ّی ی، هوهای   ه معنای  ازگه،  ه تیقی کیاسیم از 

 گاداند.هدان  ازمی

2 ّینکه اود تصایا میچناناوکانا  آن  ّی ی، هوهای قائل نیس،؛ اما در حال   ه معنایی از هوها و نیی هوها نوااسنه قائل کند   ه 

(Jacobs & O’Connor, 2013, p. 186)اس،  ّین که هوها مدنظا اوکانا  نه حامل رسد  ا توهه  ه اینحال   ه نظا می. در

ّی ی، غیاقا ل اصطیاح اساپ )تقییل دارد  مفدوم هوها نید اوکانا  هذات اس، و نه  Substratum تا  اشد.( نیدیم  
2.Nonstructural Properties  

3.Nonstructural Properties  



 9311  بهار و تابستان،  42 فی، شمارهتأملات فلس علمی فصلنامهدو  11

 

 

هتایی که آن ویژگی را اهیای هیئیاگا و تندتا اگا ستتتاانتاری استتت، معیول  ویژگی 

( 2همان نباشتتد و )کدام  ا آن ویژگی  این( هیچ1هایی داشتنه  اشتند که )دارایند  ویژگی

همان ینویژگی مدنظا  ا ای  ا یادی ا  اشند که وضعی، را  ا دارا  ودناین اهیا در را طه

شتتناستتانه از نوااستتن ی ّی ی  ا این استتاپ   ه این صتتورت تعایف نماید. تفستتیا هستتنی

ه نوااستتنمنعیق  ه یم موهودی، ماکب )نه اهیای آن(  معیول  ویژگی یم شتتود: می

 O’Connor and) اشد.  طور کامل  غیا ستااناریشایه  اشتد و  هاست، اگا و تندا اگا 

Wong 2005: 663). 

 ا قول  ه  ناًصااحکه در آن  آرمسناانگ شناسانه دین تاتیب   ا توهه  ه آرای هسنی

که (  دیدگای اوکانا و ونگ را 211  ص. 1311  ماحوزی)کند وهود هوها مختالفت، می

استتتن ی نوا منفاوت  ا منتأثا از طاح مناییییای آرمستتتناان ی استتت،  دیدگاهی کامیاً

طور صتتتایا اظدار کته اوکتانا و ونتگ  تهچنتان حتال  ه امتا درّین؛ دانی هوهای می

 دانی :اند  آن را ناسازگار  ا ییییاالیس  نیی مینمودی

و  ایوپ ،در سطح کلان های نوخاستهو ویژگی کرویمسطح  یرابطه ساختارهاکه این
 .، اهمیت محوری دارد(یشبه منطق ی)به معنا صوریو  کینه استات ،ی استعلّ

 .B. P) ،(Kim, 1992) توسطن درباره نوخاستمعاصر  یهابحث

McLaughlin, 1997 ظاهرا نه در هرچند B. McLaughlin, 1992) 
دارند تا مفهوم  لیمختلف، تما یهادر درجه ،(Shoemaker, 2002)و 

تا آنجا ت[ ]امتداد این رهیاف. گرا سازگار نمایندم غیر تقلیلسیکالیزیف ارا ب نوخاستن
 یبر رو زمانهم طوربهند ویژگی نوخاسته، فرض کن شدهباعث  بوده است که

این  و است فراروی دادهآن است، « پایه»که  اریساخت میکرو فیزیکی یهایژگیو
و از  اندپایه یهایویژگی خود های نوخاسته،ویژگیشود. یم یسردرگم جادیباعث ا

میکرو های ، به لحاظ مصداقی، مجزا از ویژگیهایشانگرایشجهت مشخصات و 
ن، عیم یهاستمیدر س هاآن بناست ظهوراگر  ساختاری حاملان خود هستند. فیزیکی

 ،وریص صرفاً نه و  یرابطه علّ کطریق یرا از  هاآن دیداده شود، با حیتوض طورکلیبه
 ,O’Connor & Wong)د دا حیتوض های بلافاصله ماقبل و زیربناییساختاربا 

2005, p. 664). 

