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چکیده
طبیعتگرایی روششناختی مهمترین ویژگی علم معاصر است که براساس آن شناخت و
تبیین جهاان طبیعای ط از ار طریال علاع طبیعای موجاه اسات و اساتفاون ار رگو اه امار
ماورائی ،ما ناد خادا و طعاع او ،ور شاناخت طبیعات ماناو اسات .ور حاا حارار ایان
خصیصه یک قالب و ابَرپاراوایم بارا علام مادرن اسات .براسااس ایان ابَرپااراوایم ،ار
طعالیت معرطتی که بخوا اد شایتاتع عناوان علام شاوو ،بایاد ایان روش را رعایات کناد.
مفهومشناسای طبیعاتگرایای روششاناخ تی بارا طهام بهتار پدیادچ پی یادچ علام و یا
ظریه پروار ورمورو علم وینی مهم و حیاتی است .طبیعتگرایی روششاناختی معااو
با برخی ار م و ت ،ما ند پوریتیویتم یا طبیعت گرایی علای ،اشتبان گرطتاه مایشاوو .ور
این وشتار بیان خوا د شد که رچند طبیعتگرایی روششناختی شبا ت اایی باا روش
تجربی ،تجربه گرایای طلتافی و علاای ،پوریتیویتام ،پوریتیویتام منط ای ،علامگرایای،
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طبیعتگرایی علای و طبیعتگرایی تتیشناختی وارو ،اما با آ ها متفاوت اسات .اد
این م اله جلوگیر ار برخی خلز ا ور طضا علاای کشاور ور بیاان ویژگای اا علام
است.
واژگان کلیدی :طبیعتگرایی روششناختی ،علم و وین ،علم وینی ،طبیعتگرایی
علای ،تجربهگرایی ،طبیعتگرایی طلتفی.

مفهوم شناسی طبیعت گرایی روششناختی به مثابه یک ابرپارادایم برای علم مدرن/سید مصطفی میرباباپور
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مقدمه

باهجرئاات مایتااوان گفات کااه ور طضاا علاام معاصار ،اعاام ار علاوم طبیعاای و ا تااا ی،
طبیعتگرایی روششناختی یک اصع رمالرعایه و قطعی برا ایان علاوم شاناخته شادن
است و اساسا علوم جدید که ور محیز ا آکاومیک و وا شگا ی تعلیم واون میشاو د،
بدون روش طبیعت گرایا ه ،صالحیت حضور ور محیز اا آکاومیاک را دار ادی ریارا
بدون رعایت این اصع ،ایتوان آ ه را که عنوان پراطتخار علم وا تته میشاوو باه ایان
وسته ار معرطت ا اطالق کرو .به تعبیر ویگر ،شرط علم بوون یک معرطات ،التا ام آن باه
طبیعتگرایی روششناختی است .اما طبیعتگرایی روششناختی باه چاه معناساتی ایان
روش رچند به قوت ور جامعع وا شاگا ی ماا حضاور وارو ،ولای عناوان طبیعاتگرایای
روشّشناختی چندان برا جامعع وا شپژو ی ما شناختهشدن یتت .معاو این م ولاه باا
پوریتیویتم و یا طبیعتگرایی علای یا تتیشناختی اشتبان گرطته میشوو.
شناخت وقیل مفهوم طبیعتگرایی روششناختی ار این جهت مفید و رم است
که او شناخت پدیدچ پی یدن و مرمور ما ند علم مدرن به شناخت آن وابتته است و
ثا یا برا ظریهپروار ورمورو علم وینی و مرربند آن با علم سکو ر ،یعنی این علم
معاصر ،جایگان این روش باید مشخص شوو .اگر متفکر ورمورو علم وینی سخن
میگوید ،او باید روشن سارو که علم ملت م با طبیعتگرایی روششناختی چه مشکلی
وارو و ثا یا باید شان و د که تبت ظریع او با طبیعتگرایی روششناختی چیتتی یچ
ظریهپروار ور حورچ علم وینی ایتوا د بدون پاسخ واون به این وو سؤا  ،ظریع خوو
را کامع و کاطی بدا دی چون طبیعتگرایی روششناختی یک ابَرپاراوایم برا علم
معاصر است و ر ظریع علم وینی ،بدون توجه به این ابَرپاراوایمی ظریها

اقص و ابتر

است .البته این به آن معنی یتت که ر ظریع علم وینی ررورتا متتل م فی
طبیعتگرایی روش شناختی استی بلکه سخن این است که ور ر ظریها باید جایگان

1. Science
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طبیعتگرایی روششناختی ،و ار طر

م ابع ماوراءگرایی  ،مشخص شوو .به تعبیر

ویگر ور ظریه ا علم وینی باید روشن شوو که ور کجا وا شاند باید به علع طبیعی
متاتک شوو و ورکجا باید یا میتوا د ار علع ماورائی کاک بگیرو و ور کجا باید ر
وو و علت را مد ظر قرار و د.
روشن است که برا

پاسخ به سؤا ت مربوط به جایگان طبیعتگرایی

روششناختی ور علم وینی ،شناخت خوو طبیعتگرایی روششناختی ار ا ایت م دمی
برخوروار است .تا رما ی که معلوم شوو طبیعتگرایی روششناختی چه معنایی وارو،
سخن گفتن ار فی یا اثبات آن بیهوون است .شاید ور ظریه ا علم وینی که ور کشور
ما مطرح شدن ،عنوان طبیعتگرایی روششناختی اشناخته باشدی ولی ور برخی ار
ظریه ا این اصع ،بدون عنوان خاص آن ،مورو توجه قرار گرطته است .ور این م اله
سعی میشوو ور ابتدا مفهوم طبیعتگرایی روششناختی مشخص شوو و ور اوامه برا
ایضاح بیشتر ،تفاوت آن با م و ت مشابه بیان شوو .روشن است که ور این م ام قصد
واور ور مورو ورستی یا اورستی روش طبیعتگرایا ه را داریم و ط ز میخوا یم
مفهوم این اصطالح روشن شوو تا ار خلز با مفا یم مشابه جلوگیر شوو .واور ور
مورو ورستی یا اورستی این روش تنها بعد ار شناخت کامع آن امکانپذیر است.
 .9تعریف

طبیعتگرایی روششناختی 3ار ظر لغو به معنا طبیعتگرایای م یاد باه روششناسای
است ،یا روششناسیا که طبیعتگرایا ه استی اما ور اصطالح عباارت اسات ار «اکتفاا
به علع طبیعی برا تبیین پدیدن اا طبیعای» .رو ویگار ایان تعریاب عباارت اسات ار
«حذ

