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Abstract 
Various criteria for the natural/non-natural distinction have been suggested in 

metaethics. Shafer-Landau first claimed that natural properties are properties that are 

used in scientific disciplines. But firstly, this definition is not comprehensive, and 

secondly it is ambiguous; according to the second criterion, two lists must be prepared; 

the first list includes terms that most people consider to be natural. The terms that are 

not included in the first list, are transferred to the list of non-natural terms. I argue, 

however, that this criterion also does not help in distinguishing natural properties from 

non-natural ones. If we wish to maintain Shafer-Landau's view, we can find a criterion 

for natural properties using normative ethics. For example, by accepting Kant’s 

principle of humanity as a non-natural reality, those descriptive properties that follow 

from this principle can be the foundational properties for moral properties. But by 

presenting a serious criticism on Shafer-Landau's metaethics and accepting views that 

are invulnerable to this critique, a criterion for the distinction of natural/non-natural 

in meta-ethics can be found. One of these views is Fitzpatrick’s view, according to 

which many of the aspects of the world that are empirically investigable are also 

inherently value-laden. Therefore, the world of human experience is a dual-aspect 

world. One of these aspects is natural and the other is non-natural.  
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  لَنَدئو۔شیفر هیبر نظر دیدر اخلاق با تأک یعیطبهای یژگیو
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 چکیده
ئز .ارالق ارائو شادخ ااات در   ا یعرنسطبا  یعرطب زیتمس تی ا یمخگلف تسرهسرمع ندن کو  کندمیگدا ادعس ای شارف   لن
ااالب  ، ی  تع نیالی ا ،راندمیی سر  یعلم هستهساااگند کو در رشاااگو هسیژای   دااااگو اب ا  یعرطب هستیژایا 

ه ااات نخساگرن   .شازد ورهدا  ه ااات ت دییس ،تدام ا سرراااسس مع ی  .ایهسم ااات تدارا ،ثسنرسب ا  ساترجسم  ن
یو  ، ندرامین تکو در  ه ااات اال جس سییهااژخ .دانندمی یعرهس را طب   ،اااات کو اک   ا  اد سییهشااسمل ااژخ

 .کندمین یعرباب نسط یعرامزر طب  ریو تشااخ یکم  زرن سررمع نیا .شاازندمیمنگدل  یعرنسطب هست ه ااات ااژخ
ئز دااسخیاد  مراا  یخزاه نادن  هستیژایا  تی ا تسررمع تزا می تیس کم  ارالق هنجسر ،مرا حفظ کنر  شااارف   لن

 هستیژایو اب ا    داااگ ،یعرنسطب ترااقع  یعنزا  کسنت یو «تراصاال انسااسن»  شییس پا ،م الب  .س تی یعرطب
الی یس  ،ندیسش یارالق هستیژایا  تی ا ویپس هستیژایا  تزانندمی ،اصال هسگند نیا تیکو مصاداق رعس یفرتزصا

ئزندد جّدت یو   اارالق   ی ۀاقسم ندن  تسررمع زا تمی ،نداندد مصاااز  نیکو اب ا سییهداسخید   شیا پا شااارف   لن
    ااسس ااات کو ی   یگزپست  ر  داسخید  ،هسداسخید  نیاب ا ی ی .س تیارالق  در   ا یعرنسطبا  یعرطب زیتمس تی ا

جهس  تجسرب را، نای اب .هسگند زراب هنجسر ن زیذاتسب لب   ،ساگنده یتج ی قرجهس  کو قسیل تحد هستاب جنبو تسرریسا
   .اات یعرنسطب تگ یا د  یعرهس طبجنبو نیاب ا ی ی ؛اات اتدا جنبو یجهسن ،یانسسن

  هاکلیدواژه
   .یتج ی ،علم ،ارالق ،یعرنسطب ،یعرطب
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 مقدمه .1

هس زد   خ ربندای رابم ّ کلی اب ااقعرسو تج یی کو مس در ارالقی یو هستی ری معگدادناد کو اربش
اات کو  راخ اال    .ااو نحزخ مزاجهو یس این پدیدخ قسیل تصازر ااات .ندامگفساو ،کنرممیرا تج یو 

قی ارال هستا ایس ( ادعس کنرم کو تنهس جهس  طبرعی اجزد دارد ا  رزت یو نسم اربش)ماسنناد حاا 
 ،رم ا یو اجزد حدسیق ارالقی معگدد یسشااارماا  این راخ را انگخسب ن ن .یس حدسیق ارالقی اجزد ندارد

 ،مارالقی را کنسر نگااری هستا ایس ( یسار یو اربش)ماسنناد طبرعیکاو این یاسن را داریم دا راخ پرش  
بدایی کنرم ا ااقعراسو ارالقی را نزعی اب ااقعراسو علمی یدانرم کو اب راش مشاااسیو یس الی اب    راب

ارالقی را مگفساو اب ااقعرسو علمی یدانرم ا  هستاربشکو این کشا  اات ا یسااقعرسو علمی قسیل
   .شنسای رزد کنرماارد هسگی 1یرگس اتعنزا  مدزلوهس را یو  

ئز ۔شارف  ندن ازم  ۀرزد را مگعلق یو داگ ،3ا اییین مدا عرن معسص  نسطبرعیت  شادخی ی اب شانسرگو ،2لن
 ،ا ا هسگندرلا ایس  کالار  کو تدلایژخ طبرعییو ا  ایس اکند کو نر  اا یس طبرعیمیا اعالم  داندمی

یس  یو ا اا ایس  ا نسطبرعینر  یرن طبرعیارگال  .(Shafer-Landau, 2003, pp. 66-67ارگال  دارد )
 ،ا ایییمسسئل نسطبرع ،«ینت  شسید  باردهندخ»ا  ینت  الی ی ی اب مهم ،اااتانجسمردخ مساسئل مخگلفی 

یو مع  ی  این نزشگسر .(Ridge, 2014) طبرعی ا نسطبرعی اات هستی ات ایجسد تمسیز یرن ایژاییس گن راهی 
ئزیس تم کز ی  دیداسخ  ،مزجزد در این مزضز  هستا ی رای ی ری دیداسخ ندن    .پ دابدیم، شرف   لن

 طبیعی هایی مختلف به ویژگیکردهایرو .2

برعی را یس جنبو اااالبی ایژای نسط ،لساااز اس  ارالق ر ،طبرعی ا ناسطبرعی هاستدر تماسیز یرن ایژای
اااگو کنندن ایژای نسطبرعی عبسرتساات اب نزعی ایژای کو در دمیااااگفسدخ اب ایژای طبرعی تع ی  

ت کو تع یفی البم اااا ،ی ات تمسیز ایژای طبرعی ا نسطبرعیرا، این اب .انجدمیطبرعی ن هستایژای
 .طبرعی یس رای  دهست مخگلفی تع ی  شااادخ ااااات هستایژای .دهرم داااات اب ایژای طبرعی یو

هس اا این دیداسخ .تزا  یو  هسر داگو کلی تدسرم ک دمیاین رای  دهس را  ،یندت کزپتدسرم اااسس ی 
ا ایسنو دلرلرای  د ت ،داگو اال .ا تنهس تد ی ت اب دااگو  هسرم را پای  گو ااات ک دخ ،ا ندد را مع ح

                                                           
1. sui generis 

2. Shafer-Landau 

3. non-naturalism 
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 شااازد کومیشااازد ا     میتع ی   هساب ایژای اتمجمزعو ،ی  ددر این را  .ااااات اتیس رایعو
ی طبرعی دیگ  نرز ایژا هستایژایکو این ا شاا   هس محل منسقشااو نرسااتاین ایژای یزد  طبرعی

 هسیژایاین ا  ؛شاازدمیهس دانسااگو داشااگن نزعی ارتبس  منسااا  یس این داااگو اب ایژای ،قلمداد شاازند
اب  ییسهنمزنو ،شااانساااایمزرد یحث در  رزی  ا بیسااات هستایژای .نسم دارند «پسیو هستایژای»

طبرعی پسیو را  هستارالقی ا ایژای هستیرن ایژای ۀرایع ،ا ارای  د تدلرل .پسیو هسااگند هستایژای
 ،پسیو یسشااد هستمعگددند کو ه  ایژای کو قسیل تدلرل یو ایژای ،ط  دارا  این رای  د .داندمیتدلرل 

این انزا  اب  .دا ا نرساااگنتدلرل اتالی هماو انزا  رای  د رایعو ،ژای طبرعی تلدی شااازدتزاناد ایمی
 ،گس رزی یم اتطبرعی پاسیو را رایعو هاستارالقی ا ایژای هاسترایعاو یرن ایژای ،اترای  د رایعاو

