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Abstract
Cognitive science is an interdisciplinary study of the mind and how it works. By contrast,
Metaphysics deals with the study and discovery of objective structures of reality. Apart from
the "metaphysics of mind", which is the point of reference for these two disciplines; there is
not much connection between them. The "Naturalized Metaphysics" is a metaphysical
approach in which contemporary philosopher, Alvin Goldman, seeks to show that the findings
of cognitive science play an essential role in accepting or rejecting a metaphysical theory. In
his view, although the study of the mind is only part of metaphysics, it plays a role in any
metaphysical inquiry. He believes that the study of the mind is part of any metaphysical
inquiry, even those metaphysical investigations that do not address mind and mental states.
Our goal in this paper is to analyze the relationship between metaphysics and cognitive
science based on Naturalized Metaphysics of Alvin Goldman. Accordingly, we will show that
although the findings of cognitive science can play a significant role in the metaphysics of
mind and conceptual metaphysics, their role in realistic metaphysics is dubious. In addition,
we will show that the findings of cognitive science alone cannot play a role in metaphysical
judgments without using a metaphysical background.
Key words: Metaphysics, Scientific metaphysics, Cognitive science, Alvin Goldman,
Naturalized Metaphysics
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چکیده
علوم شناختی دانشی میانرشتهای استت هته ته معالعتس ییستتی هتو و نلتود عنلکترد ن میپتردادد در ماا تل،
دلمشغولی متافیزیکْ معالعه و هشف ساختارهای عینی واقعیت است ه غیر اد «متافیزیک هو» هته ناعتس اشتترا
ایو دو حوده ه شنار می ید ،ارتباط یندانی ا هم ندارند؛ ا ایو حال ،گولدمو ،فیلسوف معاصر ،معتاد است معالعس
هو تنها خشی اد متافیزیک ه شنار میرود؛ اما در جریان هر تلایق متافیزیکی ناش دارد اد نظر او ،معالعتس هتو
خشی اد هر تلایق متافیزیکی است؛ حتی ن دسته اد تلایاات متافیزیکی هه پرسش اد هو و حاالت هنی هتدف
نها نیست او پروژهاش را «متافیزیک طبیعیشده» مینامد و راساسِ ن ،میهوشتد نشتان دهتد هته یافتتههای علتوم
شناختی ،در پذیرش یا ردّ یک نظریس متافیزیکی ناش اساسی دارد
هدف ایو مااله ،تللیل و ررسی را عس متافیزیک و علوم شناختی رمبنای متافیزیک طبیعیشدد لویو گولدمو استت
ر ایو اساس ،نشان داده میشود هرینتد یافتتههای علتوم شتناختی میتواننتد در متافیزیتک هتو و متافیزیکهتای
مفهومگرا ناش دیادی داشته اشند ،ناش نهتا در متافیزیکهتای واقت گرا ملتل تردیتد استت تهعالوه ،نشتان داده
میشود هه یافتههای علوم شناختی هتنهایی و دون هرهگیتری اد پیشدمینتس متتافیزیکی ننیتواننتد در داوریهتای
متافیزیکی ناش فرینی هنند
واژگان کلیدی :متافیزیک ،متافیزیک علنی ،علوم شناختی ،لویو گولدمو ،متافیزیک طبیعیشده
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 .1مقدمه

مباحع متافیزیکی نیز اد هند او ته دنبتال پیریتزی

در یک نگاه اولیه ،متافیزیک و علتوم شتناختی دو
حودد یارتباط ا هم ه نظر میرستند متافیزیتک ،تا

متافیزیکی است هه علوم شناختی در ن ناتش مهنتی
ایفتتا میهنتتد؛ ناشتتی هتته تته ا عتتان او در اغلتت

مفاهینی هنچون وجود ،ضترورت و امکتان ،ف تا و

متافیزیکهای معاصر غای

دمتتان ،مبتتدل عتتالم ،علّیتتت ،ایوهنتتانی شخ تتی و

پروژهاش رگزیده «متافیزیک طبیعیشده »3است ایتو

ستتروهار دارد در ماا تتل ،علتتوم شتتناختی 1معالعتتهای

پتروژه درون رویکتتردی وستی تر تته نتام «متافیزیتتک

میانرشتهای در ارد هو است هه میهوشتد ته روش

علنتتی» قتترار دارد هتته راستتاسِ ن ،هتتر متافیزیتتک

علنی ،ییستتی هتو و نلتود عنلکترد ن را متورد

مشروعی اید ه نتایج و روشهای علوم مت ل اشد

پژوهش قرار دهد رخالف متافیزیک هه قدمتی ینتد

است عنوانی هه او ترای

هدف ایو مااله ،تللیل و ررسی را عس متافیزیتک

هزار ساله دارد ،ریشههای علتوم شتناختی ته اواست

و علوم شناختی ر مبنای متافیزیک طبیعیشدد لتویو

دهتتس  1950تتادمیگردد هتته ملااتتان در دمینتتههای

گولدمو است تر ایتو استاس ،ا تتدا جایگتاه پتروژد

مختلف شروع ه توستعس نظریتههای هتو راستاسِ

گولدمو در درون رویکرد «متافیزیک علنتی» تللیتل

ادنناییهای پیچیده و روشهتای ملاستباتی هردنتد

میشود سپس مبانی نظری ایدد گولدمو اد میان تار

( )Thagard, 2018رشتتتههای گونتتاگونی هنچتتون

او استتتخراو و تللیتتل میشتتود پتتس اد ن ،مستتا ل

فلسفه ،روانشناسی ،هوش م نوعی ،علتوم اع تا ،

متتتافیزیکی هتته گولتتدمو درون پتتروژد متافیزیتتک

د انشناستتتی ،انسانشناستتتی و استانشناستتتی در

طبیعیشدد خود ررستی هترده استتخراو میشتود و

معالعات علوم شناختی ه هار گرفته میشوند

روش گولدمو در تللیل نها مدلستادی میشتود در

ا توجه ته اینکته علتوم شتناختی تا حودههتای

پایان نیز دو ننونه اد ایو مستا ل متتافیزیکی در درون

گوناگونی درگیر استت و اد نهتا تغذیته میهنتد ،تر

پروژد متافیزیکِ طبیعیشده تللیل و ررسی میشتود

سیاری اد نهتا نیتز تتر یر گذاشتته استت در حتودد

در هنس ایتو متوارد ،رویکترد ماالتس حاضتر انتاتادی

فلسفه ،ایو تتر یر یشتتر در معرفتشناستی و فلستفس

خواهد ود

هو وده است در یند دهس اخیر ،رختی اد فالستفه
هوشتتیدهاند مباحتتع علتتوم شتتناختی را در دیگتتر
حودههای فلسفه نیز استفاده هنند هرهگیری اد علتوم

 .2رابطۀ متافیزیک و علم
ا فتر

اینکته علتم و متافیزیتک هتردو در پتی

شناختی در حودد معالعات دینتی و اخالقتی ادجنلتس

شناخت واقعیت هستند ،ایو سؤال معرح میشود هته

ایوگونه تالشهاست در ایو میان ،هرهگیری اد علوم

تفاوت میان نها در ییست یک پاسخ سنتی ته ایتو

شتتناختی در مباحتتع متتتافیزیکی ینتتدان تته یشتتم

ستؤال ایتو استتت هته متافیزیتک تته دنبتال شتتناخت

ننیخورد لویو گولدمو ،2فیلسوف معاصر ،در ینتد

واقعیت هعنوانِ یک هل (وجود ناهو وجود) استت؛

دهس اخیر هوشیده است پای علوم شناختی را ه حودد

در حالی هه علم ،واقعیات جز ی را ررستی میهنتد
حتتال ستتؤال میشتتود هتته روش هریتتک اد نهتتا در

Cognitive Science
Alvin Goldman

1
2

Naturalized Metaphysics

3
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شناخت واقعیتت ییستت متافیزیکدانتان پاستخهای

در سوی دیگر طیف ،فالسفهای قرار دارنتد هته اد

متنوعی ه ایو سؤال دادهاند ایو پاستخها را میتتوان

استاالل و تادم فلسفه تر علتم دفتاع میهننتد یتک

در دو گروه هلی دسته ندی هرد:

ننونس رجسته اد مدافعان معاصر ایو رویکترد ،جترو
یلر 1است هه تا نگتارش مجنوعتهای اد ماتاالت در
مجالت معتبر فلسفه ،اد استتاالل فلستفه و هنچنتیو

