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Abstract   
 
The long-term Naturalism-Supernaturalism debate among philosophers has 
been developed with respect to the question of the existence of supernatural 
entities. According to philosophical Naturalism, all there is are natural; 
while supernaturalists postulate supernatural entities like God, soul, etc. in 
their ontological framework. Recently the most heated debates on this issue 
are informed by scientific theories and the philosophers of both camps 
invoke contemporary scientific achievements in their philosophical 
arguments. This paper is concerned with the question: is it possible for 
philosophical Naturalism to be challenged by scientific theories? The 
importance of this question is due to the dilemma it puts in the foreground 
of philosophical naturalists. If the philosophical naturalist answers the 
question negatively, she cannot legitimately appeal to scientific theories as 
empirical evidence in favor of her position. Because then science by default 
and regardless of its empirical content would confirm Naturalism. On the 
other hand, the acceptance of the possibility of challenge would be available 
just at the expense of discarding methodological Naturalism. 
Methodological Naturalism as a principle that excludes any supernatural 
entity or supernaturalistic premise from scientific explanations, guarantees 
the compatibility of scientific worldview with Naturalism, and eliminates 
the possibility of challenge. Therefore, if the Naturalist wants to benefit 
from science in her arguments against supernaturalists in a non-dogmatic 
manner, she has to give up methodological Naturalism as a necessary 
principle of scientific inquiry. 
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Extended Abstract 
 
Philosophical Naturalism has been defined by philosophers in various ways. 
One of the prominent definitions interprets the thesis as opposing 
supernaturalism, i.e., all there is are natural entities and there is no entity 
like an immaterial soul, God, angels, and so on. As a result, there have been 
long-term and wide philosophical debates dedicated to the contest between 
Philosophical Naturalism and Supernaturalism. The Naturalist camp usually 
appeals to arguments from inconsistency, un-testability, and redundancy of 
supernaturalistic postulates and claims. While supernaturalists emphasize 
the advantages of supernaturalism in explaining things like the complexity 
and order of the universe, morality, consciousness, abstract entities, and so 
forth. 
In addition to these essentially philosophical arguments, scientific theories 
and discoveries stand as another angle to the debates. Both naturalists and 
supernaturalists try to apply science in a way that prefers their own view 
over the other. This paper discusses the condition under which, science can 
reasonably play a role in the contest between naturalism- supernaturalism. 
It is claimed that for science to be a legitimate source of evidence in this 
debate, it should preserve a degree of impartiality. This is articulated as the 
principle of “Challengingness”, according to which for science to be a 
legitimate source of evidence and argument in the Naturalism-
Supernaturalism debate, it is required to be in principle both confirming and 
challenging for the two sides of the debate. It is claimed that this principle 
puts forward an important dilemma for Naturalists. Since if they accept the 
principle, then they have to give up Methodological Naturalism which is 
violating the principle. And if they reject the principle, it makes their use of 
science (which by default confirms Naturalism) for preferring their view as 
a dogmatic defense.  
Before going to the main body of the argument, it is useful to take a look at 
how scientific theories would play a role in philosophical debates. As we 
know science concentrates on the empirical phenomena of the world. 
Answering philosophical questions is not an aim of science. However, the 
most heated recent debates on Naturalism-Supernaturalism are centered 
around pieces of evidence that are derived from science; like evolution, fine-
tuning of the universe, cognitive science discoveries, and so forth. It is worth 
noting that the structure of these scientific-philosophical arguments is not 
deductive. They are mostly structured as either Inference to the Best 
Explanation or Bayesian Inference Argument. In the former, scientific facts are 
taken as explananda and theoretical virtues of Naturalistic and 
Supernaturalistic arguments in explaining them are compared. And in the 
latter, scientific evidence enters into a probabilistic equation and 
contributes to determining the likelihood of each rival hypothesis. Thereby, 
science is able to participate in settling philosophical issues. 
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But for this participation to be legitimate, it is crucial for science to be an 
unbiased empirical judge. If we define the boundaries of science in a way 
that it in principle is always in concordance with one side on one hand, and 
in inconsistency with the other side on the other hand, appealing to science 
for settling this debate is a kind of begging the question and dogmatic 
defense. So, we can pose reasonably a principle of “Challengingness” which 
requires science to be in principle able to both confirm and challenge both 
sides of the Naturalism-Supernaturalism debate. 
But how is it possible for this principle to be violated? At least one way to 
violate the principle is by defining science in a way that is always- in a strict 
sense- bound to natural entities and Naturalistic explanations, which is 
known as Methodological Naturalism. According to a common definition, 
Methodological Naturalism says that in a scientific inquiry, it is forbidden to 
appeal to supernatural entities, supernaturalistic claims, and explanations; 
scientific explanation should only include natural entities. Many 
philosophers (both Naturalists like Mahner and Forrest and 
Supernaturalists like Plantinga) recognize a close relation between 
Methodological and Metaphysical Naturalism. If we accept Methodological 
Naturalism, then scientific inquiries inevitably represent a pure naturalistic 
picture of the world. There is no space for any supernatural entity. So, the 
picture fits neatly with a naturalistic worldview as an exemplar of 
Philosophical Naturalism. Therefore, scientific theories would never 
confirm Supernaturalism over Naturalism. And simultaneously, they never 
challenge Philosophical Naturalism since they essentially are not able to 
challenge the adequacy of Naturalistic explanation: all permissible 
questions and answers are Naturalistic. 
Here, the Philosophical Naturalist is faced with a dilemma. Since 
Methodological Naturalism is inconsistent with the principle of 
“Challengingness”, she should either preserve the principle (as a means to 
legitimize her use of science against Supernaturalism) at the expense of 
putting aside Methodological Naturalism and embracing more open 
boundaries for science; or, she should reject the principle and stay a 
Methodological Naturalist at the expense of not using science in her combat 
with Supernaturalist. Any way beyond this dilemma makes her defense of 
Philosophical Naturalism a dogmatic one. 
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  ....جاويدان خرد، شماره 

 فلسفی را به چالش بکشد؟ گرايیطبیعیتواند آيا علم می
 شناختیروشگرايی طبیعیفلسفی و  گرايیطبیعیتأمّلی بر رابطه 

  * زهرا زرگر  
 پژوهشی پذیرفته شده است. –این مقاله با درجه علمی 

   چکیده
گرایی فلسفففی شففامن این ادعا اسففت جه در جها  تیها هویای طبیعی  طبیعی

با فراطبیعی       گاه،  ید ند. این د یاتی همچو      وجود دار جه وجود هو گرایی 
و اختالف بین آنها   اسفففتگیرد در تعارض  خداوند، روح و ... را فرض می  

سفی گوناگونی بوده     شای فل شای اخیر، عالوه بر   موضوع میاق ست. در میاق ا
ته و         فاده قرار گرف یه ورود مورد اسفففت به عیوا  زاو ّله فلسففففی، علم نیه  اد

سفی، به برها    چارچوب بحث را از برها  صرفاً فل سفی -های علمیهای    فل
به این پرسفففش      تغییر داده له  قا جه در چیین  میاسفففت. در این م پردازیم 

ا به گرایی فلسفی ر طبیعیتوانید االصول می های علمی علیچارچوبی، نظریه
ی  گرایطبیعیچالش بکشففید یا نه؟ ادعا این اسففت جه این پرسففش مدافعین  

سر یک دوراهی قرار می   سفی را بر  دهد. اگر به این پرسش پاسخی میفی    فل
وع و میبعی قابن قبول برای داوری تواند داوری مشففربدهید، علم دیگر نمی

گرایی باشفففد. در عین  ال پاسففف  م بت و      طبیعیگرایی و فراطبیعیمیا   
لهم ای دارد، چرا جه مستگرایا  ههییهبرانگیهی نیه برای طبیعیپذیرش چالش

ست جه از تعهد به طبیعی  شیاختی دست بردارند. زیرا تعهد   گرایی روشآ  ا
جاب می طبیعی ته    گرایی ای یاف ید  یّد    ج گرایی  طبیعیهای علمی همواره مو

گرای گرایی نباشفففید. بیابراین طبیعی   فلسففففی بوده و هرگه مویّد فراطبیعی 
فلسفففی برای آ  جه از علم در دفاع از دیدگاه خود بهره ببرد و در عین  ال  