 ،رایعو این .شاازدمی مع ح هسایژای اب داااگو دا یرن معمزالب  ع ا  رایعو .دانندمی 1م ل ع ا 
 مجمزعو .(McPherson, 2015b) هساااتایژای اب سییهداااگو یرن همسهنگ تغرر  اب الگزیی یرسنگ 

 در دنگزانن  رزت دا هرچ کو شاازندمی عسر « ب» مجمزعو ی  صاازرتی درتنهس  «ال » هستایژای
 .سشااندی مگفساو دیگ ی  یس« ب» هستایژای درکو    مگ  ،یسشااند مگفساو «ال » هستایژای

« ب» کو نرساات   « ب» ی  «ال » ع ا ۀ البم کو    اااات رایعو ایندریسرۀ  ذک شااسیس  ن گو
   .(McLaughlin & Karen, 2014یسشد )« ال » ی  شنسرگیهسگی تددم دارات
و کنند کو  و  رزت ی  ایژای را یمیشا سل جّدت این رای  دهس این ااات کو اصالب تعررن نا  

طبرعی  هستارالقی یو انگخسب قبلی ایژای هستیزد  ایژای یطبرع .کندمیایژای طبرعی تبادیال 
زضاارن ا رزد مسااگلزم    اااات کو ت ،طبرعی پسیو هستایژای یزد  الی طبرعی ،اایسااگو اااات پسیو

 ،رماا  مس ااجد  نرن معرسرت یسشااا .معراسرت ی ات تمرز یرن طبرعی ا ناسطبرعی اجزد داشاااگو یسشاااد
ع  ی اصاااالب نرسبت یو مرا، این اب .مار ی کسریو ارالقی هستژایتزانرم  ن ا مساااگدرماسب دریاسرۀ ایمی

پسیو نخزاهرم داشااات ا اا   نرن معرسرت اجزد نداشاااگو  هستایژای اااااسس ارالقی ی  هستایژای
   .پسیو نرز اجزد ندارد هستراهی ی ات یس گن ایژای ،یسشد

 ااسس ی  ،طبرعی هستیژایشزد ا میدر این رای  د اعی  .ااات 2اترای  د اشاسرخ ،دااگو دام
کزخ ا  ،م ل مرز ،عسدت تاب اشاارس سییهنمزنو ،در این رای  د .طبرعی اط ا  مس تع ی  شاازد تاشاارس

هسگند  سییهیایژا ،طبرعی هستشازد کو ایژایمیشازد ا اابا افگو میهس در نر  ا  گو ام سل   
                                                           

1. supervenience 

2. ostensive definition 
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شاا سل این تع   .نرسب داریمهس یدا  ،اب اشاارسئی نرر   نهس «تزضاارحی کسمل»ی ات داشااگن  کو ی     ا 
عسدت  تاب اشرس «تزضرن کسملی»تزاند تأکرد کند کو داشاگن میا ا نرز ااات کو حگی ی  نسطبرعی

شرد تزاند یخشی اب تزضرن کسمل رزر می ،یزد  م الب یخشاندخ ؛ارالقی یسشاد هستیسید شاسمل ایژای
رد کنند کو ا ایس  تأکمم ن ااااات طبرعی .را یگزا  یو کزخ نسااابت داد یزد  یس شاااسید یساقسر ،یسشاااد

 داشااگو هس یالی یسر مساائلو اب داش    ،اااات «تزضاارن کسمل طبرعی» ،هس اب تزضاارن کسملمنرزر   
تزضاارن   د ک  نس  یسید معرسرت ی ات مگمسیز .شاازدمیمنگدل  «تزضاارن طبرعی» ۀشاازد ا یو ایدمین

هس اب  ا ایس  ادعس کنند کو منرزر  برعیمم ن ااااات ط .اب دیگ  انزا  تزضااارن پرادا کنناد طبرعی
ت کو در دانس تزا  جهس  طبرعی را جهسنیمی ،صزرو در این .تزضارن علمی اات ،تزضارن طبرعی

ی  رای  د  ،تزضااارن دادخ رزاهاد شاااد در اداماوکاو  ناس  ،این تع ی  .شااازدمیعلم معاسلعاو 
   .نرست رعیطب هستایژای اتاشسرخ دیگ  نرسبت یو تع ی  ،یدین ت تر  .شنسرگی ااتمع  ت

ل  هسر حداق ، سر زبدر این  .کنندمیایژای طبرعی را یاس مگس رزی  تع ی   دااااگاو اااازم
یس  «مشااخصااسو تزصاارفی»طبرعی  رزت هسااگند کو  هستکو ایژایاال    .پرشاانهسد اجزد دارد

 ری اب ی سساا ی  شخ  را ی  ،م الب  ،این تع ی  اااسس ی  .شازندمینسمردخ  «ااقعی هستایژای»
این  .رمکنمیتزصااار   ،ت مگعسر  کلموسدر معن ،عنزا  ی  شاااخ  رزبیو ،طبرعی هستایژای
 .( تشا ین ا ندد شدخ ااتHare, 1952, pp. 145-147, 154-155  )تزاار ه   ،یرش اب همو ،تع ی 

ل و مشاخصسو تزصرفی کس ی نرسگند، ی ،ازید کو ی ات قضاساو دریسرۀ رزیی ی  شاخ میه  
عنزا  کب ات عالاخ ااگسنداردهسیی ی ات رزیی )یویو ،عنزا  صغ ات ااگدالل(و تزصرفی )یومشاخصس

رزیی وی    د را مگص  ی ،م الب اا  ی  کشرش .دهندمیاااگدالل( رزیی ی  شخ  را نگرجو 
ارد در تزصرفی( ا اجزد این ااگسند ۀی شانبو کلرساس )مشاخصا هستحضازر مساگم  اا در ی نسمو ،ک د

شدخ منج  س  یو این اتص ،«ی شنبو کلرسس حضزر مسگم  داشگو یسش هستدر ی نسمو»رش کو ذهن کشا
 عنزا یو .اننددمیمشااخصااسو تزصاارفی    شااخ  را یس ایژای طبرعی ی ی  ،ا ایس طبرعی .اااات

این  .  دت دلساازب تزصاار  کنرم ا عنزا  ی  انسااس  رزبیو ،با رامم ن اااات مسدر ت    ،م سل دیگ 
برعی ایژای ط حسلت در این .ااقعی اااات هستی اب مشااخصااسو تزصاارفی یس ایژایی  ،دلساازبت

تزانند اجزد می ا ایس  نرزالی نسطبرعی ،مگشا ل اب مشخصو ااقعی یس تزصرفی دلسزبت اات ،رزیی
اب  اتات مؤلفومسدر ت با دار  پای ند کو رزیی  می نس  نرز  .مشاخصاسو تزصرفی ی ات رزیی را یبای ند

فساو یرن تزاند تمین ،شاادخ ی ات ایژای طبرعیتع ی  ارائورا، این اب .رفی ااااتمشااخصااسو تزصاا
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   .نسابی یسشدتزاند تع ی  ممیاین تع ی  ن ،نگرجو در .ا ایس  را نشس  دهدا ایس  ا نسطبرعیطبرعی
یژای دارات ا  م الب  .هسااگند کو دارات تأثر  عّلی هسااگند سییهایژای طبرعی هستکو ایژایدام   

 هستتزا      ک د کو نرسممیکو ناال    ناین تع ی  دا مشا ل دارد ؛عّلت جسذیو ااات ، م یزد ج  
در  ،زانگمک مسنند ی ری اب تد ی هست م سنر    ،هسی ری اب نر یاو اااااسس عّلی هساااگناد؛ بی ا ی  ،طبرعی
 ۀی  مساائل ،س نوکو این ادعس درااات اااات یاین .علرت اجزد ندارد ،ین اااعن ااقعرت طبرعیت  ینرسدین

عگددند کو ردا م الب م .کو یسارسرت اب م دم ی ات امزر   اطبرعی نرز شأ  عّلی قسئلنددام    .تج یی ااات
را، نای اب .ا ایسنو نسمردتزا   نرن دیادااسهی را دیادااسهی طبرعیمیالی ن ،علات اجزد جهاس  ااااات

رت رم جهس  طبرعی را ی  پسیو علحسل اا  یخزاه .تصااازر اااااتاب علرات طبرعی قاسیل غر  سییهاعلرات
  ینش   یسید تزضارحی اب علرت طبرعی در ارگرسر داشاگو یسشرم تس یس علرت م یز  یو م الب  ،تزصار  کنرم
یعنی علرت  ،تعلم اااا اااسس تبررن ی  ،راادمیراهی کو ی ات این کسر یو نر  نخساگرن  .مگفساو یسشاد