 1.2متافیزیک ،فعالیتی پیشینی
گروهی اد فالستفه معتادنتد هته علتم هصتورتِ

حجّیت ن نستبت ته علتم دفتاع میهنتد ( Bealer,

تجر ی ه شناخت واقعیتت میپتردادد؛ در حتالی هته

2000؛ )Bealer, 1996اد نظر او ،اغلت

پرستشهای

متافیزیک هصورتِ غیرتجر ی ینیو هتاری را انجتام

ملتتتوری در فلستتتفه ،علیاالصتتتول میتواننتتتد تتتا

میدهد ه عبارت دیگتر ،صتدد در علتم هصتورتِ

پژوهشهای فلسفی و دون تکیه ر علوم پاستخ داده

پستتینی هشتتف میشتتود؛ در حتتالی هتته در متافیزیتتک

شوند ( )Bealer, 1996: 121او هنچنیو معتاد است

هصتتورتِ پیشتتینی حاصتتل میشتتود ایتتو گتتروه،

هه در صورت پیدایش تعتار

تیو علتم و فلستفه،

متافیزیک را فعالیتی پیشتینی میداننتد و جتایی ترای

حجّیت فلسفه یشتر اد علم است ( )ibidننونس دیگر،

ورود علم ه مباحع متافیزیکی قا ل نیستند

جاناتان لو 2است هه معتاد است متافیزیک اد هر علتم

یل ایو گروه ،رویکردهای ستیار دیتادی وجتود

صرفا تجر ی ،عنیقتر است (حتی فیزیتک)؛ یترا هته

دارد در یک سر طیف ،رویکردهای تالیلگرایانه قرار

یهاریو ی را فراهم می ورد هه ینیو علتومی در ن

دارند هه میهوشند هارهرد متافیزیتک و قلنترو ن را

در میشوند ( )Low, 2002: vدر هر صورت ،ناعس

ملدود هنند یک ننونس رجسته اد ایتو رویکردهتا را

اشترا فالستفس گتروه نخستت ایتو استت هته نهتا

میتتتوان در هانتتت مشتتاهده هتترد اد نظتتر هانتتت،

متافیزیک را فعالیتی پیشتینی میداننتد و جتایی ترای

متافیزیک ه جای اینکه ییزی واقعتی در تارد جهتان

ورود علم ه مباحع متافیزیکی قا ل نیستند

گوید ،تنها ییزی واقعی در ا ِ ماهیت تفکر انستان
میگویتتتد (متتتامفورد )15 :1387 ،یتتتک رویکتتترد

 2.2متافیزیک ،فعالیتی پسینی

تالیلگرایانس دیگر ،رویکردی است هته معتاتد استت

گروه دوم ،فالسفهای هستند هته اد ورود علتم ته

تفکتتر متتتافیزیکی اساستتا تفکتتری ترهیبتتی نیستتت و

حودد متافیزیک و هنکگرفتو متافیزیک اد نظریههای

مشتغول جنت وری صتددهای

علنی استابال میهنند اد نظر نها ،نتایج یا روشهای

تللیلی هستند رویکردهتای تالیلگرایانته عتالوه تر

علنی یا هردو میتوانند هنلوِ موفای رای رختی اد

یالشهایی هه خود ا ن درگیرند ،در تاا ل ا جریان

مسا ل متافیزیکی ه هار گرفته شوند

متافیزیکدانان اغل

در

در یک سر طیف ایو گروه ،فالسفهای قرار دارنتد

غال ت

در متافیزیتتک قتترار دارنتتد جریتتان غال ت

متافیزیک ،هنچنان متافیزیک را فعالیتی میداند هه ته

هه روشهای ستنتی متافیزیتک در ررستی و تللیتل

دنبال توصیف و شتناخت واقعیتت عینتی استت؛ نته

مسا ل متافیزیکی را ه رستنیت میشناستند ،ولتی در

فعالیتی هه صرفا در پی شناخت ماهیت تفکر انسان و
یا تللیل مفاهیم است

1

George Bealer
2
Edward Jonathan Low
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عیو حال معتادند هه روشها و نتایج علنتی ایتد در
ررسی رخی اد مسا ل متافیزیکی مثل دمتان ،علیتت

در ادامه ،رویکرد مدافعان «متافیزیک علنی» را ا
جز یات یشتری ررسی میشود

و ه هار گرفته شوند
در ماا ل ایتو طیتف ،فالستفهای قترار دارنتد هته

 .3متافیزیک علمی

معتادند تنها هوسیلس روشها و نتایج علنی است هته

ناعس اشترا مدافعان «متافیزیک علنی» ایو استت

شتتناخت متتتافیزیکی منکتتو استتت ایتتو رویکتترد،

هه هنگی نها معتادند هه هر متافیزیک مشروعی اید

اص تتتالحا «متافیزیتتتک علنتتتی »1یتتتا «متافیزیتتتک

ه نتایج و روشهای علوم مت ل اشد؛ اما نسخههای

طبیعتگرایانه »2نامیده میشود ()Kincaid, 2013: 3

مختلفی اد متافیزیک علنی وجتود دارد هته هواستعس

اد نظر نها ،اختالف میان متافیزیک و علم ،ته جهتت

پاسخ ه پرسشهای دیر اد یکدیگر متنتایز میشتوند

پیشتتینی ودن متافیزیتتک نیستتت؛ لکتته تته جهتتت

(:)Kincaid, 2013: 2

انتزاعی ودن ن است اد ایو منظر ،متافیزیک نیز مانند

 1را عس تیو متافیزیتک و علتم یگونته استت یتا

سایر معرفتها ،پسینی است؛ اما انتزاعیتتریو پستینی

متافیزیک هوستیلس علتم ،ملتدود میشتود و اگتر

است و دیو طریق اد سایر معرفتها متنایز میشود

ینیو است ،ایو ملدودیت در ییست

ر ایو اساس ،متافیزیک هنود هم منکو استت؛ ولتی

 2ما تتود اد «علنی تتودن» ،علتتم یتتک روش یتتا

صرفا میتواند هعنوانِ یک نوع معالعس پسینی فهنیتده

مجنوعهای اد روشهاست یتا علتم مجنوعتهای اد

شود (مامفورد )15 :1387 ،نا رایو در ایتو دیتدگاه،

یافتهها و نتایج است یا هردو

علم هعنوانِ معالعس تجر ی ر «متافیزیک» مادم استت
و متافیزیکدان ،متافیزیک خود را در «درون» مردهای
علم شکل میدهد؛ ینانکه هرونبلیع 3میگوید:

است
 4جایگاه «تللیل مفهومی» در متافیزیک ییست

«مو اور دارم هه در متافیزیک ،اید راهنناییهاینان
را اد هتریو نظریههای علنی در دسترس اخذ هنیم
ینانچه ویلفرد سالرد هخو ی یان میهند هه «علم معیار
هنهییز است؛ معیار هریه هست و هریه نیست»
نظریات علنی رایج ،در معانی و استلزامات متافیزیکیشان
غنی هستند

 3یا شناخت پیشینی در تارد واقعیتت عینتی منکتو

وظیفس متافیزیکدان طبیعتگرا صرفا

یرونهشیدن ایو معانی و استلزاماتِ علم معاصر است

 5جایگاه «شتهودات »4در متافیزیتک و هنچنتیو در
علم یگونه است
فالستتفه ،پاستتخهای مختلتتف و متنتتوعی تته ایتتو
پرسشها میدهند و گونتههای مختلفتی اد متافیزیتک
علنی را رقم میدنند؛ اما هطورِ هلی میتوان متدافعان
متافیزیک علنی را در دو گروه دسته ندی هرد:

متافیزیکی هه ورای تعهدات علم رود ،هوسیلس هتریو
شواهد حنایت ننیشود یک مسیر فراعلنی رای فهم

 1.3متافیزیک مبتنی بر علوم فیزیکی
سیاری اد مدافعان متافیزیک علنتی معتادنتد ،ن

متافیزیکی وجود ندارد» ()Kornblith, 1994: 40

علنی هه متافیزیک اید ه روشها و نتتایج ن تکیته
1

Scientific metaphysics
Naturalistic metaphysics
3
Hillary Kronblith

هند ،فیزیک و علوم فیزیکی هستند ایتو رویکترد در

2

Intuition

4
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متافیزیکدانان علنی ،اد فیزیک ترای

هارهای متافیزیکی یند دهس اخیر افزایش دیادی یافته

حالی هه اغل

استت در یتتک ننونته ،جینتتز لیتتدینو 1و دن رُد 2در

غنا خشتتیدن تته مباحتتع متتتافیزیکی ختتود هنتتک

هتتتا ی تتا عنتتوان «متافیزیتتک طبیعیشتتده ،»3تغذیتتس

میگیرند

متافیزیتتک هوستتیلس فیزیتتک را پیشتتنهاد میهننتتد و

اد نظتتر گولتتدمو ،یافتتتههای تجر تتی در علتتوم

هرهگیتری متافیزیتک اد دیگتتر علتوم را تههلی هنتتار

شناختی ،تهعنوانِ شتواهد ،ناتش مهنتی در مباحتع

میگذارند عتالوه تر ایتو ،نهتا نتتایج و روشهتای

متتتافیزیکی دارنتتد تتر ایتتو استتاس ،متافیزیتتکدان

استفادهشتتتدد متافیزیکدانتتتان ستتتنتی را نیتتتز هنتتتار
میگذارند در یک ننونتس معتتدلتر ،تتیم متادلیو 4در
هتا ی ا عنوان «متافیزیک در درون فیزیک» میهوشتد
یک هستیشناسی مبتنی ر فیزیک ارا ه دهد

