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  فراآيي
  

   *مريم معيرزاده

  هچكيد
شناسـي را     هـستي  ةگرايـي در حـوز      فيزيك ةگرايان بحث توسع   برخي فيزيك 

 اين مبحث را    ةآنها توسع . كنند  گرايي مطرح مي   بدون توجه به مباحث تحويل    
تباط مستقيمي با بحـث فراآيـي دارد        ها كه ار   با استفاده از مدل صوري نظريه     

 امور واقع بـر امـر واقـع فيزيكـي فراآيـه           ةآنها معتقدند كه هم   . كنند  دنبال مي 
كند ولي نـه    امور واقع را متعين مي  ةمعنا كه امر واقع فيزيك هم      شود بدين  مي

در اين مقاله   . فيزيك تحويل گردد    امور واقع به امور واقع     ةبه اين معنا كه هم    
 بـه مباحـث اصـلي و انـواع فراآيـي            ،است عالوه بر نگاه تاريخي    سعي شده   

  . پرداخته شود
  . انواع فراآيي، ابعاد فراآيي،فراآيي : كليديواژگان

                                                 
   واحد علوم و تحقيقاتي فلسفه علم دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو دكتر *

  7/12/87:پذيرش                     تاريخ 11/10/87: تاريخ دريافت
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   (Supervenience) فراآيي. 1
برخي ريـشه آن را بـه اوايـل قـرن           ،   بحث فراآيي به طور آشكار مشخص نيست       ةآغاز ريش 

بـراي برقـراري   » فراآيـي  «ة از واژ)Loyld Morgan( لويد مورگـان ، دهند بيستم نسبت مي
هـا در   ايـن واژه بعـد  ، اي مواد استفاده كـرد  هاي پايه هاي نوظهور و خاصه  ارتباط بين خاصه  
اگرچه مورگان از اين واژه به طور اختصاصي استفاده كرد ولي امروزه در             ،  زبان گسترده شد  

  . شود  فلسفه نيز از آن استفاده ميةحوز
 نسبت )R. M. Hare( هير. م. ستفاده از اين واژه را به معناي فلسفي به رامروزه بحث ا

هـاي اخالقـي و خـصوصيات طبيعـي          او از اين واژه به منظور ارتباط بين ويژگـي         . دهند  مي
عنـوان   چه در بين فالسفه در خصوص ارجاع بـه معنـاي فلـسفي هيـر بـه                راگ،  استفاده كرد 

سفه وارد كرد اختالف است ولـي آنچـه كـه بايـد              فل ةنخستين كسي كه اين واژه را به حوز       
او از ايـن واژه بـار مفهـومي فراآيـي امـروز را                توجه داشت اين است كه كاربرد و استفاده         

  . ندارد
 كسي است كه نقش اساسي و كليدي جهـت  )Donald Davidson( دونالد ديويدسون

هاي ذهن را در      او ويژگي .  فلسفه ذهن داشته است    ة تعريف و كاربرد اين واژه در حوز       ةارائ
 اداند و چنين فراآيي را به اين معنـ          هاي فيزيكي مي   بسياري موارد وابسته يا فراآي به ويژگي      

بـا دو حادثـه متفـاوت         كامالً يكسان در دنياي فيزيكي     ةتوانيم دو حادث    كند كه نمي    تعبير مي 
  . ذهني داشته باشيم

) Horgan(  و هورگـان   )Kim( كيم )Lewis( ،بعد از ديويدسون افــرادي چون لوييس     
  (Stoljar Daniel) .برروي ماهيت اين مفهــوم و كاربرد آن فعاليت داشتند

، هـا بـر نـوع ديگـر اسـت           در تعريف اوليه فراآيي تمركز بر فراآيي يك نـوع از خاصـه            
فراآيي دارنـد اگـر و تنهـا    » ب«هاي  بر مجموعه خاصه» آ«هاي   كه مجموعه خاصه   امعن بدين

