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  علم ةآشنايي با فلسف نقدي بر كتاب

  *ياسمن هشيار

  چكيده
است. اهميت اين كتاب از ايـن  علم  ةفلسفآشنايي با  كتاب مروري نقادانه برحاضر  ةمقال

كتـاب   ةچـه در مقدمـ   ليفي در اين زمينه باشد و نيز آنأجهت است كه شايد اولين كتاب ت
اب كتـ  درقالـب  ايـن كتـاب  تـوان از   تواند بر اهميت بررسي آن بيفزايد: مي آمده است مي

به ا، ابتددر، مرورتواند خودآموز نيز باشد. در اين  مياين كتاب درسي استفاده كرد و حتي 
ورود و وزني كه به هريـك از مباحـث    ة: نحوكنيم مطالب كتاب ازنظر محتوايي توجه مي

مـدنظر  داده شـده اسـت   هـا   ابهام يا روشني آن ،گرايي و واقع ،ها شناسي نظير استقرا، روش
كتاب فاقد اين براي كتاب درسي الزم است و  كه كنيم را مطرح مي ينكات ،آن از پس. است

مـل  أاالتي بـراي ت ؤسـ  ،هـر فصـل   ةتاريخ علم، خالص هايي از ؛ نظير نياز به مثال آن است
بندي و ارزيابي  جمعرا كتاب و اهداف آن  ،خي نكات شكلي ديگر. درنهايتو بر ،تر بيش
  .كنيم ميكلي 
  .گرايي، قوانين طبيعت شناسي، واقع علم، استقرا، روش ةفلسف :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

انـدكي در   هاي باكه كت طوري آيد، به حساب مي بهمعرفت نوپايي در ايران  نسبتاًعلم  ةفلسف
اين آثـار   نخستين ازعلم  ةآشنايي با فلسفليف شده است. كتاب أاين حوزه به زبان فارسي ت

 ،هنسـخ  1000در شـمارگان   ،)1392 و آذر 1391در دو نوبت (ارديبهشت  كتاب اين. است
 ه،صفح 228زاده، در قطع جيبي پالتويي، در  حسين شيخ رضايي و اميراحسان كرباسي قلم به

 نخسـتين اند كه خود از ن محترم اساتيد جوان اين رشتهالفؤ. مانتشار يافتنشر هرمس و در 
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قالـب كتـاب درسـي     دركتابي  ةهدفشان ارائ اند و يرانعلم در ا ةفلسف ةآموختگان رشت دانش
فلسـفه و حتـي    ةرشـت ارشـد    كارشناسيو كارشناسي  ةهاي آخر دور براي دانشجويان سال

ليفي را در اين زمينه پر كننـد.  أناشي از نبود كتاب ت بوده است تا خأل اين رشته انآموز خود
 هـاي  بااي كتـ هـ   از دشـواري  اين اسـت تـا بـا نثـري روشـن و روان      سعي نويسندگان بر

 و اخـالق  ،علـم، جامعـه  ) و 1391( ذهـن  ةآشنايي با فلسـف هاي  بكاهند. كتاب شده مهترج
  ليفات مشترك ايشان است.أب) از ديگر ت 1392(

انـد   دانشـجويان قرارگرفتـه   ةهـا مورداسـتفاد   ها سال اي كه برخي از آن هاي درسي كتاب
علـي   ، ترجمة(جان الزي علم ةدرآمدي تاريخي بر فلسفند از: ا عبارت ترتيب زمان انتشار  به

(دانالـد   علم در قرن بيسـتم  ةفلسفكالم)،  سعيد زيبا ، ترجمة(آلن چالمرز چيستي علمپايا)، 
جـز   حسين كرمي). بـه  ، ترجمة(جيمز ليديمن علم ةفلسفحسن ميانداري)،  ، ترجمةگيليس

انـد يـا    يا محدود به قرن بيسـتم  ها كتابمورد اول كه بحث از ارسطو آغاز شده است، ساير 
كتـاب اول را   ،علم قرن بيستم نظر دارند. بنابراين ةجديد به فلسف ةنگاهي به دور الاقل با نيم

اند و تفـاوت   كمابيش به موضوعات مشابهي پرداخته ها كتابكنم. ساير  از مقايسه خارج مي
 ةبـه همـ  كتاب حاضـر   در جاكه زآناند. ا ست كه به هريك از اين موضوعات دادها  در وزني

نـام كتـاب    يك از مباحث نشده است. نحو تفصيلي وارد هيچ مباحث پرداخته شده است، به
  نيز گوياي همين امر است.

