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  ـ ت ذهنی بر حاالت مغزیدر تأثیر فرارویدادگی حاال(
 ) امکان زندگی پس از مرگۀشناختی بر مسئل عصب

 
 ١مهدی غیاثوند

 )٣٠/١٠/٩٧: تاریخ پذیرش مقاله ـ١٥/١٢/٩٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

یا حاالت ( این مقاله تالشی است در جهت تحلیل مفهوم فرارویدادگیِ نفس بر بدن
ای میان نفس و بدن بر  اذعان به چنین رابطهو بررسی تأثیر ) شناختی عصب ـ مغزی
که ( مدعای این مقاله این است که مفهوم فرارویدادگی.  زندگی پس از مرگۀمسئل

طرفی نسبت به  شناختی و بی تغییری، وابستگی هستی اجماالً به معنای تأکید بر هم
سئله بندی فیزیکالیستی م ، فاقد توان تبیینی کافی برای صورت)پذیری است تحویل

 ۀهایی را در توصیف رابط تواند شاخصه از این روی، حداکثر می.  نفس و بدن استۀرابط
هایی از زندگی پس از مرگ  هایی که از یک سو با نسخه شاخصه. ها در اختیار نهد آن

دکارتی باشند، ناسازگاری دارد و از سوی دیگر،  ـ انگاری افالطونی که مبتنی بر دوگانه
هایی از زندگی پس از مرگ که با  کالیستی نداشته و افزون بر نسخهصرفاً داللت فیزی

باورانه و البته غیرفیزیکالیستی و غیرتحویلی  های یگانه فیزیکالیسم سازگارند، با نسخه
 .نیز سازگارند
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 مقدمه
شناختی آدمی، همواره با   امکان زندگی پس از مرگ زیستۀفلسفی به مسئلرویکرد 

در یک سر .  نفس و بدن، در پیوندی تنگاتنگ بوده استۀویژه رابط تصور ما از نفس و به
اند و در  ها و لوازم خود را برای این مسئله داشته انگار، داللت های دوگانه طیف، رهیافت

از این روی، مفاهیمی . ها و لوازم خود را انگار داللت های مادی سر دیگر طیف، رهیافت
شوند، به طور مستقیم بر روی سرنوشت   نفس و بدن به کار برده میۀکه در توصیف رابط

ترین مفاهیمی که  یکی از مهم. گذارند فلسفی بحث امکان زندگی پس از مرگ تأثیر می
رود، مفهوم  ه کار می نفس و بدن بۀ ذهن امروز به منظور توضیح رابطۀدر فلسف

شناختی و  تغییری، وابستگی هستی  است؛ که اجماالً به معنای تأکید بر هم١فرارویدادگی
های پرشمار  بندی ویژه در صورت مفهومی که به. پذیری است طرفی نسبت به تحویل بی

 . کند ، نقشی پررنگ ایفا می٢فیزیکالیسم غیرتحویلی
سازد که از یک سو،  تر می اهمیت خود را نمایان یادشده در بند پیشین، هنگامی ۀنکت

 ذهن روزگار خود را در یاد داشته باشیم و از دیگر سو در ۀاهمیت فیزیکالیسم در فلسف
های گوناگون را   دیدگاهۀ دین امروز، بخش عمدۀویژه در فلسف نظر داشته باشیم که به

 و پتر ون [17]نسی مورفی برخی مانند ن. توان به فیزیکالیستی و غیر آن تقسیم کرد می
های فیزیکالیستی زندگی پس از مرگ  بندی  کمابیش حامی صورت[22]اینواگن 

اما در این . ها هستند  مخالف آن[2] و کوپر [23]هستند و برخی دیگر مانند زیمرمن 
 دین و مشخصاً بحث از زندگی پس از مرگ، ۀ فلسفۀهای معاصر در حوز میان، بحث

جه داشته و به اشاره کردن به فیزیکالیستی بودن یا نبودن مبنا و کمتر به جزئیات تو
اکتفا ) [23]: نکـ برای نمونه  (٣»تقوم«حداکثر توسل به مفاهیمی مبهم همچون 

 حاالت، رخدادها ۀ نفس و بدن و بحث از رابطۀ رابطۀ دیرزمانی است که مسئل٤.کنند می
/ همانی ، از دوتایی اینشان های فیزیکی های نفسانی با نمونه و یا ویژگی

مفاهیمی همچون . ها فاصله بسیار گرفته است ، به شکل خام آن)دوگانگی(آنی نه این
های گوناگونی از مواضع  بندی ساز صورت  زمینه١ و نوخاستگی٥فرارویدادگی، تحقق

                                                                                                                                            
1. Supervenience 
2. Nonreductive physicalism 
3. constitution 

نمونه روشنی  . کند البته این نکته در مورد مفهوم نوخاستگی کمتر صدق کرده و شاید اصالً صدق نمی              . ٤
 .[4]:  در این اثر ببینیداز این توجه با کیفیتی عالی را

5. realization 



  ١٢٣   مفهوم متافیزیکی فرارویدادگی و زندگی پس از مرگ

 حاالت، ۀهای پرشماری از چگونگی رابط امروز، تلقی. فیزیکالیستی و غیر آن باشند
شان در پیش روی ما قرار دارند که  های فیزیکی های نفسانی با نمونه یا ویژگیرخدادها و 

شان از مفاهیمی چون فرارویدادگی، تحقق و نوخاستگی،  به جهت روایت متفاوت
این واقعیت، . کنند ارائه می) دوگانه انگاری(های گوناگونی از فیزیکالیسم و غیر آن  روایت

 دین، تأثیر بسزا و ۀ فلسفۀی پس از مرگ در حوزتواند در سرنوشت بحث از زندگ می
 .کننده داشته باشد و بنابراین جزئیات به هیچ روی فاقد اهمیت نیستند تعیین

این مفهوم از آن .  مقاله پیش روی، بر مفهوم فرارویدادگی متمرکز خواهد بودۀنگارند
دور ماندن از  ذهن معاصر، بسیاری برای ۀفلسفروی دارای اهمیت دوچندان است که در 

همانی، از این مفهوم برای  مشکالت فیزیکالیسم تحویلی مبتنی بر مفهوم این
تأثیر ورود مفهوم «هدف اصلی این مقاله، بررسی . اند  فیزیکالیسم بهره بردهبندی صورت

های نفسانی با   حاالت، رخدادها و یا ویژگیۀرابطفرارویدادگی به تبیین و توصیف 
 امکان زندگی پس از مرگ در ۀمسئل«بر »  ذهنۀفلسف ۀحوزن در شا های فیزیکی نمونه
از این روی، . بنابراین مقاله در کل، دارای قالبی شرطی است. است»  دینۀفلسف ۀحوز

 توصیفی دقیق از مقدم این ساختار شرطی خواهد بود و سپس ۀنخست کوشش ما بر ارائ
  .به تالی خواهیم پرداخت

 
 مفهوم فرارویدادگی

کم به دو شیوه و شاید   فرارویدادگی از ابتدای قرن بیستم میالدی تاکنون، دستاصطالح
 این ۀاین دوگانگی ناشی از کاربرد دوگان. بتوان گفت به دو معنا به کار رفته است

، با ]١٨نکـ  [گرایان بریتانیایی جریان موسوم به نوخاسته.  معاصر استۀاصطالح در فلسف
 لغوی آن ۀم آن، این اصطالح را در معنایی نزدیک به ریشفضل تقدم نسبت به کاربرد دو

گرایان معاصر به امروزه نیز گاهی چنین معنایی در کاربرد نوخاسته. بردندبه کار می
اي التیني داشته و تغییر شکل اصطالح تخصصي فرارویدادگي، ریشه. خوردچشم می