 یند:نمااوکانا و ونگ  دینامیم ّی ی مدنظا اود را  ه شاح شال زیا تبیین می
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 یدر ط نیی الا  ه شا ،یو ّی  Eنوااسنه  یهایژگیو یدارا S سن یس یایتطور شو 2شال 

 زمان

هتایی کته  ا انتد. ویژگیشتتتدی  از نو  ّی یدر این شتتتاتل  تمتامی روا ط تاستتتی 

اند. های سطا ییییایاند  ویژگینهتان دادی شدی Pهای مخنیف و توستط حاف اندی 

  2t  در زمان Eّی ت، ظدور ویژگی نواتاستتتنته   1t  در زمتان P*ویژگی شتایته ییییای 

های ستتتطا ییییای هتای شتایه هدید؛ یعنی ویژگیازاین  مهمو  ویژگیشتتتود. ش می

و ه  ّی نی  اای  2E  ه  ّی ت، ظدور ویژگی نواتتاستتتنته 2t  در زمتان E عیتاوی ویژگی 

ثا ، در طول زمان  P*. شوندیم 3t  در زمان P*هی ویژگی های سطا ییییای  هویژگی

های شایه ستتطا ییییای  ّی ، آن استت،. این دینامیم ّی ی   اای ماند و ویژگی اقی می

 شود.های  عدی نیی تااار میزمان

 ا این استتاپ  دیدگای اوکانا و ونگ نیی   ا ییییاالیستت   ناستتازگار استت،.  اور  ه 

ایین(   ا شاط ش های ییییای )ّی ی،  الا  ههای نوااستنه  ا ویژگیاثاگذاری ّی ی ویژگی

 لازم شیهندادشدی از سوی لوی   اای ییییاالیس   ناسازگار اس،.

تا حد  ستتیار زیادی  مهتتا ه دیدگای لو  چنین دینامیم ّی ی مدنظا اوکانا و ونگه 

های ستتطا های نوااستتنه  اای اثاگذاری ّی ی  الا  ه شایین  ا ویژگیاستت،؛ یعنی ویژگی

ت این اما تفاو؛ شتتتوندهای شایه  میی ّی ی کل ویژگیییییای  هیئی مامل از اثاگذار

شناسی مدنظا لو  در ادارندی ّی ی، هوهای اس، اما دو دیدگای  در این است، که هستنی

 شناسی مدنظا اوکانا و ونگ  تیقی رویدادی از ّی ی، موردنظا اس،.در هسنی



 9311  بهار و تابستان،  42 فی، شمارهتأملات فلس علمی فصلنامهدو  02

 

 

 مهای جوهری و علّی با فيزیكاليسارزیابی تطبيقی نسبت نوخاستگی. 3

طایتداران وهود هوها  در  اا ا هایتان غتالب مناییییم ت یییی  معنقدند نباید هستتتنی 

اشتیاء را  ه شیوی شدیداری ت ییل نمود. چنانچه هسنی اشیاء  ه شیوی شدیداری ت ییل شود  

که  یهایآنشود اما ها دانستنه میدهندی آنمثا ه اهیای مقوم تهتایلهای اشتیاء  هویژگی

اند.  ه ّقیدی ایهتتان  نادرستتنی این دیدگای  ریهتته در  اور دارند  مخالف ه وهود هوها 

دهنتدی و مقوم هتا  اهیای تهتتتایتتلال و اداری غیط از متتدل ّیمی دارد کته در آن  ات 

تندا اهیای مقوم ها در ن ای طایداران وهود هوها  نهشوند. ویژگیها دانستنه میمولاول

 واستتطه وهود هوها  وهود داشتتنه ودارند؛ یعنی  ه وهود اشتتیاء نیستتنند  یاه وهود تبعی

ها کند.  دین تاتیب  قائیین  ه وهود هوها  اگاچه وهود ویژگیها را حمل میهوها آن

یاه کنند   شتتناستتانه موهودات  دایل نمیها را در ت ییل هستتنیکنند اما آنرا اناار نمی