 رای  د  ی ،تزضاارن دادخ شااد اتسرۀ تع ی  اشااسرخدری  و تع ی  نرز م ل    این .تحت قزانرن علمی
   .نرست علرت ااسس ی  طبرعی هستایژای تع ی  یو نرسبت دیگ  ،ت تر  یدین .اات شنسرگیمع  ت

سخ    ی ی اب مشاا الو این دیدا .یسیدمیطبرعی در بمس  ا م س  تحدق  هستکو ایژایاازم این
رس  یو اجزد ا الطزن .بمس  نرسگند - هس در  ضاسیایژا تصازر ا الطزنی اب ایژای اااسس ااات کو ی 

در  ،الطزنیتصاازر ا  ااااسس ی  ،طبرعی نرز هستایژایرا، این طبرعی نرز اعگدسد دارند؛ اب هستایژای
ر  ضااس ا طبرعی هسااگند د هستالبگو، اعرسنی کو مصااداق یخش ایژای .یسیدمیبمس  ا م س  تحدق ن

سنی کو معگددند کو اعر ،دانندمیارالقی را نسطبرعی  هستیبمس  هساااگند، امس حگی کساااسنی کو ایژا
 در  ضااس ا ،ی  انسااس  رزب ،م الب  .در  ضااس ا بمس  هسااگند ،ارالقی هسااگند هستمصااداق ایژای

یز ا   هستی ی اب راخ .ا گدمیدر  ضاس ا بمس  رسصی اتفسق  ،بمس  رسصای ااات ا ی  کسر رزب
طبرعی اب امزرت بمسنی م سنی تشاا رل شاادخ اااات کو اب این مساائلو    اااات کو یگزیرم کو جهس  

یو     ،راب    امز  «ا ایسنوتزضااارن کسمل طبرعی»در    اجزد دارند کو ی ات ارائو ی   سییهاایژای
ی بیسدت این دیداسخ نرز اایسگگ ،طزر کو در تع ی  قبلی مشاسهدخ شدالی همس  ،هس نرسب داریمایژای

   .نرسبت یو این تع ی  نرست ،ا در نگرجو  دارد اب جهس «ا ایسنوتزضرن طبرعی»یو 
البگو، منرزر  .مسدت یس مبگنی ی  علم  رزی  هسااگند هستایژای طبرعی هستکو ایژای هسرم این

 .اهد دادر گسر مسدخ را تزضرن رز نهسیت،  یل و علمی ااات کو در ، رزی  مزجزد نرسات ،اب  رزی 
سبت نرست کو نر .کندمیطبرعی را یسرسر محداد  ستهمشا ل این پرشانهسد    اات کو حرعو ایژای
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 ا ایس   طبرعی .ا ا یس  رزی سلرساات یسشاادا ایی ارالقی را  نددر ضاارق تع ی  کنرم کو مسدتطبرعی
 ،رعی هساااگندطب سییهکو ایژایتزانند یساجزد اینمیارالقی  هستا ا معگدادناد کو ایژایناستدلرال

   .سشند رزی ی نب هستتدلرل یو ایژایقسیل
جهس   ،  داین رای ااااسس ی  .کنندمیشاانسااای تع ی  ایژای طبرعی را یس مع  ت داااگو  هسرم

هسگند  سییهیایژا طبرعی هستشزد ا ایژایمیطبرعی جهسنی ااات کو تزاار علزم طبرعی ی رای 
و اات کدلرل تزاال یو علزم طبرعی    ا ،یو نر  کزپ .ار ندمییحث ق ار  کو در علزم طبرعی مزرد

رعی تزا  مع  گی تج یی داشااات کو اب علزم طبمیالی  ،اعگمسدت ین منب  مع  ت تج یی اااااتقاسیل
حسل  رکو دا علم یو این قرمت دالر ،نسم ا راش پخت غااهس ،هسدانسگن نسم ررسیس  . یدیمن داات یو

ات تع ی  ی  البم اااات را، این اب .اب این نز  مع  ت تج یی هسااگند سییهم سل ،درد کشاارد  هسااگرم
ی ری  .قسمو شزدا اتکنندخقسن  هستاااگدالل ،ا نو مع  ت تج یی علزم طبرعی اااسس ا ایی ی طبرعی

ذهنی دارات  هستاا  ایژای ،م الب  ؛ار ندمییحث ق ار ن طبرعی در علزم طبرعی مزرد هستاب ایژای
 .لدی شااازندیسید طبرعی ت الی ،در علزم طبرعی ندشااای یسبت نخزاهند ک د ،ذاتی نباسشاااندعّلی  تاأثر 

 اااااسس ا ایی ی این ندد کزپ یو تع ی  طبرعی .ا ایی ی ی نرساااتا ایی یاس علمطبرعیرا، این اب
ئزنددت جّدت ااااات کو یو دیداسخ االرو  ،علزم طبرعی ندن نرز  )کو در ادامو یرس  رزاهد شاااد( شااارف   لن
   .(Copp, 2007, pp. 36-39اارداات )

 اتشانساسنومعرسر مع  ت ،تزا  یو    مع  ت تج یی داشاتمیهسنی کو تع ی  جهس  طبرعی یو ج
    ابرا، این اب .علزم طبرعی را نادارد اااااسس طبرعی ی  هااستااااات کااو مشااا الو تع ی  ایژای

تزاناد مگزجو رزد این دیداسخ یسشاااد میالی حگی اا  اب ندادهاست احگماسلی کاو  ،ااااات ت قبزل قاسیال  
گس رزی ی یس م هستطبرعی ا نسطبرعی  و تفساو هست  نشاااس  داد کو ایژاییسید یگزا ،نر  شااازدصااا  

 هستفساو در راشت هس اجزد داشگو یسشد تس اب شانسای   دارند؛ بی ا یسید تفساتی در هساگی دیگ ی 
ئزطزر کو همس  .هس یسشاادشاانسرت    ندن  ،(Shafer-Landau, 2003, p. 61نرز معگدد اااات ) شاارف   لن
   .و یسشدشنسرگی یسید     ی  این جنبمع  ت هستا جنبو جنبو مگس رزی ی    اات ،مسیزجزه  این ت

 طبیعی نزد برخی از فیلسوفان هایویژگی .3

  اار ت اجزد  تزا ق»الی  ،نر    ااا  اااااتا ایی ارگال طبرعی ا ایی ادریسرخ محگزات نسطبرعی
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شاادخ اب الگزیی پای  گو ،[Principia Ethica] 2اب رزیی در کگسب مبسنی ارالق 1دارد کو تزضاارن مزر
 ۀشااسیسااگ ،طبرعی هستتزضاارن اا اب ایژایرا، این اب .(Ridge, 2014« )ا ایی ااااتدیداسخ نسطبرعی
کند   ق میتالش  ،3091در اسل  ،رزد مبانی اخالقمزر در نخسگرن ای ایش کگسب  .ی راای اات

در مددمو  الی ،کندمیا در  ند جس یو این مسئلو اشسرخ ا .ااسبد را راشانامزر نسطبرعی  یسامزر طبرعی 
شااازش مغ اتکنندخاین تالش را یو نحز نسامرد ،کو پا اب م اش  سپ شاااد ای ایش دام این کگسب

 مزر را پزشااش مزجزد در ذهن   هستین تع یفی کو ایژایت  نزدی  .(Moore, 1993, p. 13داند )می
 کومیهنگس ،طبرعت اب مزر م اد ،در این صاافحو .اااتذک  شاادخ ا 09در صاافحو  ،دادخ ااااتمی

 .اات نسایشراا  ا طبرعی علزم  مزضز  کو ااات  رزت    ،کندمی صاحبت ا اییطبرعیدریسرۀ 
(Moore, 1993, pp. 13-14). تزاند یو تع ی  یدا  اشاا سلی اب ایژای طبرعی ی ااادمیکو مزر ناین 

   .س  اب پرچردای این تمسیز داشگو یسشدتزاند نشمی ،داندمیا تالش رزد را مغشزش 
-Baldwin, 1985, pp. 33)یزد  مسااسات اااات یس داشااگن قزخ تبررن  یسلداین معگدد اااات کو طبرعی

 ،رن اارد شداااسس قزخ تبر طبرعی ی  هستکو در یسال یو تع ی  ایژای سییهراشان ااات کو ندد .(35
   .ی  دیداسخ یسلداین نرز اارد اات

جربی کو یو نگسیج ع    اااات ،کو کسرارل هم یو    اشااسرخ ک دخ اااات یسلداین شاا سل دیداسخا  
 قسئل ّلیع جسیگسخ ،ارالقی اح سم ا هساربیسیی ی ات هسپزبیگرزیساات کو اااات معگدد اا .انجسمدمی

 کسنت ا ا الطز  ،یسلداین .(Baldwin, 1985, p. 35) داندمین ا اطبرعی را هس   ا درنگرجو نرسااگند
 مؤث  مس یارالق اااسرگسر در نزعییو مس  رزی ی حسالو کو معگددند بی ا  نس  ؛داندمی ا ابرعیط را