شففیاختی را به گرایی روشگری نشففود، ناچار اسففت طبیعی متهم به جهمی
 وری برای فعالیت علمی قرار ندهد.عیوا  اصلی ضر

                                                             
ید   * مدر           دانش مسففف(ول  )نویسففف یت  گاه ترب یاوری از دانشففف فه علم و ف ته دجترای فلسففف مه:    آموخ نا یا     را

zargar89@gmail.com 
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ید  ناختی،   گرايی روشطبیعی :ها واژهکل گرايی فلسننفی، طبیعیشنن
 گرايی، علمطبیعیفرا

 مقدمه .1
شیوه گراطبیعیفیلسوفا ، آموزه   ی به گوناگونی تفسیر جرده و معانی متفاوت های یی را به 
زم  یی الگراطبیعیی درباره  به همین دلین پیش از ورود به هر بح     اند. آ  نسفففبت داده 

بیدی جلی،   اسفففت مشفففخ  جییم چه معیایی از آ  را مراد جرده ایم. در یک تقسفففیم    
یی فلسففففی )یا متافیهیکی، یا وجودشفففیاختی ،  گراطبیعییی به سفففه ق سفففم گراطبیعی
 شود.  می تی تقسیمشیاخروشیی گراطبیعیشیاختی، و یی معرفتگراطبیعی
سف گراطبیعی ست جه در جها  وجود دارد. در    یی فل شامن ادعایی درباره آ  چیهی ا ی، 

سلبی جه      سفه وجود دارد: رویکرد  سیر رایج میا  فال یی را  گراطبیعیاین مورد نیه دو تف
بن فرا      قا طه م نافی آ  در نظر گراطبیعیدر نق جه     می یی و  جابی  گیرد؛ و رویکرد ای

  ییگراطبیعیجید. طبق رویکرد سفففلبی،  می تعریفروی از علم یی را در دنباله  گراطبیعی
یای طبیعی را   ها وجود هو کار می    می تی یت فراطبیعی را ان ید.   پذیرد، و وجود هر هو ج

یا خود را طبیع       به این مع نه  ید آرمسفففترا ند و می گرایدیو ید:  می دا یی  گراطبیعی»گو
زمانی   -د فضفففاگوید واقعیت شفففامن چیهی جه یک نظام میفر     می اسفففت جه ای آموزه

  Armstrong 1978: 261« )دربرگیرنده هرچیه نیست.
مایه سفففاختن آ  از هویای فراطبیعی     ی  در این رویکرد، تعریف امر طبیعی و مت دی  جل

مانطور جه در تعریف آرمسترانه پیداست، او طبیعی بود  را معادل محصور      س است. ه 
ضا  سوف می زما -بود  در ف شخ  جرد  امر طبیعی   داند. با این  ال، غالباً فیل ا  برای م

جیید. به این ترتیب هویاتی چو      و فراطبیعی، به مصفففادیق مورد توافق آنها اشفففاره می  
آید. هر دیدگاهی جه وجود می روح، خداوند، فرشففته و ... هویاتی فراطبیعی به  سففاب

پذیرد فرا   یاتی را ب جه وجود این         گراطبیعیچیین هو یدگاهی  مده و د به  سفففاب آ یی 
 Plantingaشود ) می یی محسوب گراطبیعییای و هویای مشابه آنها را انکار جید،  هو

2008, 19 .  
گرایی بوده و به میهله پیروی فلسفففه از  یی نوعی علمگراطبیعیاما طبق رویکرد ایجابی، 

داند. از نظر جواین   می گراطبیعیجواین به این معیا خود را    به عیوا  نمونه  علم اسفففت. 
سفه      گرایطبیع» ست و نه یک فل ست جه تیها درو  علم ا شخی  آ  ا شییی، جه    یی ت پی

سایی و توصیف است      شیا گرا، وجودشیاسی مورد    یدر این رویکرد طبیع« واقعیت قابن 
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پذیرش یا رد    مالک برایجید و  شفففده در علم تیظیم میقبول خود را با هویای پذیرفته    
اگر من در فرضِ  »گوید:   جه جواین در ادامه میآ ، فراطبیعی بود  یا نبود  نیست. چیا 

سی، جها   ستقیمی   های وجود جیفیای   ممکن، روح، یا یک خالق، میفعت تبیییی غیرم
-Quine 1995, 251« ).ببییم؛ با جمال مین آنها را نیه علمی به  سففاب خواهم آورد

252   
ابن  داریم جه در نقطه مقیی فلسفففی سففروجار  گراطبیعیدر مقاله  اضففر با تعبیر اول از 

گیرد. بین این دو دیدگاه ناسفففازگار، در طول تاری  میاقشفففای    یی قرار میگراطبیعیفرا
جیید  می یی تالشگراطبیعیدرگرفته است. در این میاقشای مدافعین ای فلسفی درازدامیه

شا  دهید    شکاالی فرض وجود هویای فراطبیعی را ن مهایای   برنیه یا  گراطبیعیو فرا ،ا
یم  بر یکی از مفاه  خود غالباً  های  یا  در اسفففتدالل  گراطبیعی. جیید میدیدگاه خود تاجید     

فراطبیعی )مانید روح، یا خداوند  متمرجه شففده و دالیلی مبتیی بر زا د بود  فرض آ ، 
  هاجیید. از جمله این اسففتداللمی و یا تحقیق ناپذیری آ  ارا ه ،عدم انسففجام آ  مفهوم

نی  از آنتو نامیسففجم بود  مفهوم الوهیت ، ومرگ با ههارا  جیفیتتوا  به اسففتدالل می
جرد     لو اشففففاره  فعففا        Flew 2000 & Flew 1984) 1ف گر مففدا ی طرف د  . از 

خود را بر نابسففیدگی   جیید دالینمی گرایی در یک اسففتراتژی مشففترک، تالشطبیعیفرا
خ    گراطبیعیهای  تبیین نه در مورد برخی امور  به اموری چو      یا ها  ید. آن اص متکی جی

شیاختی و ... به عیوا  اموری      ضی، اعتماد پذیری قوای  آگاهی، امر اخالقی، هویای ریا
  جییدمی جید اشاره می جه تیها فرض وجود هویتی فراطبیعی آنها را به بهترین شکن تبیین 

(Leon 2019, 90  .  
به میاقشفففه     در ای دیگرفلسففففی، زاویه های  اما عالوه بر برها    یی و گراطبیعیورود 

یه گراطبیعیفرا ند. علمی بودههای  یی، نظر یه  ا یت  های  نظر به عیوا  روا   ازهایی  علمی 
هر  های یی داشففته و در اسففتداللگراطبیعییی یا فراگراطبیعیوعلیه لههایی جها ، داللت

به این ترتیب چارچوب میاقشفففه از       اند. یک از این دو جبهه مورد اسفففتیاد قرار گرفته    
حاظ  فلسفی تغییر پیدا جرده است. با ل  -علمیهای صرفاً فلسفی، به استدالل   های استدالل 

ه به یی، در این مقالگراطبیعیفرا -ییگراطبیعیعلمی در میاقشفففه های جرد  نقش نظریه
یی  گراطبیعیید  توانمی االصفففولعلمی علیهای  پردازیم جه آیا نظریه   می این پرسفففش

فلسففففی را به چالش بکشفففید یا خیر؟ ادعای مقاله این اسفففت جه این پرسفففش مداف   
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سر یک دوراهی قرار گراطبیعی س  میفی بدهد،     می یی را بر  سش پا دهد. اگر به این پر
فارغ از   و یی اسففتفاده جید چو  علم بیا به تعریفگراطبیعیتواند از  مایت علم از نمی

یی فلسففففی خواهد بود و این دیدگاه او را به جهم      گراطبیعیمداف    اشمحتوای تجربی
ید از               با هد  بد پاسففف  میفی  به این پرسفففش  هد جرد. و اگر  یی  گراطبیعیبدل خوا

 تی به عیوا  شرط الزم برای فعالیت علمی دست بردارد.شیاخروش
ورود  چگونگی یی، وگراطبیعیفرا-ییگراطبیعیدر قسففمت بعدی مقاله درباره میاقشففه  