ييـد؛  أعلـم؛ اسـتقرا و ت   و شبه ،علم، علم ة: فلسفداردهفت فصل  ،بر مقدمه عالوه ،كتاب
تبيين علمي؛ قـوانين طبيعـت؛ و اخـالق    گرايي و ابزارگرايي علمي؛  شناسي علم؛ واقع روش
 يهـا  كتـاب مباحث كمـابيش شـبيه بـه سـاير      ةاز فصل آخر در اخالق علم، بقي غير علم. به

دنبـال   بـه  ؛پردازم اختصار مي تك فصول كتاب به ابتدا به تك ،رديف است. در اين بررسي هم
 مخواهبيان ا رنهادي  نكات پيش توضيح هر فصل، نقاط قوت وضعف همان بخش و احياناً

بنـد را بـه    هفـت شود كه روي هم  اي مشخص مي فصل با شماره . بررسي مقدمه و هركرد
و درانتهـا  كنم  ميارزيابي ) بند سيزده در(را كتاب  صورتآن  از دهد. پس خود اختصاص مي

  .م كردبندي خواه جمع
  

  بررسي محتوايي كتاب .2
علم در ايران، هدف از  ةموقعيت فلسف ةاي كتاب توضيحاتي دربار صفحه چهار ةدر مقدم .1

شده در كتاب، دليـل حـذف ارجاعـات از     مطرح ةن آن، مباحث عمدانگارش كتاب، مخاطب
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و درانتها تشكر و قدرداني از برخي افراد آمده  ،انتهاي هر فصل متن، معرفي منابع اصلي در
گفتـار   د بـه پـيش  كه به مقدمه شبيه باش آنبيش از  وكتاب بسيار مختصر است  ةمقدم است.

بر برخي موارد ذكرشده، تعريفي اجمـالي   عالوه ،مقدمه رود كه مي تر انتظار شبيه است. بيش
به هدفش از  بنابهتر بتواند  تادست دهد و به خواننده كمك كند  علم به ةاز مسائل مهم فلسف

بهتـر اسـت مقدمـه بـه ارتبـاط و پيونـد        ،تري ببرد. مثالً مناسب ةهاي مختلف استفاد بخش
و جهت ترتيب و تقـديم فصـول را مشـخص كنـد و     اشاره هم  ها از ها يا استقالل آن فصل
آورده اسـت.   ذهـن  ةفلسـف اي كـه ريـونز كرافـت در ابتـداي كتـاب       مانند مقدمه، ر آنينظا

 هـاي مقـدماتي، البتـه تاحـدي، در فصـل اول      ايـن بحـث   ،كه خواهيد ديـد  چنان ،درعوض
  ؛شده است  طرح

تحديـد (البتـه بـا     ةلئو مسـ  ،علـم  ةفصل اول بـه تعريـف فلسـفه، علـم، فلسـف      .2
 »علـم  فلسفة« جاكه ازآن :آمده است اين فصل ةهايي) اختصاص دارد. در مقدم زيربخش

مناسبت نيست كه ابتدا هم به علم و هم به فلسفه پرداختـه   بي ،اصطالحي تركيبي است
 ةن پرسشي بـاز دربـار  عنوا علم به ةسراغ فلسف فلسفه و علم، بهپس از پرداختن به  شود.

 را، گرايـي  و جمعـي  ،گرايي گرايي، عقل تجربه تر رود و در قسمت فرعي ماهيت علم مي
ي از اشـكاالت  برخ كند و به ، بررسي ميماهيت علم ةسه ديدگاه كالسيك دربار منزلة به

هـاي فرعـي و    جـاي اختصـاص شـماره    شايد بهتر بود به افكند. نظري مي ها وارد بر آن
صفحه است، مطالب ذيل ايـن دو   پنجتا  چهار كه روي هم ،عناويني براي فلسفه و علم

 در ديگـر  ةآورد. نكتـ  علـم مـي   ةاي براي ورود به بحث فلسف صورت مقدمه عنوان را به
حالتي شناختي و ذهني كه واجـد  نخست، همين قسمت تردد بين دو معنا از علم است: 

آن توليـد احكـام و    ةكه وظيفـ «تعبير كتاب نهادي اجتماعي  بهدوم،  ؛اعتبار معرفتي است
 ةاتكـا دربـار   لحاظ تجربي و عملي كارآمد و قابـل  به هاي درست، منطبق با واقع يا نظريه

پرسش از ماهيت و حدود و ثغور علم مـا  «عبارت  در .)9 :1390من يليد( »جهان است
ماهيـت علـم    ةدو ديـدگاه اول و دوم دربـار   و تاحـدي در  )8 همـان: (» به جهان خارج

كـه در ديـدگاه سـوم     گرايي) معناي اول لحاظ شده است، درحـالي  گرايي و عقل (تجربه
  فصل معناي دوم از علم مدنظر است. ةگرايي) و ادام (جمع
موضـوع فصـول مختلـف     شود كه عمـدتاً  علم اشاره مي ةفصل به مسائل فلسف ةدرادام