 زییر مسااسات را راح همسهنگی ایژای ا الطز  نو کو شاازدمی یسد ار دراااگییو کسرارل .اااات
 3 .اات اشگبسخ در یسلداینرا، نهمر اب ا را داشگن ارادخ ایژای کسنت نو ا دانستمی

هس یطبرعی    دااااگو اب ایژا هستهاس ی ات ایژای طبرعی    ااااات کاو ایژایع ی ی ی اب ت
اا دا دلرل ی ات  .ندکمییسلداین این تع ی  را رد  .نداپسرنی قسیل تحدرق هساگند کو یو نحز تج یی 

سیز شااازد کو تممینخساااگرن دلرل    ااااات کو این تع ی  مزج   .کنادمیرد این تع ی  اقاسماو 
                                                           

1. Moor 

 ا علزم ژاهشگسخپ انگشسراو تزار مل رس ، مصاعفی ای اااگسرت یزدت اب این کگسب یس عساگ ت علی ا تزکلی غالمحسارن ت جمۀ. 2
 .   سپ شدخ اات 1955 اسل رد( ته ا ) امت ا انگشسراو( قم) ااالمی   هنگ

 (Cargile, 1989, p. 147-148)یندت، ن ن ت  دریسرۀ این تدسرمی ات یحث کسمل. 3
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شاادو مخسلفت شاانسرگی یوامس مزر یس تمسیز مع  ت ،شاانسرگی شاازدعی ی  تمسیز مع  تنسطبر  طبرعی
دلرل  ،الی ااقعرت    ااااات کو این دلرل ،داندمییسلداین این دلرل را دلرل ضاااعرفی  .ک دخ ااااات

ی یسید یو نسطبرع شااادخ ی ات تمسیز طبرعی معرسر ارائو ،نر  اب دیداسخ مزرا صااا   ضاااعرفی نرسااات
 ،این تع ی  ااسس دلرل دام یسلداین    اات کو ی  .شنساسنو این دا نرز اشسرخ کندهساگی هستتفساو

رزاهند یما ایسنی را کو نسطبرعی ،راااد این مزضاا میا یو نر   نسطبرعی مسااسات اااات یس نستج یی
 نس  یسید یس شاااهزدهست عدالنی  .دهدمیدر مع   ی  انگخسب نسرزشاااسیند ق ار  ،ا ا یاسشاااندااق 

   .(Baldwin, 1985, pp. 33-35ا ایی ارالقی تن دهند )یس یو نسااق  ،عرسو ارالقی را یبای ندااق
یزد  انگخسب شاااهزدهست عدالنی ااقعرسو  ادعاست یاسلداین مبنی ی  نسرزشاااسیند ،یاو نر  کاسرارال

ند تزامیمعگددند کو ی  ااژخ  - ا ایس ی رال  تج یو - یس ا اعدل .قاسیال مناسقشاااو ااااات ،ارالقی
یسبشنسای  ،دالنیشهزد ع .کو    ایژای قسیل کسا  اب تج یو یسشادیدا  این ،یرسنگ  ی  ایژای یسشاد

اد کسرارل معگدد اااات کو م   .حضاازر ی  ایژای اااات کو درم    اب ط یق تج یو نسمم ن اااات
 .(Cargile, 1989, pp. 146-147کند )میمزر اب شاهزد عدالنی اینسات ا مزر در این مزرد دراات     

   .یزد  انگخسب شهزدهست عدالنی را نسدرات دانست تزا  ادعست نسرزشسیندمی ،یو اقگفست کسرارل

   ی   سسااااا کو ی  دیداسخ ندد شااادخ تزاااار یسلداین را ،در تحلرل دیداسخ یسلداین ،کسرارل
 ،نر  اا اب لبگو،ا .داندمیمزر  هستاااسباسرت ین تع ی  یس دیداسخ ،طبرعی ی ای  اااات یس ام  تج یی ام 

ا ایس  منعدی ج یوت .اب شفس رت کس ی ی رزردار اات «تج یی» اشاگبسخ ااات کو     کنرم کو ااژخ
ین ا یساجزد .قبزل اب معرسر معنسدارت یس مزانعی جّدت مزاجو یزدندینادت قسیلدر ارائاو یا  صااازرو

ن معنس اب تأکرد ی  اااسرگ ،یسرکلی ا هرزم ا هم در نهضاات ق   یرسااگم ،هم در تد ی  االرو الم ،مزان 
مزر نرز یو تصااازر  .معنس منج  شاااد ۀدریسرۀ منب  االر «1حسااای هاستدادخ»یاو نر یاو  ،«مشاااسهادخ»

 ۀرسط  داشااات ا معگدد یزد کو  نرن تصااازرت ی ات ااژ هس تعلقا ایسنو اب معنست ی ری اب ااژختج یاو
ای ژخ حسکی اب ی  ایژ افت کو این اامییادین دلرل یزد کو اا  .قاسیال کاسری د نرسااات «رزب»

   .(Cargile, 1989, pp. 142-146) نسطبرعی اات

رسلی اب  ،یواب ط یق تج  یزد  اااسس قسیل شنسرت کو تع ی  ایژای طبرعی ی نر  اب اینصا  
 ،دکند تس ارجحرت تفساار  رزد ی  دیگ  تفساار هس را نشااس  دهمیایهسم نرساات ا کسرارل تالش بیسدت 

                                                           
1. sense datum 
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کند یماا حگی یح ی کلی راج  یو این مساائلو ن .ّدت دیگ ت نرز دارداین تع ی  کسرارل مشاا ل ج
    هستکاو کزپ ند یاساجزد این .کاو  او تفاساو مگاس رزی ی یرن این دا نز  ایژای اجزد دارد

نست عدم الی این یو مع ،نشاس  دادخ ااات ،انددااگو اب معرسرهست مگس رزی ی را کو تسکنز  مع ح شادخ
جنبو  ،اا  او این معرسررا، این اب .مگاس رزی ی ی ات تماسیز این دا نرساااتاهمرات ارائاو یا  معراسر 

دریسرۀ  ،یاسیاد ی ات ت مرل معرسر تمسیز ،کنادمیرزیی یراس  نر  را یاو شاااناسرگی تماسیز مزردمع  ات
   .مگس رزی ی    نرز اخن افت هستجنبو

ا ایی رعیسرۀ طبکو مزر دری اتین مشااخصااوت  معگدد اااات کو نزیدیخش ،مسنند کسرارل ،کزپ
ا افگو ا .مع  ی ک دخ اااات مبانی اخالقاااات کو در کگسب  اتنخسااگرن مشااخصااو ،مع  ی ک دخ
لی ااااات ،ا ایی ارالقیطبرعی اااااسس اااات کو ی  نی نگسیج یع ،ارالق ی  علم تج یی یس تحصااّ

   .(Copp, 2007, p. 35شزند )میارالقی اب ط یق مشسهداو تج یی ا ااگد اع حسصل 

هس تمسیز قسئل اب ط یق نحزخ دااااگ اااای مع  گی یو    ،طبرعی ا نسطبرعی هاستایژای یرن کزپ
ألرفی م یز  ت هستاا  ا تنهس اا  تمسم ازارخ ،طبرعی اات ،اا معگدد ااات کو ی  ایژای .شازدمی

 ایی ارالقی یدا  اشنسرت ا طبرعی ،کو قسیل شنسرت هسگند را یگزا  اب ط یق تج یو یو مصاسدیق   
   .تج یی هسگند هستایژای ارالقی هستات کو ایژایمعنس

 شیفر۔ َلنَدئوطبیعی نزد  هایویژگی .2

ئز ندن ش مساار  اال تال .معگدد اااات کو ی ات شاانسرت حزبخ طبرعت دا مساار  اجزد دارد شاارف   لن
طبرعی )کو ذاتسب ااجد تمسم رصاازصاارسو طبرعی اااات ا  سقد ه ازنو  ۀکند ی ری اب اجزخ ممرز می

و اال اجزخ داااگ ، نهس ااااسس و غر طبرعی اااات( را یس اجزهی دیگ  ی ی یداند کو ی رصاازصاارس
ز  علمی اااات کو ام  طبرعی را مزضاا هسترای  د دام اایسااگو یو رشااگو .شاازندمیتلدی  «طبرعی»

   .داندمیعلمی مخگلفی  هسترشگو
ئز ندن  ،لزامسب  کو اات طبرعی زت ر ،راش این اااسس ی  .ااراندمی نر  اب را اال راش ایگدا شارف   لن

