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مسئله1

ارتباط میان طبیعتگرایی روششناختی و طبیعتگرایی متافیزیکی به دلیل نتایج مهم آن
توجه فالسفه را به خود جلب کرده است .طبیعتگرایی روششناختی بهعنوان نظریهای
درباره روششناسی علم ،روش علم تجربی را ضرورتاً طبیعتگرایانه میداند .این
نظریه هیچگونه ادعای آشکاری در حوزه متافیزیک و یا معرفتشناسی ندارد و موضوع
آن در ظاهر تنها روش علم است .در مقابل ،طبیعتگرایی متافیزیکی نظریهای
وجودشناختی درباره هویات موجود در جهان است .از جهات مختلفی میتوان به
ارتباط میان این دو نظریه روششناختی و متافیزیکی پرداخت؛ 2ولی این مقاله در پی
پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان طبیعتگرایی روششناختی را پذیرفت ،ولی از
پذیرش طبیعتگرایی متافیزیکی سرباز زد؟
پاسخ این پرسش به این دلیل اهمیت دارد که بیشتر دانشمندان و فالسفه باور دارند
که طبیعتگرایی روششناختی ضامن خنثایی متافیزیکی و ارزشی-اخالیقی علم است ،با
تمام جهانبینیها سازگار است و این امکان را فراهم میکند که علم تجربی عرصهای
برای مشارکت افراد جهان با عقاید و باورهای متفاوت باشد 3.طبیعتگرایی
روششناختی تحققبخش ِتصویر علم ایدئال فارغ از ارزش محسوب میشود و به
همین دلیل هماکنون توسط جامعه علمی تقریباً بیچونوچرا پذیرفته شده است؛
 .1از خانم نیلوفر شاهیننیا بابت همفکری در بخش مربوط به «اصل بستار علّی فیزیک» تشکر میشود.
 .2خانم فارست در مقاله «روشن ساختن ارتباط طبیعتگرایی روششناختی و متافیزیکی» از جهاات مختلفای ایان ارتبااط را
بررسی میکند.
 .3اندیشمندان بسیاری مانند ارنان مک.مولین ( ،)2001رابرت پناک ( ،)2000مایکل روس ( ،)2002هانس هالورساون ()2012
و مارتین بودری ( )2010چنین دیدگاهی درباره طبیعت گرایی روش شناختی دارند .دالیل و انگیزههای متفاوتی بارای دفااع از
این دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند پناک و بودری با تاکید بر دالیل عملگرایانه حامی طبیعتگرایی روششناختی ،آن را فارغ
از مالحظات متافیزیکی مایدانناد .باه بااور آنهاا پشاتوانه طبیعاتگرایای روششاناختی موفقیات عملای آن در مقایساه باا
فراطبیعتگرایی و همچنین پایبندی به اصل آزمونپذیری تجربی در علم است و نه پیشفرضهاای متاافیزیکی (پنااک ،2000
ص100؛ بودری و دیگران.)2010
از سوی دیگر افرادی مانند روس و هالورسون ازآنجاکه علم طبیعتگرایانه را بر نمونههای علم دینی ترجیح مایدهناد ،بارای
آشتی دادن دینباوران با طبیعتگرایی روششناختی تالش میکنند و برای نشان دادن سازگاری این نظریه با خداباوری ،منکار
وجود نتایج متافیزیکی برای این نظریه شدهاند (روس 2002؛ هالورسون .)2012برخی دینداران مانند مک مولین نیز باه دلیال
اینکه علم دینی را مبتنی بر الهیات خدای حفرهها دانسته و در تعارض با آموزههای مسیحی میبینند ،باه دنباال حاذ

انگیازه

طرح علم دینی هستند و از اینرو بر سازگاری طبیعتگرایی روششناختی با خداباوری تاکید مایکنناد (ماک ماولین،2001 ،
ص.)161
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درحالیکه به باور نگارندگان ،این نظریه تبعاتی متافیزیکی خاصی دارد که در پذیرش
آن لحاظ نمیشود .اگر پیشفرضهای متافیزیکی طبیعتگرایی روششناختی آشکار
شود ،طبیعتگرایی روششناختی دیگر بهمنزله نظریهای سازگار با تمام جهانبینیها به
شمار نخواهد رفت؛ البته این نتیجه برای دینباوران و ملحدان تفاسیر متفاوتی در پی
خواهد داشت.
اگرچه برخی فالسفه به وجود ارتباطی وثیق میان نظریههای طبیعتگرایی
روششناختی و طبیعتگرایی متافیزیکی اشاره و تأکید کردهاند که طبیعتگرایی
روششناختی بهلحاظ متافیزیکی خنثی نیست ،ولی نخست به رابطه استلزام میان
پذیرش این دو دیدگاه اشاره نشده و دوم برای نشان دادن این ارتباط از استدالل دیقیق و

تفصیلی استفاده نشده است .در این مقاله با اشاره به «اصل بستار علّی فیزیک» ،به-
عنوان پیشفرض متافیزیکی طبیعتگرایی روششناختی و «یقرینهگرایی» بهعنوان
پیشفرض معرفتشناختی آن ،استداللی صورتبندی شده است که نشان میدهد
پذیرش طبیعتگرایی روششناختی ،پذیرش طبیعتگرایی متافیزیکی را اجتنابناپذیر
میکند .دراینراستا خط استداللی زیر پی گرفته میشود:
 .1مطابق طبیعتگرایی روششناختی ،عوامل فراطبیعی نقشی در تبیین
پدیدههای جهان طبیعی ندارند؛
 .2کنار گذاشتن عوامل فراطبیعی از جایگاه تبیینگری ،مستلزم انکار نقش
علّی هویات فراطبیعی در جهان طبیعی است؛
 .3اصل بستار علّی فیزیک ،خوانشهای متعددی دارد که در کل بر عدم تاثیر
علّی هویات فراطبیعی بر جهان طبیعی تاکید میکنند؛
 .2برای مجاز بودن طرد هویات فراطبیعی از تبیینگری در علم تجربی ،باید
نسخه خاصی از اصل بستار پذیرفته شود که مطابق آن جهان طبیعی از
جهان فراطبیعی در هیچ زمان و سطحی تاثیر علّی نپذیرد؛
 .2اگر عوامل فراطبیعی در جهان طبیعی هیچگونه تاثیر علّی نداشته باشند (و
اصل بستار علّی فیزیک را صادق بینگاریم) وجود آنها آثار تجربهپذیری
نخواهد داشت؛
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 .6طبیعتگرایی روششناختی ،معرفتشناسی یقرینهگرایانه را پیشفرض
گرفته است که مطابق آن تنها باور به وجود چیزهایی مجاز است که دارای
آثار تجربهپذیر باشند؛
 .7بنابراین اگر طبیعتگرایی روششناختی پذیرفته شود ،باور به وجود
هویات فراطبیعی مجاز نخواهد بود (زیرا بر اساس بند چهار دارای آثار
تجربهپذیر نیستند)؛
 .1پذیرش طبیعتگرایی روششناختی مستلزم پذیرش طبیعتگرایی
متافیزیکی است.
در ادامه ،پس از بیان پیشینه کوتاهی درباره بحث و ارائه تعاریف مورد نیاز ،در
بخش «طبیعتگرایی روششناختی ،تبیین و علّیّت» مقدمات یک و دو مستدل خواهد
شد .همچنین در بخش «اصل بستار علّی فیزیک» به تشریح خوانشهای متفاوت از
اصل بستار پرداخته میشود و برای مقدمات چهار و پنج برهان ارائه میشود .سرانجام
در بخش «طبیعتگرایی روششناختی و یقرینهگرایی» مقدمات شش و هفت اثبات
میشوند.
پیشینه
اصطالح «طبیعتگرایی علمی» نخستین بار توسط تامس هاکسلی 1در سال  1102و
برای توصیف دیدگاهی که درپی دینزدایی از علم و تحققِ علمی مدرن و روشنگرانه
بود به کار برده شد؛ اگرچه مبدع چنین دیدگاهی خود او نبود و از دههها پیش مفاهیم،
روشها و موضع طبیعتگرایی رواج یافته بود(2نامبرز ،2003 3،ص .)211از آن زمان
1. Huxley
 .2برای نمونه بیکن درکتاب «ارغنون جدید» ( )1620بر اهمیت تجربه در روش علم تاکید و روش استقرا را به عنوان روش
علم تجربی معرفی کرده است و آن را کاربردپذیر در اخالق و سیاست نیز میداند .همچنین دوران یقرون وسطی را ،به این
دلیل که در آن میان فلسفه و الهیات پیوستگی وجود داشته و از نتایج فلسفه برای تایید آموزههای مسیحی استفاده شده است،
نقد میکند .در سالهای بعد برای شناخت و صورتبندی روش علمی بر اساس آنچه بیکن بهاجمال بیان کرده بود و نیوتن
مصداق عملی آن را نشان داده بود تالشهای گستردهای صورت گرفت که بهعنوان مصادیق آن میتوان به چاپ کتابهای
«گفتارهای مقدماتی درباره تاریخ علوم استقرا» از جان هرشل ،کتاب «تاریخ علوم استقرا» و «فلسفه علوم استقرا براساس پیشینه
آنها» از ویلیام ویول ،و کتاب «نظام منطق» از جان استوارت میل اشاره کرد (ری ،2002 ،ص.)20
3. Numbers
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تاکنون افراد مختلفی تحت این عنوان دیدگاهها و آرای گوناگونی را همچون ترجیح
نتایج علم به نتایج فلسفه ،بهکاربستن روش علم در دیگر حوزههای معرفتی،
فیزیکالیسم ،شکاکیت نسبت به معرفت پیشینی و ...را مطرح کرده ،به نقد یا دفاع از آن
پرداختهاند (فلنگن ،2006 ،1ص .)231-230
از جمله محورهای مشترک بحثهای طبیعتگرایانه تاکید بر خنثایی ارزشی و
اخالیقی علم تجربی است .از این منظر علم ایدئال نسبت به هر متافیزیک خاص یا
یقضاوت ارزشی بیطر