هاي   هستند بايستي در تمام خاصه    » ب«هاي مشترك     كه داراي خاصه  » 2«و  » 1«شي  اگر دو   
با ايـن تعريـف   . تمييز ناپذيرند» ب«و » آ«هاي  نيز مشترك باشند با توجه به اينكه خاصه   » آ«

ــه  ــا  » ب«خاص ــه ي ــه پاي ــه«خاص ــه  )Subvenient( »فروآي ــه » آ«و خاص ــه«خاص  »فراآي
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)Supervenient(    در خاصه فراآيه متفاوت باشند در   ء كه اگر دو شي    هستند و واضح است 
  (Wikipedia Supervenience) .خاصه فروآيه نيز متفاوت خواهند بود

بـه  ،  انـد   طور كه در باال مطرح شد فالسفه متعددي بر روي اين مفهـوم كـار كـرده                 همان
 . ددعنوان گر، همين دليل الزم است مفاهيم اصلي كه در ارتباط فراآيي مطرح شده است

  :بندي كرد توان اين مفاهيم را در ده گروه طبقه شده مي با مطالعات انجام
  . شوند هاي پايه تعيين مي هاي فراآيي با خاصه  خاصه.1
 . شان وابسته هستند هاي پايه هاي فراآيي به خاصه خاصه. 2

 . اش دارا است هاي پايه يك هستومند خصوصيات فراآيي را از طريق داشتن خاصه. 3

 . هاي فراآيي است ساز خاصه پايه زمينه هاي خاصه. 4

 . دهد هاي فراآيي را توضيح مي خاصه، پايه هاي خاصه. 5

 . هاي فراآيي نيست هاي پايه مستلزم توضيح خاصه توضيح خاصه. 6

  . هاي پايه امكان وجود ندارند هاي فراآيي بدون ارتباط با خاصه خاصه. 7
 . اي متفاوت داشته باشد هاي پايه صهيك خاصه فراآيي ممكن است خا. 8

هـاي   گـاه ضـرورتاً خاصـه    اي يكسان داشته باشند آن هاي پايه اگر دو هستومند خاصه   . 9
فراآيي آنها نيز يكسان است يا اگر خاصه پايه غيرقابل تمييز باشد خاصه فراآيي نيز غيرقابل                

  . تمييز است
هـاي    گاه ضرورتاً خاصه   ه باشند آن  هاي فراآيي متفاوت داشت     اگر دو هستومند خاصه   . 10

  )Johansson,2002 (.اي متفاوت خواهند داشت پايه
  :ارز ارائه شده است غير هم به طور خالصه از مفهوم فراآيي دو تعريف

 »ب« دارند اگر و تنهـا اگـر همـه آنچـه در              »ب«هاي     فراآيي بر خاصه   »آ«هاي    ـ خاصه 
  . باشد نيز تمييز ناپذير »آ«تمييزناپذير است در 

دارند اگر و تنها اگر هر چيزي كه داراي يك         » ب«هاي    فراآيي بر خاصه  » آ«هاي    ـ خاصه 
» ب«هر چيزي كه آن خاصه       كه طوري  به ؛نيز باشد » ب«است داراي برخي خاصه     » آ«خاصه  

 . را نيز داشته باشد» آ«را دارد همچنين خاصه 
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رازهـاي مختلـف اسـت كـه نـه          ها در ت    تعريف جديد از فراآيي نوعي رابطه ميان خاصه       
هاي فروآيه يعنـي      در حالت كلي اگر خاصه    . اي علّي   آيد و نه رابطه     شمار مي  رابطه منطقي به  

يعنـي   هـاي فراآيـه   گاه خاصـه هايي كه در تـراز بنيادين قـرار دارند يكسان باشـند آن   خاصه
. ت داشـته باشـند    تواننـد بـا يكـديگر تفـاو         هايي كه در ترازهاي باال قرار دارند نمـي          خاصه
هـا   هاي فروآيه تعريف كرد يـا بـدان   هاي فراآيه را برحسب خاصه توان خاصه   حال نمي  بااين