 کو معرسرهسیی اک   .یرسید اااؤال این در رسلی جست ک د  پ  ی ات سییهازینو کندمی تالش اا .یسشااد… 
 این اب ی  ه  ی اتالی  ،هسااگند نسطبرعی ا طبرعی یرن تمسیز ی ات مگس رزی ی معرسرهسیی ،کندمی ی رااای

   .تنرس منسابی معرسر ازینو این کو دار  می نگرجو ا کندمی پردا ندضی م سل هسازینو
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 اجزد تدیگ  هستجنبو شااسید .نرساات جسم  تزضاارن ی  ، زق تحلرل کو کندمی اعگ ا  اا
 را نزیدیخشی نسمزد هنزب کو اات مدعیالی  ،ی  یند طبرعی ایژای تع ی  عهدخ اب کو یسشند داشاگو

سنداس  این کند کو پر ا اغل  نزیمید اا پرشانهس ،اتدر  ددا   نرن جنبو .ااات نرس گو کسر این ی ات
عنزا  یو ، اییاطبرعی .علمی تع ی  کنرم هستا ایی را یس تزاااال یو رشاااگوحزبخ یسشااارم ا طبرعی

 نهسیی هساگند  ااقعی هستمدعی ااات کو تمسم ایژای ،هسدیداسهی مگس رزی ی دریسرۀ طبرعت ایژای
هس جسیگسخ مساااگح می در نر  زا  ی ات   تمیکاسمال علزم طبرعی ا اجگمسعی  هاستکاو در ق ائات

 هستهمو ایژای ،ا ایس کاو طبرعییاو این یاس تزجاو .(Shafer-Landau, 2003, pp. 58-59ا  ات )
 نس   نر  طبرعی اب هستایژای داننادمیرا ایژای طبرعی  - ارالقی هاستجملاو ایژای اب - ااقعی

ئز و اا   .هساااگناد کاو قسیل تحدرق علمی هساااگند سییهاایژای ندن یداسهی این دیداسخ را د  شااارف   لن
عی ایجسد طبرعی ا ناسطبر هاستیرن ایژای ،این دیادااسخ اااااسس تماسیزت کاو ی  ،دانادمیمگاس رزی ی 

ئز .شاانسرگی ااااتمع  ت هستتس حد بیسدت مگأث  اب جنبو ،شاازدمی ندن پرشااگ   وک  نس  ،نرز شاارف   لن
کو  معگدد اات ا ساای  ندا  ر ااند نرستشانسااسنو ااااب  ددا  ی  تفساو هساگی ،اشاسرخ شاد

و تفساو اا تزضرن ندادخ اات کو   .د کو قسیل تحدرق در علزم نرساگندنااقعی اجزد دار  سییهایژای
   .نسطبرعی قسیل تحدرق علمی نبسشند هستشزد کو ایژایمیاب   اتشنساسنوااسای هسگی

و تزااار ک نخسااگرن مشاا ل .دعلمی مشاا التی در پی دار  هستتع ی  ایژای طبرعی یس رشااگو
   .راشن شد شدر رالل تزضرن دیداسه ،کزپ تزضرن دادخ شدخ اات

طبرعی  هستیا  گن ایژاکزپ پا اب ندد معسدل .دیگ  ند  بد اتتزا  یو مساائلومیاب این ن گو 
 ،طبرعی تهسکند کو ایژایمیپرشاانهسد  ،شاازندمیعلمی ی رااای  هستکو در رشااگو سییهیس ایژای
ئز .تج یی هساااگند هستیژایهماس  ا  ندن ا  و در یحث تمسیز ارالق ا علم یو این ازینو ، شااارف   لن

   .دهدمییحث ق ار ن در اینجس اصالب مزرداین ازینو را  ،1کندمیاشسرخ 
شاا سل اال اهمرت ندارندیو ،دامرن ا ااازمرن اشاا سل شاا سل اال ،اندابخ ا  رزخ انگ ،الی در کنسر ا 

ئزمعرسر مزردنر   یرشااگ ت ی ات کنسر نهسد  ندن شاا سل    اااا .کنندمیایجسد  شاارف   لن ت کو دامرن ا 
ئزه  ند مم ن ااات  .(Chakravartty, 2017ا ا نرساگند ) رلساز س  علم همگی ااق  ندن در  شرف   لن

                                                           

-Shafer) ن تزا . ننمی را علمی الی حدسیق ک د، کشاا  پرشاارنی ط یق اب تزا می را ارالق ینرسنی حدسیق کو اااات معگدد اا. 1

Landau, 2003, p. 61) . 
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ااقعی تلدی  سییهکو ایژای ارالقی طبرعی هستی ات تشخر  ایژای یهگ  اات ،ا ا یسشادعلم ااق 
   .هس ت دیدت اجزد نداردیزد     اشسرخ کند کو در ااقعی سییهژاییو ای ،شزندمی

 ،فو علمدر  لساا .ی  ااا  م بهست علم نرز تزا ق ندارند ،اشا سل ااازم    اااات کو  رلسااز س  علم
مسااائلو مالم تمرز ی ات  .ار دمیم بهاست علم در یحث اب مسااائلو مالم تمرز مزردی راااای ق ار 

و یگزا  الی ی ری اب  رلسااز س  قبزل ندارند ک ،ار دمییحث ق ار  مزردعلم نهسد  یرن علم ا شاابو تمرز
   .(Hansson, 2017علم تمسیز ایجسد ک د )یرن علم ا شبو

اا  را، این اب .علمی م بهست مشاااخصااای ندارند هستدهاد کو رشاااگومین اسو  زق نشاااس  
 ،لمی مع ح هساااگندع هستیادانرم کو در رشاااگو سییهاطبرعی ارالقی را هماس  ایژای هاستایژای

ئز .رسلی اب ایهسم نرسات ،مایتع یفی کو ارائو دادخ ندن الی  ،تیو مش ل اال ا دام نب دارگو اا شارف   لن
مع ح  علم تزا  یس ااااگفسدخ اب مسااسئل مزجزد در  لساافۀمیکو  یو مشاا الو تع ی  رزد اتاندابخ تس

ین مساار  تنهس یو این اااؤال منگهی رزاهد البگو، ادامو ا»کند کو میعنزا  را، این اب .ااق  اااات ک د
ی در اندک هستا تسکنز  صااا  سب قدم تزا  علم طبرعی یس اجگمسعی دانساااتمیشاااد کو  و  رزت را 

 ،ایژخ در حزبخ ارالقیو ،مزجزد هستیحث ،اجزداین یس .اسبت این مفسهرم ی داشگو شدخ ااتراشان
ا نجزم جزع  شااانساااایبیسااات ،شااارمی ، رزی  .ار ندمی     همی  اسه ت اب علزم را پرش

ا  نسایشجسمعو ،اقگصسد .شازدمییرنی علم محسازب نالی طسل  ،ندایمی حساسب علمی یو هسترشاگو
الی ندد ادیی را رسرج اب حزبخ علم  ،شزندمیشنسای دارل حزبخ علم قلمداد شا سل م دمای ری اب 

و مزقعرت ارالق در این جغ ا رس حسل ااااؤال اینجساااات ک .طزرشااانساااای نرز همرننمسد .دانندمی
 «ندکمیاراد در حزبخ علم را اح اب ن هستااااگسندارد ،یساارسرت اب ا  اد معگددند کو ارالق . رساات

(Shafer-Landau, 2003, p. 59).   
نسرگی ی ات شااراااد یهگ ین معرسر مع  تمییو نر   ،یس تزجو یو ایهسم مزجزد در تع ی  م بهست علم

اا  و کزاین  .نسطبرعی اب ط یق پرشاارنی قسیل شاانسرگند هست   یسشااد کو ایژای ،رعینسطب تمسیز طبرعی 
ی تفساو کسمالب پرشرن-نشاس  دادخ ااات کو تفساو در مصسدیق امزر قسیل شنسرت اب ط یق مع  ت پسرنی

ر کو ددرحسلی ،پرشااارنی ایهسمی اجزد ندارد-الی در تع ی  پسااارنی ،(3131 ،راشااانی نرسااات )کزاین
شااانسرگی کند تس معرسر مع  تمیاین ن گو نرز انگرزخ یرشاااگ ت ایجسد  .اجماس  اجزد نادارد ،متع ی  عل

   .انرمطبرعی ید هستپسرنی یو ایژای ام س  مع  ت تج یی  ،ی  ایژای را یزد  طبرعی
ئز ندن سطبرعی ا ایس  کو حدسیق ارالقی نادعست اصلی نسطبرعی ات کند کومییعدهس ا هسر  شارف   لن
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رحستی نسطبرعی حساسس نرست ا یس انزا  تزض نسابت یو تزضارن رسصای اب تمسیز طبرعی  ،رداجزد دا
تزاند میشنسرگی( ا مع  ت مگس رزی ی ،شنساسنوکو دریسرۀ این نز  تمسیز دادخ شادخ اات )تفسر  راش

