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و رابطة آنها در طبیعتگرایی فلسفی
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چکیده
طبق تلقّی غالب ،طبیعتگرایی دیدگاهی است که با دو آموزة فلسفی ،یعنیی
طبیعت گراییی هسیتی شیناختی و طبیعیت گراییی رو شیناختی ،مخیصّ
می شود .با چنین توصیفی از طبیعتگرایی ،این پرسش پیش میآید که ایین
دو آموزه چه ارتباطی بیا هید دار ید کیه هیر دو« ،طبیعیتگراییی» خوا یده
میشو د؟ در این مورد چهار دیدگاه وجود دارد :عدم ارتباط ایین دو آمیوزه
بیا هیید ،تقیدعم معرفتییی طبیعیتگرایییی هسیتیشییناختی بیر طبیعییتگرایییی
رو شناختی ،تقدعم معرفتی طبیعت گرایی رو شناختی بیر طبیعیتگراییی
هستی شناختی ،و ارتباط داشتن این دو آموزه بدون تقدعم یکی بر دیگری .در
این مقاله ،این دیدگاهها یک به یک به اجمال معرّفی و ارزیابی میشیو د ،و
تال میشود تا خان داده شود که هیچ یک از آ ها دیدگاهی قابی قبیول و
باکفایت یست .سپس پیخنهادی جیایگزین بیرای توصییب طبیعیتگراییی
مطرح میشود که طبق آن ،مسألة ارتباط آمیوزههیای طبیعیتگراییی منحی
میگردد .به طور خالصه ،برای توصیب طبیعتگراییی از میدل سینّتهیای
پژوهخی الودن ،که در اص برای تبیین تطوعر علد در تاریخ و مسائ مربوط
به آن پیخنهاد شده است ،استفاده میکنید.
کلیدددوا ههددا :طبیعییتگرایییی فلسییفی ،طبیعییتگرایییی هسییتیشییناختی،
طبیعتگرایی رو شناختی ،تقدعم معرفتی ،سنّت پژوهخی.
* پژوهخگر گروه مطالعات علد ،مؤسسه پژوهخی حکمت و فلسفه ایران .رایا امهh.bikaraan@irip.ir :
* عضو هیأت علمی گروه مطالعات علد ،مؤسسه پژوهخی حکمت و فلسفه ایران.
رایا امهsheykhrezaee@gmail.com :
تاریخ پذیر 8631 /3 /71 :
تاریخ دریافت8631 /1 /81 :
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مقدّمه
اکنون ،در سال های آغیازین قیرن بیسیت و یکید ،اغیرات یسیت اگیر گفتیه شیود کیه
طبیعت گرایی رایج ترین و افذترین دیدگاه در فلسفة تحلیلی معاصر است .ایین مطلبیی
است که بارها و بارها گفته شده است .به عنوان مو ه ،جِیگوُن کید 8میگوید که تعداد
قاب توجعهی از فیلسوفان تحلیلی ابایی دار د که ابراز کنند طبیعتگیرا هسیتند و «بییان
دار د که فلسفه ،هرچه هست ،باید از قوا ین طبیعیتگراییی تبعییت کنید» ،و بنیابراین،
تیجه میگیرد که طبیعتگرایی فلسفی به عنوان ایدئولوژی یا مسلک حاکد 7بیر فلسیفه،
آن را «هدایت و مقیَّد کرده است» 6.رابرت آودی 4یز چنیین بییان مییکنید کیه «بسییار
محتم است طبیعتگرایی افذترین و اثرگذارترین جهتگیری 5در فلسفة امروز باشد»،
که «به طور گستردهای پیشفرض گرفته شده» ،و «معموالً احساس میشود کیه ا حیرا
3
از آن ،یازمند توجیه است».
امعا «طبیعتگرایی» به هیچ عنوان برچسبی یسیت کیه بتوا ید رویکیرد فلسیفی ییک
فیلسو را به دقّت روشن کند .چنانکه دیوید پپینو 1میگوید« ،این روزها تقریبیاً همیه
میخواهند «طبیعتگرا» باشند» ،ولی واقعیعت این است که به هر حال این افراد در مورد
موضوعات مهد فلسفی ،مواضع مصتلفی دار د 1.بَری استرود 3یز طبیعتگرایی را ما نید
«صلح جها ی» 89میدا د که «تقریباً هرکس به وفاداری بیه آن سیوگند مییخیورد  ...امعیا
هنوز شروع مجادالت دربارة اینکه ا جام چه کاری ذی این شعار مناسب یا قابی قبیول
است ،دور از ا تظار یست» 88.بنابراین ،پرسش از چیستی طبیعتگرایی و مسیائ حیول
آن ،هنوز موضوعاتی مطرح و درخور توجعها د.
به طور خالصه ،اغلبِ کسا ی که در مورد طبیعیتگراییی وشیتها ید ،آن را بیا ایین
توصیب فهمیدها د که طبیعت گراییی عبیارت اسیت از دو آمیوزة فلسیفیآ ییک آمیوزة
رو شناختی (طبیعت گرایی رو شناختی) و یک آموزة هستیشناختی (طبیعتگراییی
هستیشناختی) .این تلقّی از طبیعتگرایی را میتوان دیدگاه متعار  87امید .امعا در ایین
توصیبِ طبیعت گرایی یک مخک مهد وجود دارد :اینکه این آمیوزههیای فلسیفی چیه
ارتباطی با یکدیگر دار د که هر دو« ،طبیعتگراییی» خوا یده مییشیو د ،در حیالی کیه
دستکد در بدو امر به ظر میرسد که آموزههایی مصتلب و بیارتباط با هد باشند؟
در این مقاله ،پاسخ های داده شده به پرسش اخیر را بررسی و ارزیابی کردهاید .برای
این منظور ،ابتدا صورت بندی متعار آموزههیای طبیعیتگراییی را معرّفیی کیردهایید.
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سپس ،ا واع رابطههای ممکن این دو آموزه را برشمرده و آ ها را ییک بیه ییک ارزییابی
کردهاید .در پایان ،با ارائة پیخنهاد جایگزینی برای صورتبندی طبیعتگرایی فلسفی (به
جای دیدگاه متعار ) ،تال کردهاید خان دهید مسألة ارتباط آموزههای طبیعتگراییی
تیجة دیدگاه متعار است و با این پیخنهاد جایگزین ،این مسأله منح میشود.