هـاي   هاند؛ گزينش ميان نظري كتاب است: مانند روش علم چيست؛ آيا باورهاي علمي موجه
 شناسانه درخصوص وجود هويات علمي؛ هاي هستي گيرد؛ پرسش رقيب چگونه صورت مي
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 سراغ يكي از مسـائلي  به ،آن از پسهاي علمي.  فعاليت ةهاي اخالقي دربار و سرانجام پرسش
ل قرن بيستم بسيار رونـق داشـته   ياما اوا ،طور جدي مطرح نباشد امروزه به شايد كه رود مي

 .علـم  هـايي از شـبه   موارد و نمونه ةعلم با اراد تحديد يا تمايز علم از شبه ةلئيعني مس ؛است
تـاريخي)   مالك ـ روشني و وضوح ـ بيني تحديد (قابليت پيش ايه آن به برخي مالك از پس

 يعنـي  لهئهاي ايـن مسـ   هآخر به يكي از نمون شود. دست ها اشاره مي و ناكارآمدي اين مالك
 ةپردازد. اولين نكتـه دربـار   تكامل مي ةديني آفرينش و حاميان نظري ةداران نظري جدال طرف

تعبيـر   »معيـار جداسـازي  « يـا  م»يگـذار فـرق «اصـطالح   اين قسمت اين است كـه شـايد  
زيرا لفـظ تحديـد در منطـق بـار معنـايي       ؛باشد تا تحديد »demarcation« يتري برا مناسب

معنـاي   ممكن است، الاقل در نگـاه اول،  و شود ي اطالق ميدمتفاوتي دارد و به تعريف ح
ديگر اين است كه گويي با رسم اين مرزبندي و با اين  ةموردنظر را به ذهن متبادر نكند. نكت

شـود. علـم در    بلكه منزلت متفاوتي به علم داده مي ،شود جدا ميتنها علم از غير آن  معيار نه
علم (فاقد مقـام معرفتـي) اسـت و نـه غيـرعلم (واجـد مقـام         و غير از آن شبه ستسو  يك

علـم و   دارويني جـدال شـبه   ةگرايي و نظري جدال آفرينش ،اما غيرتجربي). بنابراين ،معرفتي
  و حوزه متفاوت از حقيقتي واحد.د علم دانسته شده است، نه جدال دو تبيين در

 ،صـورت  ايـن  نه فصل اول، ارائه شـود. در  عنوان مقدمه، و به شود اين فصل نهاد مي پيش
جايگاه هريـك از فصـول كتـاب،     ترتيب و نظم منطقي مطالب و نمايي از دور تواند بهتر مي

ابستگي فهم خر مباحث، و ميزان استقالل يا وأربط منطقي مباحث هر فصل و دليل تقدم و ت
عنـوان   جاكه اين بخـش بـه   ازآن ،حال درعين .دشوبررسي و تعيين  قبليهر فصل به فصول 

 گـذاري  هاي فرعـي متعـدد و شـماره    تيتر بندي و عنوان  شود، ديگر نيازي به مقدمه ارائه مي
علم به پرسـش معيـار    ةبين تمام مسائل فلسف توضيح داده شود كه چرا از ،درنهايت نيست.

 ،ديگـر  عبارت تري در مقدمه پرداخته شده است. به طور مبسوط علم به جداسازي علم از شبه
آيـد، در ايـن كتـاب     شمار نمي هعلم ب ةله امروزه جزء مسائل اصلي فلسفئجاكه اين مس ازآن

اما چون در زمـاني نـه چنـدان دور بسـيار     است؛  فصل مستقلي به آن اختصاص داده نشده
  ؛دشو علم مي ةمطرح بوده است، اشراف به آن موجب فهم بهتر تحوالت بعدي فلسف

 ةذكرشـد  يهـا  كتـاب اين كتاب، بـرخالف   ييد است. درأعنوان فصل دوم استقرا و ت .3
شـود.    ديگر، بحث با معرفي تفصيلي روش استقرايي، چه ارسطويي و چه بيكني، آغاز نمـي 

فعاليت علمـي بـا روش اسـتقرايي     گيرد كه معموالً مي نويسنده از ابتدا اين نكته را مفروض
پـس از   بنـابراين، رود.  سراغ مشكل چنـين روشـي مـي    شود و در گام اول به يكي گرفته مي
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 رسيم: هيوم برضد استقرا. اما ذيل اين عنوان مدخلي يك پاراگرافي به اولين عنوان فرعي مي
جـا   در ايـن  .شـود  ل قياسـي شـروع مـي   آن با استدال ةمقايس تعريف استدالل استقرايي و از