بوده و بیشترین اتکا را بر تجربه دارد .باور به لزوم استفاده از

روش علم در تمامی حوزههای معرفتی باعث شده است تا در سده اخیر پدیدههای
حوزههایی چون ذهن و اخالق با توصیفات مادی و فیزیکی تبیین شوند؛ درحالیکه
پیش از آن با تکیه بر باورهای ارزشمدارانه توصیف میشدند.
سه تعبیر متفاوت از طبیعتگرایی در حوزههای روششناسی ،معرفتشناسی و
متافیزیک (فلسفه یا وجودشناسی) مطرح و از یکدیگر متمایز شدهاند .برای بررسی
رابطه میان طبیعتگرایی روششناختی و طبیعتگرایی متافیزیکی الزم است در ابتدا
تعریف خود را از این دو نظریه مشخص کرد.

ابهام واژه «طبیعی» تعریف طبیعتگرایی را با دشواری مواجه کرده است .اگر واژه

«طبیعی» با توجه به آخرین نظریههای علمی تعریف شود ،آنگاه طبیعتگرایی با
رویکردی محافظهکارانه برای پذیرش هویات جدید در علم همراه خواهد شد؛ زیرا

هویات جدید با این تعریف «طبیعی» به شمار نمیآیند .همچنین اگر هویات «طبیعی»
براساس تضاد آن با «فراطبیعی» یا «ماوراء طبیعی» و یا حتی بر اساس کاربرد آن در

یقوانین «طبیعی» یا یقوانین علوم «طبیعی» تعریف شود ،دچار دور میشویم.

کاربرد مفاهیمی مانند فضا ،زمان ،انرژی ،جرم و ...نیز برای متمایزکردن هویات
طبیعی از دیگر هویات کافی نیستند؛ زیرا هماکنون هویاتی در علم به رسمیت شناخته
میشوند که برخی از این ویژگیها را ندارند .برای نمونه فوتونها جرم و توابع موج
کوانتومی مکان و زمان ندارند؛ ازاینرو نبود تعریف جامع و مانع و مورد توافق درباره
واژه طبیعی ،اکثراً به اشاره به نمونههایی از هویات طبیعی و فراطبیعی برای مشخص
کردن منظور از این واژه اکتفا میشود .برایناساس غالباً هویات فیزیکی ،و هویاتی که
1. Flangen
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محصور در فضا-زمان هستند ،طبیعی شمرده میشوند و هویاتی مانند خداوند ،روح،
فرشتگان ،شیطان و ...فراطبیعی به شمار میآیند .با در نظر گرفتن این برداشت از واژه

«طبیعی» کورتز 1دو معنا از طبیعتگرایی روششناختی را مطرح میکند:

اوال طبیعتگرایی متعهد به یک اصل روششناسانه در زمینه پژوهش علمی است
که طبق آن تمام فرضیهها و رویدادها باید با ارجاع به علل طبیعی توضیح داده و آزمون
شوند .معرفی کردن یک علّت فراطبیعی یا ماوراء طبیعی در علم خارج شدن از تبیین
طبیعتگرایانه است ،به عنوان مثال استفاده از یک طراح هوشمند یا خالق ممنوع است.
طبیعتگرایی معنای دومی نیز دارد که توصیف تعمیمیافتهای از جهان است .طبق نظر
طبیعتگرایان طبیعت در بهترین حالت با ارجاع به اصول مادی یعنی ماده و انرژی و
ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی در مواجهه با زمینههای مختلف پژوهش شرح داده
میشود (فارست ،2000 2،ص.)1

اسکات 3نیز همچون کورتز بر انحصار علل طبیعی در تبیینهای علمی تاکید میکند:
«مطابق طبیعتگرایی روششناختی برای تبیین جهان طبیعی به صورت علمی
دانشمندان باید خود را تنها به علل مادی (ماده ،انرژی و تعامالت آنها) محدود سازند»
(اسکات ،2001 ،ص .)32-30روس 4نیز معتقد است« :طبیعتگرای روششناختی
کسی است که فرض میکند جهان بر اساس یقوانین نقضناپذیر پیش میرود و انسان
می تواند جهان را در یقالب این یقوانین بفهمد و علم تنها شامل چنان فهمی میشود بدون
هیچگونه ارجاعی به نیروی اضافی یا فراطبیعیای چون خداوند»؛ بهاینترتیب ادعای
اصلی طبیعتگرایی روششناختی را میتوان اینگونه بیان کرد:
در نظریههای علمی تنها استفاده از هویات طبیعی برای تبیین پدیدهها مجاز است.