طبیعتگرایی :دیدگاه متعارف
برخی بر این باور د که «طبیعتگرایی» صرفاً لفظی مخترک برای چنید دییدگاه فلسیفیِ
مصتلب (و ه لزوماً مرتبط) است86.در اینصورت ،این پرسش پییش مییآیید کیه چیرا
طیب وسیعی از ظریعهها و دیدگاهها در فلسیفه (چیه در دوران معاصیر و چیه در ادوار
گذشته) با لفظ واحدِ «طبیعتگرایا ه» توصیب میشود؟ برخیی ییز «طبیعیتگراییی» را
دیدگاهی یکپارچه و با معنای واحد میدا ند84.در تیجة این تلقّی از طبیعیتگراییی ییز
این پرسش پیش می آید که اگر طبیعت گرایی دیدگاهی یکپارچیه و واحید اسیت ،پیس
چگو ه ا واع طبیعتگراییی بیه یکیدیگر مربیوط مییشیو د؟ طبیق «دییدگاه متعیار »،
طبیعتگرایی دیدگاهی است که دو (یا سه) وع اصیلی دارد کیه هیر ییک بیا آمیوزهای
فلسفی معرفی میشود ،و فرد بیآ که به وجود رابطهای مییان ایین ا یواع ملتیزم باشید،
میتوا د به یکی از این آموزهها یا به هر دو (یا هر سه) آموزه باور داشته باشید .در ایین
بصش ،به بررسی دیدگاه متعار دربارة طبیعتگرایی میپردازید.
به طیور متیداول ،از سیه یوع طبیعیتگراییی یام بیرده مییشیود :طبیعیتگراییی
هسییتیشییناختی (یییا متییافیزیکی)85،طبیعییتگرایییی رو شییناختی83،و طبیعییتگرایییی
معرفتشناختی81.و81به قول استرود ،طبیعتگرایی هستیشیناختی مربیوط مییشیود بیه
«آ چه در جهان هست» ،و طبیعتگرایی رو شناختی مربوط است به «طریق مطالعه ییا
جستار آ چه در جهان چنان است»83.طبیعتگرایی معرفتشناختی یز رابطة زدیکیی بیا
طبیعتگرایی رو شناختی دارد و ما در این مقاله از تفاوت ظریب این دو صیر ظیر
می کنید و این دو را مسامحتاً یکی در ظر میگیرید79.بنیابراین ،طبیق دییدگاه متعیار ،
مصادیق مصتلب طبیعت گرایی در فلسفه متأثر از یکی از این دو وع طبیعتگراییی (ییا
هر دوی آ ها) میباشند .در ادامه ،این دو وع طبیعتگرایی و صورتبنیدی آمیوزههیای
مربوط به آ ها معرفی میشو د.
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طبیعتگرایی هستیشناختی
آموزة طبیعتگرایی هستیشناختی را در کلیترین شک آن ،میتوان با پیروی از تعریب
استرود به صورت زیر در ظر گرفت:
78
هرآ چه موجود است ،صرفاً در جهان طبیعی است.
اگر «چیزهایی را که در جهان طبیعی هستند» «امور طبیعی» بنیامید ،آ گیاه مییتیوان
عبارت فوت را به صورت زیر باز ویسی کرد:
) :(ONصرفاً امور طبیعی وجود دار د.
این تعریب ،به طور ضمنی وجهی سلبی دارد که طبق آن« ،امور غیرطبیعیی» وجیود
دار دآ مثالً اموری که وعاً شام هستندههای غیرطبیعیی (بیه خصیوس هسیتندههیای
فوتطبیعی ،ما ند خدا ،فرشته و فس دکارتی) دا سته میشو د .امعا همانطور که اسیترود
و مایک ری 77تأکید داشتها د76،تعاریفی ما ند ) (ONچندان آگیاهیبصیش یسیتند و از
اینرو ،یازمند شفا سازی ا د .به طور خیاس ،بایید روشین شیود کیه منظیور از «امیر
طبیعی» در آموزة ) (ONچیست .بنابراین ،طبیعتگرایان در بحی هیای خیود در میورد
طبیعتگرایی هستیشناختی ،پس از ارائة تعریب کلی این آموزه ،معموالً به طور صیریح
یا ضمنی پیخنهادی را برای تعریب امر طبیعیی مطیرح مییکننید .در ایین مجیال ا یدک
74
صواهید توا ست به این بح مفص وارد شوید.
طبیعتگرایی روششناختی
میتوان از سه وع طبیعتگرایی رو شناختی ام بیرد :دییدگاه غیرباز گرا یه75،دییدگاه
باز گرا ه73و دیدگاه باز گرا ة معتدل71.در اینجا تنها آن وع طبیعتگرایی رو شیناختی
را مورد توجعه قرار می دهید که عمدتاً در بح های حول رو شناسیی طبیعیتگرایا یه
مورد ظر است ،یعنی دیدگاه باز گرا ه.
از ا تهای قرن وزدهد تاکنون ،بسیاری از فیلسوفانِ طبیعتگرا بر ایین مطلیب تأکیید
کردها د که رو های سنّتی فلسفه ،بی ثمر و امولّد بودها د ،و این حقیقیت کیه مسیائ
فلسفیِ بسیاری ح خده باقی ما دها د ،تیجة همین بییثمیریِ رو هیای سینّتی بیوده
است .در مقاب  ،از ظر ایخان ،بیختر (یا همه) معرفتی که سبت به جهان داریید ،بیا بیه
کار بردن رو علمی حاص شده است71.بنابراین ،برای ایین دسیته از طبیعیتگراییان،
موفقیت علد ،تیجة استفاده از رو متمایز علید بیوده ،و اموفّقییت فلسیفه (بیه زعید
ایخان) ،تیجة متابعت از رو های اموفّق فلسفة اولی73بوده است .چنین دیدگاهی ایین
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پیش فرض را دارد که فلسفه ،در مجموع ،فععالیتِ معرفتزایی بوده اسیت .اکنیون ،اگیر
فرض شود که تال فیلسوفان سنّتی ،معطو به کسیب معرفیت پیخیینی بیوده اسیت،
آموزة زیر اموفّقیت فلسفه را توضیح میدهد:
طریق پیخینی برای کسب معرفت (پیخینی) وجود دارد ،و از اینرو ،هر تالشیی در
این مسیر محکوم به شکست است .اکنون ،اگر مسائ فلسفه را مسیائ اصییلی بیدا ید،
تنها سصهای که می توان در سایة چنین دیدگاهی به فیلسوفان داد این خواهید بیود کیه
باید رو های سنّتی را ترک کنند و صرفاً رو های پسینی (تجربیی) علید را در حی
مسائ فلسفی به کار بر د .این ،همان چیزی است کیه سیصة باز گرا یة طبیعیتگراییی
رو شناختی تجویز میکند و میتوان آن را به صورت آموزة زیر خالصه کرد:
) :(MNتنها روشی که به کار بردن آن (در همة حوزهها شیام فلسیفه) بیه معرفیت
منجر میشود ،رو علمی (تجربی) است.