تر اسـتداللي   معنايي وسيع به كلي، بلكه به ياستدالل استقرايي را نه استداللي درگذر از جزئ
اطالعـاتي   ةيعني نتيجه دربردارند ؛) استampliative inference( اافزكند كه محتوا معرفي مي

 ةدهي باشد (هم هم شامل تعميم تواند استدالل استقرايي مي ،بيش از مقدمات است. بنابراين
بـر   ديگـري عـالوه   »الـف «هستند) و هم شامل اسـتنباط برمبنـاي مشـابهت (    »ب«ها  »الف«
قيـاس   ةكه استدالل قياسي چنين نيست و نتيج حالي است). در »ب«شده  هاي مشاهده »الف«

 ةنتيجـ قيـاس،   برندارد. تفاوت ديگري هم در كار اسـت: در   درچيزي افزون بر مقدمات را 
كه در استقرا چنـين نيسـت و ممكـن اسـت مقـدمات       حافظ صدق مقدمات است، درحالي

هـا و مشـكل اسـتقرا     ازآن به تقسيمات هيـومي گـزاره   پسدرست باشند و نتيجه نادرست. 
پردازد. بند سوم بـه تفـاوت اسـتقرا درمقـام كشـف و توجيـه        (اگرچه نه به اين عنوان) مي

كشف قـوانين طبيعـت يـا ابـزاري      اي براي شيوه مثابة را بهتفاوت ميان استق: اختصاص دارد
 ييدأتجا بحث با  از اين .قوانيني كه از هر طريقي كشف شده است كردن موجه و مدلل براي

يد نظريه يا قانون ؤنحو استقرايي م و مصاديق مثبت به اي از شواهد د: مجموعهخور پيوند مي
فصل مستقلي است)، چند توصيف از  ليديمن(كه در كتاب  ناقص نيتع بحثطبيعي است. 

 ةلئدر ايـن فصـل از مسـ    دهنـد.  د آن مطالب باقي فصل را تشكيل ميو معماي جدي ،استقرا
چنـين از   هم .ميان نيامده است هاي آن هيچ سخني به حل سرعت عبور شده و از راه استقرا به

  ؛وشي شده استپ   مشاهده و نظريه چشم ةرابط
تـرين فصـل    بند تنظيم شده و مفصلشش سي علم است كه در شنا فصل سوم روش .4

تعبير  (يا به گرايان، الكاتوش، كوهن هاي منطقي، ابطال ترتيب به پوزيتويست كتاب است و به
 اسـت  افتهي اختصاص) Bayesianism( انيگرازيب و ،ياجتماع انيگرابرساخت ،كتاب كوون)

شود  گيري اين رويكردها ارائه مي شكل ةافراد يا نحو ةكلياتي دربار مقدمتاً قسمت هر در كه
بخش از  نخستين شود. در شان مبادرت مي شناسي تر روش بررسي تفصيلي ترتيب به و بعد به
محـوري   ةدو ايـد  شـود. ابتـدا   هاي منطقـي پرداختـه مـي    هاي فرعي به پوزيتيويست بخش

ــه تحليلــي و تركيبــي  .1شــود:  هــا معرفــي مــي پوزيتيويســت ــايي احكــام ب  ؛تقســيم دوت
و سرانجام در قسـمت  شود  مطرح مياول  ةايدبه  نيكوا نقد آن از پس .پذيري معنا تحقيق  .2

ييـد احكـام   أروشي براي ت مثابة به كيد مجدد بر تمايز مقام كشف و توجيه، استقراأبا ت ،سوم
  شود. احتمال پيوند برقرار مي ةييد و نظريأكلي براي اين گروه معرفي و ميان منطق ت
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هاي منطقي امتيازي  رسد توجه كتاب به بحث پوزيتويست نظر مي اگرچه در نگاه اول به
مـل  أ، پـس از انـدكي ت  اند ديگر فاقد آن ةشد برده شود كه سه كتاب نام براي آن محسوب مي

 ؛يري نشده اسـت گ كافي نتيجه ةانداز اصلي به ةرعايت اختصار از دو ايد براييابيم كه  درمي
سازي علم از غيرعلم و نيز از مشكالت  معياري براي جدا مثابة دوم به ةبهتر بود از آموز ،مثالً

انـد.   ييد رفتـه أسراغ ت چرا ايشان به شود كهشد تا مشخص  تر بحث مي و ناكارآمدي آن بيش
تـري   بيش شد يا به اخذ نتايج از بيان نظر كارنپ و نقد كواين بر آن خودداري مي ،درعوض