توانند با يكديگر تفـاوت داشـته         هايي كه در ترازهاي باال قرار دارند نمي         خاصه. تحويل كرد 
 . باشند

ي را بـراي  تـر  هاي دقيـق  كيم و ديگران به تدريج تمايز     ،   تحليلي نظير ديويدسون   ةفالسف
عنوان مثـال كيم بين دو فــراآيي ضعيف و شـــديد تفــاوت             به. اين مفهوم در نظر گرفتند    

  . گذارد مي
» ب«معنا كه اگر دو چيز كـه داراي خاصـه            از نوع ضعيف است بدين    » ب«به  » س«فراآيي  
 خاصـه  (»س«ضرورتاً بايد داراي خاصه     ) عبارت است از خاصه مبنا يا فروآيه      » ب« (باشند
، ع،  پايـا  (.كنـد   ايـن امكـان را رد مـي       » ب«بـه   » س«مفهوم فراآيي شديد    . نيز باشند ) فراآيه
1382(  

در ذيل بـه    . هاي زيادي را به خود اختصاص داده است         فراآيي موضوعي است كه بحث    
  : گردد اي كه اين بحث در آن مطرح است عنوان مي طور مختصر چند حوزه

 )Abstract( مطرح است در خصوص سـطوح مجـرد   فراآيي  ةبيشترين بحثي كه در حوز    
 يا جهان يا موارد غير قابل تـشخيص يـا           ءارتباطات فراآيي به شي   ،  در بيشتر تعاريف  . است

 )Van Brakel,1996a( .گردد كامالًشبيه هم ارجاع مي

 فراآيي مورد توجه است مربـوط بـه عـدم وجـود وضـعيت و                ةبحث بعدي كه در حوز    
-Micro( گرايانـه  هـاي ريزتحويـل      يعنــي متـضاد بـا بحـث        ؛تشرايط ارتباط متقـارن اسـ    

reductionistics(گويد كيم يكي از محققان مؤثر در موضوع فراآيي مي.  است:  
هاي كالن فيزيكي به طور متقارن وابسته به ساختار خـرد فيزيكـي اسـت و بـه نظـر         خاصه

 )Kim,1990,P. 21( .فراآيي است آيد اين مسئله جريان اصلي تفكر در مي

مبـاحثي   . شكلي از ماترياليسم بدون تحويل است      ةهاي فراآيي توسع   جريان اصلي بحث  
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   :گرايي از جهان را در اختيار دارد كه شهود مستقيم تصاوير ريز تحويل
 بخشي از تـصوير علمـي       ةگرايانه را به مثاب    دست آمده يك شهود اتم     معنا كه تقارن به    بدين 

و ،  دانـد    مـي  )2 ( را آب  )1 (ي كـه فراآيـي را بــاور دارد آب         با اين تعبير كس   . كند  ظاهر مي 
  )Van Brakel, 2000( .داند  مي)H2O(  را هستي آب)Water( هستي آب

   ابعاد فراآيي .2
هـا و   حوزه،  تعاريفةازآنجاكه در هم ،مطالبي كه در اين بخش از بحث فراآيي مطرح است        

ارتبـاط درفراآيـي بـه    .  اسـت اربرخوردشود از اهميت     هاي فراآيي به نوعي مطرح مي       شاخه
  :شود تقسيم مي طور خالصه در دو بعد

  همگرايي. 2. 1
)C1(» 1س«) است) خاصه فروآيه (»1ي«واقع بر ) خاصه فراآيه .  