ئزالبگو، رزد  .ق ین یسشاد ندن نو  ،ات نر  سر  مزردالی تف ،دهدمیتفسر  مگس رزی ی را ت جرن  شارف   لن
راش اا    اااات کو دا  ه ااات  .کند ا نو شاا ایر کس ی  ن امیشاا ایر البم این تمسیز را مشااخ  

مم ن  .دداننمیهس را طبرعی    ،اااات کو اک   ا  اد سییهنخسااگرن  ه ااات شااسمل ااژخ .تهرو کند
نی یسبت ندش تبرریس در علم  ،نداتج یی قسیل  هم لحسظ هس یوهس این یسشاااد کو این ااژخااااات دلرل   

و ی ات ک یو  ه اااات دام ،ار ندمیکو در  ه اااات اال جست ن سییهااژخ .کنناد یاس دالیل دیگ می
   .شزندمیمنگدل  ،نسطبرعی در نر  ا  گو شدخ اات هستااژخ

زرو  ه ات اال )م الب در ص هستات حگی معگدد نرسات کو این رای  د مساگلزم    اات کو ااژخ
 یزد  نز  دام )م الب در صزرو درات هستیو هسگسرهست طبرعی ا ااژخ ،لرسم یسرکلی(  ایدخ یزد    دراات

ست کلی را هس صاا  سب ندش راهنمدهند، یل و این  ه اااتمیارجس   یو هسااگسرهست نسطبرعی ،ا ایی(تدلرل
و دد اات کاا معگ عالاخو ی .کنندمیی ات شانسرت نسمزدهست منساا  هساگسرهست طبرعی ا نسطبرعی ایفس 

البگو،  .منج  یو این نگرجو شازد کو  ه ات هسگسرهست نسطبرعی رسلی یمسند ،مم ن ااات این راش تمسیز
رزیی ی ات این یسار دارد کو مفسهرم ارالقی اجزد دارند ا ی ری اب  اا مدعی اااات کو دالیل یساارسر

   .(Cuneo, Terence & Shafer-Landau, 2014, pp. 3-5هس نسطبرعی هسگند )  
ئزجسکو هد  اب ن ندن در اینجس  ا در این مدسلو تعررن راش تمسیز طبرعی اب نسطبرعی نرساات شاارف   لن

نر  ا هسرشااادخ تزاااار اا ی ات تشاااخر  امزر طبرعی اب  ،تنهس کلرسو یحث را مع ح ک دخ ااااات
ئزطبرعگسب اا   .کندمینسطبرعی هرچ کم ی ن ندن  ،شنسادیم هسیژایا  تینددااگو تی ا یراشا شارف   لن

ی اا  راشااا .   راش یسید جسیگزین این معرسر شااازد ،صااازرو در این .یسید    راش را مع  ی کند
ئز .یخزاهی رزاهد شااادام ت دل ،نسطبرعی یس این معرسر تمسیز طبرعی  ،اجزد ندارد ندن یو این  شااارف   لن

ست جزئی زدهتزا  یس ااااگفسدخ اب شااهمیتزاند این یسشااد کو میالی پسااا  اا  ،یحث نب دارگو اااات
در ی   ،سهکلی انگخسب این ایژایا معرسرهست  نداطبرعی کدام هستکو ایژایهاس دریسرۀ اینانساااس 

این یحث  کو مفصااالب یودلرل    یو ،اا .یس تت داااتت یو معرسرهست تندرن شاادخ ،اربانومزابنو اندیشااو
ات اراد یو کدام را ی  هرچ ،اااااتاب مرس  معرسرهسیی کو تزاااار مگف  ین مخگل  ارائو شااادخ  ،نب دارگو

حسصل  اا یو ذک  این ن گو اکگفس ک دخ اات کو  ه ات .اربانو مع  ی ن  دخ اااتاندیشاو ۀیند مزابنا   
   .تزاند ندش راهنمست کلی را ایفس کندمی ،اب شهزدهست جزئی
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 شیفر۔ َلنَدئونقد دیدگاه  .۵

ئز  اارالق  ندن عی تفساو طبرعی ا نسطبر هست   ایژای ااسس کو ی داات اا را در ارائو معرسرت  شارف   لن
ئزاقگی  .اااردمی ندا  یسب ن ،شاانساااسنو ااااسااای داشااگو یسشااندهسااگی ندن زد را یس دیداسخ ر شاارف   لن
ا  یرندمیداسخ تفساو مگس رزی ی یسااارسر نس رزت یرن این دا دی ،کندمیا ا مدسیساااو ا ایس  نستدلرلطبرعی

 .(Shafer-Landau, 2003, pp. 64-65شمسرد )میااسنو این دا دیداسخ را مهم شانسمع  ت هستتنهس تفساو
-Shafer)اند طبرعی تشااا رل شااادخ هستارالقی تمسمسب اب ایژای هاستاا معگداد ااااات کاو ایژای

Landau, 2003, pp. 74-76). را، نر یاو اا  اسقد این ام س  ااااات کو تفساتی مگس رزی ی یرن این اب
 هستژایتزاند تزضااارن دهد کو ایمیاا ن ،دیگ عبسرویو .نسطبرعی ایجسد کند طبرعی ا هاستایژای

ا ایی ارالقی طبرعی مزردنر  کساااسنی کااو یااو طبرعی هااستمزردنر  اا ا ایژای ارالقی نااسطبرعی  
کو د جز اینندار  اترا،  سرخنهمراب  ا  و تفساتی دارنداب منر  مگس رزی ی  ،نداا ایاسناو قسئلناستدلرال

   .شنسای مع  ی کندی  معرسر مگ ی یو مع  ت ،د دیداسخ پرشرن رزدمسنن
ئزاا   نادن ب نسطبرعی ارائو طبرعی ا هستیخزاهاد یا  معرسر مگس رزی ی ی ات تمسیز ایژای شااارف   لن

یعنی  ،دا ایسنو را نرز در دیداسخ رزد اارد کنمگس رزی  نسطبرعی ،شااانساااایمع  ت ی  یسید ا زا  ،دهد
 نر  زردم طبرعی ارالقی هستایژای ااا  نر  مزرد   نسطبرعی   ارالقی هستکو ایژاییسید نشااس  دهد 

ئز  علی ۀیس     نر ی .دارند تفساتی  و مگس رزی ی منر  اب ،ا انستدلرل ا ایاس   طبرعی ندن ، شااارف   لن
 .ارداا ق ار د رات  ند راخ پرش   ،طبرعی ا نسطبرعی هاستایژای ی ات نشاااس  داد  تماسیز مگاس رزی ی  

مم ن  ،اندطبرعی تشاا رل شاادخ هستارالقی تمسمسب اب ایژای هستنر  اا ایژای کو ابتزجو یو این یس
سطبرعی ن هستیو ایژای ،پسیو طبرعی هستراسصااای اب ت کرا  ایژای ۀااااات اا ادعاس کناد کاو نحز 

ام    راخ د .طبرعی دیگ ت رزاهند شااد هستایژای ۀدهندتشاا رل ،صاازرو این انجسمد ا در غر می
نسطبرعی هسگند  هستدهندخ ایژایپسیو طبرعی تش رل هستااات کو ادعس کند کو تنهس ی ری اب ایژای

   .طبرعی هسگند هستدهندخ ایژایتنهس تش رل ،پسیو طبرعی دیگ  هستا ایژای
 هستارالقی منحصاا اب اب ایژای هستراخ ااازم    اااات کو اب این ادعس دااات ی دارد کو ایژای

ئز .اندرل شاادخطبرعی تشا  ندن زم نرز یو انگخسب راخ ااا .نر  ن  دخ اااات دریسرۀ راخ اال ا هسر شارف   لن
الی اا معگدد ااااات کو تنهس  ،تزاناد این راخ را اتخسذ کندمیاا نرا، این اب ،اااااات ۀنر یا ت رد ّ سمعنا

سیو طبرعی پ هستنسطبرعی هسااگند ا ایژای هستدهندخ ایژایپسیو طبرعی تشاا رل هستی ری اب ایژای
   .طبرعی هسگند )راخ دام( هستدهندخ ایژایتنهس تش رل ،دیگ 
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 ،پسیو هستا نو دیگ  ایژای پسیو هستاا یاسید یو این ااااؤال پساااا  دهد کو   ا این ایژایرا، این اب
ئز .نسطبرعی ارالقی هسااگند هستدهندخ ایژایتشاا رل ندن م یز  یو  ستهاین اااؤال را در یحث شاارف   لن