هاي منطقي، براي مخاطب  ستيويتيپوزبا اين ميزان معرفي  ،رحاله . بهدش مياز آن مبادرت 
آيـد و چـرا اغلـب     ميـان مـي   اين گروه سـخن بـه   ثيرأشود كه چرا اين همه از ت روشن نمي

  ند.ا  ها شكل داده العمل به آن علم خود را در عكس ةفيلسوفان علم بعدي فلسف
عمل به دو قسمت اصـلي   گرايي اختصاص دارد. اين بخش در ابطال عنوان فرعي بعد به

شناسـي پـوپر،    درمجموع بيـان خـوبي از روش   .شود شناسي و نقد آن تقسيم مي بيان روش
هاي پـوپر   و پاسخ اوشناسي  كيد بر عقالنيت علم يا نقدهاي وارد بر روشأخصوص در ت هب

نظـر   گرايـي كليـدي بـه    براي فهـم ابطـال  م برخي مفاهي اگرچهارائه شده است. اما  ،ها به آن
 اسـت: ماننـد   ها ارائـه نشـده   آن ةسرعت گذر شده يا توضيحي دربار به ها از آن يا، دنرس مي

  پذيري.  حدس و ابطال و ابطال
 چيستي علم نيزاين همان نظمي است كه در كتاب  .شود مطرح ميبعد از پوپر الكاتوش 

اي  ها و نقاط ضـعف دو گـروه اول نتيجـه    شكست بود ازرسد بهتر  مي نظر شود. به دنبال مي
هايي كـه   شناسي شد، روش هاي جديد گرفته مي شناسي د و روشبراي ورود به فضاي جدي

رويكردي برآمدند كه فاقد اين معايـب باشـد. ايـن     ةبا اشراف به اين مشكالت درصدد ارائ
شـود. اگرچـه الكـاتوش     آغـاز مـي   با ظهور كوهن ميالدي 1960 ةموج جديد از حدود ده

شناسـي او را از ايـن    خواسـت بـا اعمـال تغييراتـي روش     دستيار و جانشين پوپر بود و مي
جاكه ازنظر تاريخي كوهن بر وي فضـل تقـدم دارد، اگـر ايـن      آن اشكاالت مصون بدارد، از

 ةنبودن الكاتوش به كوهن و زمي دار ها نيز رعايت شود، وام هاي آن شناسي تقدم در بيان روش
بـه   ،رساند. در اين قسمت ها را بهتر مي جاي نظريه هاي پژوهشي به آمدن مفهوم برنامه ميان به

و حتـي بـه    مطـرح نشـده   روشني پرداخته شده است، اما نقـد آن  شناسي الكاتوش به روش
آيـا يـك   نشـده اسـت:   پردازد اشاره  نوعي به آن مي ود الكاتوش نيز بهاشكال مقدري كه خ

اگر بله، آيا اين امر موجب ناكارآمـدي   ؟دارد يا نه زوال امكان بازگشت به روپژوهشي  ةبرنام
است كه در ايـن كتـاب بـرخالف     بديع بيني پيش ديگر مفهوم ةشود يا نه. نكت معيار وي مي
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نه پوپر. مناسب بـود درخصـوص ايـن     ،ديگر به الكاتوش نسبت داده شده است يها كتاب
  شد. تفاوت نيز توضيحي ارائه مي
بـه   توجـه  شناسي بـا  شود. اين روش شناسي كوهن پرداخته مي پس از الكاتوش به روش

توانـد   كنـد كـه مـي    رساتر از علم عرضه مي ،اونظر خود  به تاريخ علم تصويري متفاوت، و
نظر كوهن تاريخ علم از قطعاتي تشكيل شده است كه  رقيبي براي دو رويكرد قبلي باشد. به

پارادايم مفهومي محـوري اسـت، اگرچـه كـوهن      شوند. مفهوم صورت متناوب تكرار مي به
اجمـال ايـن مفهـوم     بـه  بار سه 119و  118ند. در صفحات ك   تعريف دقيقي از آن ارائه نمي

 دشـو  معرفـي مـي  » دستاوردهاي بـزرگ علمـي  «توضيح داده شده است و سرانجام پارادايم 
تعبيـر از پـارادايم بـه وادي    ممكن است تصـور شـود بـا ايـن      ،در نگاه اول. )119 همان:(

هاي علمي است  ايم. اما منظور از دستاوردهاي بزرگ علمي همان نظريه تكنولوژي وارد شده
نيوتني ارائه شده است. پس از اين  اصولبطلميوس يا  مجسطي هايي مانند قالب كتاب دركه 

طـي سـه    ،تـر  تفصـيلي حو ن  به آن از پسها و  مراحل مختلف هريك از دورهاجمال   به، مقدمه
  د.شو ميبيان  عنوان فرعي، 