) (MNرا میتوان در توصیب ارائه شده برای طبیعتگراییی رو شیناختی در آثیار
فیلسوفان مصتلیب (مصصوصیاً طبیعیت گراییان) یافیت .میثالً ،طبیق ظیر کیید ،ادععیای
طبیعتگرایی رو شناختی را میتوان اینگو ه بیان کیرد کیه «رو علمیی تنهیا رو
68
کسب معرفت یا اطالعات موثق در همة قلمروها از جمله فلسفه است» 69.کِی کَمبی
یز در دایرةالمعارف فلسفه67،منظر رو شناختی طبیعتگرایی را چنین توصیب میکند:
« ...طبیعتگرایی گاهی به مثابة قاعدهای مربوط به رو در ظر گرفته مییشیود تیا
آموزه ای متافیزیکی .روشی طبیعی برای تحقیق وجود دارد که شام اقدام برای تبییین و
فهمیدن جهان از طریق یافتن فرایندهای علّی طبیعیای است که اشییای طبیعیی توسیط
آ ها به وجود میآیند ،معلول خود را به وجود میآور د ،و از بین میرو د .هیر معرفیت
اصیلی از این وع طبیعیِ تبیینی استآ ا سانهیا کیه خیود بصخیی از ظید طبیعییا ید،
بصیرت یا شهود ویژهای که بتوا د مسیر مستقیدتری به معرفیت فیراهد کنید دار ید .و
رو علوم طبیعی که اینچنین موفّقا د ،همین رو های طبیعیا د که گزینش شیده و
66
ظاممندتر شدها د».
65
64
ماریو دیکارو و دیویید میکآرتیور ییز «طبیعیتگیرای علمیی رو شیناختی
(معرفتشناختی)» را به عنوان کسی معرفی می کنند که بر این باور است کیه «صیرفاً بیا
متابعت از رو های علوم طبیعی – یا دستکد ،رو هیای تجربیی تحقییق پسیینی –
است که فرد به معرفت اصی دست مییابد» 63.مایک دیوِت 61یز طبیعتگراییی را بیه
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مثابة این آموزه تعریب میکند که «صرفاً یک طریق دا ستن وجود دارد ،طرییق تجربیی
که پایة علوم است (هرچه آن طریق ممکن است باشد)» 61.تعاریب مخابهی را مییتیوان
در برخی آثار دیگر یز یافت که اساساً تأکید همة آ ها بر اِعمال ا حصیاری رو علمیی
بر فعالیت فلسفی یا پیوستگی فلسفه با علد است 63.بیه طیور خیاس ،بسییاری از ضید
49
طبیعتگرایان یز طبیعتگرایی رو شناختی را اینگو ه فهمیدها د.
رابطة آموزههای طبیعتگرایی
اکنون که آموزههای هستیشناختی و رو شناختی طبیعتگرایی تیا حیدودی مخیصّ
شد د ،زمان بررسی این مطلب است که آیا طبیعتگرایی دیدگاهی یکپارچیه اسیت کیه
هر دو آموزه را در برمیگیرد ،یا دو آموزة طبیعتگرایی ،مستق از هید و بییارتبیاط بیا
یکدیگر د .برای بررسی این موضوع ،باید بررسی شود که آیا رابطهای میان آمیوزههیای
طبیعتگرایی وجود دارد یا ه؟ چنانکه بیان شد ،در دیدگاه متعار بر این کتیه تأکیید
خده است که پایبندی به یک دیدگاه ،التزام به دیدگاه دیگر را الزم مییآورد .لکین ،بیه
هرحال این پرسش به قوت خود باقی است و اظهار ظرهایی یز در پاسیخ بیه آن شیده
است.
اساساً دربارة رابطة دو وع طبیعت گرایی دو دیدگاه کلی مصتلب مطرح شیدها ید .از
یک سو ،برخی اظهار کردها د که هیچ رابطهای میان آمیوزههیای طبیعیتگراییی وجیود
یدارد .مییثالً ،آودی قائی بیه اییین دیییدگاه اسیت کییه میییتیوان بییه سییهولت دو ییوع
طبیعت گرایی را با یکدیگر مربوط دا ست .طبق ظر او« ،دیدگاهی دربارة اینکه چه جور
ویژگیهایی وجود دارد [طبیعتگرایی هستیشناختی] ،منطقاً گزینیههیای گو یاگو ی در
مورد اینکه چه ا یواعی از مفیاهید ،معرفیت ،ییا بیاور موجعیه مییتیوا ید داشیته باشیید
48
[طبیعت گرایی رو شناختی یا بدی آن] ،بیرای فیرد بیاقی میی گیذارد ،و بیالعکس».
هدچنین ،پپینو به صراحت بیان میدارد که طبیعتگرایی هستیشناختی و طبیعتگراییی
رو شناختی از هد مستق هستند 47.امعا هرچند فیلسوفا ی وجود دار ید کیه صیرفاً بیر
یکی از آموزههای طبیعتگرایی صحعه میگذار د (ما ند فیزیکالیستهای سینتگیرا کیه
طبیعتگراییی هسیتیشیناختی را مییپذیر ید ،امعیا طبیعیتگراییی رو شیناختی را رد
میکنند) ،بسیاری از طبیعتگرایان بر هر دو آموزه مهیر تأییید مییز نید .بنیابراین ،اگیر
«طبیعتگرایی» صرفاً یک اشتراک لفظی میان دو آموزة فوت باشد ،آ گیاه تنهیا مییتیوان
گفت که این طبیعتگرایان ،تصادفاً بر هر دو آموزه صحعه میگذار د ،و این چندان قابی
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قبول به ظر میرسد .از این رو ،قائ شیدن بیه عیدم وجیود رابطیه مییان آمیوزههیای
طبیعت گرایی ،پدیدة تأیید هر دو آموزة طبیعت گرایی توسط بسیاری از طبیعتگرایان را
46
بدون تبیین باقی میگذارد.