 به معناي فوق، فرا، بر و Superاین واژه خود از دو بخش .  استSupervenire ۀ واژۀیافت
بنابراین با توجه .  به معناي آمدن و روي دادن تشکیل شده استVenireها و مانند این
 دیگر و ۀاي بر پدید لغوي خود، به معناي بر سر هم آمدن یا ترتّب پدیدهۀبه ریش

ان  پایه را با عنوۀدر این میان، پدید. ها بر یکدیگر است اصطالحاً فرارویدادن آن

                                                                                                                                            
1. emergence 
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ای، در با توجه به چنین ریشه. شود خوانده می ٢ دیگر را فرارویدادهۀ و پدید١فرورویداده
 نوخاسته و ۀگرایی از این اصطالح عمدتاً در توصیف نسبت یک پدیدچارچوب نوخاسته

 نوخاسته بر خاستگاه به ۀدر این کاربرد، فرارویدادگی پدید. شودخاستگاه آن استفاده می
ناپذیری آن ناپذیری آن بر اساس خاستگاه، نوظهور بودن آن و البته تحویلیبینمعنای پیش

توان گفت که در کاربرد به اختصار می. اما کاربرد دوم و البته رایج امروزی این اصطالح. است
 : زیر نقش کلیدی و محوری دارندۀ به هم پیوستۀامروزی و رایج این اصطالح، سه مؤلف

به طور . کنندهایشان تغییر میای فرارویداده با فرورویدادههویژگی: تغییریهم) ١(
های پایه یا فرورویداده مستلزم تمیزناپذیری در  در سطح ویژگی٣مشخص، تمیزناپذیری

 .توان تعبیر کرداز این نکته به اصل تمیزناپذیری نیز می. های فرارویداده استسطح ویژگی
های فرورویداده رویداده به ویژگیهای فراویژگی: شناختیوابستگی هستی) ٢(

به طور مشخص، مقصود از وابستگی . یابند آن تعیّن میۀوابسته هستند و به واسط
 هم به لحاظ وجود و هم به لحاظ »الف« این است که »ب« به »الف«شناختی هستی

 . وابسته است»ب«ماهیت به 
فرارویدادگی میان دو  ۀرابط: ناپذیریپذیری و تحویلطرفی نسبت به تحویلبی) ٣(

به . السویه است فرارویداده علیۀناپذیری پدیدپذیری و تحویلپدیده، نسبت به تحویل
 استفاده ٤»ناپذیریتحویل« فرارویدادگی از تعبیر ۀهمین جهت در توصیف وضعیت رابط

طرفی و شود که به معنای بی استفاده می٥»غیرتحویلی«شود بلکه عموماً از تعبیر نمی
 .[pp 139-40 ;12] ناپذیری استپذیری و تحویلاقتضاء بودن نسبت به تحویلبال

دانند که اصطالح را نخستین کسی می٦6»هِر«رغم آنکه به طور معمول  به
داری محتوای معنایی فرارویدادگی را نزدیک به معنای اخیر آن به کار برده است، اما وام

تری است؛ با وجود این که مور هرگز از این های دور و درازحاکی از ریشه» مور«آن به 
 قرن بیستم به معنای مورد بحث ۀبود که از آن در میان» هِر«اصطالح استفاده نکرد و این 

های اخالقی و  ویژگیۀدر این حوزه، از این اصطالح برای توصیف رابط. استفاده کرد
رای مثال انسانی به به این ترتیب که اگر ب. شود های طبیعی آدمی استفاده میویژگی

به شمار بیاید، هر انسان دیگری که از تمامی جهات مشابه او باشد » خوب«لحاظ اخالقی 
                                                                                                                                            
1. Subvenient 
2. Supervenient 
3. Iindiscernible 
4. Irreducibility 
5. Non-Reductive 
6. R.M. Hare 
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های طبیعی تمیزناپذیر، به های به لحاظ ویژگی نابه شمار خواهد آمد؛ انس» خوب«نیز 
توان گفت که های اخالقی نیز تمیزناپذیر خواهند بود و به این معنا میلحاظ ویژگی

  ١.های طبیعی فرارویداده هستندهای اخالقی بر ویژگیگیویژ
 ذهن، کاربرد این اصطالح توسط دیویدسون در ۀ علم و فلسفۀ فلسفۀ اما در حوز

دیویدسون از این اصطالح در . توان یک آغازگاه راستین شمرد هفتاد میالدی را میۀده
  رافرارویدادگی«: ندک های فیزیکی و ذهنی انسان استفاده می ویژگیۀتوصیف رابط

توان به این معنا در نظر گرفت که امکان ندارد دو رویداد به فرض یکسانی کامل از  می
به دیگر [ ذهنی متفاوت باشند، یا ۀهای فیزیکی، از حتی یک جنبلحاظ تمامی جنبه

تواند از نظر ذهنی دگرگون شود بدون اینکه از نظر فیزیکی  یک شئ نمی]سخن
به عنوان محور معنایی اصطالح » تغییریهم«تأکید بر . [p 119 ;3] »دگرگون شود

 علم ۀ ذهن و فلسفۀ فلسفۀ اخالق وارد حوزۀ فلسفۀفرارویدادگی به این ترتیب از حوز
ویژه در  های مختلف و بهکارگیری این مفهوم در حوزه   پس از دیویدسون، به٢.شودمی

در این . کننده افزایش یافتتی خیرهگرایی با سرعنسبت آن با فیزیکالیسم و تحویل
است که در مقاالت » ژیگوان کیم«ترین و شاید پرکارترین نویسنده تردید مهممسیر، بی

هایی از این مفهوم ارائه کرده که بندیها و تقسیمبندی متعددی و طی چند دهه، صورت
 ٣.اندهمگی شکل کالسیک به خود گرفته

 
 تمیزناپذیریمعنای 

بدون « فرارویدادگی، به هنگام سخن گفتن از اینکه ۀظ نامتقارن بودن رابطاما با لحا
، منظور دقیق »تغییری داشت» ب«توان از لحاظ ویژگی نمی» الف«تغییر از لحاظ ویژگی 

توان؟ تغییر در چنین شرایطی منطقاً ممتنع چیست؟ به چه معنا نمی» تواننمی«ما از 
الجمله باید گفت که ؟ فی٤است و یا به لحاظ قانونیاست، به لحاظ مابعدالطبیعی ممتنع 

برای مثال .  حاضر مورد توجه است، لحاظ مابعدالطبیعی استمقالهآنچه در چارچوب 
F:قانون دوم نیوتن را در نظر بگیرید ma .ای ضروری و طبق این قانون طبیعی، رابطه

                                                                                                                                            
  [pp 54-55 ;10]. :نکـ در این زمینه . ١
  [7]. :نکـ یدسون های گوناگون فرارویدادگی از نظر دیو تحلیلی در باب سویهۀبرای مشاهد. ٢
 در قالـب یـک اثـر واحـد     ، هستند١٩٩٣ این مقاالت که البته همگی مربوط به پیش از سال          ۀمجموع. ٣

 [13] :اندتجدید چاپ شده
4. Nomic 
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به این . د داردمستقیم میان جرم و شتاب یک جسم از یک سو و نیروی یک جسم وجو
 یک دیوار پرتاب کنیم، ضرورتاً مثالً به سوی a را با شتاب mمعنا که اگر جسمی با جرم 

 ۀاین رابطۀ میان جرم، شتاب و نیرو یک رابط.  را به آن وارد خواهد کردFنیرویی معادل 
اما به لحاظ . شناختی استقانونی است و ضرورت این رابطه هم یک ضرورت قانون