 پايـه   ةكننـد  ماهيت اصلي كه ثابت   ،  در اين تعريف كلي خصوصيات وجهي وجود ندارد       
بـراي   بنـابراين تعريـف فــوق را      ،  ـتفراآيي است عامل ثابت ماندن ارتباطات فـراآيه اسـ        

  :دهيم هاي ممكن به شكل زير ارائه مي جهان
)C1`(     نيـز  » 2س«و» 1س«گـاه دوفراآيـه      همان باشند آن   اين» 1ي«و  » 2ي« اگر دو فروآيه
  )ضرورت متقابل وجود ندارد (.همان هستند اين

اختالفـات  هماني مطرح است بايـد اثـر تغييـرات و            ه بحث اين  كدر تعريف فوق ازآنجا   
  :فراآيه را بر فروآيه را نشان دهيم بنابراين

) C1``(      همـراه  » 1ي« فروآيه   ةمطرح باشد با تغييراتي در پاي     » 1س« هر تغييري در فراآيه
  )ضرورت متقابل وجود ندارد (.است

C1نيازمند كمي تغيير است چراكه ما در فراآيي بحث تقارن را نيز داريم پس :  
) C2( »1س«) واقع است) هاي فروآيه خاصه (»1ي«دقيقاً بر ) فراآيههاي  خاصه .  
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   عوامل وجهي. 2. 2
  :بايد به نكات ذيل اشاره كنيم در بعد دوم ارتباطات فراآيي

) M1( ضرورت ضعيف )Weak Necessity(  

  . شود ولي نيازي به حفظ در هر جهان ممكني را ندارد همگرايي در جهان واقعي حفظ مي

) M2( يا فيزيكي ضرورت طبيعي. )Natural or Physical Necessity( 

يعني ،  شود  هاي ممكن ديگر به طور طبيعي حفظ مي         همگرايي در جهان واقعي و همه جهان      
هاي ممكني كه صدق قوانين طبيعي در آنها به قدر كافي هماننـد قـوانين واقعـي                   همه جهان 

  . است

) M3( ضرورت متافيزيكي )Metaphysical Necessity(  

جهـان  ، شـود  هـاي متـافيزيكي ممكـن حفـظ مـي      ايي در جهان واقعي و همـه جهـان     همگر
)  اسـت  )H2O ( آب )Water( مثـل آب   (متافيزيكي يعني جايي كه صدق ضروري پـسيني       

  .  مطرح استM2تر از جهاني است كه در  اين جهان وسيع. حفظ شود

) M4( ضرورت منطقي) Logic Necessity( 

هاي منطقـي     جهان،  شود  هاي منطقي ممكن حفظ مي       جهان همگرايي در جهان واقعي و همه     
تـر از    ايـن جهـان وسـيع     ،  شود  هايي كه صدق ضروري پيشيني در آنها حفظ مي          يعني جهان 

همگرايي . هاي ممكن است اي از همه جهان  مطرح است و مجموعهM3جهاني است كه در 
C1 بررسي آن تحت      باM1   گويد كه يك امر  ما ميبه  ،واقع شده است» 1ي« و دانستن اينكه

  . واقع شده است نيز »1س«واقع وجود دارد و 
 ة يعني در هر جهان ممكن كه قوانين طبيعي به وسيل          M2 تحت   C1ارتباط همگرايي بين    

بنابراين هرگونه تغيير در جهان     . همراه خواهد بود  » 1س«با  » 1ي«فيزيك انتخاب شود وقوع     
  . شود  ميباعث تغيير همگرايي و خود قوانين طبيعي
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 ؛ ارتباطي است كه نگراني را با خود همـراه نـدارد  M3, M4 تحت C1ارتباط همگرايي 
 ,Stoljar( .و روابـط رياضـي اسـت    همـاني  چراكه اين ارتباط يك ارتباط منطقي مانند اين

Daniel(  

   انواع فراآيي.3
» ب «بــدون  مختلـف » آ«تـوان     نمـي «طور كه در باال مطـرح كـرديم          همان،  براي اين بحث  

 )Particular Individuals( »اصخـ  ردهايف «ةوز اين جمله در دو ح.»مختـلف داشــت
ــ.  كــاربرد دارد)Possible Worlds( »هــاي ممكــن جهــان«و در  ــا ةارتبــاط جمل  فــوق ب