امعا از سوی دیگر ،برخی تأکید کردها د که میان دو وع طبیعتگراییی رابطیه وجیود
دارد 44.میان دو وع طبیعت گرایی ،سه رابطة مصتلب برشمرده شده است :تقدعم معرفتیی
طبیعتگرایی هستیشناختی بر طبیعتگرایی رو شناختی ،تقدعم معرفتی طبیعتگراییی
رو شناختی بر طبیعتگرایی هستیشناختی ،و عدم تقدعم یکیی بیر دیگیری .ایین سیه
موضع در سه زیربصش آتی مورد بررسی قرار میگیر د.
تقدّم معرفتی طبیعتگرایی هستیشناختی بر طبیعتگرایی روششناختی
تقدعم معرفتی طبیعت گرایی هستیشناختی بر طبیعتگرایی رو شناختی عبیارت اسیت
از این دیدگاه که طبیعتگرایی رو شناختی مبتنی بیر طبیعیتگراییی هسیتیشیناختی
توجیه میشود .در اینصورت ،اگر کسی طبیعتگراییی هسیتیشیناختی را بپیذیرد( ،در
صییورت پییذیر مقدعمییه یییا مقیدعمات الزم دیگییر) الجییرم در رو شناسییی یییز باییید
طبیعت گرا باشد .به عنوان مو ه ،سیگ  45این دیدگاه را به کواین 43و گیبسون 41سیبت
میدهد 41.استرود یز طرفدار چنین دیدگاهی است .او در این مورد چنین بیان مییکنید
که« :واضح است آ چه فکر میکنید جهان طبیعی آن گو ه اسیت ،بیر چگیو گی جسیتار
اشیای درون آن [جهان طبیعی] و آ چه فکر میکنید بهترین طریق فهید آ هیا اسیت ،اثیر
خواهد گذاشت .این دو منظر طبیعتگرایی [هسیتیشیناختی و رو شیناختی] بیه هید
متص ا د» 43.طبق ظر او ،طبیعتگرایی هستیشناختی بر طبیعیتگراییی رو شیناختی
غالب 59استآ یعنی محدودیت های بیختری را بر کار فلسفی تحمیی مییکنید – یعنیی
برای اینکه مطالعة جهان واقعاً طبیعتگرایا ه باشید ،الزم اسیت فیرد مفهیوم اولییهای از
آ چه در جهان طبیعی وجود دارد داشته باشد .زیرا بدون شرط پایبندی به طبیعتگراییی
هستی شناختی ،حتی برکلی 58و پال تینگیا57هید (کیه در هسیتی شناسییِ خیود ،آشیکارا
غیرطبیعتگرا هستند) میتوا ند در رو شناسی خیود در معرفیتشناسیی ،بیه معنیایی
ضعیب طبیعت گرا به حساب آیند :آ ها یز در معرفتشناسیی بیه یوعی بیر چگیو گی
شک گیری باورهای ا سان متمرکز هستند (و یه اینکیه آن باورهیا چگو یه بایید شیک
بگیر د تا معرفیت بیه حسیاب آینید) .از ایینرو ،محیدودیعت اصیلی را طبیعیتگراییی
56
هستیشناختی بر کار فلسفی تحمی میکند ،ه طبیعتگرایی رو شناختی.
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این استدالل استرود از این جهت اشکال دارد که او فرض کیرده اسیت کسیا ی کیه
محدودیتهای هستیشناختی طبیعتگرایی را رد میکنند ،به هییچ معنیایی مییتوا نید
«طبیعتگرا» باشند .و چنین دیدگاهی این پیشفرض را دارد که دو وع طبیعیتگراییی،
لزوماً با یکدیگر رابطه دار د .این در حالی است که این همیان چییزی اسیت کیه توقّیع
دارید استرود به ما خان دهد .دیکارو و مکآرتور ،در رد تقدعم معرفتی طبیعیتگراییی
هستیشناختی بر طبیعتگرایی رو شناختی ،بیان میدار د که «یک طبیعتگرای علمیِ
هستیشناختی الزم یست به تد رو شناختی متعهعد شود ،زیرا فرد میتوا د بیر اسیاس
پایه های فلسفیِ متمایزی به مفهومی علمی از طبیعت بیاور داشیته باشید» 54،و ایین ،در
واقع ،همیان رویکیردی اسیت کیه فیزیکالیسیتهیای سینّت گیرا در پییش گرفتیها ید.
فیزیکالیسییتهییای س ینّتگییرا طبیعییتگرایییی هسییتیشییناختی را میییپذیر یید ،امعییا در
55
رو شناسی ،رو های سنّتی و پیخینی فلسفة تحلیلی را در دستور کار خیود دار ید.
ال در فلسفة ذهن ،این فیلسوفان بیا فیرض اینکیه ذهین هرچیه هسیت چییزی ورای
مث ً
دستگاه عصبی فیزیکی یست ،و با بهکارگیری رو های سنّتی فلسیفه ،تیال کیرده و
می کنند دیدگاه منسجمی برای چیستی ذهن عرضه کنندآ دیدگاههایی از قبی اینهما ی،
رفتارگرایی ،و کارکردگرایی.
سرا جام ،واضیح اسیت کیه طبیعیت گراییی هسیتیشیناختی (بیه تنهیایی) «منطقیاً»
طبیعتگرایی رو شناختی را تیجه میدهدآ 53چرا کیه طبیعیتگراییی رو شیناختی
دیدگاهی تجویزی است ،و طبیعتگرایی هستیشناختی دیدگاهی معطیو بیه واقیع ،و
«منطقاً» پلی میان این دو قسد دیدگاه وجود دارد.