 (.181–189 :1311ماحوزی )دانند ّاضی و اارج از ذات اشیاء می

شتناسانه  دین تاتیب   اور  ه وهود هوها   ه معنای اضتایه نمودن یم مقوله هستنی

هدید   ه مقولات مناییییای استت،.  ا این استتاپ   اور  ه وهود هوها نوااستتنه ذهنی  

 اند   اوردهای ذهنی نظیا ارادی آزاد و آگاهی را ّاضی میکه وهود ویژگیّیاوی  ا این

 ه وهود مقوله هستتنی شتتناانی  نیادینی را منضتتمن استت، که یم هوی، وهودی شایه 

دارد و    ناسازگاری  نیادینی  ا ییییاالیس هوهای نوااسن ی نا ااین ؛ شودم ستوب می

 از اساپ  از حیث هسنی شناانی   ا ییییاالیس  در تعارض اس،.

  های حقیقی  انوادر شی دارد که هستتنندیهایی که قول  ه هوها  این ننیهه را از آن

های تبعی  درننیهه  نیاوهای ّی ی  ا یاض قبول هتا  هستتتنندیهوهای  تاشتتتنتد و ویژگی

یان ها.  ه  گادند و نه  ه ویژگیوهود هوها   ته ل اظ هستتتنی شتتتناانی  ه هوها  ازمی

هوها  یم   معنقد  اشتتی  که ذهن هوهای نوااستتن یتا  چنانچه مانند طایداران دقیق

ه گادند و نگای نیاوهای ّی ی مننستتب  ه ذهن   ه هوها ذهنی  ازمینوااستتنه استت،  آن

 های ذهنی.ویژگی

 اای ارزیا ی  اور  ه وهود هوها ذهنی نوااسنه  در مواضن ییسفی ش  از دکارت  
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 Cartesian Substantial)دکتتارتی  گاایی هوهایدوگانه تدنا استتتت، آن را  تتا 

Dualism) دکارتی  ذهن؛ یعنی ساحنی  گاایی هوهایه نمایی .  ا اساپ دوگانهمقایست

و مغی؛  هاستت،از وهود انستتان که منضتتمن اندیهتته  احستتاپ  ّاطفه  آگاهی و نظیا این

  دو نو  هاشتتناانی منناظا  ا آنهای شیچیدی و یاایندهای ّصتتبای از نورونیعنی شتتباه

 اند.هوی، وهودی منفاوت

ذهنی نوااستتتنه  در نظا ها ستتته منفاا مدنظا این مقاله؛ یعنی قتائل  ودن  ه هوها 

ه کگاایی دکارتی دارد و آن این اس، هاستاا  تونا و لو  یم تفاوت استاسی  ا دوگانه

 رطو های گوید  هستتنندیچه دکارت میآن  اایافایهتتان  هوها نوااستتنه ذهن   ازنظا

آمدن   ه هوها مادی منای  هود ه و یاه حداقل در  کامل منمایی از هوها مادی نیستت،

 هف، شتتدنمهتتال  ازهمیههای منوهه رویااد دکارتی  استت،. این  اور   اای چالش

(Pairing Problem را )(ماتفن می92-11 صتتش.  1311  ماوارید  ) ستتازد  یا حداقل

 کاهد.از شدت آن می

اایی گ  لو و تونا  ا دوگانههای هاسااتوان یاصیه هاکدام از دیدگایحال  میدرّین

رسد دیدگای هاساا  از میان این سه دیدگای  نیدیای کارتی را  ارستی نمود.  ه نظا مید

چنان که گذشتتت،  هاستتتاا معنقد  ه اماان گاایی دکارتی دارد. ه تای  تا دوگانه یش

ای ه قای هوها نوااسنه ذهن  در صورت از  ین رینن هوها مادی اس،. از میان دیدگای

ی  در دوگان  نوّی هکه قائل  هد،ازاینرستتتد که دیدگای لو  لو و تونا نیی   ته نظا می

تا نیاوهای ّی ی اشخاص و ا دان اس،   ه دیدگای دکارت نیدیم هستنی شناانیماهی، 

حداقل  منضتتتمن توان گفت،  دیتدگای تونا  دیدگاهی استتت، کهمی درندتایت،استتت،. 