موضوع «طبیعتگرایی متافیزیکی» هویات موجود در جهان است .جانسون

5

میگوید« :طبق طبیعتگرایی متافیزیکی ،طبیعت وایقعیت نهایی است و همه چیزی
است که وجود دارد .طبیعت اینجا به معنای سیستم بستهای از علل و آثار مادی است

1. Kurtz
2. Forrest
3. Scott
4. Ruse
5. Johnson
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که از چیزی خارج از خود اثر نمیپذیرند .از این منظر صحبت از چیزی فراطبیعی ،به-
طور ضمنی به تخیلی بودن آن اشاره دارد» (جانسون ،1002 ،ص.)31
همچنین بردی 1طبیعتگرایی متافیزیکی را دیدگاهی میداند که مطابق آن «تنها
فرآیندها و هویاتی وجود دارند که توسط پژوهش علمی یقابل توضیح باشند» (بردی،
 ،2000ص .)133آرمسترانگ 2نیز طبیعتگرایی در حوزه متافیزیک را باور به این گزاره
میداند که «جهان از یک نظام عمومی و منفرد فضا-زمانی تشکیل و به آن منتهی
شدهاست» (آرمسترانگ ،1003 ،ص)232؛ بهاینترتیب مطابق طبیعتگرایی متافیزیکی:
تنها هویات طبیعی وجود دارند.
افرادی چون فارست 3،هوک 4و ماهنر 5به ارتباط وثیقی میان طبیعتگرایی
روششناختی و طبیعتگرایی متافیزیکی یقائل هستند .ماهنر به این نکته اشاره میکند که
اگر یک روششناسی مبتنی بر وجودشناسی نباشد ،مجموعه دستورالعملهایی
دلبخواهی خواهد بود و تنها یک نظریه وجودشناختی امکان کسب معرفت و همچنین
علّت موفقیت یک روششناسی را توجیه میکند (ماهنر ،2012 ،ص.)20
هوک 6نیز با وجود اینکه طبیعتگرایی متافیزیکی را نتیجه منطقی طبیعتگرایی
روششناختی نمیداند ،اما معتقد است هر روششناسی مجموعهای از نتایج متافیزیکی
به دنبال دارد و هر روششناسی لزوماً به یک نظریه متافیزیکی وابسته است (هوک،
 ،1027ص)6؛ ولی فارست به جنبه دیگری از این رابطه توجه کرده است .او معتقد
است پذیرش انحصاری طبیعتگرایی روششناختی ،طبیعتگرایی متافیزیکی را به تنها
جهانبینی معتبر تبدیل میکند؛ ریرا در غیاب روششناسی بدیل ،تنها شواهدی معتبر
محسوب میشوند که موید جهانبینی طبیعتگرایانه هستند .بهاینترتیب ،جهانبینی
طبیعتگرایانه تنها جهانبینی معقول خواهد بود (فارست ،2000 ،ص.)20

1. Bradie
2. Armstrong
3. Forrest
4. Hook
5. Mahner
6. Hook
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طبیعتگرایی روششناختی ،تبیین و علیّت

هات 1در دفاع از نظریه طبیعتگرایی روششناختی میگوید« :علم به واسطه ماهیتش
ملزم به کنار گذاشتن امر فراطبیعی است و تبیینهای علمی همواره طبیعتگرایانه و به
طور خالص فیزیکالیستی به نظر میرسند» (هات ،2002 ،ص .)231او در وایقع طرد
هویات فراطبیعی از علم را به ماهیت علم نسبت داده و ویژگی ضروریِ فعالیت علمی
میداند؛ به سخن دیگر تبیینی که در آن به هویتی فراطبیعی ارجاع داده باشد حتی به
عنوان یک فرضیه احتمالی نیز یقابل طرح و بررسی نیست؛ زیرا معیار علمی بودن را
برآورده نمیکند .با توجه به اینکه هد

علم یافتن بهترین تبیین برای پدیدهها و

فرآیندهای طبیعی است ،برای اینکه طرد هویات فراطبیعی را ضرورت ِ فعالیت علمی
بدانیم ،باید وجود هرگونه نقش تبیینی را برای آنها انکار کنیم .در غیر این صورت ،اگر
یقائل باشیم به اینکه هویات فراطبیعی نیز در مواردی میتوانند تبیینهای موفقی ارائه
دهند که توان ریقابت با تبیینهای طبیعی را داشته و چه بسا مزیتهای بیشتری نسبت به
آنها داشته باشد ،نظریه طبیعتگرایی روششناختی زیرسوال خواهد رفت.
البته تمام حامیان طبیعتگرایی روششناختی در ضروری بودن ِطبیعتگرایی برای
علم با هات هم نظر نیستند؛ برخی چون بودری ،روس و ماهنر معتقدند این استراتژی
به دالیلی عملگرایانه و به دلیل موفقیت تاریخی تبیینهای طبیعتگرایانه در یقیاس با
تبیینهای فراطبیعتگرایانه اتخاذ شده است و هرگاه که در عمل روندی خال

این

اتفاق بیفتد ،این نظریه اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ بااینحال فارغ از اینکه
طبیعتگرایی را معیاری ضروری برای علمی بودن بدانیم یا معیاری مویقتی ،حذ
تبیینهای فراطبیعتگرایانه از حوزه علم مبتنی بر باور به بیارزشی این هویات در تبیین
پدیدههاست.
پرسش مطرح در اینجا آن است که آیا کنار گذاشتن هویات فراطبیعی از تبیین علمی
به پذیرش بیتاثیری علّی این هویات در جهان طبیعی نیز داللت میکند یا خیر؟ به
سخن دیگر ،آیا طرد تبیینی هویات فراطبیعی مبتنی بر این فرض است که این هویات
در جهان طبیعی نقش علّی ندارند ،یا اینکه میتوان درعینحال که آنها را بهلحاظ تبیینی

1. Haught

ّ
اصل بستار علی فیزیک ،حلقه واسط طبیعتگرایی روششناختی و طبیعتگرایی متافیزیکی

233

بیارزش دانست ،برای آنها نقش علّی یقائل بود؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز است به
رابطه میان تبیین و علیّت توجه کنیم.
نخستین تالشها را همپل و اپنهایم 1برای ارائه الگویی جهت تبیین علمی انجام
دادند  .اشکاالت و نقدهایی که به این الگو وارد شد ضعف توجه به ارتباط علیّت و
تبیین را در این الگو آشکار کرد (اکاشا ،1311 ،ص .)62بههمیندلیل در الگوهایی که
پس از آن برای تبیین علمی ارائه شد ،علیّت نقشی محوری یافت .این نقش در برخی
الگوها مانند الگوی مکانیکی-علّی سمن )1012( 2آشکارتر بوده و در برخی الگوها

مانند الگوی وحدتبخش کیچر )1010(3ضمنیتر است .اهمیت رابطه علّی میان تببین-
گر و تبیینخواه تا جایی مورد توجه یقرار گرفت که برخی چون لوئیس 4یقائل به این
شدند که تبیینگر الزاماً باید نقش علّی داشته باشد و در مواردی در ظاهر نقش علّی
ندارد ،یا علیّت بهصورتی پنهان ظاهر شده است و یا اصالً با تبیین یک پدیده روبهرو
نیستیم (لوئیس ،1016 ،ص .)223-221همچنین برخی فالسفه از جمله سمن مالک
درستی یک تبیین را انطباق آن با ساختار علّی جهان دانستند .از این منظر جهان
ساختاری علّی دارد و یک تبیین هنگامی درست است که بخشی از این ساختار را نشان
دهد .به سخن دیگر روابط تبیینی منعکسکننده روابط علّی هستند (سیلوس،2002 5،
ص)12؛ هرچند افرادی نیز به وجود و اهمیت تبیینهای غیرعلّی مانند تبیینهای
ریاضیاتی و هندسی یقائل شدهاند (نرلیش1070 ،6؛ روتلینگر ،)2016 ،7ولی نقش اصلی
عوامل علّی در تبیینهای علمی مورد توافق عموم فالسفه است (روتلینگر،2016 ،
ص.)2
اما آنچه در این بحث اهمیت دارد این است که آیا از اهمیت عوامل علّی
پدیدآورنده یک پدیده در تبیین آن ،میتوان به این نتیجه رسید که لزوماً تمامی آن
عوامل دارای ارزش تبیینی نیز هستند؟ تالشهای مختلفی برای صورتبندی مالکهای
ارزشمندی و برتری تبیین علمی انجام شده است .نمونههایی از این تالشها را میتوان
1. Hempel and Oppenheim
2. Salmon
3. Kitcher
4. Lewis
5. Psillos
6. Nerlich
7. Reutlinger
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در کارهای لوئیس ( )1016و لیپتون )2002(1مشاهده کرد .لوئیس بر اهمیت مرتبط
بودن تبیین با جنبهای از پدیده که مورد عالیقه و سوال بوده است تاکید میکند (لوئیس،

 ،1016ص .)227-226لیپتون نیز دیقت ،یقلمرو تبیین ،سادگی و وحدتبخشی را به-
عنوان گزینههایی برای مالکهای برتری تبیین مطرح میکند؛ هرچندکه به دشواری
تحلیل این مالکها و عدم توافق بر سر تعریف دیقیق آنها نیز معتر

است.