برانگیهی  شود. در قسمت سوم، اصن چالش    می علمی در این میاقشای بحث های نظریه
شود. در قسمت چهارم، این    می تشریح  گراطبیعیصوری بیدی شده و دوراهی فراروی   

جید مورد بحث  می برانگیهی را نقضتی اصففن چالششففیاخروشیی گراطبیعیادعا جه 
 بیا  شففده وها در قسففمت پیجم دو انتقاد محتمن به این اسففتدالل  گیرد. نهایتاًمی قرار

 شود.می پاس  داده

 یفلسف-گرايی و براهین علمیطبیعیفرا -گرايیطبیعیمناقشه  .2
وجود در فلسفی درباره هویای م ای میاقشه  یی اصالتاً گراطبیعییی و فراگراطبیعیمیاقشه  

های  فراطبیعی در آنهاسفففت. در  الی جه نظریهطبیعی یا های جها ، و وجود خصفففلت
معاصر  ول   های ترین بحثعلمی دربردارنده ادعای فلسفی صریحی نیستید، پر راری   

یظیم  علمی همچو  نظریه تکامن، ت   های  یی با ارجاع به یافته     گراطبیعییی و فراگراطبیعی
  . برای م ال مدافعینعلوم شففیاختی، و ... شففکن گرفته اسففت  های ظریف جیهانی، یافته

تواند بسففیاری از موضففوعاتی را جه سففابقاً با می جیید نظریه تکامنمی یی ادعاگراطبیعی
شففد، تبیین جید. موضففوعاتی چو  پیدایش   می یانه توضففیح دادهگراطبیعیفراهای تبیین

به امر فراطبیعی. در نقطه      باور  انسفففا ، وجود امر اخالقی، و  تی وجود خود دین و 
مدافعین فرا    م بن  عا گراطبیعیقا پدیده     می یی اد ید در جها   چو  تیظیم ظریف  هایی  جی

ستی تقلین ناپذیر وجود دارد، جه علی های جیهانی، یا پیچیدگی صول نمی توا  آنها   زی اال
 را با ارجاع به امور طبیعی تبیین جرد.

می،  علهای هشود این است جه شکاف میا  توصیفای تجربی نظری    می پرسشی جه مطرح  
های  شففود؟ به عباری دیگر گهارهمی جیید چطور پرمی با ادعای فلسفففی جه از آ  دفاع

 روند؟می علمی چطور در استداللی فلسفی به جار
شت برها      سش باید توجه دا س  به این پر صوری      -علمیهای در پا شده  سفی ذجر  فل

صففوری اسففتیتات بهترین تبیین    غالباً یا به ها اسففتدالل قیاسففی ندارند. این اسففتدالل   
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(Inference to the Best Explanation یا صفففوری نه        بوده، و  یا یدی بیهگرا ب
(Bayesian Inference Argument      دارند. در اسفتدالل از طریق اسفتیتات بهترین

ضیه  سا  ارزش هایی تبیین، فر   یداورها نظری میا  آ هایی رقیب وجود دارند جه بر ا
سترده   ها ارزش شود. این می شتر،  شامن مواردی چو  دایره تبیین گ تر، قدری تبیین بی

شود. با مقایسه دو فرضیه     می و ...ای جمتر موضعی بود ، سازگاری بیشتر با دانش زمییه   
 . Harman 1965, 89) توا  درباره برتری آنها قضاوی جردمی از این جهای،

های فلسففففی نیه  و نظریه دهیدمی ا  ارا هعلمی، تصفففویری از واقعیای جههای نظریه 
ویی گ. بیابراین  تر تبیین جیید تر و انتهاعیبیاسفففت همین واقعیای را در سفففطحی جلی   

ای  ه انتهاعی خود، میا  واقعیای بکر جها  و نظریه    -های علمی با ماهیت تجربی    نظریه 
ساطت می    سفی و ن، چطور باید  ین تبییاییکه برای یافتن بهتر . با این همهجییدانتهاعی فل

ضیه  ست.   میا  فر ضاوی جرد، محن اختالف ا شخی ِ  های رقیب ق نظری،  های ارزش ت
بیشففتری را  های و داوری نهایی درباره اییکه جدام فرضففیه ارزشز  هر ارزش، وتعیین 

  چگونگی تفسیر ارزش  . برای م المساله برانگیه باشد  تواند می جید، همچیا می برآورده
حنّ اختالف میا  طرفدارا  خداباوری و خداباناوری در تحلین مسففاله تیظیم  سففادگی، م

ریچارد سو ین بر  معتقد است فرضیه چیدجهانی به واسطه هستی ظریف جیهانی است.
گیرد  می شیاسی زا دی جه دارد نسبت به خداباوری جه وجود یک هویت مفرد را فرض   

 ففالی جففه مففدافعین       . در Swinburne 2003, 118ارزش نظری جمتری دارد )     
ساده   های چیدجهانی معتقدند جها  سبت به خداوند هویای  ستید و به  نامتیاهی ن تری ه

 همین دلین این فرضیه ارزش نظری بیشتری دارد.
بیدی بیهگرایانه، محن بحث میها  ا تمالی اسفت جه ما به دو فرضفیه رقیب    در صفوری 

سبت  شرط وجود     دهیم. طبق رابطه بیه، بین ا تمال می ن ضیه به  شرطی جه ما به یک فر
یم دهیم، با ا تمالی جه به آ  فرضیه در  الت جلی نسبت  می یک شاهد تجربی نسبت  

 دهیم و همچیین ا تمال وقوع آ  شاهد تجربی چیین نسبت ریاضیاتی وجود دارد:

𝑃(𝐻|𝐸&𝐾) =
𝑃(𝐻|𝐾)

𝑃(𝐸)
 

ضیه مورد نظر،   Hجه در این رابطه  ست. در     Eو  دانش زمییه ای، Kفر شاهد تجربی ا
است جه   ای فرضیه  Hاست جه نیازمید تبیین است و   ای پدیده مشاهده شده   Eاین رابطه 
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بیاسففت آ  را تبیین جید. طبق این رابطه هرقدر ا تمال اولیه فرضففیه ما به خودی خود  
ه  خود نامحتمن باشد، ا تمال صدق فرضی   خودیباالتر باشد، و شاهد رویت شده نیه به   
رود. برای م ال در مورد استدالل تیظیم ظریف   می به شرط وجود آ  شاهد تجربی باالتر  

ف  بسففیار ظریای قرار گرفتن همهما  مقادیر پارامترهای متعدد جیهانی در بازه Eجیهانی، 
فرضففیه وجود  Hاسففت جه امکا  پیدایش  یای را بر زمین فراهم سففاخته اسففت. و   

رود. در اییجا  می باالتر |E&K) P(Hپایین تر باشففد، Eخداوند اسففت. هرقدر ا تمال 
سه دو فرضیه رقیب باید دید شواهد موجود میها  ارجحیت هر یک از آنها را       برای مقای

 برد.می تا چه  د باال
یا هما  شفففاهد تجربی را فراهم جرده و     Eعلمی های  بیدی نیه نظریه  در این صفففوری

دهید. برای م ال راسموسن با استفاده از     می دست شهودی نسبت به میها  ا تمال آ  به   
ستداللی را       شاهدی تجربی گرفته و چیین ا ستداللی بیهگرایانه وجود آگاهی را به م ابه  ا

 : Rasmussen 2019, 105) جیدمی طرح
 P(C|M)  پایین نیسفففت، هرگاهC  ای  مخلوقای پیچیده»این گهاره باشفففد جه

یادین وجود دارد. ی »این گهاره جه   Mو « وجود دارند  و میظور از « ک ذهن بی
 ا تمال، ا تمال معرفتی باشد )یعیی درجه معقولی از انتظار داشتن 

 P(C|~M) .بسیار پایین است 
  در نتیجهC  ازM جید. مایت می 

بیدی بیهگرایانه نیه نمی توا  به اعداد دقیقی رسفففید و اختالفای          اگرچه در صفففوری  
شکلی قاط   ن جر   سفی را به  شهود به نف  ی های د. با این همه یافتهفل ا  علمی در ایجاد 