ونا آورد. ت حستتاب هگاایی ها که شتتاید  نوان آن را نوّی وحدتدوگان ی استت، تا آن

های گاایی هوهای معنقد نیس،  یاه  ه وهود هوهاهای مادی مننو   ا قا یی، ه دوگانه

 . اور داردّی ی منفاوت 

توان آن را چنین در تاری دیتدگتای نواتاستتتن ی ّی ی متدنظا اوکتانا و ونگ  میه 

شدی های  ارسیتاین دیدگای  ه ییییاالیس  مبننی یااروی دادگی  از میان دیدگاینیدیم
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هایی که در این مقاله دانست،. این دیدگای  اگاچه  ا ییییاالیس  ناسازگار اس، اما از آن

رغ  ناستازگاری   ه تیقی رویدادی از ّی ی، قائل است،   ه ل اظ استتاسی و از حیث ّیی

ییاالیس  تای  ا ییهای مورد ارستی  قاا ،  یششتناستانه  نستب،  ه ستایا دیدگایهستنی

 دارد.

( Occam's Razor) تیغ اوکامتوان  ا  ه کار  ادن معیار چنین میاین ارزیا ی را ه 

ی شتتناستتشتتناستتی   ا مبنا قاار دادن هستتنیهای شایه در یم نظام هستتنیدر اری هستتنندی

 صورت زیا  ازنویسی کاد:ییییاالیسنی   ه
ا اه آرمسترانگ است، در مقایسه بکه متأثر از دیدگ های پایه در دیدگاه اوکانر و ونگدر میان هستنده .1

 بودکلیات درون( میان Necessity) رابطه ضروریفیزیکالیسم مبتنی بر فراروی دادگی، یک 

(Immanent Universalsوجود دارد که نظام هستی )وید که دیچنانشناسی فیزیکالیستی، آن

 کند، فاقد آن است.بندی میلویس آن را صورت

ای مادی متنوعی وجود دارد که حائز نیروهای علّی مختص به خودند. تونر، در دیدگاه تونر، جوهره .2

حال، داند. درعینتنها مصداق جوهر نوخاسته را که درباره وجود آن، اطمینان دارد، ذهن می

انگارانه است که اگرچه به دلیل قول به وجود جوهر، تفاوتی شناسی وحدتشناسی تونر، هستیهستی

معلولی  -سی فیزیکالیستی دارد اما میان جوهرهای مدنظر تونر، یک نظام علّیشنااساسی با هستی

 یکنواخت و واحد برقرار است.

آورند که متضمن نوعی در دیدگاه لو، جوهر اشخاص و جوهر ابدان، یک واحد مرکب را پدید می .3

، هویت رشناسی توندوگانگی جوهری است. این واحد مرکب جدید، نسبت به مقولات پایه در هستی

 تری است.وجودی پیچیده

شناسی متضمن است. ترین مقولات پایه را در هستیدیدگاه هاسکر نیز، از این منظر، حداکثری .4

توان دیدگاه هاسکر را، از جهت کم و کیف مقولات پایه هستی شناختی، همان دیدگاه دیگر، میبیانبه

مایز ذهنی، در به وجود آمدنش به جوهر دکارتی دانست، با این تفاوت که ازنظر هاسکر، جوهر مت

مادی نیازمند است. هاسکر، بر این اساس، از امکان بقای ذهن، در حالتی که بدن از بین رفته است 

 .(Hasker, 2001, pp. 117–118)نماید نیز دفاع می

زیا  نمایی کیی از نستتب، تعاریف نوااستتن ی ناستتازگار  ا   ا این استتاپ  هدول

 :گذاردرا   ه نمایش میییییاالیس  
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 ردیف
معیارهای 

هستی 
 شناختی

 سمفیزیکالی

 نوخاستگی
علّی 
 -)اوکانر
 ونگ(

 نوخاستگی
جوهری 

 )تونر(

 نوخاستگی
جوهری 

 )لو(

 نوخاستگی
 یجوهر

 هاسکر()