علاع مااورائی ور تبیاین طبیعات» ) .(Campbell, 2005, p. 492شاایان توجاه

است که آ ه طبیعتگرایی روششناختی بهو با کنار گذاشتن آن است ،ماوراءالطبیعاه
1. Supernaturalism.
2. Methodological Naturalism
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است و ه مابعدالطبیعه .ور طلتفع علم ،بعد ار شکتت پوریتیویتام ،ویگار اوعاا حاذ
مطلل مابعدالطبیعاه و بایاعتباار کاماع آن مطارح یتات .پوریتیویتام مادعی باوو کاه
مابعدالطبیعه بیمعناست و اررشی داروی اما باا طروپاشای گاان پورتیویتاتی ،مابعدالطبیعاه
اررش و جایگااان ووبااارنا یاطاات .ور اار صااورت آ ااه بااهوساایلع قیااد طبیعااتگرایاای
روششناختی ار علم کنار گذاشته میشاوو ،تار

طی یاک یاا ماوراءالطبیعاه 3اسات ،اه

متاطی یک یا مابعدالطبیعه .تفاوت این وو ی بر ا ع تح یال پوشایدن یتاتی مابعدالطبیعاه
مجاوعها ار قواعد تتی شناختی است که اظر به کع وجوو است ،ما ناد اصاع علیات
یا حرکتی اما ماوراءالطبیعه معر

وعی ار موجاووات اسات کاه طراطبیعای تاتند و باا

حواس ظا ر قابع اوراک یتتند.
با این توریح ،عالاان تجربی و طالسفع علم تجربی ور سیاق مدرن آن ،معت د د
اولین و مهمترین ویژگی علم ،اتکا به قوا ین طبیعی و طرایند ا

طبیعی است

)(Pennock; Ruse, 2009, p. 265ی یعنی علم به طبیعتگرایی روششناختی
م ید است و باید این گو ه باشدی یعنی م ور م ام توصیب علم جدید و م ور م ام
توصیه و نجارسار  ،طبیعتگرایی روششناختی قید و ویژگی ررور علم است .علم
با این ویژگی ،طعالیت ا خوو را به تح یل وربارچ طبیعت ار طریل علع طبیعی محدوو
میکند و ار رگو ه وخالت واون امور ماورائی ور این تح ی ات پر ی میکندی چون این
و وخالت را برا علم بیطایدن و حتی مضر میوا د.
طبیعتگرایی روش شناختی ،متراوطات و عناوین مشابهی ی وارو که عبارتا د ار:
ماونگرایی روششناختی ،9الحاو روششناختی 4و الحاو موقت .2این عناوین به یک چی

1. trans physics
2. Supernatural
3. Methodological Materialism
4. Methodological Atheism
5. Provisional Atheism
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اشارن وار دی اما برخی ار ویتندگان به و یلی یکی را بر ویگر ترجیح واونا د و برخی
ار ویتندگان ی با برخی ار این عناوین مخالب تتند.
ور مورو طبیعتگرایی روششناختی حتی ور غرب م کاتر بهصورت متت ع
بحثی مطرح و اثر مکتوب شدن است .مباحث مربوط به این مورو را بیشتر باید ذیع
عنوان مرربند میان علم و غیرعلم و یا متئلع تحدید علم و با کروی اما ور مورو متئلع
تحدید ی مباحث مطرحشدن نور به غنا کاطی رسیدن است .یکی ار و یلی که ما
آثار ریاو ورمورو این ویژگی علم ور وست داریم این است که ور و طیلتوطان علم
و وا شاندان ،طبیعتگرایی روششناختی و الت ام به آن یک اصع مناقشه اپذیر است و
چنان اطاینا ی به این روش وجوو وارو که تا چند پیش اصال کتی ور مورو صحت
آن تروید ایکرو .بهخصوص بعد ار موط یت ا چشاگیر علم ور تبیین و کنتر
پدیدن ا و بهوست واون تکنولوژ

ا خیرنکنندن ،علمِ م ید به روشطبیعتگرایا ه،

علای صحیح و بی عیب تل ی شد و شک و تروید ور اورستی روش این علم ،چنان
امع و می اوو که حتی اگر کتی به مشکالت آن پی میبرو ی ایتوا تت آ ها را
مطرح کند .به تعبیر ویگر ،ذ ن کارکروگرا بشر غربی موط یت یک روش را عالکرو
آن میوا د و چون بنا بر ظا ر ،روش طبیعتگرایا ه ور عالکرو خوو موطل بوون است،
ولیلی برا بحث ورمورو آن وجوو دارو.
البته برخی ،ما ند سنتگرایان متیحی و متلاان ،سخنا ی ور مورو وخالت
ماوراءالطبیعه ور علم مطرح کرونا دی ولی به ر ولیع سخنان آ ان چندان ور جامعع علای
متاو واقع شد و توا تت مشکع ریاو برا طبیعتگرایی روششناختی ایجاو کند.
اما ور وو و ع اخیر وو متفکر جتور متیحی ،به ام ا

آلوین پال تینگا 3و طیلیپ

جا تون 9با این روش مخالفت کرو د و کوشید د اشکا ت آن را شان و ند .این وو،
1. Demarcation problem
) 2. Alvin Plantinga (1932-
) 3. Phillip E. Johnson (1940-
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م ا ت متعدو را ور د این روش وشتها د و موجب شدنا د متفکران برجتتها ما ند
مکمولین  ،مایکع روس ،3وارو ونتیع ،9ویلیام تکر 4و و یع و ت 2ورصدو
پاسخگویی به د ایشان برآیند و ار این طریل باب یک بحث جد را بار کرونا د.
اما طبیعتگرایی روششناختی چه ویژگی ایی را به علم میو دی چالارر 1ار
ویتندگان طلتفع علم ور عصر حارر ،معرطت علای م ید به این روش را چنین توصیب
میکند:
معرفت علمی ،معرفتی اثباتشده است .نظریههای علمی ،به شیوهای دقیق ،از
یافتههای تجربی که با مشاهده و آزمایش به دست آمدهاند ،اخذ میشوند .علم بر
آنچه میتوان دید و شنید و لمس کرد بنا شدهاست .عقاید و سلیقههای شخصی و
تخیالت نظری هیچ جایی در علم ندارند .علم ،عینی است .معرفت علمی معرفت
قابلاطمینانی است؛ زیرا بهطور عینی اثبات شدهاست .به نظر من ،اینگونه
اظهارات گوهر تلقی متداول معاصر از معرفت علمی است( .چالمرز ,9831 ,ص.
.)98
روششناسی طبیعتگرایانه بهدنبال آن است که با اخراج هر آنچه طبیعی و مادی
نیست و اعتقاد شخصی محسوب میشود ،عینیت ،عمومیت ،قدرت پیشبینی و
پیشرفت را برای علم به ارمغان بیاورد .این روش بهگونهای عمل میکند که صدق
گزارههایی را که مربوط به چهرۀ عالم است ،بتوان مستقیماً بدون آنکه ذهنیتها و
اعتقادات در آن دخالت کند ،توجیه و تصدیق کرد(.خاکی قراملکی ,9811 ,ص)38 .