بدین معنا . الصدق استبیعی این قانون به هیچ روی ضروری نیست بلکه ممکنمابعدالط
که نفی این قانون، تنها از آن جهت که یک قانون طبیعی است ممتنع است و نه از 

توان جهان ممکنی را تصور کرد چرا که به روشنی می. جهت مابعدالطبیعی و یا منطقی
بنابراین .  نیروی اشیاء وجود نداشته باشدای میان جرم، شتاب وکه در آن چنین رابطه

تواند  هم می ـ نظیر فرارویدادگی نیرو بر جرم و شتابـضرورت روابط فرارویدادگی 
 ١اهمیت تأکید بر پرداختن به چگونگی تفسیر جهت. قانونی باشد و  هم مابعدالطبیعی

یدادگی با  فراروۀها، رابطتمیزناپذیری، در این است که ممکن است در برخی جنبه
 الیب ۀبرای نمونه، در چارچوب فلسف. رویکردهای غیرفیزیکالیستی نیز همخوان باشد

شود، هیچ های فیزیکی و غیرفیزیکی تأکید میتغییری پدیده نیتس به رغم آن که بر هم
 .ها برقرار نیست  مابعدالطبیعی مستقیمی میان آنۀرابط

 

  فرارویدادگیۀهای مختلف رابطبندی تغییری و صورت همۀدرج
چنانکه اشاره شد، در کاربرد رایج و امروزی اصطالح فرارویدادگی که عمدتاً معادل 

 اصلی معنای فرارویدادگی، به تأکید برمفهوم ۀتقریرهای کیم از این اصطالح است، هست
های مختلفی که در باب این معنای اما کاربردها و تحلیل. [14] گرددمیبر» هم تغییری«

نی مختلفی را بر آن بار کرده است و هر کدام  از این معانی به ارائه شده است، معاولیه ا
های  فلسفهایک اصطالح فنی تبدیل شده است که به گوش پژوهشگران مرتبط ب

، فرارویدادگی ٢قوی/اصطالحاتی همچون فرارویدادگی ضعیف. ، بیگانه نیستندیتحلیل
در این کاربردها، . ]١٦: نکـ  [ز این دست و ا٤کل ـ ، فرارویدادگی جزء٣فراگیر/فردی
 میان ۀ فرارویدادگی کامالً به دور از نگاه جوهری به اشیاء، به منظور توصیف رابطۀرابط

برای نمونه، صورت کلی . شودهای جهان به کار گرفته میرویدادها، فرآیندها و ویژگی
 را »ج«ها مانند دیده خاص از پی ه در یک پهن»ب« و »الف« میان دو سنخ ویژگی ۀرابط
 :توان به این ترتیب ترسیم کردمی

                                                                                                                                            
1. modality 
2. Weak/Strong Supervenience 
3. Individual/Global Supervenience 
4. Mereological Supervenience 
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 نیز »الف« ۀ تمیزناپذیر هستند بالضروره از جنب»ب« که از لحاظ »ج«اگر دو عضو از ـ 
پس اگر در یکی از دو شیء از .  فرارویداده است»ب« بر »الف«توان گفت که تمیزناپذیر باشند، می

 .[p 176 ;9]  نیز تغییر خواهد داشت»ب«از جهت  تغییری حاصل شود، ضرورتاً »الف«جهت 
 دیگر، بسته به ی های بر پدیدبندی کلی از ماهیت فرارویدادگی پدیده این صورت

تغییری گاهی هم. تواند درجات مختلفی به خود بگیردتغییری آن دو می همۀدرج
 ضعیف تواند قوی یا ضعیف و گاهی قوی است و به همین ترتیب فرارویدادگی نیز می

 دو مجموعه ویژگی باشند که اولی فرارویداده و دومی ۀ دهند اگر الف و ب نشان. باشد
 :توان نوشتتغییری ضعیف و قوی میفرورویداده باشد، در مورد هم

 y و xشود که شامل دو موجود مانند جهان ممکنی پیدا نمی: تغییری ضعیف همـ
 تمیزناپذیر »ب« ۀهای متعلق به مجموعی از لحاظ ویژگy و x به طوری که در آن ؛باشد

 . تمیزپذیر باشند»الف« ۀهای متعلق به مجموعباشند و در عین حال از لحاظ ویژگی
 متعلق به y و wi متعلق به جهان ممکنی مانند xفرض کنید : تغییری قوی همـ

لق های متع از لحاظ ویژگیy و x باشد، در این صورت اگر wjجهان ممکن دیگری مانند 
یعنی دو موجود در دو جهان ممکن دارای عناصر ( تمیزناپذیر باشند »ب« ۀبه مجموع

 نیز »الف« ۀهای متعلق به مجموع، آنگاه از لحاظ ویژگی) باشند»ب« ۀواحدی از مجموع
 .[p 141 ;12] تمیزناپذیر خواهند بود

 :توان نوشتبه همین ترتیب در مورد فرارویدادگی الف بر ب می
 اگر و فقط اگر ، به طور ضعیف فرارویداده است»ب« بر »الف«: ادگی ضعیففرارویدـ 
تغییری ضعیف باشد؛ یعنی تمیزناپذیری دو موجود از لحاظ ها از نوع هم  میان آنۀرابط

 .[p 58 ;10]  باشد»الف «ها از لحاظ  مستلزم تمیزناپذیری آن»ب«
 میان ۀ اگر و فقط اگر رابط،ده است به طور قوی فرارویدا»ب« بر »الف«: فرارویدادگی قویـ 

تغییری قوی باشد؛ یعنی تمیزناپذیری دو موجود متعلق به دو جهان ممکن  ها از نوع هم آن
  .[p 81 ;11] باشد» الف«ها از لحاظ  ، مستلزم تمیزناپذیری آن»ب«مختلف از لحاظ 

ه در مورد دو آید، ضعف و قوّت بستگی به این دارد ککه از این دو بند نیز برمی چنان
توجه . پدیده در یک جهان ممکن واحد حکمی صادر کنیم و یا آن که در هر جهان ممکنی

به . کامالً به معنای تأکید بر ضرورت است» در هر جهان ممکنی«کنیم که تأکید بر قید می
تغییری و در نتیجه   همۀ تقریرشده بر اساس این قید که در واقع رابطۀهمین معنا نسخ

متصف » قوی«کند، به صفت بیناجهانی ترسیم می ۀ یک رابطی هرارویدادگی را به مثاب فۀرابط
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جهانی و به همین دلیل ضعیف ای است دروندر مقابل، فرارویدادگی ضعیف رابطه. شود می
-های ممکن نمی نادر این رابطه، هیچ حکمی در مورد موجودات سایر جه. شودخوانده می

دی، ممکن است موجود سومی متعلق به یک جهان ممکن دیگر بن بر اساس این صورت. شود
 از »الف« تمیزناپذیر باشد ولی در عین حال به لحاظ y و x از »ب«یافت شود که به لحاظ 

 . فرارویدادگی قوی دقیقاً به معنای نفی چنین امکانی است. ها تمیزپذیر باشد آن
اگر .  تقریر مختلف داشته باشدتواند سه شمول آن نیز میۀفرارویدادگی از منظر دایر
های فرارویدادگی قوی و ضعیف توجه کنیم، خواهیم بندی به موضوع حکم در صورت

 در میان ١»فردی«های دو موجود دید که در هر دو مورد بحث از فرارویدادگی ویژگی
به همین دلیل، این دو نسخه را فرارویدادگی ضعیف فردی و فرارویدادگی قوی . است

 و ٢»ایفرارویدادگی ناحیه«توان به در کنار این دو نسخه، می. نامندز میفردی نی
های ممکن  نا جهۀدر فرارویدادگی کلی، نظر به حوز.  نیز اشاره کرد٣»فرارویدادگی کلّی«