ی گرایدوگانه
 دکارتی

1 
مقولات 

 پایه

های ویژگی

 ییییای

های ویژگی
ییییای و 
 غیا ییییای

هوها مادی 

  سیط

هوها مادی 

 سیط و 

 ماکب

هوها مادی 

و هوها 

 ذهنی

هوها مادی و 

 هوها ذهنی

2 
تلقی از 

 علّیت
 هوهای هوهای هوهای هوهای رویدادی رویدادی

3 
علّیت بالا 

 به پایین
 دارد دارد دارد دارد دارد ندارد

4 

 بستگیوا

جوهر 

ذهنی به 

 مادی

- - 
ه  در وهود 

 و ه  در  قاء

ه  در وهود 

 و ه  در  قاء
 در وهود

نه در وهود نه در 

  قاء

5 

امکان 

بقای 

جوهر 

ذهنی 

بدون 

 مادی

 دارد دارد ندارد ندارد - -

گاایی هگاننوااسن ی هوهای  نوااسن ی ّی ی  ییییاالیس  و دو ارسی تطبیقی  1هدول 

 دکارتی  ا معیارهای هسنی شناانی

 شده جدیدگيری: پيشنهاد یک موضع تعدیلنتيجه

گاایی  اای ت ول کتته از متتدایعتتان ظاییتت، نواتتاستتتنتته -( Nancy Murphy) موریی

معنقد است،  مؤلفه اصتیی تصتویا کیی انسان از ّال  در دوری هدید   -شارادایمی است، 

ا ای وارد شتتود  کیی، این تصتتویگا در این مؤلفه ادشتتهکه ان ویگاایی استت،  هتقییل

. (Murphy, 2010, p. 250)گادد منیلیل شدی و زمینه  اای ت ول شارادایمی یااه  می
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 شهتتتنوانهّیوم هتدیتد در دوری متدرن   ته ش  از شیهتتتایت، او  ا این  تاور استتت، کته 

ه گاایی شذیاینه شتتتد کهای مخنیفی از تقییلن ّیوم  گونهدستتتنتاوردهتای کتار ادی ای

 و «اانیشتتتنروش گااییتقییل»  «شتتتناانیمعای، گااییتقییل» توان  همی آن  ازهمیه

هایی گاایی ّی ی از آناو  مخدوش شتتدن تقییل ازنظاداشتت،.  اشتتاری «ّی ی گااییتقییل»

 ارادایمی  نسب،  ه دو موردشود   اای ت ول شم ستوب می هستنی شتناانیکه مدّایی 

ن متتدّتتا   تتا رویااد ای .(Murphy, 2010, p. 245)تای دارد دی ا اهمیتت،  یش

لیس   ا گاایی و ییییااهای نوااسنهاتخاذشتدی در این مقاله  مبنی  ا  ارستی ناستازگاری

 معیارهای هسنی شناانی  تناسب دارد.

اانی را مثا ه یم مدّای هستتنی شنگاایی ّی ی  هینه تاریخی  اور  ه تقییلموریی زم

 دهد:چنین توضیا می

 یکیرنپنجوم ک رشیآغاز شد. پذ یبا تحولات علمترسیم تصویر دوره جدید از عالم، 
 گراییهم، ییرسطوا کیزیف رایبود، ز کیزیبه ف دیجد کاملاً  کردیرو کی ازمندین

 دانانکیزیفدر این امتداد، . در جهان داشت م بطلمیوسیبرقراری نجو بسیاری با
اتمیسم  ن،یگزیجا کی عنوانبه (Pierre Gassendi) یندگاسمدرن مانند 

 سمیاتم یکردند. فرض اساس ایرا اح ]که در تقابل با فیزیک ارسطویی بود[ اپیکوری
است.  هاماز ات کنشیبرهمحرکات و  جهینت د،افتیاتفاق مکه  زیچ راست که ه نیا

 وانفعالاتلفع نیا تأثیراست( تحت  تجزیه غیرقابل ی)اتم به معناناپذیر ناف یهااتم
 یسرعت و جهت حرکت )و گاهاند از اتمی عبارت یهایژگی. ورندیگیقرار نم یدرون

 بیترک نوتین حرکت نیرا با قوان سمیاتم ،دانشمندان مدرن کههنگامی. اوقات شکل(
 یندهایبه رفتار همه فرآ یجبر نیقوان نیا شودفرض که بود ول عقازآن مکردند، پس

دهای است و همه فرآینبه بالا پایین ها از . بنابراین، همه علتشودیمنجر م یکیزیف
ن است کنند. نتیجه ایها از قوانین جبری پیروی میفیزیکی قطعی هستند، زیرا اتم

 :Murphy 2010) ی نیستندعلّ حقیقتاًهای پیچیده و سطح بالاتر، موجودیتکه 

244-245.) 