تقدّم معرفتی طبیعتگرایی روششناختی بر طبیعتگرایی هستیشناختی
تقدعم معرفتی طبیعتگرایی رو شناختی بر طبیعتگرایی هستیشناختی به این معناست
که طبیعتگرایی هستیشناختی به طریقی مبتنی بر طبیعتگراییی رو شیناختی توجییه
میشود ،و پذیر طبیعتگرایی رو شیناختی( ،بیا پیذیر مقدعمیه ییا مقیدعمات الزم
دیگر) مستلزم پذیر طبیعتگرایی هستیشناختی است .بِیرَدون میخی  51،در توصییب
خود از فیزیکالیسد ،چنین دیدگاهی را پیشفرض می گیرد .او ،به عنیوان مو یه ،اظهیار
میکند که اگر با رو علمی خان داده میشد که سازوکارهای علّییای در پیسِ رفتیار
ذهنی وجود دار د که غیر قاب تقلی (و ابتناء اپذیر) بر قوا ین طبیعیای هسیتند کیه در
باقی پدیدههای جهان برقرار د ،آ گاه صدت دوگا هگرایی خان داده میشد 51.این بیه آن
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معناست که هستیشناسی طبیعتگرایی مأخوذ از هستیشناسی ظری ،علمی اسیت کیه
خود ،محصول اِعمال رو علمی اسیت و از ایینرو ،بیه طیور غیرمسیتقید بیه کمیک
طبیعتگرایی رو شناختی توجیه میشود 53.دی کارو و مک آرتور یز ،علیرغد اینکیه
ابتدا بییان مییدار ید کیه «تیدهیای هسیتیشیناختی و رو شیناختی [طبیعیتگراییی]
علیاالصول میتوا ند جدا شو د» ،در ادامه چنین می گار د که «یک طبیعتگرای علمییِ
رو شناختی احتماالً بر تد هستیشناختی [طبیعتگراییی] صیحه مییگیذارد» 39.دلیی
38
ایخان یز این است که «تحقیق علمی ،پیشفرضها و استلزامات هستیشناختی دارد».
ایخان دربارة این مطلب توضیح بیختری میدهند ،امعا اگیر بپیذیرید بیهکیارگیری رو
علمی «استلزامات هستیشناختی» دارد ،آ گاه میتوان گفت تحقیق علمی ،صیرفاً وجیود
برخی هستندههای متافیزیکی را تیجه میدهد .بنابراین ،به ظر میرسد اسیتدالل اصیلی
طرفداران این دیدگاه این است که از آ جاییکه بهکارگیری رو علمی صرفاً به ظهیور
ظریعههایی میا جامد که وجیود هسیتندههیای «طبیعیی» را فیرض مییگیر ید ،پیذیر
طبیعتگرایی رو شناختی (به همیراه فیرضهیایی دیگیر) الزم مییآورد کیه فیرد بیه
طبیعتگرایی هستیشناختی یز قائ باشد .میتوان گفت چنین ادعیایی در تیاریخ علید
کمابیش مورد تأیید قرار می گیرد .امعا آیا این ادعا ضرورتاً درست است؟ یعنی آیا امکیان
دارد که بهکارگیری رو علمی به ظریعهای منجر شود که برای تبیین برخی پدیدههای
جهان هستندهای «غیرطبیعی» را مفروض بگیرد؟
کید تال کرده است خان دهد چرا چنین امکا ی منتفی است .طبیق ظیر کیید ،در
مورد تحقیق علمی می توان به دو ویژگی اشاره کیرد کیه کمیابیش قابی قبیول بیه ظیر
34
میرسند :علد فععالیتی عینی( 37یا بیناالذها ی )36استآ علد فعالیتی معطو بیه قیا ون
است .این در حالی است که هستندههای غیرطبیعی با این ویژگییهیای تحقییق علمیی
هماهنگ یستند .به عنوان مو ه ،طبق ظیر کیید ،امیور فیوت طبیعیی مبیتال بیه مخیک ِ
بیناالذها ی بودن هستندآ یعنی میتوان مناقخات حول موضوعات مربیوط بیه آ هیا را
35
«بر مبنای معیارها و شواهد غیرشصصیِ قاب توافق میان طرفین بح » برطیر میود.
این ویژگی ،آ ها را «رازآمیز و خاس» کرده است ،و هرچنید آ هیا واجید قیدرت علّیی
دا سته شده ا د ،امعا این قدرت به هیچ روی تابع قوا ینی (کخبپذیر) یستآ حتّیی اگیر
چنین قوا ینی موجود باشند ،به حو عینی یا بیناالذها ی قاب تحقیق (تأییدپذیر) یستند.
بنابراین میتوان گفت این هستندهها به گو های معرّفی میشیو د کیه یه مییتوا نید در
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فععالیت علمی فرض گرفته شو د ،و ه در تیجیة فععالییت علمیی بیه تیور رو علمیی
می اُفتند .در مورد امور هنجاری و اخالقی یز ویژگی بیناالذها ی بیودن وجیود یداردآ
زیرا بر سر اینکه چه چیزی خوب یا بد است ،توافقی یست .آموزة ابتناء 33هد بیه حی
این مخک کمکی میکند ،زیرا بر سر اینکه ویژگیهای هنجاری بیر چیه ویژگییهیای
توصیفی یا معطو به واقعی ابتناء دار د ،توافقی یست .در میورد ویژگییهیای ذهنیی
(دستکد در مورد کیفیعات فسا ی )31یز میتوان گفیت همیواره مسیألة بیین االذهیا ی
بودن آ ها مطرح بوده است 31.به همین دلی است که برای طبیعتگرا محرز اسیت کیه
این قبی امور باید طبیعیسازی شو دآ33خواه به طریق تقلیی 19،خیواه از طرییق مفهیوم
17
«تحقّق» 18،و خواه از طریق حذ .