)1. Ernan McMullin (1924-2011
) 2. Michael Ruse (1940-
) 3. Howard J. Van Till (1938-
) 4. William Hasker (1935-
) 5. Daniel Dennett (1942-
) 6. Alan Francis Chalmers (1939-
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این رویکرو بیشتر پ

ار ا الب علای سدن ا شا و م و فد م بر علم غالب

شد .ور این رویکرو گرچه احتاا واون میشوو که توریحات طراطبیعی مهم و اررشاند
باشند ،اما بخشی ار علم به شاار ایرو دی چون طبیعتگرایی روششناختی ار
وا شاندان میخوا د توریحات جهان پیرامو اان را بر پایع آ ه میتوان وید ،سنجید و
راستیآرمائی کرو ،بجویند.
طبیعتگرایی روششناختی یک پاراویم و یا بهتر است بگوییم یک ابَرپاراوایم
برا علم امرور استی چون ت ریبا اع پاراوایم ا ویگر ذیع آن تعریب میشو دی
چنا که روس میگوید« :طبیعتگرایی روششناختی ت ریبا بر اع علم سایه اطکندن
است» ) .(Menuge, 2004, p. 32قدرت این پاراوایم بهگو ها است که جامعع
علای یچ گ ارن یا ظریها را که مشتاع بر ارجا به امور ماورائی باشد ،بر ایتابد.
برطبل این ابَرپاراوایم امور ماورائی ،ار جاله خدا ،طرشته و روح ،ور علم یچ جایگا ی
دار د .یکی ار و یلی که ظریع تکامع با اع واقص و اشکا تی که وارو ،نور
پابرجاست و خووش بهعنوان یک پاراوایم ور علم شناخته میشوو ،این است که براساس
طبیعتگرایی روششناختی به وست آمدن است و نور کتی توا تته به روش
طبیعتگرایا ه ملت م باشد و ظریها برا جا شینی ظریع تکامع ارائه بد دی بهگو ها
که وستکم به ا دارچ ظریع تکامع ور تبیین و پیشبینی موطل باشد.
علم سکو ر ی وقی ا با طبیعتگرایی روششناختی مح ل میشوو .سکو ریته،
اینو یایی شدن و بریدن ار ر آ ه اینو یایی یتت ،ار مؤلفه ا اساسی تادن مدرن
است و ار عناصر اصلی این تادن ،علم استی پ

علم ی باید اینو یایی و سکو ر باشد

و علم سکو ر با طبیعتگرایی روششناختی معنا پیدا میکندی به این معنا که ور علم
باید چی

طراتر ار امور اینو یایی حضور واشته باشد و اع عناصر علم ،اعم ار واون ا،

طرریه ا و ظریه ا ،باید به امور طبیعی و ماو محدوو باشد .کتا ی که ور جامعع

1. Paradigm
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برا خدا و امور

ماورائی شی ور علم پیدا کنندی اما اانطور که گفته شد آ ها ور ابتدا باید تکلیب
خوو را باطبیعتگرایی روششناختی روشن کنند.
ور طبیعتگرایی روششناختی آ ه مورو بحث واقع شدناست و ا جد
ورمورو آن وجوو وارو ،وخالت باور ا و اعت اوات وینی است و البته ور رأس این ا،
باور به خدا و وخالت او ور عالم است .طرطداران طبیعتگرایی روششناختی معت د د
خدا و طعع او ،بهعنوان یک امر ماورائی ،باید ور علم وخالت واشته باشد .وا تته ایاان
ار کتاب م دس ی باید بخشی ار علم باشد« .روش علوم طبیعی اررشی برا این اوعا
قائع یتت که یک پدیدچ خاص یا یک و پدیدچ خاص را باید با توسع به طعع خالق
خداو د تبیین کرو» ) .(McMullin, 2001, p. 168اما مخالفان طبیعتگرایی
روش شناختی ،ما ند پال تینگا ،معت د د حذ

امور ماورائی و باور ا وینی ار تبیین

علای ،ولیع موجهی دارو.
ار لوارم طبیعتگرایی روششناختی ،حذ

علت غایی ار تبیین علای است .علم

بهو با چرایی پدیدن ا یتتی بلکه چگو گی روابز میان پدید ا را بررسی میکندی
اراین رو تبیین غایی و استفاون ار علت غایی ور ظریع علای م بو یتت ( تی, 922 ,
ص) 2 .ی چنا که باربور میگوید« :علم به بررسی د

الهی ایپرواروی ریرا این

مفهوم ،مفهومی یتت که ور بتز ظریه ا علای ثاربخش باشد» (باربور , 913 ,ص.
 .) 12بویع 3ی میگفت« :اگرچه تبیین چرایی ،تبیین کامعتر

وربارچ اشیاء به ما

میو د ،ولی وظیفع علم تجربی پرواختن به چرایی یتت» (باربور , 913 ,ص ،22 .به
ع ار بویع).

) 1. Ian G Barbour (1923-
)2. Robert Boyle (1627-1691
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یکی ویگر ار لوارم روش طبیعتگرایا ه این است که اررش ا اخالقی و وینی را
ار علم خارج میکند و میگوید علم باید با واور
) .(Plantinga, 2010اررش ا و واور

ا

اخالقی ورگیر شوو

ا اخالقی امور ذ نی تتند و برا

عینیت 3علم مشکعرا تتند.
بهطور خالصه میتوان گفت اقتضا طبیعتگرایی روششناختی این است که ر
آ ه طبیعی و ماو

باشد ،ور تبیین علای جایی دارو .ور کار علای باید بهگو ها

عاع کرو که گویی یچ امر ماورائی وجوو دارو و بر این اساس برخی ما ند نتی
مورطی 9و باسیع ویلی 4ار این ویژگی علم با عنوان «الحاو موقت »2یاو کرونا د
).(Murphy, 2001, p. 464
پال تینگا ور بیا ی ،ار قو طرطداران طبیعتگرایی روششناختی ،این روش را
وارا سه مؤلفه میوا د . :مجاوعه واون ا

ظریع علای را ایتوان به خدا ،امور

ماورائی یا آ ه ار طریل وحی میوا یم ،ارجا واوی  .3ظریع علای مناسب باید به خدا،
امور ماورائی یا آ ه ار طریل وحی میوا یم ،ارجا و دی  .9اطالعات پایه و رمینها
یک ظریع علای باید شامع خدا ،امور ماورائی یا آ ه ار طریل وحی میوا یم ،شوو
) .(Plantinga, 2010بر اساس این ت ریر ،خدا ،امور ماورائی و معار

وحیا ی

به یچوجه باید شی ور علم واشته باشند.
ت ید علم به طبیعتگرایی روششناختی به این مطلب برمیگروو که طیلتوطان علم
ویژگی جدایی اپذیر علم را «است راء» میوا ند .علم یکنواختی ا طبیعت را مطالعه
میکند .روشی که علم با آن به یکنواختی ا طبیعت وست مییابد ،است راء است