افزون بر این ،لیپتون برای تشخیص تبیین برتر رویکرد دیگری را معرفی میکند که
مبتنی بر ساختار تقابلی پرسشهای «چرایی» است .لیپتون میگوید ویقتی از چرایی
ویقوع یک پدیده پرسش میشود و برای آن در پی تبیین هستیم ،صرفاً از چرایی رخداد
آن پدیده پرسیده نمیشود؛ بلکه در وایقع پرسش این است که چرا این پدیده رخ داد و
نه آن پدیده دیگر؟ برای نمونه هنگامی که پرسیده میشود چرا فرد «الف» بیمار شد،

این پرسش را میتوان به گونههای مختلفی تکمیل کرد ،چرا فرد «الف» بیمار شد به-
جای آن که بیمار نشود؟ یا چرا فرد «الف» بیمار شد ولی فرد «ب» بیمار نشد؟ و...
براساس اینکه حالت متقابل ِپدیده وایقع شده را چه چیزی در نظر بگیریم ،مسئلهای که
نیاز به تبیین دارد تغییر میکند.
لیپتون بر این اساس تبیینی را برتر می داند به درستی معطو

به تفاوت میان حالت

وایقع شده و حالت متقابل ِفرض شده در سوال تبیینخواه باشد .او با توسل به همین
نکته توضیح میدهد که چرا در یک تبیین برخی عوامل علّی مفیدند و برخی دیگر خیر.
براساس اینکه حالت متقابل چه چیزی فرض شود ،عوامل علّیای که موجب شدهاند
پدیده تبیینخواه رخ دهد؛ ولی حالت متقابل رخ ندهد متفاوت خواهند بود (لیپتون،
 ،2002ص7و .)6این را میتوان بیان تفصیلی حر

لوئیس دانست که معتقد بود تبیین

باید ناظر به بخشی از پیشینه علّی پدیده ،یا سوالهای خاصی باشد که مورد عالیقه
تبیینخواه است.
با توجه به نکته یادشده میتوان گفت از اینکه عاملی در ایجاد پدیدهای نقش علّی
داشته باشد نمیتوان نتیجه گرفت که حتماً در تبیین آن پدیده هم نقش مثبتی دارد؛ زیرا
نخست ممکن است با استفاده از عوامل علّی دیگر بتوان تبیینهای بهتری ارائه داد و
دوم براساس سوال اصلی تبیین ممکن است اصالً علّت مورد نظر مرتبط با تبیینخواه
1. Lipton
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نباشد 1.بر این اساس شاید بتوان ادعا کرد کنار گذاشتن هویات فراطبیعی از تبیین علمی
(که نتیجه نظریه طبیعتگرایی روششناختی است) بهمنزله انکار نقش علّی این هویات
نیست؛ بلکه تنها به منزله انکار مزیت تبیینی و یا مرتبط بودن این عوامل در تبیین
پدیدههای طبیعی به شمار میآید.
ولی نکته یقابل توجه این است که ترجیح ندادن و انتخاب نکردن یک عامل برای
تبیین جنبهای از یک پدیده ،با اینکه علیاالصول آن را از هرگونه تبیینی کنار بگذاریم
متفاوت است .نخست اینکه درباره تحلیل معیارهای برتری تبیینی و تشخیص مصادیق
آن توافق زیادی وجود ندارد و برای نمونه با تغییر صورتبندی ارزش سادگی ممکن
است یک تبیین واحد بهلحاظ سادگی ارزش زیاد یا کمی پیدا کند .پس مالکهای
برتری تبیینی دستاویز مناسب و محکمی برای کنار گذاشتن برخی عوامل از حوزه تبیین
علمی به شمار نمیآیند.
از سوی دیگر ممکن است یک عامل را به دلیل اینکه برای تبیین جنبهای خاص از
یک موضوع مناسب نیست و یا اینکه با توجه به سوال ِتبیین ،مرتبط محسوب نمیشود
از تبیین کنار بگذاریم؛ ولی در چنین مواردی همچنان این امکان وجود دارد که در تبیین
جنبه دیگری از پدیده ،عامل کنار گذاشته شده بتواند نقش مهمی را ایفا کند و ارزش
تبیینی زیادی داشته باشد .بنابراین ،همواره میتواند بهعنوان گزینهای برای تبیین مطرح
باشد و کنار گذاشتن آن بهطورکلی از جایگاه تبیینگر معقول نیست .این درحالی است
که طبیعتگرایی روششناختی عوامل فراطبیعی را علیاالصول از ایفای نقش تبیینگر
در علم منع میکند و پذیرش آن را حتی بهعنوان گزینهای که احتمال میرود بتواند
تبیین موفقیتآمیزی ارائه دهد نیز مجاز نمیداند.
با توجه به آنچه گفته شد ،طرد هویات فراطبیعی از جایگاه تبیینگر علمی برای آنکه
معقول باشد باید متکی بر این فرض باشد که این هویات در ایجاد پدیدههای جهان
طبیعی نقش علّی ندارند؛ زیرا در غیر این صورت باید امکان طرح آنها بهعنوان گزینهای
برای تبیین را پذیرفت و این چیزی است که مخالف نظریه طبیعتگرایی روششناختی
است .بنابراین ،میتوان گفت پذیرش طبیعتگرایی روششناختی مستلزم پذیرش اصل
 .1برای نمونه در پاسخ به این پرسش که چرا خانه «الف» آتش گرفت ولی خانه «ب» آتش نگرفت ،اشاره به وجود اکسیژن
بهعنوان یک عامل علّی در آتشسوزی خانه «الف» مرتبط محسوب نمیشود؛ زیرا این عامل در مورد «ب» نیز وجود داشته
است و ازاینرو وجود اکسیژن برای تبیین ِتفاوت وضعیت «الف» و «ب» کمکی نمیکند.
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بستار علّی فیزیک است که مطابق آن جهان فیزیکی بهلحاظ علّی بسته است و عاملی
خارج از خود تاثیر نمیپذیرد.
اصل بستار علّی فیزیک