در مورد دیدگاه کید دو اشکال قاب طرح است :صست اینکه شفا سازی مفاهیمی
چون «عینی بودن» و «معطو به قا ون بودن» خود با دشواریهایی روبهروست .اِشکال
دوم و اِشکال مهدتر یز این است که میتوان از پیش حکد کرد که فععالییت علمیی در
آینده هرگز به ظریعههای مقبولی که هستندههای غیرطبیعی را مفروض میگیر د صواهد
ا جامید .با توجعه به اِشکال اخیر ،تقدعم طبیعتگراییی رو شیناختی بیر طبیعیتگراییی
هستی شناختی دو دسته مصالب دارد .دستة صسیت کسیا ی هسیتند کیه بیه هیر دلیلیی
اهمیعت هستیشناسی طبیعتگرایی برای ایخان بیش از رو شناسی آن اسیت .اینهیا بیر
این باور د که اگر علد ،مثالً ،امر ذهنی خودبنیاد 16را به عنوان هسیتندة بنییادی بپیذیرد،
فیزیکالیسد (و طبیعتگرایی هستیشناختی که فیزیکالیسد منطقاً مستلزم آن است) اِبطال
می گردد .این یعنی فیزیکالیسد (و طبیعتگرایی هستیشناختی) آنچنان تابع علد یست
که با هر وع هستیشناسیای که محصول علد باشد سازگار باشد 14.دسیتة دوم کسیا ی
هستند که در قطة مقاب دستة قبلی قرار میگیر د .بیرای ایین فیلسیوفان ،رو شناسیی
طبیعتگرایی قاب قبول است ،امعا هستیشناسی آن را رد میکنند .به همین جهیت ،ایین
دیدگاه را یز رد میی کننید کیه پیذیر رو شناسیی طبیعیتگراییی الجیرم پیذیر
هسییتیشناسییی آن را الزم میییآورد .مییثالً آودی ،عییالوه بییر رد ارتبییاط دو آمییوزة
طبیعتگرایی ،به طور خاس یز بیان میکند که طبیعتگرایی رو شناختی یه مسیتلزم
هستیشناسی است ،و ه حتّی هستندههای فوتطبیعی را رد میکنید .دلیی آودی بیرای
این مطلب آن است که طبیعتگرایی رو شناختی تجویزی است ،یه توصییفی 15.ایین
دلی آودی از آن جهت درست است که طبیعتگرایی رو شناختی (به تنهایی) «منطقاً»
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طبیعتگرایی هستیشناختی را تیجه میدهد ،همانطورکه عکس آن صادت یست .امعیا
این به آن معنا یست که طبیعتگرایی رو شناختی مییتوا ید بیه طریقیی در توجییه
طبیعتگرایی هستیشناختی قش مؤثری داشته باشد .لکن ،به هر حیال ایین هید قابی
13
ا کییار یسییت کییه بسیییاری از فییوتطبیعییتگرایییان (بییه طییور خییاس ،خییداگرایان)
طبیعتگرایی رو شناختی را (که آن را افذ در فعالیت علمیی مییدا نید) مییپذیر ید،
بدون آ که احساس کنند به آموزة هستیشناسی طبیعتگرایی تعهعدی دار د.
عدّم تقدّم معرفتی روششناسی و هستیشناسی طبیعتگرایی بر یکدیگر
هیالری کورن بلی  11بیر ایین بیاور اسیت کیه بایید مییان رو شناسیی (در بییان او،
معرفتشناسی) و متافیزیک یکی را بر دیگر تقدعم داد .او رویکیرد «کی گرایا یه» 11را در
توصیب رابطة معرفتشناسی و متافیزییک مییپسیندد .طبیق ظیر او ،اگیر طبیعیتگیرا
هستی شناسی خود را تغییر دهد ،الجرم باید رو شناسیی خیود را ییز تغیییر دهید ،و
بالعکس .از ظیر کیورن بلیی  ،آ چیه هید بیر رو شناسیی و هید بیر هسیتیشناسیی
طبیعت گرایی تقدعم دارد ،ظریة علمی موفق است .امعیا ایین یوعی دلیی پیخیینی بیرای
ترجیح علد بر فلسفه یست ،بلکه از آن جهت است که «بد یهای از ظریعیههیای علمیی
13
وجود دارد که ارز خود را در پیش بینی ،تبیین و کاربرد فناورا ه ثابت کرده اسیت»،
و اکنون ،امید میرود پیوستگی فلسفه با علد موفقیتهای مخابهی را در فلسفه به د بیال
آورد.
امعا کورن بلی به همین توصیب کلی اکتفا مییکنید و جزئییات بیخیتری را مطیرح
میکند .در واقع ،او باید توضیح دهید کیه چیرا موفقییتهیای علید بیه طیور یکسیان
هستیشناسی و رو شناسی طبیعتگرایی را توجیه میکند .به ظر میرسد که میتیوان
گفت دیدگاه متعار در مورد طبیعت گرایی ظرفیعت چنین توضیحی را یدارد .زییرا در
دیدگاه متعار  ،هر وعِ طبیعتگرایی یک آموزة مستق فلسفی است و چنیانکیه دییده
شد ،خان دادنِ تقدعم هر یک از این آموزه ها بر دیگری به سادگی میسعر یست .بنابراین،
هریک از این آموزهها باید مستقالً توجیه شود و از این رو ،حتّی اگر موفّقیت علد بتوا د
برای توجیه این آموزه ها به کار رود ،باز باید برای هیر ییک از آ هیا بیه طیور جداگا یه
استداللی ارائه شود .این در حالی است که به ظر میرسد ایین دو یوع طبیعیتگراییی
مخترکاً با موفقیت علد توجیه میشو د ،زیرا (از ظر طبیعتگرایان) دیدگاههیای میوازی
آ ها در علد بودها د که مخترکاً موفقیت علد را رقد زدها ید .بنیابراین ،ویسیندگان ایین
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مقاله بر این باور د که مسألة رابطة دو وع طبیعیتگراییی یکیی از مسیائلی اسیت کیه
میتوا د با ارائة توصیب مناسبتری از طبیعتگرایی به عنوان جایگزین دیدگاه متعار
مرتفع شود .در بصش بعد ،با معرّفی دیدگاه جایگزین مورد ظیر ،ایین مطلیب را خیان
19
میدهید.