1. Subjectivity
2. Objectivity
) 3. Nancey Murphy (1951-
)4. Basil Willey (1897-1978
5. Provisional Atheism
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(کاپالد  , 912 ,ص ،9 1 .به ع ار رشع) .بنابراین میتوان گفت معرطت علای ر
آن چی

است که بهوسیلع است راء بهوست آید و ور غیر این صورت ،معرطت طلتفی،

الهیاتی ،اطتا ه و  ...است و ارآ جاکه خدا و طعع او و ی

ر امر ماورائی ور محدووچ

است راء قرار ایگیر د ،ار محدووچ علم ی خارجا د .البته بار م طرطداران
طبیعتگرایی روششناختی تأکید میکنند استفاون ار است راء ط ز برا تعیین محدووچ
پژو شی علم است و ه مبنایی برا معرطت.
طبیعتگرایی روششناختی ،اانطور که ار اساش برمیآید و چنا که مداطعان
آن مدعی شدنا د ،قرار است ط ز یک رابطع روششناختی باشد و ه معیار برا
تشخیص آ ه وجوو وارو و آ ه وجوو دارو .بر این اساس ،اکثر طرطداران این
رویکرو مدعی تتند ،طبیعتگرایی روششناختی تنها روش ورست برا پیگیر علم
است و اطراو

ما ند مایکع روس و ار ان مکمولین معت د د علم بهولیع این

طبیعتگرایی روششناختی ،یچ رمع تتیشناختی راجع به ماوراء طبیعت دارو و
به یچوجه و لت ایکند که امر ماوراء طبیعت وجوو وارو یا وجوو دارو .شاید
بتوان وجوو یا عدم ماوراء طبیعت را ار ران ویگر اثبات کروی ولی علم چنین قدرت و
رسالتی دارو .البته ماکن است که روش طبیعتگرایا ه ار وعی متاطی یک ما ند الحاو یا
وئیتم استنتاج شوو ،ولی خوو این روش یچ استل ام متاطی یکی دارو.
طبیعتگرایی روششناختی اصرار میکند کسی که کار علمی میکند ،کسی باشد
که از همۀ ارجاعات دینی و الهیاتی اجتناب و مخصوصاً نقش خدا در خلقت را
[موقتاً] انکار کند .این سخن به این معنا نیست که خدا نقشی در خلقت ندارد؛ بلکه
به این معناست که ازآنجاییکه علم ،امری است که از طریق عمل به
طبیعتگرایی روششناختی شکلگرفته است ،هیچ فضایی برای سخن گفتن از
خدا در آن وجود ندارد(Ruse, 2001, p. 365) .

وو وسته با چنین روشی که بهطور موقت ،طعع خدا و باور ا وینی را اویدن
میگیرو ،مخالب تتند .وستع او جاعی ار وینباوران تتند که معت د د آ ه ور
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مورو خدا میوا ند و ار طریل وحی وریاطت کرونا د ،باید ور علم وخالت واشته باشد و
به یچوجه باید اویدن گرطته شوو .اینها معت د د یچ ولیع موجهی برا کنار گذاشتن
بخشی ار معرطتاان که ار وحی و ماواء بهوست آورونایم وجوو دارو .وستع ووم ی
ماونگرایان علای ما ند باربارا طورست تتند که معت د د طبیعتگرایی روششناختی به
طبیعتگرایی تتیشناختی 3منتهی میشوو .یعنی وقتی با این روش طبیعتگرایا ه به
سراغ شناخت طبیعت میرویم ،حتاا به این تیجه میرسیم که چی

غیر ار طبیعت ور

عالم وجوو دارو .به عبارت ویگر این گرون ایخوا ند حذ

وینی و

باور ا

بهخصوص وجوو خدا و طعع او موقتی باشد و طبیعتگرایی روششناختی صرطا ور حد
یک روش باقی باا دی بلکه معت د د اقتضا این روش این است که به طبیعتگرایی
تتیشناختی منتهی شوو ).(Forrest, 2000
روش شناختی ور معنا

اما بنا بر اوعا ،طبیعتگرایی

اصلی خووش ،یچ تیجع متاطی یکی باید واشته باشد .اع

کتا ی که به این م وله پرواختها د -حتی کتی ما ند مایکع روس که ملحد است-
معت د د طبیعتگرایی روش شناختی صرطا یک طرض موقت ار عدم خدا و حاکایت
قا ون بر طبیعت است ) .(Ruse, Charles Darwin, 2008, p. 257آ ه
طورست بر آن تأکید میکند ،طبیعتگرایی روششناختی یتتی بلکه ماونگرایی علای
است که ور اوامه به آن اشارن خوا یم کرو.
 .2تمایز طبیعتگرایی روششناختی با مقوالت مشابه

طبیعتگرایی روششناختی عنوان تبتا جدید اسات کاه اگرچاه باا مفاا یای ا اون
تجربهگرایی ،پوریتیویتم ،پوریتیویتم منط ی ،طبیعتگرایای تاتیشاناختی (طلتافی یاا
متاطی یکی) و  ...ارتباطاتی وارو ،اما تاای اتی ی میان آ ها وجوو وارو .برا روشان شادن
مفهوم طبیعتگرایی روش شناختی باید این تاای ات مشخص و تبت آن با مفا یم مشابه
) 1. Barbara Forrest (1952-
2. Ontological Naturalism
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روشن شوو.
 .9-2روش تجربی

طبیعتگرایی روششناختی اان روش تجربی یتتی بلکه ا حصار طهم طبیعت باه روش
تجربی است .روش تجربی به معنا باهکاارگیر مشاا دن و آرماایش اسات .مشاا دن و
آرمایش را میتوان ور کنار تبیین وینی یا متاطی یکی و یاا حتای شاهوو اساتفاون کارو و
ا نان روش تجربی سر جا خووش باشد .ور مفهوم روش تجربی ،استفاون کارون ار
واون و روش غیرطبیعی برا طهم طبیعت اخذ شدن استی ولی ور مفهاوم طبیعاتگرایای
روششناختی ،قید می شوو که یچ روش و واوچ غیرطبیعی باید وخالت واشاته باشاد .بار
این اساس ،شخص می توا د با استفاون ار مشا دن و آرمایش ،به شناخت طبیعت بپروارو
و تایج مشاا دن و آرماایش را ور کناار تبیاین اا مااورائی و وینای قارار و اد و تیجاع
ویگر بگیرو و ا نان مدعی باشد که ار روش تجربای اساتفاون کارون اساتی ولای ور
این صورت ایتوا د اوعا کند که به طبیعتگرایی روششناختی وطاوار بوون است.
بنابراین طبیعتگرایی روششناختی اخص ار روش تجربی استی به این معنا که
الت ام به طبیعتگرایی روششناختی متتل م ت ید به روش تجربی است ،ولی الت ام به
روش تجربی ررورتاّ متتل م ت ید به طبیعتگرایی روششناختی یتتی چنا که
طرطداران علم وینی ی مخالب استفاون ار روش تجربی یتتندی بلکه برخی ار آ ها
مخالب ا حصار طهم طبیعت به روش تجربی تتند .به تعبیر ویگر ،ور برخی ویدگان ا،
ار سایر روش ا ور کنار روش تجربی میتوان ور علم بهرن گرطت و طهم تبتا کاملی
طرا م کروی اما ور طبیعتگرایی روششناختی ،وروو ر روشی غیر ار روش تجربی به
علم مانو است .طرطداران ظریع طراحی وشاند ی میخوا ند ،ور کنار روش
تجربی ،ار آمورن ا وینی و الهیاتی استفاون کنند و یا ار این ظریه تایج الهیاتی بگیر دی