از اصل بستار علّی فیزیک تفاسیر متعددی ارائه شده است که نتایج پذیرش آنها با
یکدیگر متفاوت است .برای نمونه پاپینیو 1معتقد است« :اصل بستار علّی فیزیک
میگوید هر اثر فیزیکی دارای یک علّت کافی فیزیکی است» (پاپینیو ،2001 ،ص )23و
بیشاپ 2اصل بستار علّی فیزیک را اینگونه تعبیر میکند که« :تمام معلولهای فیزیکی
بهطورکامل توسط یقوانین پایهای فیزیک و رویدادهای فیزیکی متعین میشوند» (بیشاپ،
 ،2006ص .)1پذیرش هریک از این تفاسیر ،نتایج روششناختی و وجودشناختی
متفاوتی به دنبال دارد .برای آنکه دیده میشود انکار نقش تبیینی هویات فراطبیعی
مستلزم باور به چه تفسیری از اصل بستار علّی فیزیک است و چه نتایجی در پی دارد،
الزم است این اصل به صورت دیقیق تشریح شود؛ ولی پیش از آن ،طرح دو مقدمه
توضیحی درباره رابطه طبیعتگرایی روششناختی و اصل بستار علّی فیزیک الزم است.
بحث نخست یقابل طرح این است که اصل بستار علّی بر مبنای تمایز میان
«فیزیکی» و «غیرفیزیکی» بیان میشود؛ درحالیکه در نظریه طبیعتگرایی ما با
تقسیمبندی «طبیعی» و «فراطبیعی» روبهرو هستیم .باید دید که چطور میتوان
ادعاهای منسوب به این دو دستهبندی را با یکدیگر مرتبط کرد .در بیشتر تفاسیر اصل
بستار علّی فیزیک ،منظور از «فیزیکی» هویاتی است که دارای تحقق فیزیکی هستند و
به همین دلیل میتوانند موضوع یقوانین فیزیکی یقرار بگیرند.
از سوی دیگر با وجود دشواریهایی که برای تعریف دیقیق واژه «طبیعی» و
«فراطبیعی» وجود دارد ،می توان گفت بر سر اینکه هویات طبیعی دارای تحقق فیزیکی
و هویات فراطبیعی فایقد تحقق فیزیکی هستند توافق وجود دارد .بنابراین ،هرچند مرز
مصادیق این واژگان تا حدی مبهم است و شاید نتوان ادعا کرد که معادل یکدیگر
هستند؛ ولی میتوان گفت مصادیق یکدیگر را تا حد خوبی پوشش میدهند و ازاینرو
میتوان از حکم به بیتاثیری علّی هویات فراطبیعی به اصل بستار علّی فیزیک رسید.
1. Papineau
2. Bishop
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از سوی دیگر ممکن است گفته شود باور به طبیعتگرایی شناختی بر پذیرش اصل
تمامیت فیزیک داللت میکند که اصلی ضعیفتر از اصل بستار است .مارکوس 1این دو
اصل را اینگونه شرح میدهد که مطابق اصل تمامیت فیزیکی تمام زنجیرههای علّی
منتهی به یک رویداد فیزیکی و ارتباط علّی آنها با یکدیگر با توسل به یک تئوری
فیزیکی درست بهطورکامل یقابل تبیین هستند و مطابق اصل بستار علّی فیزیک
رویدادهای فیزیکی نمیتوانند با رویدادهای غیرفیزیکی تعامل علّی داشته باشند.
به سخن دیگر میتوان تفاوت این دو اصل را اینگونه بیان کرد که مطابق اصل
تمامیت فیزیکی برای تبیین رویدادهای فیزیکی نیازی نیست که از حوزه تبیینهای
فیزیکی خارج شویم؛ درحالیکه مطابق اصل بستار علّی فیزیک این اشتباه است که برای
تبیین رویدادهای فیزیکی از حوزه تبیینهای فیزیکی خارج شویم (مارکوس،2002 2،
ص2و .)3شاید تصور شود باور به طبیعتگرایی روششناختی مستلزم باور به تمامیت
علّی فیزیک است و نه لزوماً اصل بستار علّی فیزیک؛ به سخن دیگر طبیعتگرایی
روششناختی عوامل فیزیکی را برای تبیین پدیدههای فیزیکی کافی میداند و از اینرو
هویات غیرفیزیکی را از دامنه تبیین علمی کنار میگذارد و این منافاتی با پذیرش نقش
علّی آنها ندارد.
در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت که پذیرش نقش علّی هویات غیرفیزیکی به
این معناست که آنها در چگونگی ویقوع پدیدههای جهان فیزیکی موثرند و سیر
تحوالت جهان فیزیکی مستقل از این عوامل نیست؛ زیرا نمیتوان به نقش علّی یک
عامل معتقد بود؛ ولی آن را در ویقوع یا عدم ویقوع و چگونگی تغییرات پدیده بیاثر

دانست .بنابراین ،اگر تاثیر علّی هویات غیرفیزیکی در جهان فیزیکی پذیرفته شود ،نمی-

توان نقش آنها را در تبیین این پدیدهها نادیده گرفت (جونز ،2001 ،3ص.)3
به سخن دیگر فرض تمامیت فیزیکی برای طرد تبیینی هویات فراطبیعی کفایت
نمیکند و آنچه طبیعتگرایی روششناختی را توجیه میکند باور به اصل بستار علّی
فیزیک است .با این حال شاید گفته شود میتوان در سطوحی خاص که موضوع
تبیینهای علمی است ،عل یّت هویات فراطبیعی را انکار کرد و در سطوحی دیگر امکان
1. Eric Marcus
2. Marcus
3. Jones
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فعالیت علّی آنها را پذیرفت؛ بهگونهایکه در تبیینهای علمی نیازی به استفاده از این
عوامل وجود نداشته باشد .در این صورت باید دید که کدام تفسیر از اصل بستار علّی
است که مبنای طبیعتگرایی روششناختی یقرار گرفته است .در ادامه این مسئله
مشخص میشود.
گارسیا 1در مقاله «اصل بستار از نمای نزدیک »2با تمرکز بر انواع علیت ،تفاسیر
متفاوتی از اصل بستار علّی ارائه میدهد .او بین علیّت با واسطه و بیواسطه تمایز یقائل
میشود .ازآنجاکه علیّت دارای ویژگی تراگذری است ،تمام حلقههایی که با رابطه
علیّت به هم متصل شدهاند و سرانجام یک معلول را پدید میآورند ،علّت آن به شمار
میآیند .بنابراین ،ویقتی بدون توضیح اضافی از علیّت سخن گفته میشود میتواند هم
شامل علیّت بیواسطه و هم باواسطه شود (گارسیا ،2012 3،ص  .)01در تعریف پاپینیو
از اصل بستار دیده میشود که تنها روی وجود یک علّت فیزیکی کافی تاکید شده است
و درباره باواسطه یا بیواسطه بودن آن یقیدی ذکر نشده است .پس طبق این تعریف
وجود حلقههای واسطه غیرفیزیکی در زنجیره پیشینیه علّی یک رویداد فیزیکی مجاز
خواهد بود؛ زیرا با وجود این حلقههای غیرفیزیکی نیز همچنان علّتهای فیزیکی
باواسطه برای رویداد یادشده وجود خواهد داشت.
ولی برای نمونه تعریف کیم بهگونهای است که وجود هر حلقه غیرفیزیکی در
پیشینه علّی یک رویداد را طرد میکند« :هر رویداد فیزیکی را که در نظر بگیرید و
پیشینه علّی یا آینده علّیاش را دنبال کنید هرگز از حوزه فیزیکی خارج نخواهید شد .به
عبارت دیگر هیچ زنجیره علّی هرگز مرز میان فیزیکی و غیرفیزیکی را یقطع نمیکند»
(کیم ،1001 ،4ص .)20این تعریف از اصل بستار ،یقویتر از تعریف پاپینیو است؛ زیرا
روی تماماً فیزیکی بودن زنجیرههای علّی منتهی به رویدادهای فیزیکی تاکید میکند.
گارسیا این تعریف را «اصل بستار علّی فیزیک خالص» نام میگذارد.
اگر پذیرفته شود که عوامل غیرفیزیکی میتوانند بهعنوان حلقههای واسط در زنجیره
علّی منتهی به رویدادهای فیزیکی نقش ایفا کنند ،آنگاه نمیتوان نقش تبیینگر آنها را
بهکلی انکار کرد؛ زیرا حلقه یا حلقههای غیرفیزیکی نیز همارز و همجایگاه با حلقههای
1. Robert Garcia
2. Closing in on Closure
3. Garcia
4. Kim
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فیزیکی در پیدایی معلول موثر بوده و ازاینرو به همان میزان میتوانند نقش تبیینگر
داشته باشند .بر این اساس ،برای اینکه بتوان باور به طبیعتگرایی روششناختی و
حذ