مختلـف باشـد ولـي اخـتالف در         » آ«تواند در     خصوصيات فردي يعني اينكه دو فردي نمي      
 )Indivitual Supervenience( »فراآيـي فـردي   «ايـن تعريـف ادعـاي   . نداشته باشد» ب«

در بحـث   .  نداشـت  مختلـف » ب«مختلـف داشـته باشـيم ولـي         » آ«تـوانيم     عني نمي ي،  است
را بـدون   » آ«هـاي     توان اختالف در رابطه با الگوهاي جهـاني خاصـه           نمي،  هاي ممكن   جهان

 »اآيي فراگيـر  فر«اين تعريف ادعاي    . در نظر گرفت  » ب«جهاني خاصه    اختالف در الگوهاي  
)Global Supervenience( تـوانيم   در هر دو نوع فراآيي فوق تنوع وجهـي را مـي  . است

شـود و برخـي       داشته باشيم كه در مباحث بعدي تمايز اشكال متنـوع هـر نـوع مطـرح مـي                 
  )Stalnaker,1996( .شود ارتباطات منطقي بين آنها عنوان مي

   فراآيي فردي ضعيف و قوي.3. 1

 تعريف استاندارد اين فراآيـي يعنـي      . شود   به دو نوع ضعيف و قوي تقسيم مي        فراآيي فردي 
، را دارنـد    » آ«هـاي يكـسان       فقـط در جـايي كـه خاصـه        » ن«و يـك فـردي      » م«يك فردي   

هاي ممكن بـه شـرح        تعريف آنها براساس وضعيت جهان    . شوند  محسوب مي » آ«هاي    جفت
  :شود ذيل بيان مي
» ج«جهان ممكن    دارند اگر و تنها اگر    » ب«هاي    خاصهفراآيي ضعيف بر    » آ«هاي    خاصه

ـ تمييزناپذير» ن«و» م«اگر ، »ج«فرديي در » ن«و » م«و هر  گاه  آن، باشند» ج«در جهان » ب « 
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 )Moyer, 1999( .هستند» ج«در جهان » آ « ـآنها تمييزناپذير

جهان ممكـن     يعني در  ؛دارد» ب«فراآيي ضعيف بر خاصه     » آ« هاي  خاصه،   به بيان ديگر  
  . هستند» ج«در » آ«هاي  جفت» ج«در » ب«هاي  جفت» ج«

دارند اگر و تنهـا اگـر بـراي هـر جهـان             » ب«هاي    فراآيي قوي بر خاصه   » آ«هاي    خاصه
» 1ج«در  » م«اگـر   ،  »2ج«در جهـان    » ن«و  » 1ج«فردي در جهان    » م«و هر   » 2ج«و» 1ج«ممكن  

ـ تمييزناپذير ـ تمييزناپذير» 1ج«در » م«ه گا باشد آن» 2ج«در » ن«از » ب «  » 2ج«در » ن«از » آ « 
 . است

 يعني براي هر جهان ممكن ؛دارد» ب«فراآيي قوي بر خاصه » آ«هاي خاصه، به بيان ديگر 
» ن«مربوط به   » ب«يك جفت   » 1ج«در جهان   » ن«اگر  ،  » م«و  » ن«و هر فردي    » 2ج«و  » 1ج«

درجهـان  » ن«مربوط به » آ«يك جفت   » 1ج«در جهان   » ن«آنگاه  ،  را دارا باشد  » 2ج«در جهان   
  . را دارد» 2ج«

مطـرح   در رابطه با ماهيت فراآيي ضعيف و قوي موضوع مهمي را          ،  1984در سال   ،  كيم
هـاي    يعني بـه جـاي خـصوصيات جهـان    ؛بندي مختلفي را عنوان كرد يك صورت  او،  نمود