1. Intelligent Design Theory
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اما د

اعتراض طرطداران طبیعتگرایی روششناختی قرار گرطتها د که آ ها به بُعد

تجربی علم وطاوار ما دنا د ،ولی به طبیعتگرایی روششناختی ملت م بوونا د .اراینرو
طورست مدعی است ظریع طراحی وشاند خطر اکترین شکع خل تگرایی استی
چون با اینکه با مشا دن و آرمایش سروکار وارو ،اما ه ور اطالعات پایه و ه ور تایج،
به امور طبیعی محدوو ایشوو(Forrest, 2001) .
2ـ .2تجربهگرایی فلسفی

6

طبیعتگرایی روششناختی با تجربهگرایی طلتفی ی متفاوت است .تجربهگرایی طلتافی
که بیشتر با عنوان «تجربهگرایی» مشهور است ،ویدگا ی راجع به خاستگان معرطات اسات
و منشأ شناخت ا تان را تجربه میوا د و معت د است کع معرطت ما به جهان خارج ،حتای
اصو کلی بادیهی ،برگرطتاه ار تجرباه اسات )(Hamlyn, (Alston, 1998, p. 298

) .2005, p. 213تجربهگرایان بهو با تعریب و تحدید علم تجربی یتتندی بلکه بهو با
یاطتن سنگ بنا شناخت تتند .تجربه گرایی که با سه طیلتو

ا گلیتای ،یعنای ک،9

برکلی 4و یوم ،2شناخته میشوو ،واکنشی ور برابر ع عگرایی است که مبنا شناخت را
اصو بدیهی ع لای مایوا اد (ب رگاهار , 922 ,ص .)31 .براسااس ایان ویادگان ،ااع
معرطت ا بشر متت یم یا غیرمتت یم برآمدن ار تجربه است.
بنابراین اگرچه ماکن است اع معت دان به طبیعتگرایی روششناختی تجربهگرا
باشند ،ولی یک ع عگرا ی میتوا د طبیعتگرایی روششناختی را بپذیرو و ا نان
ع عگرا باشدی چون اتخاذ طبیعتگرایی روششناختی برا علم وابتته به این یتت که

1. Creationism
2. Philosophical Empiricism
)3. John Locke (1632-1704
)4. George Berkeley (1685-1753
)5. David Hume (1711-1776
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تجربه منشأ شناخت باشدی بلکه میتوان ع ع را منشأ شناخت وا تت ،ولی ور عین حا ،
علم را به تجربه محدوو ساخت .بنابراین میتوان گفت رابطع تجربهگرایی و
طبیعتگرایی روششناختی ،عاوم و خصوص منوجه استی به این حو که بعضی ار
تجربهگرایان و غیرتجربهگرایان ،به طبیعتگرایی روششناختی ملت ما د و برخی ار
تجربهگرایان ماکن است ور تبیین طبیعت خوو را به طبیعت محدوو کنند.
 .9-2تجربهگرایی علمی

1

تجربهگرایی علای ی یک گان روششناختی است که برطبل آن ور علم و روش علاای
اع شوا د باید تجربی و یا وابتته به تجربه باشندی به این معنا که بر شوا د که بهوسیلع
حواس قابعاوراک تتند ،بنا شدن باشند .ور این معنا گ ارن ا علاای تحات حاکایات
تجربه ا و مشا دات قارار وار اد و ار آ هاا اساتنتاج مایشاو دی اماا بارا طبیعاتگرایای
روششناختی طبیعی بوون مهم است اه تجربای باوون .تجربایگرایای علاای اایتوا اد
پذیرا علم ایی ار و ارسطویی باشد .علام ارساطویی بار ذات اشایا تأکیاد مایکارو و
روشن است که ذات اشیا تجربهپذیر و وابتته باه مشاا دن یتات .اماا علام ارساطویی ور
حورچ طبیعتگرایی روششناختی جا میگیاروی چاون رچناد ذات اشایا تجرباهشاد ی
یتت ،ولی ماورائی ی یتت و ج ء طبیعت محتوب میشوو.
با این بیان رابطع طبیعتگرایی روششناختی و تجربه گرایای علاای عاام و خااص مطلال
استی یعنی طبیعتگرایی روششناختی اعم ار تجربهگرایی علای استی به ایان بیاان کاه
تجربهگرایی علای یکی ار اَشکا طبیعتگرایای روششاناختی اسات .ار تجرباهگارا
علای براساس طبیعاتگرایای روششاناختی عااع مایکنادی ولای ااع طبیعاتگرایاان
روششناختی تجربهگرا علای یتتند و به امور مشا دتی محدوو ایشو د.
 .4-2پوزیتیویسم

1

1. Scientific Empiricism
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ور اوائع قرن ورو م میالو  ،اگوست کُنت 3طرا تو یک مکتب تجربی اطراطی به اام
پوریتویتم بنیاو هاو که اساس آن را اکتفا به واون ا بیواسطع حاواس تشاکیع مایواو.
او سه مرحله برا طکر بشر قائع شد :ختت ،مرحلع الهی و وینی ،که بشر حاواو را باه
علع ماورائی تبت میو دی ووم ،مرحلع طلتفی ،که علت حواو را ور جو ر اامرئی و
طبیعت اشیا میجوید و سوم ،مرحلع علای که به جاا جتاتجو ار چرایای پدیادن اا ،باه
چگو گی پیدایش و روابز آ ها با یکدیگر میپروارو ،و این اان مرحلع اثباتی و تح ّ ی
است (مصباح ی و  , 922 ,ص .)2-41 .ور این مرحله ،تنها معرطت معتبر معرطت حتای
و تجربی است.
بهعبارت ویگر ،پوریتیویتم مکتبی ور حورچ توجیه معرطتشناختی است که تنها
ران توجیه معرطت را روش تجربی و حتی میوا د و علم را تنها روش شناخت ح ایل
میوا د و ارآ جاکه باور ا ع لی ،وینی و عرطا ی با روش تجربه قابع توجیه یتتند،
آن ا را معرطت بهحتاب ایآورو ) .(Abbagnano, 2005, p. 710روشن است
چنین گا ی ور حورچ باور وینی به الحاو منجر میشوو.
با این وصب طبیعتگرایی روششناختی با پوریتیویتم ی تفاوت واروی چون
طرطداران طبیعتگرایی روششناختی اوعا حذ
وینی و طلتفی ،را ار وایرچ معار

باور ا غیرتجربی ،ما ند باور ا

معتبر دار دی بلکه اینها را ار وایرچ علم بیرون میوا ند.