سبت   های علیه دیدگاه سفی از طریق ا تمالی جه ما به هر یک از آنها ن دهیم نقش  می فل
 جیید.می ایفا

 گراطبیعیاصل چالش برانگیزی و دوراهی پیش روی  .3
شد، نظریه    سا  آنچه گفته  ستدالل   توانید به عیوا  میمی علمی نیههای بر ا ب  قرییه و ا

شه   سوال دیگری به میا  گراطبیعیفرا -ییگراطبیعیدر میاق   یی نقش ایفا جیید. اما اییجا 
فی را  فلسف  گراییطبیعیتوانید میهرگه های علمی آیا نظریهآید: در چیین چارچوبی، می

 به چالش بکشید؟
گانگی تهلهل           یک دو جه  یت دارد  هت اهم گاه   این پرسفففش از این ج ید آفرین در د

یا  فلسفففی از طرفی برای  گراطبیعیجید. می یی فلسفففی را آشففکار گراطبیعیمدافعین 
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ای  علمی به عیوا  قرییه  های  تقویت شفففهود به نف  دیدگاه خود، تا  د زیادی بر تبیین        
ه  تعریف جیید جه هرگای گر مایلید علم را به گونهتجربی متکی هسفففتید. اما از طرف دی

   مایت نکید. جم  این دو گرایش میجر به این -ییگراطبیعییعیی فرا -از دیدگاه مقابن
شیوه  می شد. چیین  مایتی نمی   گراطبیعیجهمی  امی ای شود جه علم به  سفی با یی فل

یهی علم برای یکی از طرفین  برانگاگر چالش تواند مشفففروع و قابن قبول باشفففد. زیرا      
شه علی  صول  میاق شد، تایید علم برای آ  طرف نیه معیادار نبوده و مهیتی به  اال میتفی با
 آید.  ساب نمی
 توا  به شیوه زیر صوری بیدی جرد:می این اصن را

صل چالش  صورتی می نظریهبرانگیزی: ا شه  های علمی در  -راییگطبیعیتوانید در میاق
به نحو مشروعی میب  قرییه و برها  باشید جه برای هر دو طرف میاقشه      اییگرطبیعیفرا

 برانگیه باشید.االصول مویّد و چالشبتوانید علی
این اصن از طرفی بر نسبت داشتن علم با مساله مورد بحث در میاقشه تاجید دارد، و از        

شه. پس     سبت به این میاق ض  علم ن توا  گفت  می طرف دیگر بر از پیش معین نبود  ِمو
شه        شواهد علمی در میاق شرط الزم برای بهره برد  از  صن    -ییگراطبیعیپذیرش این ا

 یی است.  گراطبیعیفرا
با نظر به دو مولفه این اصن، در دو  الت ممکن است این اصن را نپذیریم.  الت اول،     

ست جه در آ  علم را    سبت به تمام چارچوب وضعیتی ا دانیم  ب طرفهای متافیهیکی بین
نقش ایفا جید. و  الت  ای و بر این اسفففا  ادعا جییم علم نمی تواند در چیین میاقشفففه

دوم، وضففعیتی اسففت جه در آ  علم را متعهد به طرفداری از یک چارچوب متافیهیکی   
 خاص بدانیم. 

ه  علمی در میاقش های همانطور جه در قسمت قبن شرح داده شد، فیلسوفانی جه از نظریه    
علمی  های جیید )در هر دو جبهه بحث  نظریهمی یی اسففتفادهگراطبیعیفرا-ییگراطبیعی

قابن   دالینمتافیهیکی بی ربط نمی دانید. و برای این موضففوع های را نسففبت به دیدگاه
شد. اما به        جیید.می قبولی نیه ارا ه شا  نخواهد  شامن  ال صن  پس  الت اول ردّ این ا

ید، مشمول  تی هستشیاخروشیی گراطبیعیجه متعهد به  گراطبیعیرسد فیلسوفا  می نظر
  الت دوم شده و به این دلین نمی توانید اصن چالش برانگیهی را بپذیرند.  

 ند؟کشناختی چطور اصل چالش برانگیزی را نقض میگرايی روشطبیعی. 4
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یی  گرایطبیع، یی فلسففففی دارای دو تعبیر سفففلبی و ایجابی بود گراطبیعیهمانطور جه   
ست. طبق تعبیر ایجابی یا علم   شیاخ روش شده ا گرایانه،  تی نیه با دو تعبیر متیاظر تقریر 
شیاخت  قایق       شیاخ روشیی گراطبیعی ست جه بهترین روش برای  شامن این ادعا تی 

یک اشفففمیت در شفففرح این تعبیر      ید:  می جها ، روش علمی اسفففت. فردر طبق  »گو
بهترین روش تحقیق در علوم اجتماعی یا فلسففففه باید بر     تی شفففیاخ روشیی گراطبیعی

  Schmitt 1995, 343« )علوم طبیعی مدلسازی شوندهای اسا  روش
سلبی  ستفاده از هویای یا      شیاخ روشیی گراطبیعی اما تعبیر  ست جه ا شامن این ادعا تی 

صن این تقریر از    های باورهای فراطبیعی، در تبیین ست. در ا یی  گراطبیعیعلمی مجاز نی
  یی در علم تعریف شففده و تجویهی برای فعالیت علمی ارا هگراطبیعیدر نقطه مقابن فرا

گوید:  یم تی را به این معیا در نظر گرفته وشیاخ روشیی گراطبیعیجید. مایکن رو  می
ست جه فرض شیاخ روشی گراطبیعی» سا  قوانین نقض می تی فردی ا جید جها  بر ا

توانید جها  را در قالب چیین قوانییی بفهمید و ها میرود. جه انسففا می ناشففده به پیش
بدو  ارجاع به هرگونه نیروی بیرونی یا   ،شففودمی علم تیها شففامن چیین فهمی از جها 

اوال  »گوید:  می   همچیین پاول جورته Ruse 2005, 45« )فراطبیعی همچو  خداوند.  
صلی  گراطبیعی ست، به این معیا جه تمام   تی در تشیاخ روشیی به ا حقیق علمی متعهد ا

و رویدادها باید با ارجاع به علن و رویدادهای طبیعی تبیین و آزمو  شففوند.  ها فرضففیه
عالی در علم، تبیین   یا مت نه بو  گراطبیعیآ  را از های  معرفی علتی فراطبیعی   د  خارت یا

شمید یا خالق قاب     می سن به طراح هو سا ، تو ست. جید. بر این ا  Kurtz« )ن قبول نی

1998, 17  
ی  تی سروجار داریم جه ورود هویاشیاخروشیی گراطبیعیدر اییجا نیه ما با تعبیر دوم از 

یا   گراطبیعیشففمرد. قریب به اتفاق می یانه را در علم ممیوعگراطبیعیو مفروضففای فرا
دانید. عالوه بر این  می فلسفففی این آموزه را پذیرفته و دانشففمیدا  را ملهم به تعهد به آ 
فاده  یانه اسففتگراطبیعیبسففیاری از دانشففمیدا  نیه باور دارند در جار علمی باید از روش 

ا همچو   تی رشففیاخروشیی گراطبیعیجیید. تا جایی جه فیلسففوفانی چو  رابری پیاک، 
قاعده   ،مالک تحدیدی برای تمییه علم از غیر علم   یت علمی   ای و  عال یایی برای ف ه ب  مب

    Pennock 2011, 184-186) آورندمی  ساب
تی  تی میا  فیلسفففوفا  خداباور نیه مدافعا  بسفففیاری دارد. شفففیاخروشیی گراطبیعی

تی این تصففور اسففت جه تعهد به آ  شففیاخروشیی گراطبیعیمهمترین دلین در دفاع از 
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  خداباوریپذیری تجربی آ  اسففت. فیلسففوفا  ضففامن بی طرفی علم و همچیین آزمو 
  ییگراطبیعیپیر دو م، ارنففا  مففک مولین، و جففاترین اپلگیففت بر این مبیففا از  چو 
 جید و بطور خاص درباره فیهیک صفففحبت می    م  پیر دو اند. تی دفاع جرده شفففیاخ روش

ی  گرایطبیعیای از شففیاختی ندارد اما در واق  از نسففخه گرایی روشطبیعیای به اشففاره
موضففوع و ماهیت نظریای فیهیکی چیههایی  »گوید: میجید. او شففیاختی دفاع میروش

   Duhem 1962, 278« )های دییی هستید و هیچ اتصالی با آنها ندارند.بیگانه با آموزه
دوهم معتقد اسففت در تاری  علم همواره تعهدای متافیهیکی بر اختالفای علمی سففایه   

ای با نظریای علمی  طرفانهشففوند برخورد بیچیین تعهداتی باعث می و انداخته اسففت
رای  ب ای باشید.ای طرفدار یا مخالف نظریههای متافیهیکی عدهنشود، و بر اسا  گرایش

ض  نامطلوب  پرهیه از ا شمید هیگام فعالیت علمی نباید گرایش ین و یکی  های متافیهدان
ست طرد باورهای دییی از علم، نه      سازد. به این ترتیب دوهم هم معتقد ا خود را دخین 

تافیهیکی طبیعی  جاد               متکی بر م نه برای ای یا کار عملگرا یک راه فا  که صفففر نه، بل یا گرا
 مشارجت  داج ری در علم است.