که  -های ستتطا  الاتا   ا ارائه تصتتویا لاشیاستتی از ّال  زدایی از ویژگی ّی ی،این 

عی معین قط صورت هداشت، وضتعی، تمام ستطوح ّال  توستط سطا ییییای و  یان می

 هایهیهتتارادی آزاد انستتان و یعل اداوند را نیی در  ا گای،. موریی تقا ل اند -گادد می
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و حضتتور  3هایی نظیا دئیستت در اری انستتان و نیی  اوز هایان 2ها ی توماپ و 1دکارت رنه

 ه  العمییّا و الدیات آزاد شاوتستتنان را  4مااا شتتیایانید  ماندگار اداوند در ایق،

دم گاایی یتا ّدوگتانته تقییتل دار دراین تغییا  نیتادین دیتدگتای در تاری ّییت، و ریهتتته

گاایی ّی ی را   تته (. موریی  تقییتتلMurphy 2010: 246دانتتد )ی ی میگاایی ّتقییتتل

 نماید:شاح زیا تعایف می

گرایی علّی در عالم برقرار است اگر و فقط اگر جهت علیت : تقلیلعلّیگرایی تقلیل
در عالم، تنها از سطح فیزیکی به طرف سطوح بالایی باشد و سطوح بالاتر از سطح 

 دی را در سطح فیزیکی رقم بزنند.فیزیکی نتوانند رخدا

آورد. ایدی  ستتتنار  حستتتاب هنیی  5توان معادل ایدی  ستتتنار ییییایاین تعایف را می

 ماًحندارد کته اگا رادادی واهد نیاوی ّی ی  اشتتتد  آن نیاو  یتان می   اهمتالتاًییییای

ه کدام کشتود.  ا این اساپ  یارغ از اینییییای ّال  وارد می ییییای است، و  ا ستطا

نه که گوآن -ارز شتتتاط لازم ییییاالیستتت  تیقی از ّی ی، مدنظا  اشتتتد  این تعایف  ه 

مبننی  ا  استت،. ییییاالیستت دادگی یااروییعنی ییییاالیستت  –دهد دیوید لوی  شیهتتنداد می

یااروی دادگی این ننیهه را در شی دارد که در صتورت صدق ییییاالیس  در یم هدان 

 کند.ها در تمامی سطوح آن هدان را سطا ییییای آن معین میممان  وضعی، ویژگی

اایی ّی ی گگاایی هوهای و ّی ی   ا تقییلقول  ته ّی یت،  الا  ه شایین  در نوااستتتنه

ی دهد  نوااستتتن ستتتو  ا ت یییی که موریی ارائه میناستتتازگار استتت،.  دین تاتیب  ه 

یاالیس  گاایی ّی ی ناسازگارند   ا یییهوهای و نوااسن ی ّی ی   ه این دلیل که  ا تقییل

اما ها دو موضتتن  مقولات هستتنی شتتناانی شایه و هدیدی را  ّیاوی  ا ؛ نیی ناستتازگارند

ی هوهای  اییایند. در نوااسن های نوااسنه   ه ت ییل مناییییای ما از هسنی میویژگی

یاالیستت  ه یییکیی منفاوتی را نستتب،  شتتناستتی  هقول  ه هوها و ّی ی، هوهای  هستتنی
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دهد. درننیهه  ت ولی که نوااستتن ی هوهای در تصتتویا کیی ما از ّال   ه شیهتتنداد می

آورد  صتایاً  ه دلیل ناستازگاری  ا ییییاالیست  نیس،   یاه این موضن  قبل از وهود می