ور قرن ورو م و اوائع قرن بیتتم ،پوریتیویتم یک پاراوایم برا علم شناخته میشدی
ولی ور حا حارر کاتر کتی را میتوان یاطت که منکر بیاعتبار طلتفه و متاطی یک
باشد .اما طبیعتگرایی روششناختی نور یک پاراوایم غالب ور علم است.
با ا ین حتاب باید گفت که رابطع میان طرطداران پوریتیویتم و طبیعتگرایی
روش شناختی عام و خاص مطلل استی یعنی رک

که پوریتیوست باشد ،طبیعتگرایی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Positivism
)2. Auguste Comte (1798-1857
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قائع به طبیعتگرایی روششناختی باشد،

ل وما پوریتیویتت یتت.
 .5-2پوزیتیویسم منطقی

1

ور پوریتیویتم منط ی ی اوعا بر سر معنااوار اسات .پوریتیویتام منط ای مادعی اسات
آ ه با روش تجربی قابعاثباات باشاد ،مهااع و بایمعناسات (Passmore, 2005, p.

) .524این و تفکر تنها معیار معناوار گ ارن ا و قضایا را اثباتپذیر تجربی وا تات
و بر این اساس گ ارن ا مابعدالطبیعی را بهولیع آ که قاباع اثباات تجربای یتات ،طاقاد
معنا برشارو .محتوا اصع اثباتپذیر تجربی این است که صدق وکذب قضاایا ،یاا باا
منطل قابع تبیین است یا با تجربه .به ظر آ ان یک گ ارن تنهاا ور صاورتی معنااوار اسات
که بتاو ان صادق یاا کاذب آن را باا تجرباه اثباات کارو .ارایانرو تنهاا قضاایا معنااوارِ
معرطتآمور ،قضایا تجربی و حتی تتند و چون قضایا متااطی یکی ایچیاک ار وو
ویژگی یاوشدن را دار د ،مهاع و طاقد معنا تاتند .ار ظار پوریتیویتام ،او متاطی یاک
شامع اع معار

بشر غیر ار منطل ،ریاریات و علاوم تجربای اساتی بناابراین طلتافه،

علوم ظار  ،علاوم اجتاااعی ،علاوم ا تاا ی ،الهیاات ،عرطاان ،نار ،اخاالق و ما ناد آن
بخش ا مختلب متاطی یک را تشکیع میو ند و ثا یا ایانگو اه علاوم طاقاد معناا باوون،
معرطتآمور یتتند (خرمشا ی , 91 ,ص)31-34 .ی ولی طبیعاتگرایای روششاناختی
اوعا بیمعنایی گ ارن ا غیرتجربی را داروی بلکه ورماورو آ اه باا روش غیرتجربای
اثبات میشوو ،یچ ظر سلبی یا اثباتی ادارو .یاک طبیعاتگارا روشای ماکان اسات
هتنها متاطی یک و الهیات را بیمعنا دا اد ،بلکاه خاوو یا متاطی یتاین یاا الهیادان باشاد.
بنابراین میتوان گفت رابطع طبیعاتگرایای روششاناختی باا پوریتیویتام عاام و خااص
مطلل استی به این معنا که ر پوریتیویتت منط ی به طبیعاتگرایای روششاناختی م یاد

1. Logical positivism.
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است ،ولی ر طبیعتگرا روشی ل وما یک پوریتیویتت منط ی یتت.
 .1-2علمگرایی

1

علم گرایی ه یک مکتب ،بلکه یک رویکرو ور شناخت پدیدن اا اسات .منطبال بار ایان
گان ،علم تنها را ناا قابعاعتااو برا رسیدن به ح ی ت است ( اات , 923 ,ص.)43 .
ور این گان اع پدیدن ا ،حتی پدیدن ا بهظا ر غیرطبیعی ما ناد روح ،ویان ،اخاالق و
حتی خدا ،باید تبیین علای پیدا کنندی چون بعد ار موط یات اا ظاا ر علام جدیاد ور
شناخت و تبیین پدیدن ا طبیعی ،این رویکرو غلبه پیدا کرون است کاه ار پدیادنا را
ی باید با روش علای تبیین اوو.
این رویکرو متأثر ار گان پوریتیویتتی و تجربهگرایی علای است .ور گان
علمگرایا ه ،اگرچه علم معتبرترین روش برا شناخت پدیدن است ،اما این بهمعنا

فی

ویگر روش ا برا معرطترایی یتت .علمگرایان ما ند پوریتیویتت ا منکر معرطت ا
طلتفی و وحیا ی یتتندی بلکه صرطا روش علای را ،بهولیع موط یت تاریخیاش ،بر ویگر
روش ا ترجیح میو ند ).(Thomas, 1994, p. 1
ورواقع آ ه برا علمگرایی مهم و حیاتی است ،شناسایی چی

بهعنوان علای یا

غیرعلای یتتی بلکه این ا دیشه است که علای اررشاندتر ار غیرعلای است ،یا این
ا دیشه که غیرعلای اررش ا دکی وارو (استن مارک) 922 ,ی اما طبیعتگرایی
روششناختی مالک تایی علم و غیرعلم تل ی شدن است.
تفاوت ویگر طبیعتگرایی روششناختی با علمگرایی این است که حورچ اوعا
طبیعتگرایی روششناختی ط ز پدیدن ا طبیعی است و ه پدیدن ا ماورائیی اما
علمگرایی مدعی است برا

اع پدیدن ا باید تبیین طبیعی طرا م کرو .عالون بر اینها،

ولیع طرطداران طبیعتگرایی روششناختی برا محدوو شدن ور روش علای ،این است
که خوو پدیدچ طبیعی چنین روشی را میطلبدی ولی ولیع علمگرایان برا اعتبار بیشتر
1. Scientism
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روش علای موط یت تاریخی این روش است و به این ولیع خوا ان توسعع این روش
برا شناخت اع پدیدن ا تتند.
با بیان این تفاوت ا روشن میشوو که رابطع علمگرایی و طبیعتگرایی
روش شناختی عام و خاص مطلل استی یعنی اع علمگرایان ،طبیعتگرایی
روششناختی را میپذیر د ،ولی اع طبیعتگرایان روششناختی ل وما علمگرا یتتند.
 .7-2طبیعتگرایی علمی