ت. او  تی اسففشففیاخروشیی گراطبیعیگیت نیه دانشففمیدی خداباور و مداف  جاترین اپل
داند،   می خداناباوری عملکردی    تی را غیر ازشفففیاخ روشیی گراطبیعیضفففمن این جه  

های  بیییجها شففود افراد با می معتقد اسففت تعهد به این اصففن موجب همچو  دو م 
شگاه عل  صن ناظر به  گوناگو  بتوانید جیار یکدیگر در آزمای می جار جیید. از نظر او این ا

  یی متافیهیکی نمی شففود. چراگراطبیعیمحدودیت روش تجربی علم اسففت و میتهی به 
  پذیر است خود تیها آ  چیهی را جه به وسیله تجربه آزمو  های جه علم بیا بر محدودیت

Applگیرد )می تواند جشف جید و فعن الهی در نقطه جور علم قرارمی egat e 2013, 
37 & 43 .  

از   –متافیهیکی مختلف های تی واقعا نسففبت به دیدگاهشففیاخروشیی گراطبیعیاما آیا 
  برخی فیلسففوفا  دالیلی در رد این ادعا ارا هخی اسففت؟  -یی متافیهیکیگراطبیعیجمله 

هم  همچو  پلیتییگا و گراطبیعی. این فیلسففوفا  )جه هم شففامن فیلسففوفا  فرا  جییدمی
تی  شفففیاخروشیی گراطبیعیجیید می شفففوند  ادعامی چو  ماهیر گراطبیعیفیلسفففوفا  

یی متافیهیکی دارد. این نسفففبت نهدیک از دو جهت قابن        گراطبیعینسفففبت نهدیکی با   
تی تیها در صففورتی موجه اسففت جه متعهد  شففیاخروشیی گراطبیعیتعریف اسففت: اوالً 
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شیم؛ و ثانیاً  گراطبیعی شی تی میجر بشیاخ روشیی گراطبیعییی متافیهیکی با   ه تولید دان
 یی متافیهیکی سازگار و مویّد آ  است.گراطبیعیشود جه همواره با می

گوید:   می جید. ماهیر  می مارتین ماهیر در دفاع از سفففمت اول این نسفففبت دلین آوری       
شیاخت   شیاخ روشیی گراطبیعی» ض  وجود  ست، یعیی هما   تی یک مو یی  گراطبیعیی ا

شد، بطور موقتی پذیرفته        شده با شیاختی. اما به جای آ  جه بطور جهمی پذیرفته  وجود
یک معرفت شیاسی، یک دستورالعمن      تی واقعاًشیاخ روشیی گراطبیعیشده است... اگر   

تی باشفففد در  قیقت انتخابی      شفففیاخ روشاز قوانین صفففرفاً  ای فرآییدی، یا مجموعه   
لبخواهانه یک دسففتورالعمن یا مجموعه قوانین خواهد بود؛ چرا جه توسففط یک دیدگاه  د

سفه واق      شود. در یک فل شتیبانی نمی  ست. این    متافیهیکی پ ستن ا گرا، بود  مقدم بر دان
یعیی سفففاختار و اجهاه جها  باید در وهله اول شفففیاخت را ممکن سفففازند. و باید به  

می با موفقیت به جار روند. بیابراین برای این جه یک          علهای  باشفففید جه روش   ای گونه 
شد جه به تبیین جارجرد        سی معیادار بوده و موفق عمن جید، باید متافیهیکی با شیا روش 

سی علم مبتیی بر         شیا سی جمک جید. بیابراین روش  شیا ی وجود یگراطبیعیاین روش 
  Mahner 2011, 1456« )شیاختی است.

  تی موجه باشففیم، الزمشففیاخروشیی گراطبیعینکه در پذیرش پس از نظر ماهیر برای آ
شته باشیم.          این مفروضای الجرم باید  واست مفروضاتی وجودشیاختی درباره جها  دا

شد روش    گراطبیعی شید. به عباری دیگر اگر بیا با ش گراطبیعییانه با ای  قایق  یانه در اف
س      ست هرچه آنچه در جها  ا شد، الزم ا شد. چرا جه در غیر   جها  موفق با ت طبیعی با

گرایانه  طبیعیبا روش این صوری رویدادها و  قایقی در جها  وجود خواهد داشت جه 
شففرط فعالیت  یی متافیهیکی پیشگراطبیعی. بر این اسففا ، تعهد به ناپذیر هسففتیدرویت

ستن روش   ،تیها با پذیرش آ  زیرا .علمی است  می یهیانه در علم توجگراطبیعیبه جار ب
 یابد. 

ستدالل      سمت دیگر این رابطه ا ست به نف   ست     می اما باربارا فار ست معتقد ا جید. فار
یاخ روشیی گراطبیعی پدر  شففف تافیهیکی اسفففت. یعیی   گراطبیعیتی،  ها  یی م   بیییج
جید.   می تی جسفففبشفففیاخ روشیی گراطبیعییانه اعتبار خود را از موفقیت     گراطبیعی

اره  تی اشففشففیاخروشیی گراطبیعیمتافیهیکی های ... این به داللت» گوید: می فارسففت
شید، جیهانی جه ب شیاخ روشدارد: اگر فاجتورهای علمی فراطبیعی به لحاظ  ه تی مجاز با

طبیعی خواهد بود. و برعکس، اگر تیها فاجتورهای  -دنبال تبیین آ  هسففتیم یک جیها  نا
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ش شیاخ روشعلی طبیعی به لحاظ  س   های یاختی تبیینتی و معرفت  شروعی به   اب  م
تافیهیکی         گاه تیها یک م ید، آن یای هد بود.       گراطبیعیب به لحاظ فلسففففی موجه خوا نه   «یا

(Forrest 2000, 12) متافیهیکی دانش ِ  اصن  های در این نقن قول فارست به داللت
از به جار بسففتن یک روش شففیاسففی اشففاره دارد. اگر روش شففیاسففی ما تیها توسففن به 

صویری از جها  ارا ه     صن از آ  ت شمرد، دانش  ا می فاجتورهای علّی طبیعی را مجاز ب
را با ارجاع به    ای جیید و هر پدیده   می دهد جه در آ  تیها هویای طبیعی نقش علّی ایفا     

توا  تبیین جرد. اما اگر ورود هویای فراطبیعی را نیه به لحاظ روشفففی می همین هویای
یی  گراطبیعیجه از جها  خواهیم داشففت دیگر در چارچوب  مجاز بشففمریم، تصففویری

یت           ما فارسفففت در توضفففیح چگونگی   ید.  ید گیج یی  گراطبیعیفلسففففی نخواه
یی فلسففففی  گراطبیعیاز آنجا جه   »گوید:  می یی متافیهیکی گراطبیعیتی از شفففیاخ روش

سففطه  اتی به وشففیاخروشیی گراطبیعیتی اسففت، و شففیاخروشیی گراطبیعیمحصففول 
در فهم علمی  ای اش معتبر شیاخته شده است، هر توسعهموفقیت معرفت شیاختی و فیّی 