انجام دستي  شود، مرور خوب و يك شناسي كوهن گذر مي اگرچه بسيار مجمل از روش
ـ   هاي تاريخي دريغ نمي اگر در استفاده از مثال .شود مي كـه يكـي از    خصـوص ايـن   هشـد، ب

توانسـت   ت، مـي كيد بر تاريخ علم اسـ أعلم پيش از خود در ت ةهاي كوهن با فالسف تفاوت
 سـرعت گـذر شـده اسـت     ها بـه  هاي تاريخي كه از آن نمونه تنهاتري باشد.  توضيح روشن
به  كم دستحضيض عطارد است. بهتر بود  ةاي مانند مكانيك نيوتني يا نقط عبارات سربسته

شد.  به موضوع موردبحث مبادرت مي ها در متن باتوجه ها در پانوشت يا بسط آن توضيح آن
چنـين اسـتفاده از لفـظ     بحران اشاره نشده اسـت. هـم   علل بروز  ديگر اين است كه به ةنكت

بهتـر   ؛كننـده باشـد   راه ممكن است گم )122 همان:عنوان هدف علم ( براي كوهن به »تبيين«
» سازگاري ميـان نظريـه و طبيعـت   «هدف علم برقراري  )123 (همان:سياق عبارت  است به

  عنوان شود.
 گـر يد در كه است ييزگرايب وشناسي معرفت علمي  اين فصل جامعه دو قسمت انتهايي

ـ  يازيـ امت ثيـ ح نيا از و ندارد وجود يفارس مشابه يها كتاب  محسـوب ايـن كتـاب    رايب
شناسي معرفت علمـي،   شناسي علم با جامعه پس از بيان تفاوت جامعه گان،نويسندشود.  مي
د و ردپاي كوهن نرو تقارن، مي ة، آموزنبورويادحداكثري مكتب  ةمحوري برنام ةسراغ ايد به

د. فصل بيزگرايي، بنابر عنوان، به بحث احتمـاالت  نده گرايي ناشي از آن را نشان مي و نسبي
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در ايـن   گرايي جمع كرد. گرايي و عيني توان ميان نسبي خواهد نشان دهد مي پردازد و مي مي
بيز و نتايج و نقد  ةقضي ،ختلف آنم احتماالت و تعابير ةپس از توضيح مختصر نظري ،فصل

 ارشـد  كارشناسـي  دانشـجويان  تر بيش بخش اين مخاطبرسد  نظر مي . بهشود مطرح ميآن 
 بـا  مقـدماتي  آشنايي كه كساني براي آن مختلف هاي بندي صورت و مبحث اين فهم. باشند
 ايـن  عنـوان  در كـه  ايـن  ديگـر  ةنكتـ . است دشوار قدري ندارند رياضيات در احتمال بحث

گرايي. از اين عنـوان چنـين بـه     نسبي و گرايي عيني ميان جمع بيزگرايي: است آمده قسمت
دارند. اما در فصل قبل  هم قرار تقابل با گرايي در گرايي و نسبي شود كه عيني ذهن متبادر مي

 گرايي قـرار  گرايي درمقابل ذهني عيني هادام گرايي درمقابل عقالنيت قرار گرفته بود. در نسبي
راحتي عنوان را با متن تطبيق دهـد. ايـن اجمـال قـدري بـر       تواند به خواننده نمي گيرد و مي

طلبـد. درپايـان، اگرچـه ايـن فصـل       تـري را مـي   سختي بحث افزوده است و توضيح بيش
 اشـد نبد، شايد بد كن ترشدن فصول را نامتوازن مي و طوالني استترين بخش كتاب  طوالني
ون و )، 1978(  )، الئـودن 1975( فايرابند و بعد از آن مانند 1970 ةهاي ده شناسي     به روش
  شود؛) هم پرداخته 1980فراسن (

پردازد. ورود  شناسي در علم مي گرايي و ابزارگرايي علمي به مباحث هستي بحث واقع .5
كه هريك انتظار  ،بيني و تبيين شود: پيش به بحث با طرح دو هدف اصلي براي علم آغاز مي

پذير عـالم   هاي مشاهده تبيين، رفتار بخش درصورت پذيرش پي دارد. علم را در وتي ازمتفا
ــذر از ره ــ« گ ــي ةارائ ــازوكارهاي   تصــويري حت ــان و س ــق و درســت از جه ــدور دقي المق

هـاي درسـت    بينـي  پـيش كه براي  حالي پذير است، در امكان )134 همان:( »ناپذير آن مشاهده
ناپذير، يا  مشاهده پذير و امور مشاهده ةتفاوت ميان حوز كيد برأكفايت تجربي كافي است. ت