شناسی ستتنیکیی منفاوتی از هشتناستی  هکه  ا ییییاالیست  ناستازگار  اشتد   ا هستنیاین

 سنی مبننی اس،.ییییاالی

  هوهای انیااگهنوااسناز سوی دی ا  طایداران نوااسن ی ّی ی  اگاچه  اایاف 

نمایند  اما شتناستی نسب،  ه ییییاالیس  دنبال نمیکیی منفاوتی را در هستنیاط مهتی  ه

ییات و را طه ک ها نیی  ا ییییاالیس  مغایاتی اساسی دارد. قول  هشتناستی مدنظا آنهستنی

ی شناساود  هستتنیاودیهایی  ه هستنی است، که  هها  اییودن مؤلفهمیان آنضتاورت 

 رسد در این موضن نیی  ناسازگاری میاندهد. لذا  ه نظا میییییاالیسنی را هدف قاار می

اورت شتناسانه نظیا کییات و ضگاایی و ییییاالیست   ریهته در مقولات هستنینوااستنه

 اند.نههای نوااسدارد که غیا از ویژگی

 ا این استتتاپ   تا توهتته  ته ستتتیا طی شتتتدی در  ارستتتی مفتتاهی  کییتتدی متتدنظا 

دون قوانینی که  قول میل مبنی  ا وهود تفاوت میان گاایتان و  تا الدام از نقلنواتاستتتنته
اییایی قوانینی کتته زمتتانی کتته  اای ه و  اییایی دارنتتدگونتته تغییای  تتا یاتتدی ا ه هیچ

زیا    تعایفدهندکنند و های اود را  ه قوانین دی ا مییشتتتوند  توقف میاااواندی می

فاهی  گیای از  اای مگاایی   ا  دای ندی ندایی از نوااستتنهّنوان یم نمونه صتتورت ه

 شود:گاایان شیهنداد میکییدی مدنظا نوااسنه

گرایی در یک جهان ممکن برقرار است اگر و : نوخاستهمراتب در قوانینسلسلهنوخاستگی
اتب، مرمراتب باشد ب( در سطوح این سلسلهقط اگر: الف( آن جهان دارای سلسلهف

قوانینی وجود داشته باشد که از حیث هستی شناختی، مختص همان سطح بوده و 
تر باشند ج( این قوانین، با وقوع درجه خاصی از مستقل از قوانین سطوح پایین

ه دهند ها یا ساختارهایی را نتیجگیتر، به کار افتند و ویژپیچیدگی در سطوح پایین
 شوند.که بدیع بوده و پایه )غیر ساختاری( محسوب می

 ندی اانصتاصتی این شژوهش از نوااسن ی اس،. چنانچه در این تعایف  صتورت

 گای  دل ییییای   اقاار  اشد  آنمااتب در قوانین سیسیه نوااستن ییم هدان ممان  
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 که  ا توهه  هاق یا ایها ی آن نخواهد  ود. توضتتتیا آنآن هدتان  لیومتاً  تدل ّیی الإطی

در سطوح غیا ییییای هدان مدنظا  این اماان وهود دارد  1وهود قوانین مسنقل و اصیل

که قوانین ستتطوح  الاتا از ستتطا ییییای  تغییا کنند اما قوانین ستتطا ییییای ثا ،  اقی 

اند  این ن در ستطا ییییای  مها ه ماند. درننیهه  زمانی که هدان ممان مدنظا و  دل آ

هتای حتاصتتتل از  ه کار اینادن قوانین ستتتطوح  الاتا  اماتان وهود دارد کته موهودیت،

 اقاار اس،   مااتب در قوانین ستیسیه نوااستن ی نا ااین  در هدانی که ؛ منفاوت  اشتند

لیستتت  ا تدل ییییای آن  لیومتاً  تدل ّیی الإطیاق آن نیستتت، و لذا این تعایف   ا ییییا

 ناسازگار اس،.