5

 )2015: 171ر ایو اساس ،گولدمو معتاد استت هته
متافیزیکدان میتواند تیا حتی ایدت اد دادههای علتوم
هریند معالعس هو تنها خشی اد متافیزیک ه شتنار

در ماا ل گتروه نخستت ،تعتداد هنتی اد فالستفه
وجود دارند هه میهوشند متافیزیکی مبتنی ر علتومی
غیر اد علوم فیزیکی ارا ه هنند در ایو میتان ،یکتی اد
مشهورتریو ایو تالشها متعلتق ته لتویو گولتدمو
است او در یند دهس اخیر هوشیده استت پتای علتوم
شتناختی را تته حتتودد مباحتتع متتتافیزیکی تتاد هنتتد
درواق او ه دنبال پیریزی متافیزیکی است هه علتوم
شناختی در ن ناش اساسی داشته اشد؛ ناشی هه ته
ا عان او در اغل

هدست مده در علوم شناختی ،ارا ه دهد ( Goldman,

شناختی در مباحع متافیزیکی هره گیرد اد نظتر او،

 2.3متافیزیک مبتنی بر علوم غیرفیزیکی

متافیزیکهای معاصر غای

میهوشتتد نظریتتههای ختتود را هناهنتتب تتا شتتواهد

استت

عنتوانی هتته او تترای پتتروژهاش رگزیتتده «متافیزیتتک
طبیعیشده» است عنوان «طبیعیشده» درواقت حتاهی
اد ن است هه گولدمو پروژهاش را در درون رویکرد
«متافیزیک علنی» تعریف هرده است؛ اما پتروژد او اد
یک جهت ا هار دیگر متافیزیکدانان علنتی متفتاوت
است و ن اینکه او تنرهز خود را تر علتوم شتناختی
قتترار میدهتتد و اد دادههتتای علتتوم شتتناختی تترای
غنا خشیدن ه داوریهای متافیزیکی هره میگیرد؛ در
1

Ladyman, James
Ross, Don
3
Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized
4
Maudlin, Tim
5
The Metaphysics within Physics
2

میرود ،در جریان هر تلایق متافیزیکی ناش دارد او
معتاتتد استتت «معالعتتس هتتو خشتتی اد هتتر تلایتتق
متتتتافیزیکی استتتت ،حتتتتی ن دستتتته اد تلایاتتتات
متافیزیکی هه پرسش اد هو و حاالت هنتی هتدف
نها نیست» ()Goldman, 2007: 458
ه نظر میرسد گولتدمو در تار متعتددی هته در
فاصلس سالهای  1987تا  2015ته نگتارش در ورده
استتت ،هوشتتیده تتتا دو گتتام را تترای تثبیتتت پتتروژد
«متافیزیک طبیعیشدد» خود ردارد:
 )1گام نظری :در ایو گام او میهوشد نشان دهتد
هه علتوم شتناختی در داوریهتای متتافیزیکی ناشتی
اساسی دارند و متافیزیکدان دون توجه ه یافتتههای
علوم شناختی ننیتوانتد ت تویر درستتی اد واقعیتت
ارا ه دهد
 )2گام عنلی :در ایو گام ،گولتدمو میهوشتد تتا
ننونههایی اد مستا ل متتافیزیکی ارا ته دهتد و در ن
ننونهها ،ناش یافتههای علوم شتناختی را در پتذیرش
نظریههای متافیزیکیِ رقی

نشان دهد

در ادامه هریک اد ایو گامها هتف یل تللیل و
ررسی میشوند
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 .4مبانی نظری متافیزیک طبیعیشدۀ گولدمن

هستیشناستتیمان را ایتتد پتتذیریم؛ متتثال در ویژگتتی

گولدمو هار خود را ا تنایز مشهوری غاد میهند

«قرمز» ودن ،متافیزیتک توصتیفی ته دنبتال توصتیف

هه استراوسون 1میان دو نوع متافیزیک مینهد ایو دو

ساختار و نلود اندیشیدن ما در ارد رنب هنلوِ عام و

نتتوع متافیزیتتک در نگتتاه استراوستتون عبارتانتتد اد

«قرمز تتودن» تتهنلوِ ختتاا استتت؛ در حتتالی هتته

(:)Stawson, 1959: 9

متافیزیک تجویزی ه دنبال ایو است هته رنبداشتتو

 .1متافیزیک توصیفی 2هه ه دنبال توصیف ساختار

یا قرمز ودن در جهان عینی یگونه ییزی است یا ته

اندیشه ما در ارد جهان است

عبارت دیگر ،یا اندیشس ما در ارد رنب ،قا لِاعتنتاد و

ایو نوع متافیزیک هه اد نظتر استراوستون ،فلستفس

درست است یا نه ()Goldman, 1989: 139

ارسعو و هانت ننونههای تارد ن هستتند ،میهوشتد

گولدمو در ار مترخر خود ،ایو تنایز را دقیتقتر

عامتریو ساختارهای مفهومی هنچتون دمتان ،مکتان،

و ا عنتاویو «متافیزیتک واق گرایانته »6و «متافیزیتک

وجود و را شکار سادد

مفهومگرایانتته »7اد هتتم متنتتایز میهنتتد ( Goldman,

 .2متافیزیک اصالحگرا یا تجدیدِنظرهننده 3هه ه

 )2015: 173متافیزیتتتک مفهومگرایانتتته هنتتتان

دنبال تولید ساختارهای هتر رای اندیشیدن در ارد

هستیشناسی عامیانه است هه ه در

ساده و اولیس ما

جهان است

انستتانها اد مفتتاهیم و پدیتتدههای متتتافیزیکی مر تتوط

اد نظر استراوسون ،ایو نوع متافیزیک را در فلسفس

میشود در ماا ل ،متافیزیک واق گرایانه عبارت است

دهارت ،الی نیتس و ارهلی میتوان هخو ی مشاهده

اد مشخصهردن هستیشناسیِ صادد جهان هه منکو

هرد

است ا نچه هنلوِ عامیانه اندیشیده یا گفته میشتود،
گولتتدمو تتا الهتتام اد ایتتدد استراوستتون (البتتته تتا

مخالف اشد ه عبارت دیگر ،متافیزیتک واق گرایانته

نامگذاریهای متفاوت نسبت ه استراوسون) ،میان دو

ه دنبال فهنیدن مشخ ههای عینی جهان است؛ نه ه

نوع متافیزیک تنایز میگذارد« :متافیزیک توصتیفی» و

دنبال اینکه هو و اندیشس انسان یگونه در ارد جهتان

«متافیزیک تجویزی »4متافیزیک توصتیفی ،ستاختار و

میاندیشتتد یتتا تترای فکرهتتردن در تتارد ن یگونتته

نلود اندیشیدن ما در ارد جهان را توصیف میهند هته

مفهومسادی میهند

میتتتوان ن را «هستیشناستتی عامیانتته »5نیتتز نامیتتد

هتتم استراوستتون و هتتم گولتتدمو میپذیرنتتد هتته

( )Goldman, 1992: 49تر ایتو استاس ،متافیزیتک

متافیزیک واق گرایانه ،جریان اصلی و غال

در حودد

توصیفی ه دنبال توصیف و فهم هستیشناسی عامیانس

متافیزیتک توده و هستت ( ;Goldman, 2015: 173

ماست و ایو دغدغه را نتدارد هته ایتو هستیشناستی

)Stawson, 1959: 9؛ ا ایو تفتاوت هته استراوستون

عامیانه تا یه انداده قا لاعتنتاد یتا درستت استت در

فلستتفس ختتود را در درون متافیزیتتک توصتتیفی یتتا

ماا ل ،متافیزیک تجویزی ه دنبتال توصتیف واقعیتت

مفهومگرایانه دنبال میهند؛ اما گولتدمو معتاتد استت

عینی جهان است و ه ما میگوید هدامیک اد تعهدات

متافیزیتتک طبیعیشتتدد او هنچنتتان در درون ستتنت
متافیزیتتک واق گرایانتته قتترار دارد نتتا رایو اولتتیو

1

P. F. Strawson
Descriptive Metaphysics
3
Revisionary Metaphysics
4
Prescriptive Metaphysics
5
Folk Ontology
2

Realist Metaphysics
Conceptualist Metaphysics

6
7
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مشخ س نظری متافیزیک طبیعیشده گولدمو عبتارت