ـ  واقـع  ةتاريخي نظريـ  ةنمون ةارائ، ينامشاهدت و يمشاهدتتعبير كتاب  به و  ،كپرنيـك  ةگرايان
دهد. اما باز هم مانند فصول قبل  اين بحث را تشكيل مي ةمقدم اندرياوز انةيابزارگرارويكرد 

اولين عنوان فرعي ايـن   شود. عي اين قسمت گفته نميتوزيع عناوين فر ةنحو ةمطلبي دربار
بـه مثلـث    گرايي اختصاص داده شده اسـت. باتوجـه   هاي مختلف واقع فصل به ابعاد و جنبه

و  ،گرايـي از سـه منظـر متـافيزيكي، معرفتـي      تـوان بـه واقـع    و زبان مـي  ،واقعيت، شناخت
  .داد زيتم هم از را هاآن يهاتفاوتو  نظر كرد ناختيش  داللت

 ليبـد  يكردهـا يرو و يـي گراواقـع  يمعان كيهراز  دربارة در اولين بند فرعي توضيحي
گرايي معرفتي  است. اما درخصوص واقع شده ارائه يخاص گروه اي فرد به اشاره بدون ها آن

گرايـي   سـو و واقـع   شناختي ازيـك  گرايي داللت نحوي است كه تفاوت آن با واقع توضيح به
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كيد بر أجاي ت به ،جا وضوح روشن نيست. در اين ديگر به شناختي ازسوي متافيزيكي يا هستي
هـا يـا    ناپذير عالم، بحث بر درستي نظريه هاي مشاهده توانايي شناختي ما براي شناخت اليه

شود سه بند بعـد   مشخص نميباز  ،ناپذير متمركز شده است. درادامه وجود هويات مشاهده
 اند. بنـد اول بـه رويكـرد كارنـپ اختصـاص دارد.      شدهاز چه بابت و بر چه اساسي تنظيم 

سـطح   اما در ،گرايي و ضد آن را دارد كارنپ سعي در برقراري آشتي ميان دو رويكرد واقع
 با فروكاستن و تقليل مفاهيم نظري به مفاهيم تجربي، ابتدا درقالب تعاريف صريح و اوزبان. 
هـاي نظـري را    خواسـت گـزاره   مي ،اي مشكالت درقالب تعاريف جزئي دليل پاره به سپس

پذيرش تعـاريف جزئـي بـراي كـل      ةبه دو نتيج ،آخر در كند. پذير صدق و كذب معنادار و 
از  »معجـزه كـه نيسـت   «شـود. عنـوان فرعـي بعـد بـه اسـتدالل        گرا اشاره مـي  تقليل ةپروژ

 رقرائـت پـاتنم و سـپس تقريـ     و گرايـي علمـي   نفـع واقـع   به هاي استداللترين  شده شناخته
تر به نقـد ايـن تقريـر اختصـاص يافتـه اسـت.        پردازد و بند فرعي تر بويد از آن مي مبسوط

سـرعت گـذر    دو قرائت آن انتخاب خوبي است، اما از نقد آن به انتخاب اين استدالل و هر
مطـرح  » بدبينانه ياستقرا ـ فرا«نام  بهگرايي علمي  شده است. سرانجام به استداللي عليه واقع

تقابل است. اين استدالل كه مدعي اسـت كـه موفقيـت يـك      با استدالل قبل در كهشود  مي
گرايـي علمـي    ها عليه واقـع  ترين استدالل از مهم صدق آن ندارد، درستي و ارتباطي به ةنظري

شـد.   ) در متن كتاب اشاره مـي 1981گذار الئودن (اثرمهم و  ةاست و بد نبود كه به نام مقال
 ةها با فلسف ت به دانشجويان گام بسيار مثبتي درجهت آشنايي آنمعرفي اين مقاال ،درمجموع
  ؛دوم قرن بيستم است ةعلم نيم

شود و  بودن آسمان شروع مي آبي ةفصل بعد به تبيين اختصاص دارد و با مثالي دربار .6
و علّـي تبيـين    ،بخشـي  آمـاري وحـدت   ــ  قانوني، اسـتقرايي  ـ سپس به الگوهاي استنتاجي

جـا   بيني و تبيـين. امـا در آن   فصل قبلي دو هدف به علم نسبت داده شد: پيشپردازد. در  مي
از كـه فهمـي    بـراين  عـالوه  ،تر گرفته شده اسـت. در ايـن معنـا    گيرانه معنايي سخت تبيين به

هـاي زيـرين و    علت برخي از حوادث عالم را به اليه كنيم، چگونگي وضعيت امور پيدا مي
داليـل   اما چنين تعبيري از تبيين، بـه  ؛دهيم ها نسبت مي بخش ناپذير و توان علّي اين مشاهده