شد.   شتر آ  خواهد  ستدالل   Forrest 2000, 24« )میجر به تایید بی   در  قیقت طبق ا
ست، مقید بود  علم به روش   سترش دامیه معرفت     می یانه موجبگراطبیعیفار شود گ

سط این  گراطبیعی بیییجها علمی  سط علم  بیییجها یانه را غیی تر جید و ب ، همواره  تو
 . 2دیی خواهد بوگراطبیعییی فلسفی علیه فراگراطبیعیامتیاز م بتی به نف  

ستدالل فارست،   صن چالش شیاخ روشیی گراطبیعیتوا  دید می با تکیه بر ا تی چطور ا
های  شود تبیین می تی موجبشیاخ روشیی گرایطبیعجید. التهام به می برانگیهی را نقض
یی فلسفففی سففازگار باشففید. این اصففن مان  از وجود هرگونه  گراطبیعیعلمی همواره با 

یی فلسفففی هسففتید.   گراطبیعیشففود جه خارت از چارچوب می هویای، یا مفروضففاتی
گیرد.  می ریی فلسففففی قراگراطبیعیبیابراین روایت علم از جها  همواره درو  مرزهای 

 یی فلسفی را به چالش نمی جشد.گراطبیعیاالصول هرگه علم علیدر نتیجه 
به    های   شفففود فرضفففیه  می تی موجب شفففیاخ روشیی گراطبیعیاز طرف دیگر، تعهد 

ید. فرا          گراطبیعیفرا باشففف ته  نداشففف جایی در علم  نه هرگه  ند      گراطبیعییا باور دار یا  
ج    هایی  پدیده   ند  به وجود هویتی      در جها  وجود دار با ارجاع  ه بهترین تبیین خود را 

یدا  ما    می فراطبیعی پ ید. ا یاخ روشیی گراطبیعیجی جب شففف یا چیین  می تی مو شفففود 
ناپذیر  تقلینهای خواه به  سفففاب نیایید، چیا  جه دنت پدیده پیچیدگیتبیینهایی پدیده
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خاص نمی          ید تبیین  یازم بن توجه و ن قا ند مورد اشفففاره بهی را امری   Dennett) دا

ها   یانه موجود درباره آن   گراطبیعیهای  . و یا اییکه  کم به بسفففیدگی تبیین     32 ,2011
داده شود، مانید ترجیح فرضیه چیدجهانی در مورد پدیده تیظیم ظریف جیهانی، با وجود   

و ترجیحای   ها  . مسفففدود جرد  ورود ایده  Susskind 2006) اشفففکاالی متعدد آ   
یی را تایید  گراطبیعیعلم علی االصففول هرگه فراشففود می نه به علم باعثیاگراطبیعیفرا

 نکید.
صور ابتدایی جه  به این ترتیب علی ضامن خی ا شیاخ روشیی گراطبیعیرغم این ت یی  تی 

یا         جه تورنس ب یا   تافیهیکی علم اسفففت، چیین نیسفففت. چ ید  می م یی  گراطبیعیج
شففود، نه تمام پیشمی یانهگراطبیعی-نا مان  از ورود مفروضففای تی صففرفاًشففیاخروش
تی هرگه افراد را از اتخاذ مفروضفففای  شفففیاخ روشیی گراطبیعیمتافیهیکی.  های  فرض

یانه می  نمی جید، بلکه تیها طرد جییده مفروضفففای        گراطبیعینامیاسفففب و جسفففورانه    
    موجب . به همین دلین التهام به آTorrance 2017, 706یانه اسففت )گراطبیعیفرا
یی فلسفففی بوده و هرگه  گراطبیعیعلمی همواره در سففازگاری با های شففود نظریهمی

ضعیت   سر دوراهی قرار  گراطبیعیامتیازی به رقیب آ  ندهید. این و سفی را بر  یم ی فل
دهد. یا باید برای پرهیه از جهمی شد  دیدگاهش از استفاده از علم به عیوا  شاهدی به 

شروعی از علم به      شم نف  دیدگاه خود چ شکن م شی جید؛ و یا برای آ  جه بتواند به  پو
تی  یاخ شفففروشیی گراطبیعیعیوا  داوری تجربی به نف  دیدگاه خود بهره ببرد باید از      

 دست بردارد.

 چند انتقاد و پاسخ به آنها .5
در شود. یم یی فلسفی مواجهگراطبیعیاستدالل فوق ا تماال با انتقاداتی از سوی  امیا  

 شود.می ادامه دو نقد محتمن تقریر و به آنها پاس  داده
 برانگیهی را بپذیریم؟چرا اصن چالش -5-1

تواند ادعا جید برای آ  جه علم به عیوا  شففاهدی به نف   می یی فلسفففیگراطبیعیمداف  
برانگیهی  یی فلسففففی مورد ارجاع قرار گیرد نیازی به پذیرش اصفففن چالش      گراطبیعی

 جرد: تقریرتوا  به این شکن می ن نقد رانیست. ای
در مورد علم تجربی اصفففن چالش برانگیهی برقرار نیسفففت به این دلین جه علم تجربی  

یانه اسفففت و هرگه معارض با آ  نخواهد بود. اما همین گراطبیعی بیییجها محصفففول 
چو  ای هگسفففتردیانه میجر به تولید نظام دانش موفق و گراطبیعی بیییجها  قیقت جه 
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سبت به دیدگاه رقیب        ست، بهترین  جت برای برتری این دیدگاه ن شده ا علم تجربی 
 آ  است.

تر از آ  تر و مسففلّمیانه وثیقگراطبیعی بیییجها طبق این نقد، پیوند میا  علم تجربی و 
ست جه قابن تردید  شد        ا ست  س شد. و همین پیوند وثیق موجب یا  شود پدیده   می با

یه  -لم ع نه نظر خاص های  بطور جلی و  به نف     -علمی بطور  یازی مهم  ها  امت  بیییج
 یانه به  ساب بیایید.گراطبیعی

در پاسففف  به این نقد باید به دو نکته توجه داشفففت. اول این جه در این ادعا جه علم               
 .یانه اسففت، تردیدهای نظری و تاریخی جدی وجود داردگراطبیعی بیییجها محصففول 

هسفففتیهایی فرضدهید علم تجربی مبتیی بر پیشمی برای م ال پلیتییگا و ری  نشفففا 
جید.  یی فلسفففی از آنها پشففتیبانی نمیگراطبیعیشففیاختی اسففت جه شففیاختی و معرفت

   EAANیی )گراطبیعیپلیتییگا در اسففتدالل معروف خود با نام اسففتدالل تکاملی علیه 
شا   ست،      می ن ضروری فعالیت علمی ا شیاختی جه پیش فرض  دهد اعتمادپذیری قوای 

یانه  گراطبیعیدر استدالل خود روایت   اویی فلسفی پشتیبانی نمی شود.    گراطبیعیتوسط  
پذیرد جه طبق آ  ظهور گونه انسفففا  محصفففول      می از تکامن انسفففا  و نظریه ذهن را   

یی او نیه خصففوصففیاتی فیهیکی   نیروهای جور انتخاب طبیعی بوده و خصففوصففیای ذه
صدق و جذب      سا ، محتوای باورها و به تب  آ   ستید. بر این ا صلت آنها ه ی  هایجه خ

یک را                های فیهیولو  تار جه سفففاخ خاب طبیعی  ید انت به فرآی ید ربطی  فیهیکی نیسفففت
دهد و صفففرفاً  انتخاب طبیعی ارزشفففی به صفففادق بود  باورها نمی .گهیید، ندارندبرمی

پس ا تمال    گهیید. شفففوند برمی ا جه میجر به سفففازگاری با محیط می    سفففاختارهایی ر  
محصول انتخاب طبیعی باشید عدد    ها اعتمادپذیری قوای شیاختی، به شرط ِاییکه انسا    

   .Plantinga 2002 ,1-12باالیی نخواهد بود )
گرایی درباره اشیای  واق »فرض دو پیش« جها  بدو  طرا ی»همچیین ری نیه در جتاب 

ها  دیگر  واق »، و «مادی  باره اذ به عیوا  دو پیش  «گرایی در فرض ضفففروری برای  را 
ظ را  فها  یی فلسففففی نمی توا  آ گراطبیعیجید جه با فرض    می فعالیت علمی مطرح  