مفهومگرایانه میهنند ،ه دنبال معرفی و ستاخت یتک

است اد اینکه:

متافیزیک واق گرایانته تا استتفاده اد دادههتای علتوم

( )C1متافیزیک طبیعیشده یک رنامتس متتافیزیکی

شناختی است حتال ،یگونته علتوم شتناختی هته تا

واق گرایانتته استتت تته عبتتارت دیگتتر ،در متافیزیتتک

متافیزیک هتو و ستاختارهای مفهتومی متا ستروهار

طبیعیشده ،متافیزیکدان اد یافتههای علتوم شتناختی

دارد ،میتواند در ارد «جهان خارو» ته متا اطالعتات

رای تعییو مشخ ههای عینی جهان هره میگیرد؛ نه

دهد اینکه علوم شناختی ر هستیشناسیهای عامیانه

توصیف ساختارهای مفهومی اندیشس انسان رای در

ا ر میگذارند هامال روشو استت؛ امتا اینکته یگونته

جهان

هستیشناسی عینی جهان را ننایتان میستادند یتا ته

اما ه نظر میرسد  C1ا یک یالش اساسی مواجه

هشف ن هنک میهند ینتدان روشتو نیستت ایتو

است هه اد هنتار هتم قرارگترفتو علتوم شتناختی تا

مسئله اد نجتا ترای متافیزیتک طبیعیشتده گولتدمو

متافیزیک واق گرایانته ناشتی میشتود توضتیآ نکته

یالش رانگیز است هه او تنایز میان دو نوع متافیزیک

علوم شناختی درواق دانشی است هه ییستی هتو و

فتتود را میپتتذیرد و هتتار متافیزیتتکدان را تتتالش در

نلود عنلکرد ن را مورد پژوهش علنی قرار میدهد

حودد متافیزیک واق گرایانه میداند

ه عبارت دیگر ،علوم شتناختی تا «متافیزیتک هتو»

شاید ته دلیتل هنتیو یتالش استت هته اغلت

متترتب استتت مستتا لی هنچتتون ادرا  ،حافظتته،

«متافیزیکدانتتان علنتتی» اد ناتتشِ یافتتتههای علتتوم

مفهومسادی ،یادگیری ،استتداللهردن ،ت تنیمگیری،

شناختی در متافیزیک یندان استتابال نکردهانتد و ته

ت تتورهردن و هنگتتی موضتتوعاتی هستتتند هتته

علوم فیزیکی رای ساخت ینیو متافیزیکهایی تکیته

دانشتتنندان علتتوم ش تناختی میهوشتتند مکانیزمهتتای

هردهاند ه نظر میرسد اد نگاه نها ،یافتتههای علتوم

ا هریتک را یا نتد و تللیتل

شناختی تنها میتواند در توصتیف حتاالت اندیشته و

هنند تر ایتو استاس ،ناتش و جایگتاهی هته علتوم

فکر مفید اشد؛ در حالی هته متافیزیتک واق گرایانته،

شناختی در ساختو یک متافیزیتک مفهومگرایانته دارد

هدفش در مشخ ههای عینی جهان است

شناختی و هنی مرتب

هامال روشو است اد نجا هه متافیزیک مفهومگرایانته

گولدمو در ار مترخر خود متوجه یالش حاصتل

ا ساختار و نلود اندیشس خام ما در ارد جهان سروهار

اد اجتنتتاع علتتوم شتتناختی و متافیزیتتک واق گرایانتته

نیستت هته علتوم شتناختی ناتش

میشود و در قععتس دیتر ته ایتو نتاهمخوانی اشتاره

دارد ،جای تعج

هلیتدی تترای ستتاختو یتتک متافیزیتتک مفهومگرایانتته

میهند:

داشته اشند؛ اد ایتو رو فالستفه و دانشتنندان علتوم

«علتتوم شتتناختی تتا متافیزیتتک هتتو متترتب استتت

شتتناختی اد یافتتتههای علتتوم شتتناختی تته شتتکل

پرستتتتشها در تتتتارد گتتتتاهی ،سرشتتتتت و جایگتتتتاه

گستتتردهای تترای طراحتتی و ستتاخت متافیزیتتک

هستیشناختیتپدیدارشناسی ،را عس تیو حتاالت هنتی و

مفهومگرایانه هره میگیرند ایو تالشهتا را میتتوان
در فلسفههای دمایشگاهی مشاهده هرد؛ اما گولتدمو
ه دنبال ینیو متافیزیکی نیست او در عیو حتال هته
میپذیرد علوم شناختی هنک گستردهای ه متافیزیتک

حاالت مغزی و هنس ایو سؤاالت ،ورودیهتای مناست
اد علوم شناختی را میطلبد ا ایو حال وقتی سؤال شتود
هه علوم شناختی یته اطالعتاتی میتوانتد ته متا در تارد
«جهان خارو» دهد ،پاسخ معنولی میتواند ایو اشد هه:
«هیچ» ه جز یند استثنا ،تعتداد هنتی اد فالستفه اد یتک
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ناتتش هلتتی تترای علتتوم شتتناختی در متافیزیتتک حنایتتت

اردیا ی نظریات رقی

میهنند درواق  ،تعداد انتدهی اد متافیزیکدانتانی هته ته

در متافیزیک سنتی نیتز ،تدیهیات ادجنلته شتهودات

دنبتتال یتتک رنامتتس متتتافیزیکی واق گرایانتته هستتتند (نتته

ینیو جایگاهی داشتتهاند و لتذا ایتو مادمته معلت

مفهومگرایانتته) ،عالقتتس دیتتادی تته علتتوم شتتناختی نشتتان
میدهند اما ا ایو حال مو هنچنان معتادم هه متافیزیک
ا هنک اد ورودیهای علتوم شتناختی هتتر طتیّ طریتق
خواهد هرد» ()Goldman, 2015: 173

او رای حل ایو یالش ،ته مستئلهای قتدینی در
تاریخ فلسفه توجه میهنتد و میهوشتد تا تادخوانی
مجتتدد ن اد دیتتدگاهش دفتتاع هنتتد در ادامتته ایتتدد
گولدمو در قال

استدالل دیر صتورت ندی و ستپس

تللیل میشود:
مقدمۀۀۀ  :1متافیزیکدانتتان هناننتتد دیگتتر انتتواع
فالستتفه ،در نظریتتهپردادی متتتافیزیکی تته شتتهودات،
تجر هها و اورهای حس مشتتر

توجته گستتردهای

دارند

متافیزیکی اد ن هره میگیترد

جدیدی را عنوان ننیهنتد؛ امتا هستتس اصتلی ادعتای
گولدمو ،مادمس دوم است ایو مادمته را میتتوان ته
شکل دیر یان هرد هه درواقت دومتیو مبنتای نظتری
متافیزیک طبیعیشدد گولدمو است:
( )C2شهودات و تجر یات ما و هطورِ هلی ،فهتم
ما اد واقعیت ،تنها تا عی اد خود واقعیت نیست؛ لکته
تا عی اد واقعیت و هنچنیو دستگاه شناختی ما ترای
فهتتم واقعیتتت استتت؛ دستتتگاهی هتته متتا را در هنتتس
تعامالت ا جهان هنراهی میهند
گولدمو ایو ایده را ه هنک تا