طبیعتگرایی به مثابة سنّت پژوهشی
مسألة رابطة آموزههای طبیعتگرایی یکی از مسیائلی اسیت کیه از چگیو گی توصییب
طبیعتگرایی ،یعنی دیدگاه متعار  ،اشی شده اسیتآ ایینکیه طبیعیتگراییی دو یوع
مصتلب دارد که با دو آموزة فلسفی معرّفی میشو د 18.بدینسان ،دیدگاههای جایگزینی
برای توصیب طبیعتگرایی ارائه شدها د که تا حدودی میتوا ند مسائلی را کیه دییدگاه
متعار با آن مواجه است برطر کنند 17.در اینجا به رئوس کلی دیدگاه پیخینهادی میا
برای توصیب طبیعتگرایی اشاره میشود که مییتیوان خیان داد کیه مسیائ مصتلیب
مربوط به طبیعتگرایی را بهتر از دیدگاههای جایگزین دیگر برطر میکند .برشیمردن
مخکالت مصتلفی که دیدگاه متعیار در میورد طبیعیتگراییی بیا آن مواجیه اسیت ،و
چگو گی برطر شدن برخی از آ ها توسط دیدگاههای جایگزین ،و یز مقایسة دییدگاه
پیخنهادی ما با سایر دیدگاههای جایگزین در محدودة این مقالیه مییگنجید .در اینجیا
صرفاً به قش دیدگاه پیخنهادی خود در ح مسیألة رابطیة آمیوزههیای طبیعیتگراییی
16
میپردازید.
پیخنهاد ما در مورد طبیعتگرایی از مدلی بهره میگییرد کیه لَیری الودن 14در میورد
پیخرفت علمی و تبیین پدیدههای مصتلب مربوط به تغییر علمیی در تیاریخ علید طیرح
کرده و میتوان آن را دیدگاه «سنّتهای پژوهخیی» امیید .از ایینرو ،ابتیدا گیاهی بیه
دیدگاه الودن در تاریخ علد میا دازید .پس از آن ،خیان مییدهیید کیه دییدگاه الودن،
وقتی برای توصیب طبیعتگرایی به خدمت گرفته مییشیود ،چگو یه مییتوا ید مسیألة
رابطة آموزههای طبیعتگرایی فلسفی را منح کند.
مدل پیشرفت علمی الودن
در مدل الودن ،یک ظریعه مجموعهای از اصول یا فرضیههیا اسیت کیه بیه جهیت حی
مسأله تخکی میشود .ظریعهها ،از آ جایی که پیشبینیهای مخصّصیی دار ید (البتیه بیه
همراه برخی ظریعهها و فرضهای کمکی دیگر) ،معموالً مییتوا نید بیه سیهولت میورد
آزمون تجربی قرار گیر د و از اینرو ،قاب ارزیابی به طیور مسیتقید هسیتند .در مقابی ،
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یک سنّت پژوهخی به مجموعهای از ایدهها و فرضهای کلیتر گفتیه مییشیود کیه بیه
سهولت قاب آزمون یستند و هستندهها و فرآیندهای یک حوزه ،و رو های مناسبی را
که برای بررسی مسائ مربوطه و تخکی ظریعهها در آن حوزه به کار مییرو ید ،تعییین
میکنند .بسیاری از فرضهای یک ظریعه میتوا ند در خود ظریعه توجیه شیو د .سینّت
پژوهخی قش حمایتی و توجیهی برای ظریعههای خود ایفیا مییکنید ،و آن توجیهیات
دستکد برای افرادی که در همان سنت پژوهخی کار میکنند قاب قبیول هسیتند .ییک
سنت پژوهخی در طول تاریخ تغییر میکند یا به عبارت بهتر تکام میییابید .ظریعیههیا
سنتهای پژوهخی را متمثّ میکنند و تخکی دهندة بصخیی از آ هیا هسیتند ،امعیا ییک
سنت پژوهخی صرفاً با ظریعه هایش متعیعن مییشیود .سینتهیای پژوهخیی تاریصچیة
طوال یای دار د (بر خال ظریعهها) و میتوا نید صیورتبنیدیهیای مصتلیب و حتّیی
متناقضی در قالب ظریعهها داشته باشند .به طور خالصه ،سنتهیای پژوهخیی راهبردهیا
یا راهنماهایی برای تخکی ظریعههایخان هستند .هدچنین ،سنتهای پژوهخی مخیصّ
میکنند که چه مسائلی وجود دار د و کدامیک مهدتر د.
یییک سیینت پژوهخییی شییام دو مؤلّفییة هسییتیشییناختی و رو شییناختی اسییت.
هستی شناسی یک سنت پژوهخی ا واع هستندههای بنیادی حوزه یا حوزههایی که سنت
پژوهخی در آ ها جای گرفته را معین میکند .هد چنین ،ا واع مصتلب برهدکینش 15ایین
هستندهها یز در سنت پژوهخی مخصّ میشود .ظریعهها پدییدههیای مصتلیب داخی
حوزة مربوطه را با تقلیی آ هیا بیه ایین هسیتندههیای بنییادی تبییین مییکننید .مؤلفیة
رو شناختی سنت پژوهخی طُرُت مصتلب تخکی رو های تحقیق معتبر را مخیصّ
میکند .فرضهای هستیشناختی و رو شناختی سنت پژوهخی محدودة عمی ظریعیه
را محدود میکنند.
سنتهای پژوهخی به طور مستقید ارزیابی میشو د ،بلکه از طریق مجموع قیدرت
ح مسألة ظریعههای ذی شان ارزیابی و مقایسه میشو د .آن سنت پژوهخیای موفقتیر
(و به یک معنا ،موجعهتر) است که ظریعههیای ذیی ا تعیداد مسیائ تجربیی بیخیتر و
مهد تری را ح کنند ،و مسائ مفهومی کدتری را به وجیود آور ید (مسیائ تجربیی و
مسائ مفهومی در مدل الودن تعریب مخصّصی دار دآ در اینجا بیه ایین جزئییات میدل
الودن میپردازید) 13.بنابراین ،موفّقیت ظریعهها از یک طر و سنت پژوهخیِ مربیوط
به آ ها از طر دیگر به هد گره خوردها د ،و هیچییک بیدون موفّقییت دیگیری موفّیق
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میشو د .امعا ،هدچنین ،رابطة میان یک ظریعه و سنت پژوهخیِ مربوط بیه آن رابطیهای
متقارن یستآ به این معنا که یک ظریة موفّق که سنت پژوهخی آن موفّق بیوده اسیت،
میتوا د موفّقیت خود را تداوم بصخد ،ولی یک سنّت پژوهخیی کیه ظریعیهای یاموفق
دارد ،در صورت موفّقیت سایر ظریعههایش میتوا د موفّق باشد .در ایینصیورت ،حتّیی
ظریة اموفّق یز در سایة سنّت پژوهخی موفّق دستکد از پخیتوا ة مناسیبی برخیوردار
خواهد بود ،در حالی که موفّقیت ییک سینّت پژوهخیی را همیة ظریعیههیای آن تعییین
11
میکنند.