شود بندی حائز اهمیت تلقی می در واقع، آنچه در این صورت.  اشیاءۀاست و نه حوز
 ۀ آن است و نه فرارویدادگی جنب»ب« ۀان بر جنب جه»الف« ۀفرارویدادگی کلّی جنب

توان ای را نیز میفرارویدادگی ناحیه.  در یک و یا چند بخش خاص از آن»ب« بر »الف«
با این تفاوت که به جای دو موجود فردی، دو .  فرارویدادگی فردی شمردی هزیرشاخ

 ٤. فردی موضوع سخن هستندۀناحی
 ـ  اگر و فقط اگر هر دو ناحیه از فضا، فرارویداده است»ب«بر  »الف«: ایفرارویدادگی ناحیهـ 

  [6] . نیز تمیزناپذیر خواهند بود»الف« به لحاظ ، تمیزناپذیر باشند»ب«زمان که به لحاظ 
 اگر و فقط اگر هر دو جهانی که ، فرارویداده است»ب« بر »الف«: فرارویدادگی کلّیـ 

  [11]. نیز تمیزناپذیر خواهند بود»الف«ظ  به لحا، تمیزناپذیر باشند»ب«به لحاظ 
 

                                                                                                                                            
1. Individual 
2. Regional Supervenience 
3. Global Supervenience 

هـای قـوی و ضـعیف از        نکات جزئی بسیاری در باب ایـن کـه آیـا اساسـاً امکـان صـورتبندی نـسخه                  . ٤
هـا  عالوه براین، در مورد روابط متقابل هر یک از صورتبندی   . فرارویدادگی وجود دارد یا نه مطرح است      

هـا  ارویدادگی فردی قوی و فرارویدادگی کلّی وجود دارد کـه ورود بـه آن              فر ۀبا یکدیگر و به ویژه رابط     
به ویژه آن که در چارچوب فیزیکالیـسم، بنـا بـه            . نگارنده را از مسیر خود به شدت دور خواهد ساخت         

پـذیری آن بـه فرارویـدادگی       دالیلی که خواهیم گفت، این فرارویدادگی کلّی است که فارغ از تقـسیم            
 .[7] :نکـ . شودکار گرفته میقوی و ضعیف به 
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 تعبیر فیزیکالیستی فرارویدادگی نفس بر بدن 
 هایتوان گفت که فیزیکالیسم با تکیه بر هر کدام از نسخهکلی میطور به

های فیزیکی و  میان پدیدهۀتر، رابطبه سخن دقیق. بندی است فرارویدادگی قابل صورت
های فیزیکی و فرارویداده تحلیل کردن ا قرار دادن پدیدهتوان با مبنغیرفیزیکی را می

تر شدن فیزیکالیسم فرارویدادگی بحث برای روشن. های غیرفیزیکی توصیف کردپدیده
جاعلی که . ای را در نظر بگیرید یک جاعل حرفه١.بریمخود را با یک مثال پیش می

او از تابلوهای نقاشی مشهور های کپی.باالترین مهارت را در جعل تابلوهای نقاشی دارد
های نقاشی و تجّار این حوزه از اقتصاد را فریب کاران نمایشگاهاندردنیا تنها دست

تابلوی » هایدانهرنگ«تمام » مو به مو«طور کامالً دقیق و اصطالحاً ه بلکه ب. دهد نمی
به . تنددهد که در تابلوی اصلی هساصلی را هم در همان مکانی در کپی خود قرار می

 .کندسازی میفیزیکی آن را در تابلوی کپی پیادهبیان دیگر، تمام جزئیّات میکرو
ای ما یک کپی جعلی از تابلوی معروفی همچون باز هم فرض کنید این جاعل حرفه

شده مطمئناً از جهات  این تابلوی تقلبی و جعل. تهیه کرده باشد» شام آخر«تابلوی 
» لئوناردو داوینچی« مثال جعلی است، توسط رایب. فاوت داردگوناگونی با تابلوی اصلی ت

اما این تابلوی جعلی از تمامی جهات دیگر کامالً با . نقاشی نشده است و از این دست
بوم این نقاشی جعلی . همان اندازه، همان شکل و همان وزن: تابلوی اصلی یکسان است

ابلوی اصلی وجود دارد؛ با تمام دقیقاً حاوی همان ترکیبات رنگ و شکلی است که در ت
 .رسد که همان تابلوی اصلی استجزئیّات و در حقیقت چنین به نظر می

ای ما به دلیل در نظر گرفتن فرارویدادگی تابلوی اصلی بر در واقع جاعل حرفه
رود و برای تهیۀ ها میسازی این ویژگیفیزیکی است که به سراغ پیادههای میکروویژگی
دو تابلو . بیندفیزیکی را کافی میهای میکروی از آن تابلو، یکسانی در ویژگیای کپنسخه

هایی یکسان باشند، تضمین در صورتی که در چنین ویژگیـ تابلوهای اصلی و کپی ـ 
بدین . هایی مانند رنگ و شکل و از این قبیل هم یکسان باشندکنند که در ویژگیمی

توانید تغییری در فیزیکی یک تابلو، نمیهای میکرو یمعنا که شما بدون تغییر دادن ویژگ
ترکیب رنگ و شکل آن پدید بیاورید و این مطلب بیانگر آن است که ترکیب رنگ و 

 .فیزیکی آن فرارویداده استهای میکروشکل تابلو بر ویژگی
کاررفته در فیزیکالیسم کامالً منوط به سطح مورد نظر از  نوع فرارویدادگی به

                                                                                                                                            
 .[16] : طرح شده استمن برای طرح این مثال وامدار مثالی هستم که در این مقاله. ١
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بندی  البته در صورت. ای و یا کلّی باشدتواند فردی، ناحیه فیزیکالیسم هم می. یسم استفیزیکال
فیزیکالیسم، عمدتاً از فرارویدادگی کلّی و یا در مورد افراد از فرارویدادگی قوی استفاده 

 کل و اجزاء آن که در مجموع و اصطالحاً به آن ۀویژه در چارچوب رابط  به١.شود می
شماری  البته در این زمینه اختالف نظرهای بی. گویند می٢»جزء ـ قوی کلفرارویدادگی «

بندی  کسانی چون کیم فقط فرارویدادگی قوی را نامزد مناسبی برای صورت. وجود دارد
دلیل به . کنددانند و جریان غالب فرارویدادگی کلّی را مناسب ارزیابی میفیزیکالیسم می
لیسم از  از سوی این جریان این است که فیزیکا کلی فرارویدادگیی هکارگیری نسخ

 . ترسیم روابط فرد به فرد رها شودفرد و دست و پاگیری ـ های ناشی از روابط فرد دشواری
بندی فیزیکالیسم کلّی، از الگوی کلّی  توان گفت که در صورتپس به طور خالصه می

 بر اساس فیزیکالیسم .شود کمک گرفته می،فرارویدادگی که با این هدف تناسب دارد
 هیچ جهان فیزیکالیسمدر صورت صدق فرارویدادگی مبتنی بر فرارویدادگی کلّی، 

 ۀهاي فیزیکي با جهان واقع یکسان باشد و در عین حال از جنبممکني که از تمام جنبه
 نکته عموماً نای. شناختي، اجتماعي و یا ذهني با آن یکسان نباشد وجود نداردزیست

  :کنند کهمیچنین بیان 
 صادق است اگر و فقط اگر هر جهانی Wفیزیکالیسم در یک جهان ممکن مانند «ـ 

 »  از آن باشد٤"افزون و کاستبی" باشد، یک کپی W از ٣اي حداقليکه کپی فیزیکی
[8; p 12] بندی معادل دیگری یا در صورت: 