  قوانین ستتتطوح  الاتا  از حیث هستتتنی مااتب در قوانین ستتتیستتتیه نوااستتتن یدر 

شتناانی  همان تبیینی را دارند که یم ییییاالیس،  نظیا لوی   از قوانین سطا ییییای 

  مقولات شایه مااتب در قوانین ستتتیستتتیه نوااستتتن یدی ا  در  یتاندهتد.  تهارائته می

ایًا م دود  ه ها را  صکه وهود آنهیچ تفاوتی  ا ییییاالیس  ندارند الا این شناسانه هسنی

دانی  و در ستتتطوح غیا ییییای هدتتان نیی  دارای مصتتتداق ستتتطا ییییای هدتتان نمی

اند که یم مقوله اصتتتیل م ستتتوب دانی . این ستتتطوح  ستتتطوحی ناظا  ه شیچیدگیمی

ر این شدی د  نسب،  ه دو موضن  ارسیرستد که این موضنرو   ه نظا میشتود. ازایننمی

تای دارد؛ چااکه این موضتن   ا ییییاالیست  ناستازگار اس، اما این شژوهش  میی،  یش

 گادد نه طاحناستتتازگاری   اایاف مواضتتتن رقیب  صتتتایاً  ه ایدی نوااستتتن ی  ازمی

گاایی سنهااگاایانه نوشتناسانه هدید.  دین تاتیب  این شیهنداد   ا رهیای، اّندالهستنی

 نیی سازگارتا اس،.

تا  تعتاریفی از نواتاستتتن ی را که  ا ییییاالیستتت  چنین در یتم واکتاوی دقیقه 

تقسی   توان  ه دو دسنهگاایی ّی ی  میشتان  ا تقییلناستازگارند  ازنظا ن وی ناستازگاری

ونا. ت گیاد و در دسنه دی ا  رهیای،های لو و اوکانا قاار مینمود. در یم دسنه رهیای،

 صتتتورت مهتتتناک  ا ّیل ییییای   اهای لو و اوکانا  ّیل غیا ییییای   هدر رهیتای،

                                                           
1.Genuine  
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 –گذارند. اگاچه ت ییل لو و اوکانا از ّی ی،  منفاوت اس، سطوح مخنیف هدان اثا می

امتتا ها دو منفاا   –اولی  ته ّی یتت، هوهای و دومی  ته ّی یت، رویتتدادی قتتائتتل استتت، 

 صتتورت مامل و در کنار ّیل ییییای ا ستتطوح هدان را  هاثاگذاری ّیل غیا ییییای 

ساا،  در ادارندی ایاصه  دیدگای لو را منعا  می طورکه  ه 1دانند. در واقن شال می

هد، یاستتتان استتت، که ازاینها دو منفاا مدّای ( نیی  ود. 2دیتدگای اوکانا )شتتتال 

هدان  تا   ا وضعی،ینصورت مامل  در کنار ّیل سطوح شایویژگی/هوها نوااسنه   ه

 گذارند.اثا می

امتا رهیتایت، تونا   تا این دیتدگتای مغتایات دارد. در دیدگای تونا  زمانی که هوها 

آید  هوها شایه آن  در سطا ییییای دی ا وهود ندارد  یاه در ضمن نوااسنه شدید می

 این دی ا  هوها نوااستتتنه در یانهوها نوااستتتنه و در ستتتطا  الاتا موهود استتت،.  ه

صتتتورت ّی نی که در ادارندی  اای نیاوهای صتتتورت ّی نی مامل  یاه  هدیدگای  نه  ه

ما وط  ه ستطا ییییای و نیی نیاوهای  دین حاصتل از نوااسنن اس،   ا وضعی، هدان 

 گذارد.اثا می

هدت، نیی   ا ها دو دیدگای مغایات دارد.  ا تعایف شیهتتتندتادی این شژوهش  ازاین

که در  های سطا ییییای  همان ویژگیمااتب درون قوانین ستیستیه نوااستن یاستاپ 

وانین ما وط  ه اند   ا اساپ قای  ا درهه شیچیدگی  الا نستب،  ه یادی ا قاارگاینهرا طه

اری   دین که این اثاگذطوریگذارند  هسطوح  الاتا شیچیدگی   ا وضعی، هدان اثا می

 تا نیس،.ل  ه سطوح شایینتقییشناسانه قا ل ودی و ازنظا هسنی
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