دسو تزا  یس تحدرمییو نر  اا پسااا  این اااؤال را تنهس  . ح ک دخ ا یو    پسااا  دادخ ااااتع ا  مع
ارالقی  هستی ات ایژای اتتزصااارفی کو پسیو هاستیاس گن محگزات ایژای .اساااگ دخ ارالقی یاس ات

مخگلفی مم ن اااات کو در ارالق هنجسرت دریسرۀ  هستتنهس یس مشااسرکت در یحث ،ندایمیحسااسب  یو
 ,Shafer-Landau, 2003)شزد میا غر خ انجسم   ضارلت ،رزیی ،اردهست صاحرن ی ات درااگیاااگسند

pp. 95-96). ئزیس حفظ مبسنی  ،ت تر  یدین ندن یداسخ مخگسر ااااسس د  تزا  ادعس ک د کو ی می ،شاارف   لن
 ،طبرعی اب نااسطبرعی را تزضااارن داد ا   اارالق هااستتزا  تمااسیز ایژایمی ،در ارالق هنجااسرت

ئزسنی یس حفظ مب رااد کو این مسر مییو نر   .قسدر یو تزضارن این معل  نرسات ،تنهسیییو ندن ، شرف   لن
ئزاا   ،م الب ؛ مم ن اااات یو نگرجو ی اااد ندن اصاال در  کو ی  کسنت را «اصاال انسااسنرت» شاارف   لن

 هستایژ    داگو اب ای ،صزرو در این ،نسطبرعی یبای د عنزا  ی  ااقعرت  یو ،ارالق هنجسرت ااات
ارالقی  هستپسیو ی ات ایژای هستتزانند ایژایمی ،تزصاارفی کو مصااداق رعسیت این اصاال هسااگند

ئزرااد مییو نر   .یسشاند ندن طبرعی نداشگو عنزا  ی  ااقعرت نسمش لی یس پای ش این اصل یو شارف   لن
   .(Cuneo, Terence & Shafer-Landau, 2014, pp. 37-38یسشد )

ئزاااااساااای یاو کلرات دیداسخ  الی هنزب یا  نداد ندن ز نر  اب نگسخ اا یو تمسیصااا  ، شااارف   لن
 ، ش این نددیس پای .کو ندد قسیل قبزلی اااات اارد اااات نسطبرعی هستطبرعی اب ایژای هستایژای

ئزنر   اب .تزا  راخ اااازم را انگخسب ک دمی ندن سو ا ااقعر ،یارالق هستااقعرسو ا ایژای شااارف   لن
طبرعی  هستهس منحصاا اب اب مصااسدیق ااقعرسو ا ایژایمصااسدیق   الی  ،برعی هسااگندنسط سییهایژای

ئز، ه  ند دیداسخ ینسی این .اندااسرگو شادخ ندن ااجد  ، امس ایسنو ااتاا ایسنو ا نستدلرلنسطبرعی شارف   لن
  لم ،هنجسرت هستهنجسرت ااقعرسو ا ایژای هستداد   همی اب جنبو داااات مناسی  کاس ی ی ات یو

، راشاان ا زا  ی  این .نرساات ،دهندمیهس نساابت یو    1ا ایس  اااگب دهی معلدی کو ااق قزو دلرل
                                                           

1. robust realists 

اااگدالل اب  سر زب ا داند. شاا  می هنجسریت هم اخ یو ا ایسنونسطبرعی تعهداو پای ش مسااگلزم را اااگب  ا اییااق   رگزپست ی 
 اربیسیسنو یس نجسرته ایژاین هسااگند  رگزپست ی  ابنر  اااگب  ارالقی ا اییااق  یرسنگ  دیگ  مشااخصااو  هسر یس م ّجن، هم اخ

 مجسب را   ا اییت  دار،معنس اتازنویو هم هنزب کو معنسیی یو) ارالق نساابرت عدم ارالقی، ااقعرسو ا رفرسوک تحزیل غر قسیل
 ارالقی.  الزامسو اطالق ا ارالق، رزدمخگسرت ،(یداند
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جسریت هن .ارالق اااسباسر اااات «هنجسریت ذاتی  »ش یو انرساات کو این دیداسخ اا  گزنو یس تعهد
 - یس ا ادیاداسخ ی ری اب نسطبرعی اااااسس ی  .ارالق مساااگلزم اجزد ااقعراسو ارالقی ااااات ذاتی  

ئزی رال  نر   ندن ی اجزد اب ااقعرسو پسیو طبرع اتمجمزعو - یدا  اشااسرخ شااد پرشااگ کو در  شاارف   لن
ئز .دهندخ ااقعرسو ارالقی یسشاندندارد کو یگزانند تشا رل ندن ت کو  گزنو نرز تزضارن ندادخ اا شارف   لن

ذاتی  کاو یو هنجسریت ا ایاسنیااق را، این اب .تزا  اب ااقعراسو طبرعی یاو ااقعراسو ارالقی راااارادمی
ئزجملو  ابا  معگددند ندن سو طبرعی را تشاا رل انحصااسرت اب ااقعر ،ا اییرد تدلرل ی  یسید ا زا ، شاارف   لن

طبرعی  هستا اب ااقعرسو ا ایژای کو اب ایگدا غر طبرعی هساااگند سییهنرز رد کنناد ا ااقعراسو ا ایژای
ئز .کنندمیجزد دارند کو این شا   را اح اب هس ا طرفی اب دیداسخ .را یبای ند اندتشا رل نشادخ ندن  شرف   لن

ارالقی اب  هستیجست اعگدسد یو تشااا رل انحصاااسرت ایژای -هس تزاناد یس پای ش ی ی اب این دیداسخمی
 اااسس ی  ،نسطبرعی هستطبرعی اب ایژای هسترزد را قسدر یو تزضارن تفساو ایژای - طبرعی هستایژای

 تزاندمیپست ی  دد اات کو دیداسخ  رگز نزیساندخ این ااعزر معگ .ا ایژای کندمگس رزی  مگفساو این د
   .تبررن کند ،مگفساو این دا نز  ایژای مگس رزی    ااسس این تفساو را ی 
 لرلیتدغر قسیل اربیسیسنو ااقعرت را    ا کندمی تع ی  را F ااقعرت یس الهسم اب اراااعز ، رگزپست ی 

 تزانندمی انزا  دیگ  اب یهگ  ،حسسارت ا درم اب انزاعی یس ،ارالقی رشاد تهسشا ل اب ی رین داندمی
 تأثر  نرز سردکزراااگ م ل سییهنزکسنگی اب اا .شاازند منگهی ارالقی تأمل ی ات منسااابی شاا ا  ندعو یو

 یو تدلرلیلقس ،اااات ک د  ت م مسااگحق ،رعس عمل کو ااقعرت این اااات ا معگدد اااات کو پای  گو
 یرس  ی ات  رگزپست ی  .نسمدمی G ااقعرت را ااقعرت این  رگزپست ی  .نرسااات برعیط ااقعرات یا 

 یزد  دارا لرلد  یو کسمبرزت  ی  .کندمی ش ا  انساس  مصانز  ی  یو« رزب» اتصاس  اب ،رزد دیداسخ
 ،یزد  رزب ندلرل ایالی  ،(منگّجو ایژای) اااات رزب( ار تنگرجو مبنست) طبرعی هستجنبو اب ی ری

   .اات« رزیی» ااگسنداردهسیی ی ات نرسبمند اجزد ،طبرعی هستجنبو    ی   ا زا 
 ااااگسنداردهست عالاخوی ،اااات طبرعی هستایژای اب ی ری شااسمل نرز کنش ی  ارالقی رزیی

 .اندارالقی ل سع ی  ی ات عرنی ااگسنداردهسیی ،ااگسنداردهس این .انساسنی کنش ی ات رزیی اب منساابی
   .تاا نسطبرعی هنجسرت ااقعرت ی  ،انسس  هستکنش ارالقی رزیی ی ات سییااگسندارده اجزد

ئز مسنند تزا مین ،ینسی این ندن   رزی ی سوااقعر اب منحصااا اب  ارالقی ااقعرسو کو افت شااارف   لن
 ااقعرسو گیح یل و ،هسگند تدلرلقسیل غر  ا نسطبرعی ااقعرستی G ا F ااقعرسو تنهسنو .اندشادخ تشا رل
شاازند، مین رلتشاا  طبرعی ااقعرسو اب کسمالب  کو حداقلاین یعنی ،هسااگند نسطبرعی نرز عسدت ارالقی
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 رالقیا ااقعرت    طبرعی هستجنبو شااد  شاانسرگو ید یس رزب ی ات ااااگسنداردهسیی شااسمل یل و
   .اندنشدخ اسرگو طبرعی ااقعرسو اب این ااگسنداردهس .شزندمی