طبیعتگرایی به مثابة سنّت پژوهشی
هرچند الودن مدل خود را ،در اص  ،برای تبیین سیر تطّور علد در تاریخ ارائه کیرد ،امعیا
خودِ او تصریح کرده است که این مدل میتوا د بر هر حوزة عقال ی دیگری ،مینجملیه
فلسفه ،اِعمال گردد .به طور مثال ،او تجربهگرایی 11و امگرایی 13را به عنوان سنّتهیایی
پژوهخی در فلسفه معرّفی میکند 39.اساساً برای الودن ،تفاوتی میان «تحقیق علمیی» بیا
«سایر صورتهای تحقیق عقال ی» 38وجود دارد 37.اگر این رویکیرد کلّیی قابی قبیول
باشد ،به ظر میرسد که میتوان گفت طبیعت گرایی یز در واقع یک سنّت پژوهخی در
فلسفه است :هستیشناسی سنّت پژوهخی طبیعیتگراییی همیان آمیوزة طبیعیتگراییی
هستیشناختی است که با ) (ONمخصّ شده ،و رو شناسی آن ،همان طبیعتگراییی
میود ،و ظریعیههیای فلسیفی
رو شناختی است که میتوان آن را با ) (MNمخیصّ
طبیعتگرایا ه یز ظریعههای ذی این سنّت پژوهخی هستند.
رابطة آموزههای طبیعتگرایی در سایة مدل سنّتهای پژوهشی
اگر مدل سنّت های پژوهخی قاب قبول باشد ،طبیعتگرایی یک سنّت پژوهخی است که
اجزای هستیشناختی و رو شناختی خود را دارد و ظریعیههیای ذیی آن ،بیرای حی
مسائ فلسفی تخکی میشو د .الودن خان داده است کیه در تیاریخ علید ،سینّتهیای
پژوهخی سر خهایی برای ظهور ظریعهها برای ح مسأله هستند ،و مبنای معرفتی کیافی
برای پختیبا ی از ظریعه هایخان را فراهد می کنند .بنابراین ،سنّت پژوهخی در مدل الودن
را میتوان دستگاهی دا ست که برای ح مسأله تخکی میشود و داشتن هستیشناسیی
و رو شناسی برای داشتن قابلیعت ح مسألة این دستگاه ضیروری اسیت .اکنیون اگیر
طبیعییتگرایییی یییک س ینّت پژوهخییی باشیید ،آ چییه در دیییدگاه متعییار آمییوزههییای
طبیعتگرایی خوا ده میشود را باید اجزای سنّت پژوهخی طبیعیتگراییی دا سیت کیه

بازشناسی ارز های علمی از ارز های غیرعلمی

15

برای ایجاد ظرفیت ح مسأله در این سنّت پژوهخی ضروریا د .از اینرو ،ایینکیه دو
آموزة طبیعتگرایی «طبیعتگرایی» خوا ده مییشیو د از آن جهیت اسیت کیه هیر دو،
اجزای یک سنّت پژوهخی (یعنی طبیعتگرایی) هستند ،و امکان ح مسأله را برای این
سنّت پژوهخی فراهد میکنند .و بدینسان ،الزم یست گران این باشید کیه رابطیة ایین
دو جزء سنّت پژوهخی چیست.
البتّه در مدل الودن ،دو مؤلفة یک سنّت پژوهخی کامالً جدا از هد یستند .طبق ظیر
وی ،این یک دلی طبیعی دارد« :معموالً دیدگاههیای فیرد در میورد رو هیای تحقییق
مقتضی با دیدگاه هایش در مورد اشیای [تحت] تحقیق سازگار است» 36.امعا وجود وعی
میشود ،مسیتلزم آن یسیت کیه الزم
«سازگاری» که مالک آن در مدل الودن مخصّ
باشد رابطة این مؤلّفهها را به دقّت روشن کنید.
نتیجه
در این مقاله ،دیدگاههای موجود در مورد رابطیة آمیوزههیای طبیعیتگراییی را معرّفیی
کردید ،و مخکالت هریک و برخی راهح های موجود را بررسی و ارزیابی کیردید .بیه
ظر میرسد که دیدگاههایی که مدععی تقدعم معرفتی یکی از آموزههای طبیعتگراییی بیر
دیگری است چندان قاب دفاع می باشند .دیدگاه کورن بلی کیه قائی بیه عیدم تقیدعم
هیچیک از دیدگاهها بر دیگری است یز اق به ظر میرسید ،زییرا هنیوز چگیو گی
میکند .سرا جام به ظر میرسد اساسیاً
پیو د این دو طبیعتگرایی را به دقّت مخصّ
منخأ این مخک  ،توصیب طبیعتگرایی در دیدگاه متعار اسیت .از همیینرو ،دییدگاه
جایگزینی برای توصیب طبیعت گرایی پیخنهاد کردید که مبتنی است بر مدل سنّتهیای
پژوهخی الودن برای تبیین پدیدههای مربوط بیه تطیوعر علید در تیاریخ .در تیجیة ایین
دیدگاه ،آموزههای طبیعت گرایی ،در واقع ،مؤلّفههای طبیعتگرایی به مثابیة ییک سینّت
پژوهخی هستند که در کنار هد دستگاهی را برای ح مسأله تخکی میدهند .بنیابراین،
طبیعت گرایی به هر دو مؤلّفه یاز دارد و هر دو مؤلّفه به طور جیدعی در ایجیاد ظرفیعیت
ح مسألة طبیعتگرایی سهیدا د .به ظر می رسد که این دیدگاه ،ه تنهیا مسیألة رابطیة
آموزه های طبیعتگرایی را حی میی کنید ،بلکیه ظرفییت ایین را دارد کیه پدییدههیای
فرافلسییفی دیگییری را یییز کییه حییول طبیعییتگرایییی مطییرح اسییت برطییر ماییید.
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