هویات فراطبیعی از تبیینهای علمی را حفظ کرد ،باید اصل بستار علّی خالص

را پذیرفت .در تقسیمبندی دیگر گارسیا به تدیقیق مفهوم کفایت علّی پرداخته است .او
بر اساس دو برداشت از کفایت علّی دو تعریف متفاوت از اصل بستار علّی خالص ارائه
میدهد:
الف .به ازای هر رویداد فیزیکی ،یک علّت فیزیکی کافی وجود دارد؛ بهگونهایکه
ویژگیهای فیزیکی آن علّت یک شرط  INUS1برای رویداد یادشده به شمار میآیند؛

ب .به ازای هر رویداد فیزیکی ،یک علّت به لحاظ فیزیکی کافی وجود دارد؛ به-

گونهایکه ویژگیهای فیزیکی آن علّت برای پیدایی رویداد یادشده کفایت میکنند.
در تعریف نخست آنچه اهمیت دارد تحقق فیزیکی علّت است و ویژگیهای
فیزیکی علّت بهعنوان شرایط  INUSدر ایجاد معلول نقش دارند .2بنابراین ،نمیتوان
آنها را به تنهایی برای ویقوع معلول کافی دانست و با وجود آنکه در عر

علّت به

شمار میآیند؛ ولی در وایقع فضای نقشآفرینی علّی برای ویژگیهای غیرفیزیکی علّت
یادشده و همچنین عوامل غیرفیزیکی دیگر نیز وجود دارد و تمامی این عوامل در کنار
هم مویقعیتهای کافی برای ویقوع معلول را تشکیل میدهند؛ ولی تعریف دوم شرطی
یقویتر از تحقق فیزیکی مطرح میکند .در اینجا اهمیت ویژگیهای فیزیکی علّت در
تحقق معلول مورد تاکید یقرار گرفته است و این ویژگیها به تنهایی برای ایجاد معلول
کافی دانسته شدهاند.
1. Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient set of conditions
 .2اصطالح  INUSابداع مکی در مقاله «علتها و شرایط» است .برای توصیف آنچه در گفتگوهای روزمره و ادبیات علمی از
رابطه علیّت میان دو رویداد مراد میشود .مکی میگوید برای هر رویداد مجموعههایی از شرایط وجود دارند که بریقراری هار
یک برای آن رویداد کفایت میکنند درحالیکه ضروری نیستند (برای نمونه برای آتش گرفتن یک خانه میتوان مجموعههاای
مختلفی از شرایط را تصور کرد که ویقوع هر یک منجر به آتشسوزی میشوند؛ مانند آتش گارفتن آشاپزخانه ،سارایت آتاش
شومینه ،اتصالی سیمکشی برق و ...ولی هیچکدام برای ویقوع آتشسوزی ضروری نیستند .).هر یک از این مجموعاههاا شاامل
شرایطی هستند که برای کفایت علّی آن مجموعه ضروری هستند؛ درحالیکه به خودی خود کاافی نیساتند و در کناار عوامال
دیگر به آن مجموعه کفایت علّی میبخشند (برای نمونه داغ شدن سیمکشی برق به تنهایی برای آتشسوزی کافی نیست؛ بلکه
در کنار وجود مواد اشتعالپذیر ،اکسیژن و  ...مجموعه شرایط کافی برای آتشسوزی را فراهم میکند) .هنگاامی کاه رویادادC
علّت رویداد  Eدانسته میشود که  Cشرط  INUSبرای  Eباشد و به سخن دیگر عضوی ضروری و نه کافی از مجموعاهای از
شرایط باشد که این مجموعه برای ویقوع رویداد  Eکافی هستند ولی ضروری نیستند (مکی.)1062 ،
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در صورت پذیرش تعریف اول از اصل بستار ،با وجود اینکه برای هر رویداد
فیزیکی مجموعهای از ویژگیهای فیزیکی و محل تحقق آنها بهعنوان علّت به رسمیت
شناخته میشود؛ ولی همچنان میتوان به نقش علّی عوامل غیرفیزیکی نیز یقائل شد
(گارسیا ،2012 ،ص 100و  .)101به سخن دیگر بر اساس این تعریف عوامل فیزیکی

لزوماً علّت کافی برای ویقوع هر پدیده محسوب نمیشوند و در مویقعیتهای مشابه به-
لحاظ فیزیکی ،تمایز در وضعیت عوامل و نیروهای غیرفیزیکی میتواند در ویقوع
رویداد نهایی تعیینکننده باشد.
در این صورت عوامل غیرفیزیکی در تبیین چرایی ویقوع رخدادها در مقایسه با
وضع مقابلشان نقش ایفا خواهند کرد و بنابراین در تبیینهای علمی میتوانند نقش
موثری داشته باشند .ازآنجاکه این نتیجه در تعارض با طرد تبیینی هویات فراطبیعی
است ،برای پایبندی به طبیعتگرایی روششناختی اینجا نیز باید تعریف دوم از اصل

بستار علّی پذیرفته شود که گارسیا آن را «اصل بستار علّی خالص و اکید» نام می-
گذارد (همان ،ص.)101
افزون بر این ،گارسیا تمایز دیگری را نیز در تعریف اصل بستار علّی مطرح میکند.
این بار او حوزه بریقراری اصل بستار را محل تمایز یقرار میدهد .به این ترتیب میان
نسخهای که اصل بستار را در تمامی دامنه هویات فیزیکی بریقرار میداند و نسخهای که
این اصل را در سطحی از وایقعیت فیزیکی بریقرار میداند تفکیک یقائل میشود .برخی
فالسفه معتقدند اصل بستار علّی ویقتی باورپذیرتر است که در سطحی میکرو -فیزیکی
(برای نمونه سطح کوانتومی) مطرح شود و در وایقع این سطح را بهلحاظ علّی بسته
میدانند؛ درحالیکه برخی دیگر مانند کیم معتقدند اصل بستار در تمام حوزه وایقعیات
فیزیکی و در تمام زمانها بریقرار است (همان ،ص.)103
با توجه به اینکه مسائلی که علم تجربی به دنبال تبیین آن است به سطح خاصی از
حوزه فیزیکی محدود نمیشود و تمام رویدادهای جهان هستی در هر زمانی و در هر
سطحی (از سطوح میکروفیزیکی تا زیستشناختی ،ذهنی و اجتماعی) موضوع پژوهش
علمی یقرار میگیرند ،برای اینکه طرد هویات فراطبیعی از تبیینهای علمی معقول باشد
الزم است که نقش علّی این هویات در تمامی سطوح انکار شود و به سخن دیگر حوزه
فیزیکی در تمام سطوح وایقعیات فیزیکی و در تمام زمانها بسته فرض شود.
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بر اساس مطالب پیشگفته ،طبیعتگرایی روششناختی مبتنی بر پذیرش «اصل
بستار علّی فیزیک خالص و اکید ،در دامنه» است .تعاریف حدایقلیتر از این اصل،
عقالنیت طرد هویات فراطبیعی از تبیینهای علمی را توجیه نمیکنند؛ زیرا براساس آنها
همچنان هویات فراطبیعی میتوانند به نوعی در فرآیندهای علّی منتهی به رویدادهای
فیزیکی نقش داشته باشند و ازاینرو کنار گذاشتن آنها از تبیین به منزله حذ