اقع باشد، یک هر جهان ممکني که یک کپي میکروفیزیکي حداقلي از از جهان و«ـ 
 .[p 26 ;21] »کپي کامل از آن است

ایم، با توجه به توضیحاتی که تاکنون در مورد مفهوم فرارویدادگی کلّی ارائه کرده
» حداقلی«بندی جدید و غریب به نظر برسد، قید  ای که در این صورتشاید تنها نکته

زیکالیسم بندی فی برای توضیح چرایی گنجانده شدن این قید در صورت. باشد
فرارویدادگی، الزم است تا به مشکلی که فیزیکالیسم فرارویدادگی بدون این قید با آن 

 :توان گفتبا کنار گذاشت این قید می.  اشاره کنیم،دست به گریبان خواهد بود

                                                                                                                                            
بنـدی فیزیکالیـسم    هایی از کاربرد فرارودادگی ضعیف، خواه در حوزۀ فلسفۀ اخالق و خواه در صورت        در مورد نمونه   .١

  [7 ,12]:نکـ بندی فیزیکالیسم بر اساس آن،  به صورتدر حوزۀ فلسفۀ ذهن و علم و همچنین تمایل کمتر 
2. Mereological strong supervenience 
3 Minimal Physical Duplicate 
4. Simplciter 
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 اگر و فقط اگر هر جهانی که ، صادق استWفیزیکالیسم در یک جهان ممکن  «ـ
 .[8]»از آن باشد» افزون و کاستبی«کپی  باشد، یک Wای از کپی فیزیکی

 
 »حداقلی« و درج قید ١پدیدارهامشکل شبه

پدیدارها صورت به منظور برطرف ساختن مشکل شبه» حداقلی«گنجاندن قید 
 براي دریافتن آنچه از تقریر این مشکل مدّ نظر است،. پذیرفته است

ه خوا  را تصور کنید که از هر لحاظي،Wجهان ممکني مانند «
حاوي  : منتها با یک تفاوت؛ مشابه جهان ما باشد،فیزیکي و خواه ذهني

اي با هیچ چیزي کنش علّي اي ناب از چیزي است که هیچ برهمتجربه
مشکلي که این . پدیداری شبهۀمای  یک برون ـدر جهان ندارد

 این است که ،کنددر باب فیزیکالیسم فرارویدادگی ایجاد می» مایه برون«
چنین تعریفي، تعریف درست و نهایي فیزیکالیسم باشد و اگر اگر یک 

اش در صورت صدق فیزیکالیسم هیچ جهان ممکني از آن نوع که شرح
 Wبه دلیل اینکه بنا به فرض .  وجود نداردWرفت وجود ندارد، پس 

 باید Wکپي فیزیکي جهان ماست و آنگاه در صورت صدق فیزیکالیسم،
 Wاما بدیهي است که .  جهان ما باشدافزون و کاست ازیک کپي بي

پدیداری  شبهۀمای برونحاوي] چرا که[کپي فیزیکي جهان ما نیست؛ 
 .[20]»است که جهان ما فاقد آن است

 اگر و فقط اگر هر ، صادق استWفیزیکالیسم در یک جهان ممکن «بنابر تعریف، 
فرض . » از آن باشد»افزون و کاستبی« باشد، یک کپی Wای از جهانی که کپی فیزیکی
 همان جهان واقع ما باشد و ما یک کپي فیزیکي، ذهني و یا Wکنید این جهان ممکن 

کند در اختیار داشته گذارد و به ما معرفي مياز هر لحاظي که جهان ما در اختیار ما مي
تر و یا حال اگر جهان ما را با این کپي خودش مقایسه کنیم، نباید چیزي اضافه. باشیم

 :به تعبیر دیگر. تر از دیده شود؛ باید دقیقاً یکسان باشندکم

                                                                                                                                            
) Problem of Epiphenomenal Ectoplasm (»پدیداریمایۀ شبهمشکل برون«استولیار از این مشکل با عنوان . ١

اما کـسان دیگـري همچـون       . [1] کندهم از همین اصطالح استفاده مي     » چامرز«همچنین  . کندیاد می 
ارتباط این دو اصطالح اینگونه است که یک        . [5] کننداستفاده مي ) Extras(»زوائد«از اصطاح   » هاثورن«

بنابراین چـون  . شودپدیدار خوانده ميپدیدار به دلیل فقدان قدرت تأثیر گذاري علّي است که شبه      شبه
 .تواند زائد خوانده شود امور تأثیر گذار نیست ميۀدرون دایر
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هر جهان ممکني که یک کپي میکروفیزیکي از جهان واقع باشد، یک کپي کامل «ـ 
 .[21] »از آن است

 / به تفکیک پدیداردتر شدن موضوع بایشود؟ برای روشناما مشکل چگونه ایجاد مي
 معاصر، اگر موجودی دارای توان یتحلیل ۀبر اساس عرف فلسف. پدیدار دقت کردشبه
از . شود خوانده می٢پدیدار  شبه، و اگر فاقد چنین توانی بود١ پدیدار،رگذاری علّی بودیتأث

آید، ای سخن به میان میها، هر کجا که از بود و نبود پدیدهبندی طرفی در این صورت
اما با فرض جهان . استشرط اساسی موجود بودن آن دارا بودن توان تأثیرگذاری علّی 

توانند کپی فیزیکی یکدیگر باشند ، دو جهان می»پدیداری شبهۀمایبرون«ممکني با یک 
دو جهانی که به لحاظ  فیزیکی کامالً یکسان ـ منتها از برخي جهات متفاوت باشند

 کپي، ۀما کار خود را در تهی. پدیدار مذکور باشدها حاوی شبه هستند اما فقط یکی از آن
به معنای    ـپدیدارالفرض نه  علیها مشکل اینجا است که این. تمام و کمال انجام دادیم

پدیدار هستند و بنابراین در هیچ جایي خود را که شبهموجودات دارای توان تأثیر علّی ـ 
 ۀ فلسفۀ طنز و در حوزۀمای که این مشکل را با اندك» هاثورن«به تقریر . دهندنشان نمي

بعضاً اینگونه پنداشته شده است که ماتریالیسم در باب ذهن «کند، ذهن بیان مي
. کار مشکلي وجود دارداما براي این. کارگیري مفهوم فرارویدادگی بیان شود هتواند با ب مي

انگار باید امکان وجود ارواح را بپذیرد و بنابراین باید اجازه دهد که یک جهان یک مادي
اشد و عالوه بر این از وجود موجودات غیر مادي با خصائص اي فیزیکي از جهان ما بکپي

 .[p 103 ;5] »ذهني هم لذت ببرد
وی در در . است» حداقلی«پیشنهاد جکسون برای رفع این مشکل اضافه کردن قید 

 :گویدو در مثالي زیبا مي»  حداقليکپی فیزیکی«توضیح عبارت 
 چست؟ دستورالعمل پخت یک کیک " حداقليکپی فیزیکی"یک «

گوید که چه کارهایي را به شما مي] این دستورالعمل. [را در نظر بگیرید
به شما . گوید که چه کارهایي را نباید بکنید اما نمي،باید انجام دهید

گوید که  اما نمي،طور مثال کره را به آرد اضافه کنید هگوید که بمي
گوید؟ بخشي از  چرا چنین چیزي را نمياما. خاك را به آن اضافه نکنید

کس تا شخصي صراحتاً از او چنین عملي دلیل این امر آن است که هیچ
 به فکر اقدام به چنین ـ ]یعني اضافه کردن خاك به آرد را[  ـرا نخواهد

                                                                                                                                            
1. Phenomena 
2. Epiphenomena 
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 تهیۀ. اما بخش دیگر دلیل این امر منطقي است. افتدعملي نمي
.  غیرممکن است،ها کرد دام به آنفهرستي از تمام کارهایي که نباید اق