 ،هسگند راتد ارالقی اااگسنداردهست ۀکنندتعرن کو عرنی هستاربش کو ااات معگدد  رگزپست ی 
د تحدرق نرساااگند کو مزر  جهسنی همرن هنجسرت یس تدلرلقسیل غر  اربیسیسنو ا عرنی هستجنبو جز  رزت

 مشااسهدخقسیل - تج یی تحدرق نر  ندعو اب - اربشاای جهس  هستاین جنبو ،د؛ ه  ندنار  میتج یی ق ار 
 تحدرق مزضز  زاندتمی کو انسس  ا تج یو ر گسر ،بندای  شانست هستجنبو ا قعرسواا اب یسارسرت .نرساگند
 یعنی ند،ا«رزیی» عرنی اااااگسنداردهست منب  مس ی ات ،نگرجو ا در انداربش اب مملز ،ار د ق ار تج یی
 این دا جنبو هم .(FitzPatrick, 2008, pp. 167-210) اات اتجنبو دا جهسنی ،انساسنی تجسرب جهس 

یس پای ش این  را،این اب .شااانسرگیلحسظ مع  ت ند ا هم یوامگفساو دیگ ی لحسظ مگس رزی ی یس  یاو
   .نسطبرعی ارائو داد تزا  تزضرن منسابی اب تمسیز طبرعی می ،نر یو

ئزه  ند  ندن  هستتش رل انحصسرت ایژای ۀاشاسرخ ن  دخ کو اب نر ی ن گو هرچ جس یو این شارف   لن
رزد کو انگمیاین  ّن را ی  شای ری اب  ثسر مگأر   ،طبرعی عدال ک دخ ااااات هستایارالقی اب ایژ 

 ارالقی رتکرف دارات جزئی ام  ی  کند کو اقگیمیجسیی ادعس  اا در .یس  رگزپست ی  همدل اااات
 هس   ی  ارد  در جزئی ام     کو دارد ارالقی ااااگسنداردهسیی اجزد پ تز در را کرفرت این ،اااات
 تثسی ندس  ارالقی اااااگسنداردهست این اب دارد کو ی ریمیاااابا ا هسر  .ااااات نسمز ق سی مز ق

 دارند جزدا  نسطبرعی ارالقی کو حدسیق داشتادعس اا ، اشاسرخ شد ت  نسن و پرش .…هساگند ارالقی
ر  ن تزا  نگرجو ا  ت کو ابمیاب این مددمسو  .…شاازندمی ارالقی ثسیت ندس  شااسمل حدسیق این ا

ئز .حدسیدی نسطبرعی هسااگند ،ااااگسنداردهست ارالقی ،ات ندن ضاارحسو در پسارقی م یز  یو تز  شاارف   لن
ااگسنداردهس  ،کند کو در ارالقمی رگزپست ی  ااگدالل »کندن میمددمسو اااگدالل ااژازنی ا هسر 

 .«ساو ااتگفدیداسخ مس میس  ،الی اااگدالل اا ی ات این ادعس ا  هم اا اب ااگسنداردهس ،نسطبرعی هساگند
-Cuneo, Terence & Shaferبند )میاین عباسرو نرز یاو ایهاسم مزجزد دریاسرۀ دیاداسخ ارر  اا دامن 

Landau, 2014, pp. 17-22).   

 یر یگجهینت

 ات تمسیز یرن این تمسیز ی .مزر اهمرت یس ت ۀیاس  هزر نر ی ،طبرعی ا ناسطبرعی هاستتماسیز یرن ایژای
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این تمسیز اهمرگی  ،ا ا نرسااگندی ات کسااسنی کو ااق  .ا ا اهمرت داردبرعیا ا ا نسطا ایی طبرعیااق 
یهسم یو این ا ،رزد مزر . ندا  راشاان نرساات ،شاادخ تزااار رزد مزر ی ات این تمسیزمعرسر ارائو .ندارد

زار دیگ  معرسرهسیی ت ،عالاخیو .نر  دارندارگال  ،مفسا ین نرز در تفسر  معرسر مزر .معگ   ااات
ئز .هس اشا سالو م یز  یو رزد را دارندن ارائو شادخ ااات کو ه کدام اب   مگف  ی ندن نرز دا  شاارف   لن

و ا اا رزد یو ایهسمس .هس را معرسر قسطعی ی ات این تمسیز دانسااتتزا    میمعرسر ارائو دادخ اااات کو ن
ی اب ط یق رعراااد تع ی  تمسیز طبرعی نسطبمییو نر   .شاادخ ااق  ااااتاشاا سالو معرسرهست ارائو

کو معرسر ات   الی ه  معرسرت ی   ،کمگ ین مش ل را داشگو یسشد ،قسیلرت شانسرت تج یی امزر طبرعی
 .ارائو دهد مگس رزی ی این تمسیز هستیسید تزضاارحی دریسرۀ جنبو ،کسمل ا یدا  عر  ا ندصاای یسشااد

ئز ندن  هستایژای ا مس را در یس گن تهی اات ،این معرسر .ی  معرسر مگس رزی ی ارائو دادخ ااات شارف   لن
 .کندمینسطبرعی کم  ن

ئزاا  یخزاهرم مباسنی   نادن ت ی ات تزا  معرسرمییاس کم  ارالق هنجسرت  ،را حفظ کنرم شااارف   لن
ئزاا   ،م الب  ؛طبرعی یس ت هستایژای ندن ل در ارالق کو ی  اص - کسنت را «اصال انساسنرت» شارف   لن

تزصرفی  هست   داگو اب ایژای ،صازرو در این ،نسطبرعی یبای د عنزا  ی  ااقعرتیو - هنجسرت ااات
 .ندارالقی یسش هستپسیو ی ات ایژای هستتزانند ایژایمی ،کو مصداق رعسیت این اصل هسگند

ئزراااد مییو نر   ندن ی نداشااگو عنزا  ی  ااقعرت نسطبرعمشاا لی یس پای ش این اصاال یو شاارف   لن
ئزارالق    ا هنزب ی  ندد جّدت یوالی  ،یسشاد ندن ئزشرفه  ند دیداسخ  .اارد ااات شارف   لن ندن  اب    لن

 یس رسوااقع مگس رزی  اااااسس ی  ،ا ایسنو اااااتطبرعی شااانساااای غر شااانساااای ا مع  تنر  راش
رعی طب هستارالقی منحصااا اب اب ااقعرسو ا ایژای هستااقعرسو ا ایژای ات ارالقی هستایژای
ئزه  ند دیداسخ ، ی  این ااسس .اندشدخااسرگو ندن نسی  کس ی ی ات ااجد م ،ا ایسنو ااتنستدلرل شرف   لن

پای ش  یس .نرسااات ،هنجسرت هستهنجاسرت ااقعرسو ا ایژای هاستداد   همی اب جنباو داااات یاو
ارالق  ۀنسطبرعی در حزب  تزا  معرسرت ی ات تمسیز طبرعی می ،نداکو اب این ندد مصاااز  سییهدیاداسخ

جهس  کو  هستو   یسرسرت اب جنب ااسس دیداسخ  رگزپست ی  ااات کو ی  ،هسدیداسخی ی اب این  .یس ت
   .ذاتسب لب یز اب هنجسر نرز هسگند ،قسیل تحدرق تج یی هسگند

 درااات یارالق ااااگسنداردهست ۀکنندتعرن کو عرنی هستاربش کو اااات معگدد  رگزپست ی 
 ،گندنرسااا جهس  همرن هنجسرت یس تدلرللقسی غر  اربیسیسنو ا عرنی هستجنبو جز  رزت ،هساااگند

  شاانست هستجنبو ا ااقعرسو اب یساارسرت .نرسااگند مشااسهدخقسیل تج یی تحدرق نر    ندعو ه  ند اب
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 ا در اربش با مملز ،ار د ق ار تج یی تحدرق مزضااز  تزاندمی کو انسااس  ا تج یو ر گسر ،بندای
 سییهجنبو با یسرسرت کو ااتسمعن یدا  این د انا«رزیی» عرنی اااگسنداردهست منب  مس ی ات ،نگرجو

 جهسنی ،سسنیان تجسرب جهس را، این اب .اندنبزدخ طبرعی ص  سب  ه از ،نسمردیممی طبرعی همرشو کو
 لحسظ وند ا هم یامگفساو دیگ ی مگس رزی ی یس  لحسظ هم یاو ،این دا جنباو .ااااات اتجنباو دا

ئز .شاانسرگیمع  ت ندن زد انگرمیکند کو این  ن را ی میش نر اتی را ا هسر اگأر  در  ثسر م شاارف   لن
ه  ند اااخن اا دارات ایهسم اااات ا  ،کو دیداسهش یو دیداسخ  رگزپست ی  نزدی  شاادخ اااات

   .مم ن اات نگزا  این نگرجو را اب اخنسنش ا  ت
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