1

برخی ار ویتندگان تصور کرونا د طبیعتگرایی روششناختی و طبیعاتگرایای علاای
معنا یکتا ی وار اد و ار وو ور حاورچ روششاناختی باه کاار مایرو اد (طتحایراون,
) 913ی ولی با توجه به توریحاتی که میآید ،مشخص میشوو که چنین تصور اشاتبان
است.
باربور طبیعتگرایی یا ماونگرایی علای را اینگو ه تعریب میکند:
ماتریالیسم علمی دو ادعا را مطرح میکند .9 :روش علمی تنها مسیر قابل اعتماد
به معرفت است؛  .2ماده (یا ماده و انرژی) واقعیت بنیادی در جهان است .ادعای
اول یک ادعای معرفتشناختی دربارۀ مشخصۀ تحقیق و معرفت است و ادعای
دوم یک ادعای متافیزیکی یا هستیشناختی دربارۀ مشخصۀ واقعیت است .این دو
ادعا با این فرض به یکدیگر مرتبط میشوند که تنها آن موجودات و علتهایی که
علم با آنها سروکار دارد ،واقعی هستند؛ تنها علم میتواند بهنحو پیشروندهای
چیستی واقعیت را کشف کند ).(Barbour, 1990, p. 3

برطبل این تعریب ور طبیعتگرایی علای ،علم وسیلع توجیه طبیعتگرایی است.
ریتتشناسی به ام ری ارو واوکین  3و طی یکوا ی به ام استیون واینبرگ 9که ور رمرچ
1. Scientific Naturalism / Scientific Materialism
) 2. Richard Dawkins (1941-
) 3. Steven Weinberg (1933-
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ماونگرایان علای قرار وار د (باربور , 913 ,ص ،)322 .میگویند ط ز طبیعت است که
واقعیت را تشکیع می و د و ماوراء طبیعت ار وسترس علم خارج استی به این ولیع
وجوو رگو ه امر ماورائی را ا کار میکنند و یا حداقع اعت او به وجوو آ ها را بیولیع
تل ی میکنندی اما این بیولیلی بهگو ها است که یچ وقت امید به یاطتن ولیع وجوو
دارو .به تعبیر ویگر ،چون ار ویدگان آ ان علم تنها روش شناخت واقعیت است و ماوراء
طبیعت را به یچوجه ایتوان با علم شناخت ،پ

اعت او به ماوراء امع و است.

اگرچه منط ا اثبات وجوو امر که وربارچ آن یچ شناختی را ایتوان کتب
کرو ،غیرماکن است ،اما بهلحاظ روش ،اثبات وجوو چی
را با بررسی ا

که وربارچ آن یچ شناختی

علای ایتوان کتب کرو ،غیرماکن است.

(Forrest,

)Methodological Naturalism, 2000
طبیعتگرایان علای ،طبیعتگرایی روششناختی را مالک و مبنا قرار واونا د و
طبیعتگرایی متاطی یکی را تیجه گرطتها د .اینها طبیعتگرایی روششناختی را تنها روش
معتبر ور علم میوا ند و علم را ی تنها ران شناخت واقع تل ی میکنند و بهطبع پیامد این
مبا ی چی

غیر ار طبیعتگرایی تتیشناختی یا متاطی یکی خوا د بوو.
ارتباط میان طبیعتگرایی روششناختی و طبیعتگرایی فلسفی ،اگرچه از
استلزمات منطقی نیست ،اما اینچنین نیست که طبیعتگرایی فلسفی صرفاً یک
احتمال منطقی باشد؛ چون با توجه به اعتبار اثباتشدۀ طبیعتگرایی روششناختی
در معرفتزایی دربارۀ جهان طبیعی و در دسترس نبودن هیچ روشی برای شناخت
ماوراءالطبیعه ،ماوراءگرایی در حد کمی بیشتر از یک احتمال منطقی باقی میماند.
طبیعتگرایی فلسفی موکداً یک ترجیح دلبخواهی فلسفی نیست؛ بلکه نسبتاً تنها
استنتاج متافیزیکی معقول است(Forrest, Methodological .
)Naturalism, 2000

به عبارت ویگر ،با توجه به ررورت ا حصار طبیعتگرایی روششناختی ور
علم (بهلحاظ روشی ه منط ی) ،ر جهانبینی ویگر غیر ار جهانبینی طبیعتگرایا ه
غیرقابع توجیه است(Forrest, 2000) .
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براساس این عقو ا ،تفاوت طبیعتگرایی علای با طبیعتگرایی روششناختی
ور این است که طبیعتگرایی روش شناختی قرار است یچ استل ام متاطی یکی داشته
باشد ) ،(Pennock, 1999, p. 191اما طبیعتگرایی علای ار روش ،متاطی یک را
تیجه می گیرو و با جتارت ریاو  ،ورمورو آ ه وجوو وارو و وجوو دارو ،اظهار ظر
میکند .طبیعتگرایی روششناختی سعی میکند ور تبت با متاطی یک ا مختلب و
حتی متضاو ،بیطرطی خوو را حفظ اایدی ولی طبیعتگرایی علای بهوروح ار
طبیعتگرایی تتیشناختی بهعنوان تنها متاطی یک مع و حاایت میکند.
بنابراین میتوان گفت رابطع طبیعتگرایی روششناختی و علای عام و خاص
مطلل استی به این صورت که ر طبیعتگرا علای طبیعتگرایی روششناختی را
میپذیرو ،ولی ر طبیعتگرا روشی ،ار علم تایج متاطی یکی ایگیرو.
 .8-2طبیعتگرایی هستیشناختی

1

میان طبیعتگرایی روششناختی و طبیعتگرایی تتیشناختی ی باید تااای قائاع شاد.
طبیعتگرایی تتیشناختی کاه عنااوین مشاابهی ما ناد طبیعاتگرایای ،3طبیعاتگرایای
طلتفی ،9طبیعتگرایی متاطی یکی ،4ماتریالیتم 2و الحاو 1ی وارو ،یک ویادگان طلتافی و
تتیشناختی است که منکر وجوو امور ماوراءالطبیعی است .طبیعتگرا اع روابز علّی
را ور امور طبیعی می بیند و برا خارج ار طبیعت شأن علّی و حتی وجوو قائاع یتات.
طبیعت گرایان اع امور را که به امور ماورائی معرو

تتند ،یا ا کار مایکنناد یاا باه

1. Ontological naturalism
2. Naturalism
3. Philosophical Naturalism
4. Metaphysics Naturalism
5. Materialism
6. Atheism
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امااور طبیعاای و ماااو تحویااع ماایبر ااد(Ruse, Evolution and Religion: A .