ساله    ستدالل خود را با طرح م شاف جرد. او ا شف   آغاز می 3ی اجت جید، جه به چگونگی ج
های وجهی  پردازد. ویژگیهای علوم طبیعی می توسفففط روش 4های وجهیِ ذاتی ویژگی

  ها را دارند، هسففتیدهایی برای اشففیایی جه آ  ویژگیها یا امکا ی ضففروریدربردارنده
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(Rea 2002, 77.  ه یی نمی توا  پاسفف  مقبولی بگراطبیعیجید با تکیه بر می ری ادعا
 شففیای مادی و به تب  آ مسففاله اجتشففاف داد و در نتیجه برای  فظ واق  گرایی درباره ا

به این   . Rea 2002, 70گرایی درباره اذها  دیگر نیه به مشفکن برخواهیم خورد ) واق 
یی فلسففففی به لحاظ نظری از علم تجربی پشفففتیبانی جید محن        گراطبیعیاییکه   ترتیب 

 میاقشه است. 
شا   سعه  می عالوه بر این، نگاهی به تاری  علم نیه ن صاً     های نظریهدهد تو صو علمی خ

شرو بوده     شمیدا  پی در برهه انقالب علمی تا  د زیادی متاثر از باورهای خداباورانه دان
از   ایاسفففت. گالیله طبیعت را چو  جتابی متیاظر با جتاب و ی دیده و هر دو را جلوه         

توا  به شففیاخت خداوند رسففید.   دانسففت جه از طریق تامن در آ  میآیای خداوند می
یایشفففگر می     بوین، طبیعت   هاماتی را جه       را چو  معبد و دانشفففمید را چو  ن دید و ال

شمیدا  خوش   ,Brooke 2014شمرد ) آوردند نوعی و ی میاقبالی به  ساب می دان

جید ایده یکیواختی  های فردی دانشففمیدا  خداباور، اسففتیلی ادعا می . فراتر از نمونه25
شه در ایده قوانین طبیعت به عیوا  سیه بیای علم مدر ، ر  شته است.    ی های تو یدی دا

های ز ن توسفط ماجسفول به روشفیی دیده     چیا  جه این نسفبت در مورد جشفف  لقه  
صفای خداوند به عیوا  خالق جها ، ثبای قوانین جها        می سول با ارجاع به  شود. ماج

  یزمانی در برقراری قوانین طبیع-جید مختصففای فضففا را نتیجه گرفته و از آنجا ادعا می
 Stanleyجید ) های ز ن را جشفففف می  جیید و با این فرض  لقه   تغییری ایجاد نمی 

2011, 545-546  .  
اما نکته دوم این جه باید در نظر داشت جه  تی اگر بپذیریم جه علم تجربی با رویکردی   

را تبیین جرده اسففت، همچیا  تا نفی وجود امر  ها یانه طیف وسففیعی از پدیدهگراطبیعی
های مهمی وجود دارد جه علمِ  گرایا  پرسففشی. از میظر فراطبیعیعی فاصففله داریمفراطب
نادیده می   یطبیع ها را  جه در چارچوب       اهمیت می گیرد و بیگرا آن شفففمارد. در  الی 
های  تواند متاثر از یافتهها اهمیت دارند و پاسفف  به آنها میاین پرسففش گراییطبیعیفرا

یففا  و گراطبیعیز مواضففف  مهم اختالف میففا  در  قیقففت یکی اعلمی بففاشففففد. 
خواه، و چه چیهی تبیین  یا ، اختالف بر سففر این اسففت جه چه چیهی تبیینگراطبیعیفرا

  قادر اسففت گراطبیعییا  باور دارند علم گراطبیعیآید. پس در  الی جه می به  سففاب
مام پرسفففش        بالقوه  ت یا  عن  بالف ها  طبیعی را    های  ) باره ج هد،     بشفففر در پاسففف  د

با           گراطبیعیفرا به جها  طبیعی وجود دارد جه جه  یا  معتقدند همچیا  اموری مربوط 



 فلسفی را به چالش بکشد؟ گراییطبیعیتواند آیا علم می 
   23 

     

 

ها علم         بن تبیین نیسفففت. پس از نظر آن قا به امر فراطبیعی  جاع  ا وجود ب  گراطبیعیار
 چشمگیری دارد. های موفقیت هایش همچیا  نابسیدگی

 عضن شبه علمتی و مشیاخروشیی گراطبیعیجیار گذاشتن  -5-2
تواند برای بسفففیاری از فیلسفففوفا  و می تی،شفففیاخروشیی گراطبیعیجیار گذاشفففتن 

انگیه باشففد. این تصففور جه دانشففمیدا  برای اسففتفاده از هویای و   دانشففمیدا  هرا 
شید،      شته با ضای فراطبیعی در جار علمی خود محدودیتی ندا تواند ماهیت علم  می مفرو

سیعی از هویای در فرهیه   را به جلی دگرگو  جید. خا ها  صه با توجه به این جه طیف و
ه جه باز جرد  در علم باند و باورهای گوناگو  به عیوا  هویای فراطبیعی پذیرفته شففده

توا   می تواند میجر به ظهور انواع رنگارنگی از شففبه علم شففود. این نقد رامی روی آنها
 به این صوری بیا  جرد:

شتن آ       شیاخ روشیی گراطبیعی ست و جیار گذا صلی مبیایی برای فعالیت علمی ا تی ا
به علم     ید شففف ین عالوه بر    می موجب تول به همین دل یا  فلسففففی،   گراطبیعیشفففود. 

پذیرند. بیابراین نمی توا  از آ  دست  می یا  و خداباورا  بسیاری نیه آ  راگراطبیعیفرا
 برداشت.  

سه نکته قابن    س  به این نقد  شده،      در پا ست. نکته اول این جه طبق ادعای طرح  ذجر ا
دهد:  می یی فلسفففی را بر سففر یک دوراهی قرارگراطبیعیبرانگیهی مداف  اصففن چالش

 و یا از دست داد  ؛تی به بهای از دست داد   مایت علمشیاخروشیی گراطبیعی فظ 
تواند  می یی فلسف گراطبیعیپس  تی.شیاخ روشیی گراطبیعی مایت علم به بهای  فظ 

شتری دارد و هرچید    شیاخ روشیی گراطبیعیتعهد علم به  بگوید تی برای او اولویت بی
  یی فلسفی شود، اما این ههییه راگراطبیعیبرانگیهی علم برای موجب میتفی شد  چالش

 پذیرد.می
ز شبه   ا تی به م ابه مالک تحدید علمشیاخ روشیی گراطبیعینکته دوم این جه قرار داد  

علم خالی از ایراد نیست. مساله تحدید، چیدین دهه است جه مورد توجه فیلسوفا  علم      
ست و راه  ن  ست. تا جایی جه برخی     های قرار گرفته ا شده ا شیهاد  مختلفی برای آ  پی

ساله بوده و به ابهاری برای مقابله با          اند چو  الود  ادعا جرده شبه م سًا  سا ساله ا این م
 . با این همه  تی اگر نخواهیم  139، 1382 رقیب بدل شففده اسففت )الود  ای هدیدگاه

اش و عدم توافق درباره آ  به جلی     همچو  الود  مسفففاله تحدید را به علت پیچیدگی       
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ه م ابه   تی را ب شفففیاخ روشیی گراطبیعیجیار بگذاریم، باز هم دلیلی نداریم برای این جه      
اخیر برای ارا ه مالک تحدید، پیشفففیهاد      های  شمالک تحدید بپذیریم. یک نمونه از تال     

پرهیهد و به می داوز است. او از ارا ه یک شاخ  معین برای جداسازی علم و شبه علم
هاد      ماهیت          می جای آ  مالجی چیدعاملی پیشفففی به  با نظر  هاد داوز،  دهد. طبق پیشفففی

وسففط یک  اجتماعی ِ علم، مالک علمی یا شففبه علمی بود  یک نظریه این اسففت جه ت 
جامعه علمی فعاالنه دنبال شففود. داوز معتقد اسففت پذیرفته شففد  یک نظریه در جامعه  
علمی و دنبال شففد  آ  توسففط آنها امتیاز بهرگی به نف  علمی بود  یک نظریه اسففت.   