بخشی از

وایقعیت مرتبط با رویدادهای تبیینخواه است.
طبیعتگرایی روششناختی و قرینهگرایی

براساس «اصل بستار علّی فیزیک خالص و اکید در حوزه دامنه» هویات فراطبیعی
هیچ اثر علّی در ایجاد هیچ سطحی از وایقعیت جهان طبیعی و در تمام زمانها ندارند.
در وایقع این اصل هرگونه تاثیرگذاری علّی هویات فراطبیعی بر جهان طبیعی را انکار
کرده و جهان طبیعی را بهلحاظ علّی کامالً ایزوله از حوزه فراطبیعی میداند .اکنون باید
دید با فرض بیتاثیری هویات فراطبیعی در جهان طبیعی ،باور به وجود این هویات
میتواند توجیه داشته باشد یا خیر؟ ازآنجاکه این پرسش توجیهپذیری یک باور خاص
را بررسی میکند ،برای پاسخ به آن نیازمند نظریهای معرفتشناختی درباره باور موجه
است .برای یافتن این نظریه معرفتی به طبیعتگرایی روششناختی بازمیگردیم.
در حالت کلی میان روششناسی و معرفتشناسی رابطهی دوسویهای وجود دارد .از
سویی بر اساس اینکه بهلحاظ معرفتشناختی چه چیزی بهعنوان توجیه باور پذیرفته
شود ،مالکهایی برای روشهای کسب معرفت و شواهد مرتبط و نامرتبط به دست
میآید که چهارچوبی برای روششناسی به دست میدهد .از سوی دیگر هر
روششناسی فرضهای معرفتشناختی آشکار یا پنهانی دارد که به آن روششناسی
اعتبار میبخشد .با پذیرش هرگونه روششناسی (حتی به دالیلی غیر از دالیل معرفتی،
برای نمونه دالیل عملگرایانه) استانداردها و معیارهای خاصی برای باور موجه فرض و
در وایقع پیشفرضهای معرفتشناختی همراه با آن نیز پذیرفته میشود.
اکنون باید دید طبیعتگرایی روششناختی چه داللتهای معرفتشناختیای دارد
تا بر اساس این به سوال اصلی این بخش از مقاله درباره موجه بودن باور به وجود
هویات فراطبیعی پاسخ گفته شود .براساس طبیعتگرایی روششناختی علم تجربی تنها
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روش یقابل اعتماد برای شناخت وایقعیات جهان است .بنابراین ،تنها گزارههایی معتبرند
که صدق آنها از روش علمی به دست آمده باشد .مالکی که برای علمی بودن نظریات
ارائه می شود نیز ،ابتنای آنها بر تجربه و محدودشدنشان به استفاده از هویات ،نیروها و
سازوکارهای طبیعی است .به سخن دیگر طبیعتگرایی روششناختی تجربه دینی و
وحی را بهعنوان منبع معرفتی نمیپذیرد و کنار میگذارد .در نتیجه آنچه بهعنوان منبع
معرفتی معتبر و مجاز بایقی میماند تجربیات حاصل از بهکارگیری حواس پنجگانه است
که توسط ریاضیات ،هندسه و منطق صورتبندی شدهاند .اگرچه بر سر این مسئله که
آیا وایقعاً نظریههای علمی از تجربه دینی و وحی تاثیر میپذیرند یا خیر و میزان این
تاثیرپذیری چه حد است ،منایقشههایی وجود دارد؛ ولی مسلم این است که مطابق
طبیعتگرایی روششناختی اوالً ارجاع مستقیم به گزارههای حاصل از وحی در نظریات
علمی مجاز نیست و ثانیاً اگر هم این گزارهها به صورت پیشفرض در ذهن دانشمندان
هنگام ارائه نظریه علمی وجود داشته باشند ،و متافیزیک پشتیبان نظریه را تشکیل دهند،
برای آنکه نظریه حاصل علمی محسوب شود باید اعتبار خود را از تجربه کسب کنند.
بنابراین ،حتی با پذیرش اینکه برخی گزارههای حاصل از وحی در شکلگیری نظریات
علمی نقش دارند ،باز هم اعتبار خود را از تجربه میگیرند و نه منابع اصیل خود.
به این ترتیب ،میتوان گفت داللتهای معرفتی طبیعتگرایی روششناختی ما را به
سمت نظریه یقرینهگرایی معرفتشناختی رهنمون میکند .براساس این نظریه توجیه
معرفتی یک گزاره توسط یقرینههایی که فرد برای باور به آن گزاره دارد تعیین میشود
(فلدمن و کانی ،1012 ،1ص .) 12فرض کلیفورد 2در مقاله «اخالق باور» تجربی بودن
یقرینههای مورد نیاز برای توجیه معرفت است؛ البته او میپذیرد که تمام باورهای ما
حتی سادهترین آنها فراتر از حد تجربه میروند و این را ویژگی اجتنابناپذیر باور
میداند؛ ولی برای این فراروی محدودهای را مشخص میکند و باور به یک گزاره را به
این شرط مجاز میداند که از تجربیات شخصی به عالوه فرض یکنواختی طبیعت به
دست آمده باشد .او درباره باورهای مورد نیاز برای زندگی روزمره همچون اصول رفتار
با انسانها و طبیعت نیز معتقد است که کنکاش تجربی آنها را تضعیف نمیکند.

1. Fledman and Conee
2. Clifford
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از دیدگاه کلیفورد در بسیاری موارد وظیفه ما تنها عمل بر اساس احتماالت و
تصحیح باور خود بر اساس نتیجه عمل است و در مورد اصول رفتار اجتماعی نیز این
روند منجر به شکلگیری نوعی اطمینان عملی میشود .به همین دلیل حفظ این باورها
را بینیاز از دخالت ایمان میداند (کلیفورد ،1116 ،ص7و .)1در وایقع ،کلیفورد در
مقابله با ایمان به عنوان توجیه برخی باورهای فرارونده از حدود تجربه ،بر اصل
یکنواختی طبیعت تکیه میکند و آن را ضامن نتیجهبخشی و کفایت تجربه بهعنوان
یقرینه موجهساز باورها میداند .فلدمن و کانی نیز بهعنوان مدافعان یقرینهگرایی ،باورهای
ناشی از درونبینی را هرچند از روش یقابل اعتمادی حاصل شده باشند ،فایقد مبنای
مناسب میدانند و نقطه یقوت یقرینهگرایی را طرد چنین باورهایی میدانند (فلدمن و
کانی ،1012 ،ص.)30
یقرینهگرایی یک استاندارد معرفتی برای هدایت وضعیت عقیدتی ارائه میدهد و این
استاندارد الزاماتی را با خود به همراه دارد .مطابق این استاندارد وضعیت معرفتی هر
شخص متناسب با یقراینی است که در دست دارد .بنابراین ،فرد ملزم است به چیزهایی
باور داشته باشد که برای آنها یقرینه مرتبط دارد .در نتیجه توجیه داشتن گزاره و الزام به

باور به آن معادل یکدیگر خواهند بود (همان ،ص .)10همچنین به عقیده آنها همان-
طورکه وجود شاهد تجربی ما را ملزم به پذیرش یک گزاره میکند ،یکسان بودن

شواهد تجربی موید و نقیض برای تردید درباره یک گزاره ،و فقدان شاهد تجربی برای
انکار یک گزاره الزامآور هستند (همان ،ص.)12
بنابراین ،میتوان گفت بر اساس یقرینهگرایی ما ملزم هستیم به گزارههایی که برای

آنها شاهد تجربی نداریم ،باور نداشته باشیم .چنان که هوک نیز معتقد است« :نه
طبیعتگرایی فلسفی و نه علم ادعا نمیکنند که تنها چیزی که یقابل مشاهده است وجود
دارد ...اما هر دو می گویند شاهدی برای ادعای وجود چیزی که هیچ اثر مشاهده پذیری
ندارد ،نیست» (فارست ،2000 ،ص.)0
بهاینترتیب یقرینهگرایی با حذ