آب دریا را به آن اضافه نکنید؛ : شمار از این اقدامات وجود دارندبي
فهم ] به دلیل....[هاي خشکیدۀ درختان را به آن اضافه نکنید و شاخه

طور  هها از ممنوعیّتي که بگونه دستورالعمل شهودي نویسندگان این
ها امات در این گونه دستورالعملتلویحي نسبت به انجام دادن برخي اقد

یک . شودها به چنین فهرستي اشاره نمي وجود دارد است که در آن
به هنگام  ـ و یا خداوند ـ کپي فیزیکي حداقلي چیزي است که شما

ساختن جهان با بکارگیري ماهیت فیزیکي و نیز قوانین فیزیکي آن باید 
 .[8] »آن را در اختیار داشته باشید

جهان ممکني را به ما ارائه خواهد داد که از »  حداقليکپی فیزیکی«تیب، به این تر
ویژه حاوي آن  هر لحاظي با جهان ما یکسان است و حاوي هیچ چیز دیگري نیست؛ به

 ـ» حداقلی«یعنی تعریف شامل قید  ـ پس تعریف دوم. نیست» پدیداری شبهۀمایبرون«
. کند و بنابراین نسبت به آن مرجح استنمي Wفیزیکالیسم را ملزم به ممانعت از وجود 

پس از . پدیداري نیست دیگر خبري از موجودات شبهWچرا که در این جهان ممکن 
توانیم چنین چیزي که با فیزیکالیسم در تقابل بیفتد هم خبري نیست و ما مي

گیرد، بدون ترس از مشکل  اي را که بر اساس مفهوم فرارویدادگی شکل ميبندي صورت
 ١.بندي مناسب از فیزیکالیسم بپذیریم وجود این موجودات، به عنوان یک صورت

 
 زندگی پس از مرگ و مفهوم فرارویدادگی

توان گفت که بر اساس فزیکالیسم فرارویدادگی،  اساس آنچه در بندهای پیشین آمد، میبر
ن و افزو بی«اگر یک کپی فیزیکی حداقلی از یک انسان تهیه شود، این کپی یک کپی 

حال باید دید که با این . ناپذیر خواهد بود و کامل بوده و طبیعتاً از اصل خود تمییز» کاست
 امکان زندگی پس از ۀتلقی از فیزیکالیسم و با فرض پذیرش فیزیکالیسم با این تلقی، مسئل

جا باید آن را در خاطر داشت،  ای که در این نخستین نکته. مرگ چه سرنوشتی خواهد یافت
نفسه و به طور کلی، تناقضی با امکان زندگی پس از مرگ  حد است که فیزیکالیسم فیاین 
 . توان صادق دانست این نکته را در مورد فیزیکالیسم فرارویدادگی نیز می. ندارد

                                                                                                                                            
تنهـا راه کـار و      » حـداقلی «، اضـافه کـردن قیـد        انگاریپدیـدار های ناشی از شبه   البته برای رفع نگرانی   . ١

 [15 ,1] :نکـ برای آشنایی با دو پیشنهاد دیگر، . پیشنهاد نیست
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ای زندگی پس از مرگ،  رویکردهای فیزیکالیستی در حالت سازگاری با امکان گونه
تواند  این بازیابی، گاهی می. ی فیزیکی اشخاص هستندها  به بازیابی جنبه اصوالً بازبسته

آوری جزء به جزء همان و دقیقاً همان اجزای فیزیکی باشد و گاهی  به معنای گردهم
به این معنا که در ازای هر جزء از . سازی باشد تواند به معنای بازسازی و شبیه می

ی اجزای  ر مجموعهمجموعه اجزای فیزیکی کنونی یک شخص، یک جزء کامالً مشابه د
فیزیکی او پس از مرگ کنونی وی وجود داشته باشد؛ البته با همان سازماندهی 

تواند ممکن  ای طبیعی می بازیابی یاد شده، هم از رهگذر معجزه و هم به شیوه. ساختاری
که   خداوندی بازیابی فیزیکی صورت بپذیرد و یا آنۀبه این معنا که یا به معجز. باشد

بدان باور دارند، با ) [19]: در زمینه دیجیتالیسم رک(١ مدعیان دیجیتالیسممانند آنچه
فراهم ساختن شرایط فیزیکی مشابهی با شرایط فیزیکی بدنی و کنونی شخص که امکان 
تحقق همان فرایندهای اطالعاتی و ساختاری را داشته باشد، بازیابی فیزیکی رنگ 

ای از زندگی پس از مرگ امکان یافته و واقعیت به خود گرفته و بدین واسطه، گونه 
 . رنگ واقعیت به خود بگیرد
 فیزیکالیسم فرارویدادگی و امکان زندگی پس از مرگ، به ۀاما سازگاری دو اید

رسد که فیزیکالیسم فرارویدادگی، مشکل  به نظر می. معنای پایان یافتن مشکالت نیست
برای شروع در نظر . به شمار آورد» یفقر تبیین«توان آن را نوعی  و ایرادی دارد که می

های فیزیکی ما فرارویداده  های نفسانی، بر حاالت و ویژگی بگیرید که اگر حاالت، ویژگی
باشند، در این صورت اگر یک کپی میکروفیزیکی حداقلی از ما تهیه شود، آنگاه دو 

یکالیسم پدیده وجود خواهند داشت که به لحاظ فیزیکی تمیزناپذیرند و بر اساس فیز
در چنین وضعیتی، اساساً با چه . فرارویدادگی، از هر لحاظ دیگری نیز تمیزناپذیرند

پدیده به شمار آورد؟ چنانچه در پاسخ گفته شود که این » دو«توان  ها را می توجیهی آن
که  نکته، نه تنها نقدی بر فیزیکالیسم فرارویدادگی نیست، بلکه دقیقاً مدعای آن است ـ

اگر تمیزناپذیری و . رسد ـ، مشکل دیگری پیش خواهد آمد ت هم میبه نظر درس
پذیر، حقیقت داشته باشد، چطور در یک  های مشاهده تغییری از تمام جهات و جنبه هم

 ما متفاوت و دیگرگون ظاهر می شوند؟ ۀفرد واحد، دو دسته رخداد و ویژگی، در دید
حال تغییر است و این تغییر از این  ما دائماً در ۀدهند  تشکیلۀ مادۀبرای مثال، تود

ویژه در مقایسه با شیب تغییرات  ویژگی برخوردار است که دارای شیب تندی است؛ به

                                                                                                                                            
1. digitalism 
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به بیان دیگر، شیب تغییرات در سطح میکروفیزیکی با شیب آن در سطح ماکروفیزیکی . بدن
زیکی به خود های ما در ظرف دو روز تغییرات ملموسی در ابعاد ماکروفی بدن. همخوان نیست

همین وضعیت در مورد . پذیرد بینند، اما در سطح میکروفیزیکی تغییرات صورت می نمی
به این ترتیب که . تواند برقرار باشد های شخصیتی ما می نسبت بدن ماکروفیزیکی و ویژگی

رسد شیب این تغییرات همخوان با شیب تغییرات  به رغم تغییرات شخصیتی، به نظر می
های  کم در برخی موارد، شتاب تغییرات ویژگی ر بسیاری از ما آدمیان، دستد. بدنی نیست

های شخصیتی نیست و گاهی یک ویژگی شخصیتی  بدنی متناسب با شتاب تغییرات ویژگی
ماند؛ در حالی که بدن ما در یک  در یک آن تغییر کرده و گاهی سالیان دراز ثابت می

  .کند وضعیت رو به پیری مشخص طی مسیر می
های  توانند پاسخ گرایی، می همانی، کارکردگرایی و نوخاسته  اینۀگرایی، نظری حذف