صوری دیر

ننایش میدهد (:)Goldman, 2015: 176
)CSE= f (R , COGEN

ما ود اد « CSEتجار

حستی مشتتر  »1استت

مقدمۀ  :2دانشنندان علوم شناختی نشان میدهنتد

هتته تته مجنوعتتس وستتیعی اد شتتهودات ،تجر یتتات و

هه شهودات هشدت تلا تر یرِ سیستم شناختی ما قرار

ادنناییها اشاره دارد هه انسانها نستبت ته واقعیتت

میگیرند خروجیهای شتناختی هتو متا ،هنتدرت

دوام اشیا در طول

خروجیهای ستاده و دستتنخوردهای هستتند هته اد
ورودیهای حستی ناشتی شتدهاند در عتو

 ،نهتا

دارند؛ مثال تجر س گذر دمان ،ادرا
دمتتان ،ادرا رنبهتتا و

ما تتود اد  ،Rواقعیتتت

است را عس اال گویای ایو است هته تجتار

2

حستی

مل والت «سوگیریها» یا «ملدودیتهایی» هستتند

مشتر و ادننودهای واقعیت رای ما انسانها نتهتنها

هه تجهیزات شناختی ما دارند

تا عی اد ختود واقعیتت ( ،)Rلکته تتا عی اد سیستتم

نتیجۀۀه :نتتا رایو متافیزیتتکدان در ستتخوگفتو اد

شناختی ماست هه ما را در هنس تعامالتنان تا جهتان

مشخ ههای عینی جهان ،نبایتد ویژگیهتای سیستتم

هنراهی میهنتد گولتدمو ،ایتو سیستتم شتناختی را

شناختیای را هه اعع ایجاد و شکلگیری تجر ههای

«موتور شناختی »3مینامد و ن را تا  COGENنشتان

شناختی و مفهومی ما اد جهان میشود فراموش هند و

میدهد

ایو درواق ه معنای توجه ه علوم شناختی است هته

 ،C2یعنی ایو ایتده هته هتو متا و ستاختارهای

اطالعتات در تارد دستتگاه

شناختی ن در هنار واقعیت ختارجی در شتکلگیری

هتریو منب ترای هست
شناختی انسان است

شناختهای ما ناتش دارد ،پیشتتر در فلستفس هیتوم،

راساسِ مادمس  ،1شهودات تجر ی ،ناتش دیتادی

هخ وا در تللیلش اد را عس علّیت و هنچنتیو در

در پذیرش یک نظریس متافیزیکی یا ردّ ن دارند نهتا

1

شواهدی هستند هه متافیزیکدان هنلوِ مشتروعی در

Commonsense Experience
2
Reality
3
Cognitive Engine

رابطۀ متافيزيك و علوم شناختی :نقدی بر متافيزيك طبيعیشدۀ آلوين گولدمن 57/

فلسفس استعالیی هانت وجتود داشتته استت و معلت

وارسیها ،ن شهود را در داوری متتافیزیکی ته هتار

جدیدی نیست خود گولدمو نیز در تارش ته ایتو

میگیرد فارغ اد اینکه در ایو مسیر موفق خواهد تود

امتتر اشتتاره میهنتتد و میگویتتد« :یتتک رویکتترد

یا نه ،او ایو هار را انجام میدهد یا ایتد انجتام دهتد،

طبیعتگرایانه حامی ینیو سهنی ،پیشتر در هیوم یتا

وگرنه در حد متافیزیک مفهومگرا متوقف خواهد شد

هانت یا دستِهم تفاسیر رایتج اد نهتا وجتود داشتته

البتتته ایتتو هتتار منل تتر تته متافیزیتتک نیستتت یتتک

است» ( )Goldman, 1987: 538; 2015: 177در تارد

فیزیتتکدان واق ت گرا نیتتز اد شتتهودات تجر تتی هتتره

 ،C2تفاوت اصتلی گولتدمو تا فالستفهای هنچتون

میگیرد و او نیز ینیو مسیری را طی میهنتد تتاریخ

هانت و هیوم در ایو است هه او میهوشد درستی C2

علم ،پر است اد ننونههایی هه فیزیکدانان ،شتهودات

را ا استفاده اد یافتههای علوم شناختی نشان دهتد او

تجر ی را هنار گذاشتهاند و نظریهای مت اد تا ن ته

ه هارهای تجر تی روانشناستان و دانشتنندان علتوم

هار گرفتهانتد ننونتس مشتهور ن هپرنیتک استت هته

انسانی استناد میهنتد هته تا

رخالفِ ایو شهود عنومی هته خورشتید در ستنان

تری

حرهت میهند ،ر نظریتس خورشتیدمرهزی و حرهتت

شناختی در دمینس ادرا

دمایشهای متعدد ادجنله استتفاده اد تتوهم

مانند خعای دید مثلع هانیزسا نشتان میدهنتد نچته
انسانها ادرا

دمیو اصرار داشت

میهنند تتا حتد دیتادی ته مفتاهیم و

هعالوه در مادمس اول و هنچنیو نتیجتس استتدالل

ساختار هو و اورهایشتان وا ستته استت گولتدمو

هرشده ،ه جای متافیزیک و متافیزیتکدان ،میتتوان

ری و هنچنیو یافتتههای

فیزیک و فیزیکدان و یا هر شاغل علنتیِ دیگتری را

معتاد است ایو توهنات

تجر تتی در تتارد روانشناستتی ادرا  ،حتتاهی اد ایتتو

هه ا شهودات تجر ی سروهار دارد قترار داد درواقت
نیتز

واقعیت هستند هه موتور شناختی ما ناتش مهنتی در

راساسِ ایو ایده ،حتی نظریههای فیزیکی رقیت

شتتکلدادن نچتته تجر تته میشتتود دارد ( Goldman,

میتوانند راساسِ دادههای علوم شتناختی ستنجش و

)2015: 174-5

داوری شوند؛ دیرا شهودات تجر یای هه فیزیکدانان

گولدمو اد  C2استفاده میهند تتا نشتان دهتد هته

و هنچنیو ایس شاغلیو استتفاده هردهانتد علنتی نیتز

متتافیزیکی ،هشتدت ته

هستت؛ نتا رایو ته نظتتر میرستد پتروژد متافیزیتتک

ورودیهای علوم شناختی وا سته استت؛ امتا ته نظتر

طبیعیشدد گولدمو روششناسیای را تجویز میهنتد

میرسد او اد یک نکتتس اساستی در ایتو تاره غفلتت

هه اجادد ههارگیری دادههتای علتوم شتناختی ترای

هرده است و ن ایتو استت هته متافیزیتک واقت گرا،

داوری نظریههای رقی

فیزیکی و هر حودهای هته اد

شهودات را ه شکل خام و اولیه ترای داوری در تارد

شهودات تجر ی هره میگیرد را نیز میدهد هه امتری

متافیزیکی ه هار ننی رد متافیزیکدان

غیرمعنول ه نظر میرسد در ختش عتد نشتان داده

واق گرا ،هتر شتهودی را تجزیته و تللیتل میهنتد و

میشود هه ههارگیری ایو ایده ،درنهایتت ر الیستم را

دوایای مختلف و نلود ح ول ن را ررسی میهنتد

در هنتتس حودههتتایی هتته اد شتتهودات تجر تتی هتتره

او میهوشتتد ستتوگیریها و ملتتدودیتهایی را هتته

میگیرند تهدید میهند و رویکردهای نتیر الیستی را

منکو است دستتگاه شتناختی متا تر شتهود متذهور

جایگزیو نها میهند

داوری میان نظریات رقیت

نظریات رقی

اعنال هترده اشتد هشتف هنتد و عتد اد هنتس ایتو
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اهنون ایتد دیتد اد نگتاه گولتدمو ،یگونته یتک
متافیزیکدان ایدد معرحشده در اال را در عنل ه هار
گیرد در خش عد ه ایو پرسش پاسخ داده میشود

ننونه اد ایو مسا ل متافیزیکی اد نگاه گولدمو تللیل
و ررسی میشود
گولدمو در ارد هر اور یا نظریس متافیزیکی ،میان
دو دسته شواهد تنایز میگذارد ( Goldman, 2015:

 .5نمونههای کابردی

:)177-181

گولدمو ،در یک فاصلس تاریبا 25ساله اد طرح

 1شواهد اولیه ( :)E1شواهد پسینی هه پیش اد

و گسترش ن ،ننونههای فراوانی اد

ورود یافتههای علوم شناختی در ارد یک اور

ایدهاش تا س

مسا ل متافیزیکی را در قال

«متافیزیک طبیعیشده»

متافیزیکی وجود دارد

ررسی میهند مهمتریوِ ایو مسا ل عبارتاند اد:

 2شواهد ثانویه ( :)E2شواهد علوم شناختی هه

 -خدا اوری ()1987; 1992; 2015

در ارد اور متافیزیکی هرشده وجود دارند
گولدمو میزان اعتبار و درستی یک اور متافیزیکی

 علّیت ()1987 -اخالد ()1987; 2007; 2015

را در پرتو شواهد اولیه در نظر میگیرد سپس شواهد

 -رنب ()1992; 2007; 2015

انویه را هه اد علوم شناختی گرفته شده است وارد

 -وحدت دمانی و مکانی اشیا ()1992; 2015

داستان میهند و میهوشد میزان احتنال اور هرشده

 -انواع طبیعی ()2015

را در پرتو شواهد انویه ملاسبه هند سپس ا ماایسس

 -اعداد ()1992

ماادیر دو احتنال ،نتیجه میگیرد هه شواهد علوم

 -موجّهات و ماهیات ()1992; 2015

شناختی ،میزان اعتبار یا درستی یک اور را هاهش

در ا تدا ،ا توجه ه مجنوعه مسا ل متافیزیکی هه
گولدمو ررسی هرده ،رویکرد هلی او در ارد ررسی

داده یا افزایش داده است ایو فرایند در شکل شنارد
 1ننایش داده شده است

مسا ل متافیزیکی اال مدلسادی میشود و سپس دو

شکل .1فرآیند داوری در خصوص یک باور یا نظریه متافیزیکی براساس شواهد علوم شناختی
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اعداد  1تا  ،6ناعس شروع تتا پایتان ایتو فراینتد را