وحی و شهود از منابع معرفتی و تاکید بر جایگاه

انحصاری تجربه در توجیه باورها ،بیانی معرفتشناختی از پیشفرضهای موجود در
طبیعتگرایی روششناختی ارائه میدهد .اکنون به پرسش اصلی این بخش بازمیگردیم
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تا ببینیم آیا با توجه به پذیرش عدم نقش علّی هویات فراطبیعی در جهان طبیعی ،باور
به وجود این هویات توجیهپذیر است؟
با مشخص شدن پیشفرضهای معرفتی طبیعتگرایی روششناختی پاسخ به این
پرسش سرراست خواهد بود .درصورتیکه هویات فراطبیعی فایقد هرگونه نقش علّی در
جهان طبیعی دانسته شود ،نمیتوان برای آنها یقدرت اثرگذاری در هیچ جنبهای از
وایقعیت در هیچ زمانی یقائل بود .در نتیجه هیچ یقرینه تجربهپذیری برای وجود این
هویات نمیتوان به دست آورد و به سخن دیگر امکان دستیابی به چنین یقرینهای علی
االصول منتفی خواهد بود؛ زیرا بیاثر بودن علّی این هویات باعث میشود تا بودن و
نبودنشان در وایقعیات جهان طبیعی منعکس نشود و در نتیجه نمیتوان یقرینهای تجربی،
که موید وجود آنها باشد ،یافت.
از سوی دیگر پذیرش طبیعتگرایی روششناختی ما را ملزم میکند تنها به
گزارههایی باور داشته باشیم که برای آنها یقرینه تجربی مویّد داریم .این وضعیت ما را به
سادگی به سمت انکار وجود هویات فراطبیعی هدایت میکند که همان نظریه
طبیعتگرایی متافیزیکی است .البته باید توجه داشت که حکمی که از طبیعتگرایی
روششناختی نتیجه میشود ،خود ادعای اصلی طبیعتگرایی متافیزیکی نیست؛ بلکه
لزوم پذیرش این ادعاست .به سخن دیگر از استدالل گفتهشده ،عدم وجود هویات
فراطبیعی نتیجه نمیشود؛ بلکه موجه بودن انکار این هویات و در نقطه مقابل ناموجه
بودن باور به وجود این هویات یا الادریگری درباره آنها نتیجه میشود .بهاینترتیب
اثبات میشود که بین پذیرش طبیعتگرایی در حوزه روششناسی و پذیرش این نظریه
در حوزه متافیزیکی رابطه استلزام وجود دارد؛ زیرا اگر بخواهیم یک طبیعتگرای
روششناختی باشیم ،ناچار پیشفرضهای حامی آن را نیز باید بپذیریم و مطابق این
پیشفرضها پذیرش جهانبینی طبیعتگرایانه اجتنابناپذیر خواهد بود.
بنابراین ،بهرغم اینکه موضوع نظریه طبیعتگرایی روششناختی روش علم است و
در نگاه نخست به نظر میرسد فایقد ادعای متافیزیکی است ،ولی با شرح ادعای آن و
داللتهای معرفتشناختی مستتر در آن مشخص میشود که الزمه پذیرش
طبیعتگرایی روششناختی ،انکار وجود هویات فراطبیعی است که موضعی
وجودشناختی و همان طبیعتگرایی متافیزیکی است .چنانکه فارست نیز اشاره میکند:
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«اگر عوامل علّی فراطبیعی بهلحاظ روششناختی مجاز باشند ،جهانی که به دنبال تبیین
آن هستیم جهانی نا-طبیعی خواهد بود .در مقابل اگر تنها عوامل علّی طبیعی به لحاظ
روششناختی و معرفتشنا ختی برای تببین مشروع باشند ،تنها یک متافیزیکی
طبیعتگرایانه به لحاظ فلسفی توجیهپذیر است» (فارست ،2000 ،ص.)6
جمعبندی

این مقاله در پی آن است که نشان دهد پذیرش طبیعتگرایی روششناختی ،مستلزم
پذیرش طبیعتگرایی متافیزیکی است .برای این منظور پس از مشخص کردن تعاریف،
ادعای اصلی طبیعتگرایی روششناختی مبنی بر حذ

هویات فراطبیعی از نظریههای

علمی مطرح شد .نظریههای مختلفی که درباره تبیین علمی ارائه شدهاند میان علیّت و
تبیین رابطه وثیقی یقائلند؛ بهطوریکه حتی برخی تبیین را منحصر به استفاده از عوامل
علّی میدانند؛ ولی آنچه مورد توافق همگان است اهمیت نقش عوامل علّی در تبیین
یک پدیده است؛ هرچند بسته به سوال دیقیق تبیین ،برخی از عوامل علّی بهعنوان
تبیینگر اهمیت پیدا میکنند .اما طبیعتگرایی روششناختی همه هویات فراطبیعی را از
جایگاه تبیینگر کنار میگذارد و بنابراین ،میتوان گفت این طرد تبیینی به منزله انکار
نقش علّی این هویات در پدید آوردن رویدادهای طبیعی است .این نتیجه را میتوان در
یقالب یقرائتی یقوی اصل بستار علّی فیزیک بیان کرد که مطابق آن نقش علّی این هویات
هم بهعنوان زنجیرهای از پیشینه علّی رویدادهای طبیعی ،و هم بهعنوان بخشی از شرایط
الزم برای تحقق این رویدادها و در تمام سطوح وایقعیات طبیعی و در تمامی زمانها
انکار میشود.
ازآنجاکه طبیعتگرایی روششناختی بر یقرینهگرایی معرفتشناختی (با تاکید بر
تجربی بودن یقرینه) داللت میکند که مطابق آن گزارههایی که دارای شاهد تجربی
نیستند باید انکار شوند .از سوی دیگر به این دلیل که هویات فراطبیعی را فایقد نقش
علّی در جهان طبیعی میدانیم ،ناگزیر برای وجود آنها نمیتوان یقائل به امکان وجود
یقرینه تجربی شد؛ در نتیجه پذیرش طبیعتگرایی روششناختی ،انکار وجود هویات
فراطبیعی را ،که همان نظریه طبیعتگرایی متافیزیکی است ،نتیجه میدهد.
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بنابراین ،هرچند برخی معتقد هستند پذیرش طبیعتگرایی روششناختی متکی بر
دالیل عملگرایانه بوده است و به همین دلیل الزامی در حوزه باورهای متافیزیکی
ندارد ،ولی باید توجه داشت که هر نظریه روششناسی بهصورت اجتنابناپذیری
دربردارنده پیشفرضهای متافیزیکی و معرفتشناختی است ،هرچند که ممکن است
در تمامی موارد نتوان این پیشفرضها را به نظریه خاصی در حوزه متافیزیک یا
معرفتشناسی نسبت داد .اما هر روششناسی چهارچوبی برای کسب معرفت ارائه
می دهد و برای آنکه معتبر باشد و معطو

به موفقیت بودن آن توجیه داشته باشد ،الزم

است فرضهایی درباره هویات موجود در جهان و ارتباط آنها با یکدیگر داشته باشد و
همچنین مالکهایی را برای معرفت یقابل اعتماد لحاظ کرده باشد .درباره طبیعتگرایی
روششناختی نیز دیدیم که بهرغم انگیزههایی که برای خنثی دانستن آن بهلحاظ
متافیزیکی وجود دارد ،شرح ادعای طبیعتگرایی روششناختی پیشفرضهای
متافیزیکی پنهان آن را آشکار میکند و نشان میدهد پذیرش این روششناسی مستلزم
پذیرش طبیعتگرایی متافیزیکی است.
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