به این ترتیب که برای مثال گفته شود . محتملی به پرسش یادشده در بند پیشین باشند
یا . اند ها فاقد محکی و مدلول اند و الفاظ حاکی از آن های فرارویداده، توهم اساساً پدیده

های  های نفسانی، برای مثال، همان حاالت و ویژگی االت و ویژگیاینکه گفته شود ح
ایم  اما دقت کنیم که در هر حال، مجبور شده. فیزیکی مغز یا دستگاه عصبی ما هستند

این فراروی، دقیقاً گویای فقر تبیینی . از مرزهای فیزیکالیسم فرارویدادگی فراتر برویم
الواقع اعتراف  ابر پرسش نهایی یادشده، فیسکوت در بر. فیزیکالیسم فرارویدادگی است

توانیم  به منظور روشنایی بخشیدن به این ادعا، می. آشکارتری به این فقر خواهد بود
همانی   اینۀگرایی، کارکردگرایی و یا نظری هایی چون نوخاسته  مفاهیم محوری ایدهۀرابط

 . با فیزیکالیسم فرارویدادگی را با دقت بیشتری بررسیم
  اینۀتوان گفت که رابطبه طور خالصه می. همانی را در نظر بگیرید  اینۀرابطنخست 

 باشد، »ب« همان »الف«پیدا است که وقتی . همانی مستلزم فرارویدادگی است و نه برعکس
چیزی نیست  »الف«چرا که .  خواهد بود»ب« به معنای تغییر در »الف«ناچار هر تغییری در 

اما . های فرارویدادگی استبندی همانی مستلزم تمامی صورتین اۀبنابراین رابط. »ب« جز
 دیگر به هیچ روی مستلزم ۀای بر پدیدفرارویدادگی پدیده. عکس این نکته برقرار نیست

تغییر باشند و در عین حال توانند همواضح است که دو پدیده می. همانی دو پدیده نیستاین
نفسه  ان مدعی بود که فیزیکالیسم فرارویدادگی، فیتو  به این ترتیب نمی.همان نباشنداین
 .همانی باشد  اینۀتواند در پاسخ به پرسش یادشده در ردیف نظری می

 حاالت و ۀ دیگر، مفهوم تحقق است که کارکردگرایان از آن برای توصیف رابطۀگزین
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تحقق در مورد نسبت مفهوم . برند شان بهره می های فیزیکی های نفسانی و نمونه ویژگی
 ۀاوالً باید اشاره کرد که وجود رابط. هایی وجود داردبا مفهوم فرارویدادگی، پیچیدگی

ای چون تحقق میان آن دو پدیده فرارویدادگی میان دو پدیده، مستلزم وجود رابطه
همانی است و از این جهت دار مفهوم اینتحویل کارکردی که تا حدود زیادی وام. نیست

صورت غیرتحویلی . کندن چه که در بند فوق آمد را طلب نمیتری از آبحث افزون
از موارد . فیزیکالیسم مبتنی بر مفهوم تحقق نیز کمابیش همین وضعیت را دارد

همانی که بگذریم، باید تأکید کرد که فرارویدادگی به هیچ روی مستلزم امکان  این
در نتیجه .  نیستهای کارکردیهایی خاص و حتی وجود پدیدهسازی پدیدهکارکردی

به این معنا که ممکن است . هیچ ارتباط مستقیمی میان این دو مفهوم وجود ندارد
ای همان باشد و نه از اساس پدیده این»ب« فرارویداده باشد ولی نه با »ب« بر »الف«

شناختی فرارویداده و تغییری و حتی اصل وابستگی هستی در اصل هم. کارکردی باشد
 . ای مانند تحقق را الزم بیاوردآید که رابطهچ عنصری به چشم نمیفرارویداده، هی

 تحقق میان دو پدیده نیز مستلزم فرارویدادگی آن دو نیست؟ اگر ۀاما آیا وجود رابط
یافته های غیرفیزیکی الگوهایی هستند تحققگرایانه، پدیدهبه موجب فیزیکالیسم تحقق

توان ها، آیا نمی شناختی وابسته به آن هستیهای فیزیکی گوناگون و به لحاظبر ترکیب
 ۀهمانی پاسخ مثبت به این پرسش داد؟ برخی به رغم اذعان بر مؤلفبه مانند مفهوم این

: برای نمونه بنگرید به ( چنین پاسخی تردید دارندۀشناختی در ارائوابستگی هستی
 یک ویژگی »الف« فرض کنید. توان به این ترتیب بیان کرداین تردید را می. )[16]
گر  سه ویژگی تحقق»***الف« و »**الف« و »*الف«یافته با قابلیّت تحقق چندگانه و تحقق
گری  نقش تحقق»*الف« ، ماۀ مطالعموضوعفرض کنید در یکی از دو موجود . باشند

تحقق پیدا » **الف« ۀ به واسط»الف« را به عهده داشته باشد و در موجود دیگر »الف«
 تغییراتی »الف«در این میان، این امکان هست که در این دو موجود از لحاظ . کرده باشد

این . گر از یک لحاظ خاص تغییری ایجاد شودایجاد شود بدون آن که در بخش تحقق
اما نه خود این ویژگی بلکه فقدان این . گردد برمی»***الف«لحاظ خاص، به ویژگی 

 اشتراک دارند و تغییری از »***الف~«لحاظ هر دو موجود از . »***الف~«ویژگی یعنی 
این در حالی است که بر اساس .  ایجاد نخواهد شد»الف«این لحاظ در پی تغییر در 

گر، بایستی تغییری را در معنای محوری فرارویدادگی، هر تغییر در بخش تحقق
 دارد در مورد این نوع استدالل مناقشات بسیاری وجود. یافته در پی داشته باشد تحقق
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گیری یک ویژگی بر اساس عملکرد عملگرهای بولی بر یک ها امکان شکل که در رأس آن
در صورت پذیرش . [7]: نکـ  در این زمینه ویژگی است که بسیار جای بحث دارد

تحقق «توان از این نکته که سختی می هایی که در این زمینه وجود دارد، بهتشکیک
 .رددفاع ک» مستلزم فرارویدادگی است

 مستقیمی از جنس استلزام با ۀهمانی، هیچکدام رابطکه نه تحقق و نه این خالصه آن
فرارویدادگی متضمن غیریت فرورویداده و . حتی از این هم باالتر. فرارویدادگی ندارند

- توان گفت که فرارویدادگی مستلزم تحویل بنابراین تا این اندازه می. فرارویداده است
گرایی بته این نکته به هیچ روی به معنای ناسازگاری آن با تحویلال. گرایی نیز نیست

گرایی و   ضدیّت با تحویلیگرایی دارد و نه اقتضا تحویلیفرارویدادگی نه اقتضا. نیست
گرایانه از این فیزیکالیسم تحقق. این نکته در واقع از مقوّمات مفهوم فرارویدادگی است

اما چنین اشتراکی در مورد . ادگی مشترک استجنبه که غیرتحویلی است، با فراروید
خود  خودیِ توان گفت که فرارویدادگی بهپس نهایتاً می. کند همانی صدق نمیمفهوم این

اما . بنابراین با مشکالت آن نیز دست به گریبان نیست. گرایی نیز نیستمستلزم تحویل
- واه فیزیکالیسم تحققاین رهایی به میزان زیادی به سکوت فیزیکالیسم غیرتحویلی، خ

 باالتر ۀهای مرتبپذیری پدیدهگرایانه و خواه فیزیکالیسم فرارویدادگی، در مورد تحویل
پذیر است که یکی ناظر به شکستن این سکوت به دو صورت امکان. شودمربوط می