شواهد مبهم و ناقص ،اموری للاظ هنند هه هوستیلس

نشان میدهند  P1میزان احتنتال  Xدر پرتتو شتواهد

یک عامل ق دمند ایجاد شده است ( Barrett, 2004:

اولیه استت و  P2میتزان احتنتال  Xتا ورود شتواهد

 )31مثال ش هنگام وقتی صدای افتادن گلتدانی را اد

انویه اد علوم شناختی است درنهایت متافیزیکدان ا

حیاط میشنویم ،هطورِ خودهتار و ا تتدایی ن را ته

ماایسس دو احتنال  P1و  ،P2اور یا نظریتس متتافیزیکی

یک عامل ق دمند مثل گر ه یا ددد نسبت میدهیم تتا

 Xرا میپذیرد یا اصالح میهند حال ،مدل اال در دو

اد ایو در حالی است هه شواهد ما رای نستبتدادن

مسئلس متافیزیکی (ختدا اوری و اردشهتای اخالقتی)

صدا ه گر ه یا ددد ،ناقص است ر ایتو استاس ،متا

پیادهسادی میشود

ح تتور عتتواملی را در ملتتی اطرافنتتان در نظتتر
میگیریم ،حتی اگتر ن عوامتل را مشتاهده نکنتیم اد
نظر ملااتان علتوم شتناختی دیتو ،هنتیو ستوگیری

 1.5خداباوری
مستتئلس وجتتود ختتدا یتتک موضتتوع ملتتوری در

شناختی است هه ناش اساسی در اور ما انستانها ته

متافیزیک است هطورِ سنتی استداللهای پیشتینی تر

هویات فراطبیعی ،هویژه ختدا دارد ( Barrett, 2007:

وجود خدا ارا ه شده است؛ اما گولدمو تا توجته ته

)773

اینکه در سنت متافیزیک علنی قرار دارد ،تنها شتواهد

در یک دمایش مشتهور ،هیتدر 1و دینتل 2فتیلم

پسینی رای توجیته ایتو تاور متتافیزیکی را ررستی

هوتاهی ساختند هه در ن ،اشکال هندستی (دایرههتا،

میهند

مر ها و مثلعها) ه شیوهای طراحیشده و متنظم در

در ارد اور متافیزیکی «خدا وجود دارد» ( )Gایو

حتتال حرهتتت تته ایتتو ستتو و ن ستتو ننتتایش داده
میشتتوند افتترادی هتته ایتتو فتتیلم هوتتتاه را مشتتاهده

شواهد اولیه را در نظر گیرید:

و

 -نظم و تد یر در طبیعت؛

میهردند ،ایو اشکال را ا عباراتی هنچون «تعایت

 -شیوع سیار االی اورهای خداپرستانه در سرتاسر

گریز»« ،قر تانی»« ،قهرمتان» و توصتیف میهردنتد؛

تاریخ و فرهنب شر

عباراتی هه معنوال رای عاملهای ق دمند (حیوان یا

هنید میزان احتنال خدا اوری در پرتو ایو

انسان) ه هار گرفتته میشتوند هودهتان نیتز فتیلم را

شواهد  0.9اشد (احتنال درستی خدا اوری در ایو

هنیوگونه توصیف میهردند عدها نشان داده شد هه

حالت90 ،درصد اشد)؛ یعنی:

هنیو نتایج را میتتوان تا استتفاده اد مجنوعتهای اد

فر

P (G I E1) = 0.9

حال ،شواهدی را هه علوم شناختی در ارد
خدا اوری ارا ه میهنند در نظر گیرید خشی اد ایو
شواهد عبارت است اد:
 -یافتههای علوم شناختی نشتان میدهنتد هته در

نااط و اشکال غیرهندسی نیز ه دست ورد
اد نظر گولدمو ایو نتتایج ،تنایتل طبیعتی متا ته
مسلّم فر

هردن موجودات نامشاهدتی هنچون خدا،

شتتتیاطیو ،ارواح و را حتتتتی در غیتتتا

شتتتواهد

انسانها یک گرایش قوی وجود دارد مبنتی تر اینکته
وقایعی را هه پیرامونشان رخ میدهد ،حتی تا وجتود
Fritz Heider
Marianne Simmel

1
2
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مشاهدتیِ ا باتشده ،تبییو میهند (Goldman, 2015:

)193

مقدمۀ  :1شیوع گستردد اورهای دینی در هنس
فرهنبها و هنس دمانها شاهد ملکنی ر صدد

 -یکی دیگر اد شواهدی هه گولدمو در ایو تاره

خدا اوری است

دان اشاره میهنتد ،تتالش رختی اد ملااتان علتوم

مقدمۀ  :2شواهد علوم شناختی نشان میدهند هه

شناختی است هه درصددند نشان دهند اور ته ختدا،

ایو شیوع گسترده ناشی اد مکانیزمهای شناختی انسان

مل ول نوعی هنیستادی تیش اد حتد انستانهای

و سوگیری های ن است؛ نه لزوما ناشی اد وجود خدا

عادی است در یک ننونته ،رختی اد ملااتان علتوم

در واق

شناختی میهوشند نشان دهند در افراد مبتال ه اُتیستم

نتیجۀۀه :شتتواهد علتتوم شتتناختی میتتزان اعتبتتار

هه توانایی نسبتدادن حتاالت هنتی در نهتا مختتل

خدا اوری را هواسعس تخری

یکی اد شتواهد مؤیّتد

شده است ،تنایل هنتری رای اور ه خدا نسبت ته

ن ،هاهش میدهند

انسانهای عتادی وجتود دارد ایتو فرضتیه ،در یتک
تلایق دمایش شده و نتایج حاصلشده حتاهی اد ن

ه نظر میرسد ایو استدالل گولدمو ا دو یالش
اساسی مواجه است:

وده هه در نوجوانان مبتال ته اُتیستم ،تاور ته ختدا

 1یافتو یک منشر «طبیعی» رای یک اور

نسبت ه همساالن عادی نها هنتر است طراحان ایو

متافیزیکی یا توصیف مکانیزمهای شناختی مرتب

ا

دمتتایش نتیجتته گرفتهانتتد هتته هتتاهش در توانتتایی

ن ،ه هیچ روی ه معنای ردهردن یا یاعتبارساختو

هنیسادی امور ،معبری رای نا تاوری ته خداستت

ن نیست ایو هار رای سیاری اد ادراهات و

( )Goldman, 2015: 194-195اد نگاه گولتدمو ایتو

شناختهای ما انجام میگیرد؛ یعنی تالش میشود

شواهد ،اد ایو ایتده حنایتت میهننتد هته افتراط در

یک منشر طبیعی رای شناختهای ما معرفی شود یا

هنیستتادی امتتور در انستتانهای عتتادی ،مستتئول

توصیف شود؛ اما

مکانیزمهای درگیر در ادرا

شکلگیری اورهای خداپرستانه است؛ اورهتایی هته

هیچهس ت ور ننیهند هه ینیو تالشی ه معنای

شواهد مشاهداتی مستایم ،ه نهتا

یاعتبارهردن شناختها یا اورهای ادراهی ماست

ه دعم او در غیا
اعتااد دارند

گولدمو معتاد است هه هریند ایو شواهد ،تتوان
تخری

و طرد ایو اور متتافیزیکی هته «ختدا وجتود

مثال فر

هنید هه مکانیزمهای شناختی و تلوالت

طبیعی در مغز ما هشف شود هه موج
یک گُل را ادرا

میشود ما

هنیم حال ایو ه معنای ایو است

دارد» را ندارنتتد؛ امتتا متافیزیتتکدان را در نستتبتدادن

هه گلی هه ما در حال مشاهده و ادرا

احتنال ه  Gه تجدیدِنظر وا میدارد در ایو حالت و

وجود ندارد یا ادرا ما در ارد ن نامعتبر است

ا ورود شواهد جدید اد علوم شناختی ( ،)E2مادار P

) (G I E2ه میزان دیادی هاهش مییا د
میتوان استدالل گولدمو در ارد خدا اوری را
ایوگونه صورت ندی هرد:

ن هستیم،

گولدمو ت ور میهند یتافتو یتک منشتر طبیعتی
رای اور ه خدا ،ه معنای ت عیف خدا اوری است؛
در حالی هه علوم شناختی میهوشند منشر طبیعی هنس
اورهتتای متتا را تتا استتتفاده اد مکانیزمهتتای شتتناختی
توضیآ دهند حال ،یا ایو دان معناست هه یافتههای
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علتتوم شتتناختی هنتتس اورهتتای متتا (متتتافیزیکی و