رهـاي وجهـي   طور كـه ذكـر شـد در عملگ      همان. ممكن از عملگرهاي وجهي استفاده نمود     
  . شود بحث ضرورت مطرح مي

بعـضي  » ن«اگـر هـر     ،  تنهـا و تنهـا اگـر ضـرورتاً        ،  »ب«يك فراآيي ضعيف وجهـي بـر        
كـه   طـوري  به» ب«در  » ژ«گاه حداقل يك خاصه      آن،  داشته باشد » آ«را در   » اف«خصوصيات  

 . را دارد» اف«، را دارد» ژ«و همه چيزي كه ، را دارد» ژ» «ن«

بعضي خصوصيات  » ن«اگر هر   ،  تنها و تنها اگر ضرورتاً    » ب«هي بر   يك فراآيي قوي وج   
را » ژ» «ن«كـه    طـوري  بـه » ب«در  » ژ«گاه حداقل يك خاصـه       داشته باشد آن  » آ«را در   » اف«

   )Moyer, 1999( .را دارد» اف«، را دارد» ژ«و ضرورتاً همه چيزي كه ، دارد
يف و قوي همانند هم است و       بندي فراآيي ضع   صورت دهد كه   دو تعريف فوق نشان مي    

تغيير انجام شده اين است كـه        فرض. تفاوت آنها فقط ضرورت بيشتر در فراآيي قوي است        
. شود نه برعكس    هاي ممكن مي    عملگرهاي وجهي فراآيي ضعيف و قوي شامل شرح جهان        
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تـر از عملگرهـاي وجهـي     هاي ممكـن ضـعيف   با اين تغيير فراآيي قوي و ضعيف در جهان    
  . دكن عمل مي

  فراآيي محدود . 3. 2

در اين نوع   . نوعي از فراآيي به نام فراآيي محدود است كه توسط هورگان مطرح شده است             
ـ فراآيي عبارت فردي محدود زمان  كـه  امعن بدين. شود  مكان به عبارت اشيا ترجيح داده مي 

مكـان   ــ  ن زما ةاز محدود   اول و دوم   يجاي استفاده از عبارت اشيا      در هر جهان ممكني به    
فراآيي محدود باشد به اين معناست كـه        » ب«بر  » آ«اگر خاصه   . گردد  اول و دوم استفاده مي    
ـ هر زمان براي هر جهان ممكن و  ةدر جهان ممكـن در آن محـدود  » ب« اگر خاصه ، مكان 

  . هستند» آ«هاي تمييزناپذير گاه آنها خاصه  مكان تمييزناپذير باشند آن ـزمان
اين نوع از فراآيي از اهميت زيادي برخوردار        . از فراآيي فردي است   فراآيي قوي شكلي    

  . هاي آن در فراآيي فراگير مورد اهميت است  چراكه برخي از خاصه؛است

    فراآيي فراگير.3. 3

در ايـن نـوع   . ماهيت فراآيي فراگير نظر تعداد زيادي از فالسفه را به خود جلب كرده است       
. خـورد   آيي فردي قوي و نه فراآيي فردي ضعيف به چشم مـي           از فراآيي اغلب ادعاي نه فرا     

ماهيتـاً  ،  گردد اين اسـت كـه فراآيـي فراگيـر           اولين چيزي كه بعضاً در تعريف آن مطرح مي        
اگرچـه ايـن   ، هايي چون وجود اسكناس پول يا هستي ونگوگ را در نظر دارد     ارتباط خاصه 

، موضوع اين است كه فراآيي فراگير     دومين  . شود  ديده مي  ادعا در فراآيي ضعيف و قوي نيز      
 به طور مثال قوانين     ،كند  فاكتورها را نيز حفظ مي     هاي ساير   ماهيتاً فراآيي ارتباطات و خاصه    

   )Hofweber, 2005( .كند ي فراآيه ميئطبيعت كه امر واقع كلي هستند را به امر واقع جز
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