رسففد نمی توا   می اگرچه جامعه دانشففمیدا  در تشففخی  خود خطاپذیرند، اما به نظر
 Dawesی برای تمییه علم از غیر علم قرار داد )مالجی بهتر از خود جففامعففه علم

سا   290 ,2018 تی، از بیرو  از جامعه علمی و از  شیاخ روشیی گراطبیعی . بر این ا
 وجود دارد. تردیدهاییجید جه درباره آ  می میظری فلسفی برای علم چارچوب تعیین
سیاری از مدافعین    سوم این جه ب افعین  خصوصا مد   -تیشیاخ روشیی گراطبیعیو نکته 

تی را یک ادعای  داقلی مبیی بر تعهد به روش  شفففیاخروشیی گراطبیعی -خداباور آ 
تی ادعایی قوی تر از این  شففیاخروشیی گراطبیعیدانید. در  الی جه می تجربی در علم

 فلسفی به علم جلوگیری نمی های تی از ورود پیش فرضشیاخ روشیی گراطبیعیدارد. 
صرفاً     جید چرا  ست. بلکه  ساً چیین جاری امکا  ناپذیر ا سا هایی  از ورود پیش فرض جه ا

شففیاختی نه تیها  روش گراییطبیعیشففود. می جهت گیری دییی دارند مان  جه صففرا تاً
ارجاع به هویای فراطبیعی، بلکه ارجاع به مفاهیمی چو  قصفففد، غایت، و هدف را در            

ی  شففیاختروش گراییطبیعی. جیار گذاشففتن شففماردهای علمی ممیوع میتفسففیر یافته
صرفاً  ذف چیین محدودیت می شد، و نه روی گرداند  از روش تجربی. تواند    هایی با

شتن     ضمن جیار گذا ت علیه  سخ ای تی به عیوا  قاعدهشیاخ روشیی گراطبیعیبیابراین 
 امن نهد.توا  به روش تجربی متعهد بود و به شبه علم نیه دمی یی،گراطبیعیفرا

 گیرینتیجه .6
های  یی در طول تاری  فلسفففه در میدا  ِ بحثگراطبیعییی و فراگراطبیعیمیاقشففه میا  

باوری درباره ذهن، یا تقابن خداباوری و        انگاری و روح گوناگونی )همچو  تقابن مادی    
های  اخیر پای نظریههای خداناباوری  و به اشففکال متفاوتی دنبال شففده اسففت. در دهه 

علمی از جها ، به م ابه  های علمی نیه به این نهاع بطور جدی باز شففده اسففت و روایت
به همین دلین چگونگی ورود  اند.شففاهدی تجربی در این بحث مورد ارجاع قرار گرفته
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علمی  های یی، و شففرایط بهره برد  از نظریهگراطبیعیفرا -ییگراطبیعیعلم به میاقشففه 
 شایسته توجه است. در این میاقشه

علمی در این میاقشه در قالب استیات از    های در این مقاله نشا  داده شد جه ورود نظریه  
فاق       نه ات یا یدی بیهگرا یا صفففوری ب تد.  نظریه  می طریق بهترین تبیین،  نه   های  اف علمی 

ستقیماً  شکن مقدمه  م سی، بلکه از طریق تغییر میها  ار جی   ای و ب ستدالل قیا   تاز یک ا
شففوند و به نف  یکی از طرفین میاقشففه مورد   می واردها یک فرضففیه در این اسففتدالل 

گیرند. اما برای این جه این ورود مجاز و موجه باشفففد، الزم اسفففت         می اسفففتفاده قرار 
شید. چرا جه        های نظریه شته با شه دا سبت به دو طرف میاق علمی  دّی از بی طرفی را ن

االصول و فارغ از محتوایشا  همواره به علمی علیهای هو اگر نظری ،در غیر این صوری
 نف  یکی از طرفین میاقشه باشید، عمالً این  مایت معیادار نخواهد بود.

بیدی شففد. طبق این اصففن برای آنکه  برانگیهی صففوریاین نکته در قالب اصففن چالش
ستفاده از  مایت علم در این میاقشه مجاز باشد، علم باید بتواند علی    االصول برای هر   ا

شه چالش  صوری،  مایت علم     برانگیه و مویّدو طرف میاق شد. چرا جه در غیر این  د با
 خواهد بود و ارزشی نخواهد داشت.   بیا به تعریفاز یکی از طرفین میاقشه 

تی  شیاخروشیی گراطبیعیی فلسفی برای پذیرش این شرط ناچار است از گراطبیعیاما 
  علمی همواره بایدهای تی، تبیینشفففیاخروشیی گراطبیعیطبق دسفففت بردارد. چرا جه 

فرض  یففانففه بوده و عففاری از هر هویففت یففا پیشگراطبیعیمحففدود بففه چففارچوب 
شود دانش علمی   می تی موجبشیاخ روشیی گراطبیعییانه باشید. تعهد به  گراطبیعیفرا

اشففد. همچیین اموری جه از نظر  یانه و موید آ  بگراطبیعی بیییجها همواره سففازگار با 
تبیین تشخی    یانه هستید، بی نیاز ازگراطبیعییی نیازمید تبیییی فراگراطبیعیمدافعین فرا

سیدگی تبیین   شده و یا  کم به ب شود. به این   می یانه درباره آنها دادهگراطبیعیهای داده 
ید  اهید داشت و علم هرگه مویانه جایی در علم نخوگراطبیعیفراهای ترتیب هرگه تبیین

 یی نخواهد بود. گراطبیعیفرا
های  گرایا  از طرفی فرضفففیهطبیعی -گویدچیا  جه اسفففتفن دیلی می-بر این اسفففا  

به علم بی         نه را آنچیا  نسفففبت  باورا به جلی از علم طرد       ربط میخدا ها را  جه آن ید  دان
به         می قدری مربوط  به  ها را  ما از طرف دیگر آن ید، ا ند علم       علم میجی قد جه معت ید  دان
یی  گرابیعیط متعهد به جهرا ی فلسفی  گراطبیعی تواند آنها را نفی جید. دیلی وضعیت می
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سی می   تی شیاخ روش ست، مانید ج شیر    » جید:اییطور تعیین میقوانین بازی را  داند جها
ه از چیین برای پرهی  Dilley 2010, 129« )بازی می، خط بیاید تو   برممن میبیاید   

شتن  مایت علم، یا        جهمی، طبیعی سیر جیار گذا ست یکی از دو م سفی ناچار ا گرای فل
 شیاختی را بپذیرد.گرایی روشجیار گذاشتن طبیعی

 
 هانوشتپی

ستناد به یافته       1 سفی در ردّ خداباوری با ا ستدالل فل ست که پس از یک عمر ا های  نکته جالب درباره آنتونی فلو این ا

 & Flewاز دیدگاه سااابخ خود دساات بردا اات و به وجود خدا باور آورد     2004در سااال  DNAعلمی درباره 

Varghese 2007.) 
تقابل    ناختی نسبت به یکدیگر در  گرایی متافیزیکی و روشطبیعیدم اگرچه ظاهراً دیدگاه فارست و ماهنر از نظر تق  2

ست که هنگامی که ماهنر از تقدم     ست. نکته اینجا گرایی  طبیعیگرایی متافیزیکی بر طبیعیبا هم قرار دارند، اما چنین نی

اطبیعی وجود هویات فر گرایی متافیزیکی است که  امل نفی  طبیعیگوید، منظور او تز اجمالی  ناختی سخن می  روش

 وند ندارد. اما هنگامی که فارست از تقدم    ای به اینکه هویات موجود در جهان  امل چه مواردی می  ود و ا اره  می

سخن می طبیعی ناختی بر  گرایی روشطبیعی صیلی را در نظر  گرایانه تطبیعیبینی جهانگوید، یک گرایی متافیزیکی  ف

 ااود که همگی برآمده از هویات ای از مفروضااات درباره هویات موجود در جهان طبیعی میهدارد که  ااامل مجموع

 های علمی هستند.مفروض در نظریه
3 The Discovery Problem 
4 Intrinsic Modal Properties 
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