متافیزیکی ه تللیل ایو مسئله و پرسش در ارد ن

غیرمتتتافیزیکی) را ت تتعیف هننتتد یتتا اد اعتبتتار ن

پرداخته میشود هه یرا مردم ایو اشکال را هصورتِ

میهاهند

عامالن جاندار در نظر میگیرند اد نظر او «پذیرش

 2یک یالش دیگتر در ننونتههایی هته گولتدمو

ایو شهودات جاندارانگارانه و اعتااد ه اینکه ت اویر

ارا ه میدهد ،ایو است هه او را عس متافیزیک و علتوم

متلر ِ مثلعها و مر ها واقعا عامل هستند ،هیچ

شناختی را یکسویه در نظر میگیرد؛ تدیو معنتا هته

تناقض درونی ندارد ما فا

ه ایو دلیل هه ایو

معتاد است دادههای علتوم شتناختی در اردیا یهتای

شهودات ا ت ویر متافیزیکی پسدمینهمان در تعار

متافیزیکی سهم ویتژهای دارنتد و متافیزیتکدان را در
انتختتا

میتتان نظریتتههای رقیتت

است ،ه دنبال تخری

ن هستیم» ()ibid

متتتافیزیکی یتتاری

شفر معتاد است در اینجا ترای اینکته نشتان داده

میرستتانند؛ امتتا اد ناشتتی هتته متافیزیتتک در تفستتیر

شود یک اور یا نظریتس متتافیزیکی نتامعتبر استت یتا

دادههای علوم شناختی دارد غفلتت میهنتد درواقت ،

اعتبتتار ن در پرتتتو شتتواهد علتتوم شتتناختی هتتاهش

اگر مسئله ا دقت یشتری تللیل شود ،ینتیو نتیجته

مییا د ،اید دو جنبس دیر ا هم در نظر گرفته شود:

میدهد هه را عس میان متافیزیک و علوم شناختی یتک

 1جنبس روانشتناختی :ایتد مکانیزمهتای شتناختیِ

را عس دوسویه است؛ در حالی هه گولدمو تنها ه یک

دخیل در تولید ن اور نشان داده شود؛ یعنی نشتان

سوی ایو را عه توجه هرده است

داده شود هته ن تاور ،یگونته راستاسِ عنلکترد

جاناتان شفر 1در ماالهای ا عنوان «علوم شناختی

مکانیزمهای شناختی هو ما شکل میگیرد

و متافیزیک ،»2میهوشد ناشی را هه متافیزیک در

 2جنبس متافیزیکی :هعالوه ،ما نیاد ه یتک ت تویر

علوم شناختی و تفسیر دادههای ن دارد تبییو هند او

متافیزیکی پسدمینه داریم هه نشان دهد مکانیزمهای

معتاد است در تللیل دادههای علوم شناختی هنواره

شناختی مذهور ،ا هار دان شیوه ه خعتا میرونتد

یک پسدمینس متافیزیکی ح ور دارد ( schaffer,

()Schaffer, 2016: 343

 )2016: 342یکی اد ننونههایی هه شفر رای

نا رایو ه نظر میرسد ما دادههای علوم شتناختی

ارا ه میدهد ،هنان فیلم

های متافیزیکی تفسیر

روشوشدن ایو معل

را راساسِ یک سری پیشفر

مشهور هیدر و دینل است هه گولدمو دان استناد

میهنیم و سپس نها را هعنوانِ شتواهد جدیتد ترای

هرد در ن فیلم هوتاه ،تناشاهنندگان فیلم ،اشکال

داوری نظریههای متافیزیکی رقی

ه هتار میگیتریم

هندسیِ در حال حرهت را عامالن جاندار در نظر

گولدمو در پروژد متافیزیک طبیعیشده فات قستنت

میگرفتند شفر استدالل میهند در اینجا یک ت ویر

دوم ایو داستان (تر یر علوم شناختی ر متافیزیتک) را

متافیزیکی پسدمینه وجود دارد و ن ایو است هه ما

در نظر میگیرد و اد قسنت اول ن (تتر یر متافیزیتک

میهنیم هه وجود اشکال هندسی جاندار در

ر علوم شناختی) یشم میپوشد یا دان ها ننیدهد؛

فر

طبیعت ،امری ها

اما اگر هر دو قستنت داستتان در نظتر گرفتته شتود،

و خعاست و ا ایو پیشفر

روشو خواهد شد هه علوم شناختی هتنهایی و تدون
Jonathan Schaffer
Cognitive Science and Metaphysics

1
2
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هرهگیری اد متافیزیک ننیتواند شتهودات تجر تی را

میهند مثال دانشتنندان علتوم شتناختی ،مکتانیزم یتا

اردیا ی هند

حس مکانیا ی صوتی در خفاشها را هشف هردهاند
هنچنتتیو علتتوم اع ا شتتناختی ،ان تواع مختلفتتی اد

 2.5ارزشهای اخالقی

حواس تعاملی در مغز انسان را هشف هرده است هته

یک ننونس دیگر اد مسا ل متافیزیکی هه گولتدمو

درواق ت  ،مکانیزمهتتای مغتتزیای هستتتند هتته وظیفتتس

میهوشد ا استفاده اد دادههای علوم شتناختی در تارد

دنی انسان را ر عهده

نظارت ر موقعیتها و شرای

داوری هند ،اختتالف ر الیستتها و

دارند؛ اما ا وجود ایو هشفیات گسترده ،تاهنون هتیچ

نتیر الیستها ر سر وجود حاایق اخالقتی در عتالم

هشتتف هخ وصتتی در تتارد هتتیچ سیستتتم یتتا حتتس

واق استت شتاهد اولیته در اینجتا اد نظتر گولتدمو

اخالقی ه دست نیامده است ()Goldman, 2012

نظریههای رقی

 -انتخا

عبارت است اد اینکه:
 -یک مجنوعه اد داوریهای اخالقی وجود دارند

طبیعی میتواند شتیوع گستتردد رختی

داوریهای اخالقی را در هنتس دمانهتا و فرهنبهتا،

هه انسانها در هنس دمانها و در هنس فرهنبها تنایل

هنلوِ معاولی تبییو هند؛ هگونهای هه نیاد ته فتر

ه پذیرش ن دارند

وجود حاایق اخالقی مستال نباشتد حتال اگتر علتم

اد نگتتاه ر الیستتتهای اخالقتتی ( ،)Rایوگونتته اد

تکامل خشی اد علتوم شتناختی شتنرده شتود ،اد ن

داوریهتتای اخالقتتی تنهتتا دمتتانی پتتذیرش عنتتومی

جهت هه شاخس علوم اع ا

علوم شتناختی ،تکامتل

ایوینینی پیدا میهنند هته ر الیستم اخالقتی درستت

مغز را ررسی میهند ،نگاه در ایو حالت نیز شتواهد

اشد؛ یعنی حاایق اخالقیِ مستال وجود داشته اشند

جدیدی هه علوم شناختی ارا ه هرده استت ،میتوانتد

نا رایو در پرتو ایو شاهد اولیه ،احتنال )P (R I E1

تتیو یکتتی اد دو نظریتتس

اال خواهد ود

متافیزیتتکدان را در انتختتا
رقی

یاری رساند ()Goldman, 2015

در ماا ل ،نتیر الیستها معتادنتد انستانها تنهتا

اد نظتتر گولتتدمو ،تتا ورود ایتتو شتتواهد جدیتتد،

دمانی میتوانند ینیو داوریهای اخالقی داشته اشند

میتتزان ) P (R I E2هتتاهش دیتتادی مییا تتد و لتتذا

هه واجد یک «حسّ اخالقی» نسبتا دقیق اشند نها اد

متافیزیتتکدان را تته ستتوی پتتذیرش یتتک رویکتترد

ر الیستها سؤال میهنند هه یا انسانها دارای ینتیو

نتیر الیستتتی در را تتر اردشهتتای اخالقتتی ستتود

حس اخالقی هستند یا نه اد نظتر گولتدمو ،شتواهد

میدهد در اینجا نیتز استتدالل گولتدن تا هنتان دو

علوم شناختی در اینجتا وارد داستتان شتده و شتواهد

یالشی مواجه است هه در ارد خدا اوری معرح شد:

جدیدی را ترای ق تاوت در خ توا دیتدگاههای

 1یافتو یا نیافتو یک منشر طبیعی رای یک تاور ،ته

رقی

ارا ه میدهند ایو شواهد عبارتند اد:

معنای اعتبار یا یاعتباری ن اور نیستت ستیاری اد

 -ورود علوم شناختی در ایو مسئله ،اد ن جهتت

اورها هستند هه دانشنندان علتوم شتناختی ،تتاهنون

است هه علوم شناختی ه معالعس سیستتمهای ادراهتی

منشتتئی طبیعتتی تترای نهتتا نیافتهانتتد یتتا ایتتو تتدان

یا حواس ادراهتی میپتردادد و گتاهی اوقتات متوارد

معناست هه ایوگونه اورها نامعتبرند

جدیدی اد حواس یتا سیستتمهای ادراهتی را هشتف
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 2تته نظتتر میرستتد در اینجتتا نیتتز یتتک پیشفتتر