 .پذیری است و دیگری ناظر به عکس آن تأکید بر تحویل
ترین تارهای مرتبه باالتر واقعیت به بنیادینناپذیری ساخگرایی، به تحویلنوخاسته

- طرفی، علیسطوح فیزیک و ماده تأکید دارد و فیزیکالیسم غیرتحویلی به جهت بی
توان به داند و از این جهت، آن دو را میناپذیر را میسر میاالصول امکان این تحویل

ت غیرتحویلی توان در صفدر واقع قدر مشترک این دو را می. یکدیگر نزدیک دانست
از دیگر سو، پایبندی مشترک فیزیکالیسم . جو کردو بودن در یک و یا چند سطح جست

های فیزیکی به عنوان یک اصل، آن دو را در تحویلی و غیرتحویلی به بستار علّی پدیده
توان گفت که پایبندی به همین اصل الجمله میفی. دهد گرایی قرار میبرابر نوخاسته

 با دشواری ۀشود نهایتاً بسیاری از حامیان فیزیکالیسم در مواجهیاست که موجب م
 محوری و ۀشاید بتوان اید. گرایی سوق پیدا کنندعلیت رو به پایین، به سمت تحویل

 کانونی دشواری علّیت رو به پایین و موارد مشابه را تأکید بر این نکته دانست که ۀنکت
. ناپذیری سکوت اختیار کنیدتحویلپذیری و توانید در مورد تحویلشما نمی
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تغییری صرفاً توصیفی است از چرا که هم. فرارویدادگی مفهوم عامی است صرفاً توصیفی
 ۀتغییراند؟ در خود رابطچرا اساساً دو پدیده هم. شرایط دو پدیده در نسبت با یکدیگر

 خود رابطه فرارویدادگی هیچ پاسخی برای این پرسش تبیینی در کار نیست و بنابراین،
کنندگان این دشواری که در پی اثبات عدم از نگاه مطرح. به توضیح احتیاج دارد

مشروعیت شکل غیرتحویلی فیزیکالیسم هستند، یا باید فیزیکالیسم فرارویدادگی را در 
همانی حد یک توصیف ساده تنزّل داد و آن را  با مفاهیم دیگری چون تحقق و این

بندی به اصل   فراموشی سپرد؛ چرا که پایۀیزیکالیسم را به بوتتکمیل کرد و یا آن که ف
 .های فیزیکالیسم استهای فیزیکی، از حداقلبستار علّی پدیده

توان گفت که فیزیکالیسم فرارویدادگی،  در مجموع با تکیه بر نکات یادشده می
 از مرگ  دین و بحث از زندگی پسۀ ذهن و بنابراین در فلسفۀای ناکافی در فلسف ایده
بندی فیزیکالیستی  دور ماندن از مشکالت متعدد صورت مزیت اصلی این ایده، به. است

اما این . گرایانه است گرایانه و تحویل های حذف های نفسانی به شیوه حاالت و ویژگی
 .  آید گویی به پرسش اساسی یادشده فراچنگ می  گزاف فرار از پاسخۀمزیت، به هزین

 
 نتیجه

بندی  صورتنده در تالش خود برای نشان دادن ناسازگاری درونی چنانچه نگار
ارویدادگی توفیق یافته باشد، دو نکته را کارگیری مفهوم فر فیزیکالیسم غیرتحویلی با به

 بندی صورتنخست، عدم کفایت فرارویدادگی نفس بر بدن برای . تواند مدعی شود می
این نکته گویای آن است .  این مفهومفیزیکالیسم و نیاز به تکمیل و یا حتی جایگزینی

بنابراین اگر در تحلیل فلسفی امکان .  فیزیکالیسم نداردینفسه اقتضا که فرارویدادگی فی
 نفس و بدن استفاده شود، ۀزندگی پس از مرگ، از چنین مفهومی برای توصیف رابط

 شخصی درگیر همانی هایی که مبتنی بر فیزیکالیسم هستند و در بحث این الزاماً با نسخه
. رو نخواهیم بود هها و یا به طور کلی عناصر فیزیکی هستند، روب همانی بدن توجیه این

همانی شخصی  محور در زمینه توجیه این های حافظه بالتبع، این نکته در مورد رهیافت
 .کند که تعبیری فیزیکالیستی از حافظه داشته باشند نیز صدق می

مایل به تکمیل ظرفیت متافیزیکی مفهوم  دوم اینکه در صورت عدم تۀنکت
 گذاشته شود و یا ی، عمالً یا باید فیزیکالیسم کنارهمان فرارویدادگی با مفاهیمی چون این

 ۀر یاد داشته باشیم که پذیرش رابطد. گرایی پذیرفته شود ای از نوخاسته نسخه
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فرارویدادگی با  خود به معنای جایگزینی مفهوم ۀنوخاستگی میان نفس و بدن نیز به نوب
 این وضعیت به فقر تبیینی مفهوم ۀچنانکه یاد شد، ریش. مفهوم نوخاستگی است

اما فراموش نکنیم که در هر صورت، هیچ امکانی برای بحث از . گردد فرارویدادگی برمی
. انگاری دکارتی ـ افالطونی وجود نخواهد داشت امکان زندگی پس از مرگ بر اساس دوگانه

 :شان فرارویداده باشد های بدنی و فیزیکی های نفسانی بر نمونه االت و ویژگینهایتاً اگر ح
چرا که دو ویژگیِ . دکارتی ممکن نخواهد بود ـ انگاری افالطونی دوگانه  )١(
هرچند که این وابستگی به معنای تعینی ناقص ـ شناختی  تغییری و وابستگی هستی هم

بنابراین زندگی پس از مرگ . نگاری ناسازگارندا انه با این نسخه از دوگ ـو نه کامل باشد
ناگفته نماند . شناختی باشد  تداوم شخصیت آدمی پس از مرگ زیستۀتواند به مثاب نمی

 .کند نیتسی را نیز از دایره بیرون می الیبنگاری ا انهشناختی، دوگ که قید وابستگی هستی
ارویدادگی مستلزم فیزیکالیسم اما فر.  محتمل باشدۀتواند یک گزین فیزیکالیسم می) ٢(
تواند ناقض اصل بستار علّی فیزیکی  بندی دلخواهی، نمی فیزیکالیسم در هر صورت. نیست
در این صورت نیاز دارد که گامی فراتر . گرایی است بنابراین در هر حال متضمن تحویل. باشد

همانی را   آن، ایناز مفهوم فرارویدادگی برداشته و از تمییزناپذیری متافیزیکی منطوی در
از این روی . توان صرفاً فیزیکالیسم را نتیجه گرفت بنابراین از فرارویدادگی نمی. نتیجه بگیرد

های فیزیکالیستی زندگی پس از مرگ سازگار  توان گفت که فرارویدادگی نفس، با نسخه می
رگ صرفاً با با این توضیح که در این شرایط، زندگی پس از م. ها نیست است اما مستلزم آن

 .بازسازی همراه با جزئیات عناصر فیزیکی ممکن خواهد بود
 در حدی که ـ تنگاتنگ ۀهایی که از یک سو بر رابط  به طور کلی، تمامی نسخه)٣(

 ۀدهند  آدمی و عناصر فیزیکی تشکیل شخصیت ـمفهوم فرارویدادگی بر آن تأکید دارد
قیمت تحویل نفس به بدن مطالبه او تأکید دارند و از سوی دیگر، یگانگی را به 

اما نباید از دیده دور داشت . های محتمل قرار بگیرند توانند در شمار گزینه کنند، می نمی
عناصر فیزیکی الزم به که در تمامی این موارد، زندگی پس از مرگ صرفاً پس از حضور 

 . فرورویداده معنا خواهد داشتۀعنوان پدید
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