) .(Papineau, 2009) Dialogue, 2008, p. 11اماا طبیعاتگرایای روششاناختی
بناست صرطا یک قاعدن روشی باشد و یچ اوعا متاطی یکی داشته باشد.
با این وصب ،ارتباط این وو ی عام و خاص مطلل است .اع طرطداران
طبیعتگرایی تتیشناختی طبیعتگرایی روششناختی را میپذیر د ،اما ماکن است
طرطدار طبیعتگرایی روششناختی ،مؤمن یا اور باشد .ور واقع ی اینگو ه است:
بتیار ار کتا ی که ار طبیعتگرایی روششناختی وطا میکنند ،متدینان به اویان
مختلب تتند و به وجوو خدا و طعع او اعت او وار د .بهعنوان او ه ،ار ان مکمولین که
طیلتو

علم کاتولیک است ،م ا ت ریاو

وشته که ور آ ها بهشدت ار طبیعتگرایی

روششناختی وطا کرون است.
 .9گستره

علوم و معار  ،ور غرب که مهد علم جدید است ،به علم و غیرعلم وستهبند مایشاوو.
غیرعلم اان  Humanitiesاست که به اشتبان ور ایران به علوم ا تا ی ترجاه شدن است.
شاید ترجاع صحیح این واژن ا تا یات باشد .ا تا یات رشته اایی ما ناد الهیاات ،طلتافه و
نر را شامع میشوو .اشتبان ویگر ور کاربرو علوم ا تا ی یا ا تا یات ور ایاران ایان اسات
که گاان کرونا د ،این عنوان رشته ایی ما ند روانشناسی ،جامعاهشناسای و مادیریت را
یا شااامع مایشااوو .علااوم ،یعنای غیاار ار ا تاا یات ،بااه وو وسااتع علاوم طبیعاای و علااوم
اجتااعی 3ت تیم میشو د .رشته ایی ما ند طی یک ،شیای ،ریتتشناسی و رماینشناسای
ج ء علوم طبیعی تتند و رشته ایی ما ند روانشناسی ،جامعهشناسی و مدیریت ور رمارچ
علوم اجتااعی قرار وار د.

1. Natural Sciences
2. Social Sciences
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علوم طبیعی)(Natural Sciences
علوم اجتااعی )(Social Sciences
ا تا یات یا علوم ا تا ی )(Humanities

علم جدید ور تعریب رایج خوو مدعی است م ور علوم طبیعی ،ما ند طی یک،
شیای ،رمینشناسی ،ریتتشناسی و پ شکی ،و م ور علوم ا تا ی ،ما ند روانشناسی،
علوم تربیتی ،جامعهشناسی و مدیریت ،باید ار اصع طبیعتگرایی روششناختی تبعیت
کرو و باید ار آن تجاور کرو .علوم ا تا ی ی باید ما ند علوم طبیعی بهو با کشب
قوا ین کلی ،ثابت و عینی باشند که بر طرو و جامعه حاکم است .تفاوت علوم طبیعی و
ا تا ی صرطا ور مورو است ه ور روش تح یل .البته ماکن است ور وقت و اعتبار با
یکدیگر تفاوت ایی واشته باشندی ولی ما یت واحد وار د .اانطور که بهمرور رمان
قوا ین حاکم بر طبیعت شناخته شد و علوم طبیعی اعتبار و اررش با یی پیدا کرو د ،علوم
ا تا ی ی با کشب اع علت ا رطتار ا ا تا ی ،بهتدریج ص خوو را برطر
میکند و اعتبار رم را کتب میکند.
ویدگان غالب ور روششناسی علوم ا تا ی اثباتگرایی است (خرمائی, 922 ,
ص .)32 .براساس اثباتگرایی ،مد اساسی تح یل ،مد طرریها -قیاسی است.
براساس این مد  ،معرطت معتبر و پایا ار طریل توسعع طرریاتی که با مشا دات تجربی
آرمون شوو ،حاصع میآید .بیطرطی و عینیتگرایی شخصی ور طرایند تح یل ررورت
وارو .خالی ار اررش بوون مهمترین مالحظع مطلوب ور طو تح یل علای است (ایاان,
 , 91ص.)22 .
اما برخی ار متفکران وینی ،اعم ار متیحی ،متلاان و  ...که با سکو ریته مخالب
تتند ،ورمورو پذیرش محدوویت ا این روش مخالفت ایی ابرار کرونا د و معت د د

1. Positivism
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وینی و ع لی باید ور علم وخالت واشته باشد .ور میان متفکران وینی ی ورمورو

گتترچ پذیرش یا عدم پذیرش طبیعتگرایی روششناختی اتفاق ظر وجوو دارو .برخی
وخالت امور ماورائی را ط ز ور علوم ا تا ی میپذیر د و روش طبیعتگرایا ه را برا
علوم طبیعی مناسب میوا ندی یعنی علم وینی را ور علوم ا تا ی ماکن و یا ررور
میوا ندی ولی ور علوم طبیعی علم وینی یا ماکن یتت و یا یار به آن یتت.
اما وسته ا ویگر معت د د ور علوم طبیعی ی وخالت باور ا وینی و ع لی ماکن
و بلکه رم استی یعنی میتوان ار طی یک ،شیای یا ریتتشناسی متیحی یا اسالمی
سخن گفت.
پال تینگا معت د است باید ور علوم ا تا ی و یا بخش ایی ار علوم طبیعی ما ند
ریتتشناسی تکاملی یا کیهانشناسی ،به طبیعتگرایی روششناختی ملت م بووی بلکه
باید مورع خداباورا ه اتخاذ کرو .او ور م الع «علمی آگوستینی یا ووئایی» بهتفصیع این
ویدگان را توریح واون است.
نتیجه گیری

با توجه به مباحث ذکرشدن ،بهطور خالصه میتوان گفت ،طبیعاتگرایای روششاناختی
ور جامعع علای عصر ما برا علوم طبیعی و ا تا ی یک اصاع رم و رارور باهشااار
می آیدی به تعبیر ویگر ر آ ه بخوا د شایتتع عنوان اطتخارآمی علم 3باشد ،بایاد برطبال
طبیعتگرایی روششناختی بهوست آمدن باشد .وخالت امور ماورائی و بهخصاوص خادا
و طعع او ور علم مانو است و طبیعت را باید با طبیعت تبیین کرو .ایان یاک ابَرپااراوایم
برا علم است و تالش ا معت دان به علم وینی نور توا تاته ایان ابَرپااراوایم را تغییار
و د.

?1. Science: Augustinian or Duhemian
2. Science
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بعد ار شناخت مفهوم طبیعتگرایی روششناختی ،میتوان ورمورو ورستی یا
اورستی آن و ی مطلوبیت و عدم مطلوبیت آن اتخاذ مورع اووی اما این متئله مورو
تح یل متت لی است .ور یک تح یل متت ع و مفصع ،باید و یع مواط ان و مخالفان
طبیعتگرایی روششناختی بررسی و اعتبار رکدام سنجیدن شوو.
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