مبتال هستند ،دو نکتس دیگر نیز وجود دارد هه اید ته

متافیزیکی وجود دارد هه شهودات علتوم شتناختی در

ن توجه هرد:

ا تدا در ن ستر متافیزیکی تفستیر میشتوند و ستپس

 1ا دقت در پروژد متافیزیک طبیعیشده ،نگونه

متافیزیکی ه هار گرفتته

هه گولدمو اد ن دفاع میهند ،میتتوان دریافتت هته

رای داوریِ نظریههای رقی

ایو پروژه عندتا هارهردی سلبی دارد؛ دیو معنتا هته

میشوند
گولدمو اد ایو پیشفتر

متتافیزیکی در تفستیر

صتترفا تته طتترد یتتا تخری ت

ن دستتته اد شتتهودات

یافتتتههای شتتناختی تتاال هتتره میگیتترد هتته هنتتس

عامیانهای میپردادد هه یک متافیزیکدان منکو استت

داوریهتتای اخالقتتی ایتتد اد یتتک سیستتتم یتتا حتتس

در دفاع اد نظریس متافیزیکیاش اد ن هره گیرد متثال

اخالقی ناشی شود هه ه شکل طبیعی هتار میهنتد و

در ارد خدا اوری ،اگر متافیزیتکدانی ته ایتو شتهود

شناختی هشتف شتود

عامیانه تکیه هند هه «خدا اوری ته شتکل گستتردهای

ر ایو اساس ،گولدمو ناش عوامل اجتناعی یا حتتی

در هنس دمانها و فرهنبها شیوع دارد» و اد ن ترای

فراطبیعی را در شکلگیری داوریهای اخالقتی هنتار

ترییتتد گتتزارد «ختتدا وجتتود دارد» هتتره گیتترد ،نگتتاه

طبیعتی

دادههای علوم شناختی تنها میتوانند شتهود هرشتده

میتواند شیوع گستردد رخی اد داوریهتای اخالقتی

را طرد یا تخری

هنند یا در ارد اردشهای اخالقتی،

را هنلوِ تکاملی توضیآ دهتد ،تهطورِ ضتننی ،ایتو

اگر متافیزیکدانی ه ایو شهود عامیانه تکیته هنتد هته

میتواند هوسیله علوم اع ا

میگذارد هعالوه ،گولدمو اد اینکته انتختا

پیشفتتر

متتتافیزیکی را اختتذ میهنتتد هتته انتختتا

« رخی اد داوریهای اخالقی وجود دارند هه انسانها

طبیعی علیاالصول میتوانتد شتیوع ایتس داوریهتای

در هنس دمانهتا و فرهنبهتا تنایتل ته پتذیرش ن

اخالقی را نیز تبییو هند

دارند» و اد ن رای تریید ر الیسم اخالقی هره گیترد،
های متافیزیکی

نگاه دادههای علوم شناختی وارد داستان میشتوند و

روشو است هه اگر ایو پیشفر

در تفسیر دادههای علوم شناختی ه هار گرفته نشوند،

شتتهود هرشتتده را طتترد یتتا تخری ت

میهننتتد ایتتس

ننیتوان ه رویکردی نتیر الیستی در ارد اردشهای

مواردی هه گولدمو معرح میهند نیز تاریبا ایوینتیو

اخالقی رسید ه عبارت دیگر ،اینکته علتوم شتناختی

هستند

تاهنون هیچ سیستم یتا حتس اخالقتی را در انستانها

 2در هنس ننونههایی هه گولدمو ررسی میهنتد،

هشف نکرده است ،ه خودی خود ننیتواند شتاهدی

نتیجس حاصلشده عندتا یتک رویکترد نتیر الیستتی

رویکترد

در ارد ن مسئله است درواقت  ،در پتروژد متافیزیتک

ر الیستهای اخالقی اشد رای نشاندادن ایتو امتر،

طبیعیشتتدد گولتتدمو ،استتتفاده اد یافتتتههای علتتوم

متافیزیکی ه داستان اضتافه شتود

شتتناختی در تللیتتل متتتافیزیکی مستتا لی هنچتتون

هه هیچ ساختار اخالقیِ مستال اد هنی وجود ندارند

خدا اوری ،اردشهای اخالقی ،انواع طبیعتی ،رنبهتا

عالوه ر دو یالش اساسیِ گفتهشده هته ته نظتر

و درنهایتتت متافیزیتتکدان را تته ایتتو نتیجتته ستتود

میرسد هنس ننونههایی هه گولدمو ارا ه میدهد دان

میدهد هه هیچیک اد عناویو هرشتده منشتر واقعتی

در تریید رویکرد نتیر الیستها یا تخریت
اید ایو پیشفر

ندارنتتد و تتاور تته نهتتا و ح ورشتتان در نظریتتات
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متتتتافیزیکی عنتتتدتا تتته دلیتتتل ستتتاختار شتتتناختی

ننونتههای هتار ردی ،تا یالشهتای اساستی مواجته

انسانهاست

است پروژد گولدمو هللاظِ مبانی نظتری ،ننیتوانتد
مستا لِ

هنار هتم قرارگترفتو متافیزیتک و علتوم شتناختی را

انتختتا ی گولتتدمو ظهتتور و تترود دارد ،ناشتتی اد

تتهنلوِ معاتتولی تبیتتیو هنتتد :اینکتته یافتتتههای علتتوم

نتتاهمخوانی هنتتار هتتم قرارگتترفتو علتتوم شتتناختی و

شناختی تنها میتواند در توصتیف حتاالت اندیشته و

متافیزیک واق گرایانه اشد ه عبارت دیگر ،دادههتای

فکر مفید اشد؛ در حالی هته متافیزیتک واق گرایانته،

علتتوم شتتناختی ،متافیزیتتک واق گرایانتته را هگونتتهای

هدفش در

مشخ ههای عینی جهان است هعالوه،

مفهومگرایانتته تفستتیر میهننتتد یتتا تته ن ستتو ستتود

او اد ایو نکته غفلت میهند هه متافیزیکدان واق گرا،

میدهند نکتهای هه ته نظتر میرستد گولتدمو تدان

شهودات را ه شکل خام و اولیه رای داوری نظریات

توجتته نکتترده استتت ،ولتتی هتتر متافیزیتتکدانی هتته

رقیت

متتافیزیکی تته هتار ننی تترد؛ لکته میهوشتتد

میخواهد اد یافتههای علوم شناختی هره گیترد ،ایتد

سوگیریها و ملدودیتهایی هه منکو است دستگاه

ه ن توجته ننایتد ،ایتو استت هته یافتتههای علتوم

شناختی ما ر شهودات اعنتالهرده را هشتف هنتد و

شناختی درنهایتت میتواننتد منشتر طبیعتی اورهتای

سپس اد ن شهودات هره گیرد

ه نظر میرسد ایتو نتیجته هته در اغلت

متافیزیکی را نشان دهند؛ اما منشر طبیعتی یتک تاور،

در ننونههای هار ردی هه گولدمو ارا ه هترده نیتز

نهتنها ننیتوانتد ق تاوت درستتی در تارد اعتبتار یتا

ه نظر میرسد یک پیشدمینس متتافیزیکی وجتود دارد

یاعتباری ن اور ارا ه دهد ،لکه لزومتا تنهتا ستعآ

هتته شتتهودات علتتوم شتتناختی در ا تتتدا در ن ستتتر

تبییو ن اور نیز نیست ر ایتو استاس ،داوری یتک

متتتافیزیکی تفستتیر میشتتوند و ستتپس تترای داوری

اور یا نظریس متافیزیکی نیادمند توجه ه هنس ستعوح

نظریههای رقی

متافیزیکی ته هتار گرفتته میشتوند

تبییو ن اور است

عالوه ر ایو ،گولدمو اد ایو نکته غفلت میهنتد هته
یافتو منشر طبیعی رای یک اور متافیزیکی یتا تبیتیو

 .6نتیجهگیری
اد نگاه گولدمو ،هریند معالعس هو تنها خشی
اد متافیزیک ه شنار میرود ،در جریان هر تلایق
متافیزیکی ناش دارد؛ حتی ن دسته اد تلایاات
متافیزیکی هه پرسش اد هو و حاالت هنی هدف

شیوع ن اور ه هنتک مکانیزمهتای شتناختی هتو
انسان ،دلیلی ر یاعتباری یا هتاهش اعتبتار ن تاور
نیست؛ یرا هه منشر طبیعی سیاری اد اورهای ما نیز
ه هنیو طریتق تبیتیو میشتود هته راستاسِ الگتوی
گولدمو اید در اعتبار هنس نها تردید داشت

نها نیست او ر ایو اساس میهوشد پای دادههای
علوم شناختی را ه اردیا یهای متافیزیکی اد هند ن
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