موردقبول بسياري از فالسفه نيست. اما  شناختي)، شناختي و چه معرفت مختلف (چه هستي
بهتر بود در ابتـداي   ،بنابراين ؛شود تري استفاده مي در اين فصل از تعبير تبيين در معناي عام

موافقت يـا مخالفـت بـا تبيـين      ةزمينه و سابق مقدمتاً بودن آسمان، پيش از مثال آبي فصل و
شـد كـه بـا برخـي      آن پرداختـه مـي   تر عام معنا و كاربرد دوم و معناي اول و پس از آن به به

  ؛الگوهاي يادشده در اين فصل مرتبط است
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به كل كتاب به خود اختصـاص داده اسـت.    نسبتمانده حجم كمي را  دو فصل باقي .7
 انـد. در  هاي مشابه به آن نپرداخته موضوعات جديدي است كه كتابموضوعات موردبحث 
انتظـام   ةمثاب دو رويكرد متقابل يعني قوانين به ،پس از توضيح مقدماتي ،فصل قوانين طبيعت

درخصوص رويكرد اول در بخش جداگانـه و ذيـل   شود.  مطرح ميكليات  ةمثاب و قوانين به
كـه از مشـكالت رويكـرد ديگـر      شـود، درحـالي   مـي بيان انتظام  ةسه عنوان مشكالت نظري

  . شود عبور مياختصار  به
كه رفتار انسـاني   جاي اين در اخالق علم به فصل انتهايي به اخالق علم اختصاص دارد.

د و بـه  شـو  بررسي مياند  طور كلي مدنظر باشد رفتار دانشمندان از آن حيث كه مولد علم به
اخـالق  . اگرچه درابتدا بـه  شود پرداخته ميهنجاري از اين حيث   فرااخالق و اخالق ةحوز

طوركـه در   همـان  ،رحاله شود. به نميمطرح تر وارد  نحو تفصيلي ، بهشود اشاره مي كاربردي
هـاي درسـي    در كتاباين از بعداين مباحث بسيار جديد است و شايد  ،كتاب نيز آمده است

  فعلي چنين مبحثي موجود نيست. ةشد جمهتر يها كتابعلم آورده شود، اما در  ةفلسف
  

  كتابصورت بررسي  .3
بندي در وضـعيت خـوبي قـرار دارد. اشـكاالت و      حيث پاراگراف و از داردنثر رواني   كتاب
لحاظ ويرايشي نيز موقعيت مطلوبي دارد. قطـع   اماليي در آن بسيار اندك است. به هاي غلط

و امثال آن نيـز در وضـعيت مقبـولي     ،قلمبندي، نوع  رنگ روي جلد، صفحه طرح و كتاب،
  شود: شد اشاره مي نظر گرفته مي بود دربه برخي نكات ديگري كه بهتر  ،. درادامهاست
شـدن   هر فصل بـراي روشـن   ةراهي براي كل كتاب در مقدمه يا در مقدم ةهيچ نقش. 1

دانشجوي كارشناسي بدون  ن از نگارش آن فصل وجود ندارد. خواننده كه احياناًالفؤهدف م
مختلف هر فصل با مشـكل   يمرتبط است براي فهم ربط و نسبت اجزا تحصيلي ةزمين پيش
  ؛روست هروب

گيـري يـا    نتيجـه  رود در انتهاي هر فصل خالصه يـا احيانـاً   از كتاب درسي انتظار مي. 2
فاقـد   نـين چ هـم تر نيز وجود داشته باشد كه كتاب فاقد آن اسـت.   مل بيشأاالتي براي تؤس

 ؛اصطالحات تخصصي است ةامن  نمايه و واژه
هـايي   علم است. وجود چنـين مثـال  گر برگرفته از تاريخ  هاي روشن كتاب فاقد مثال. 3
تر كنـد و از   فهم طور خاص قابل ها را به شناسي روش طوركلي و تواند مطالب كتاب را به مي

. البته ممكن است گفته شـود بـراي دانشـجوياني كـه بـا علـم       كندحالت انتزاعي آن خارج 
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كنـد، بـه    هاي تاريخي كـار را دشـوار مـي    تجربي آشنايي زيادي ندارند استفاده از اين نمونه
هـاي ديگـري كـه از     كتـاب  ها خودداري شـده اسـت. برخـي    اين مثال ةاز ارائ سببهمين 
بلكه دانشـجويان را بـا    ،اند مطلب كمك نكردهتنها به فهم  اند نه هاي تاريخي بهره برده نمونه

بـراي رفـع ايـن مشـكل      ).چيستي علـم هاي  (مانند مثال اند تري مواجه كرده مشكالت بيش
 سيليگ دانالدتر استفاده كرد؛ مانند كاري كه  تر يا بيان غيرتخصصي هاي ساده توان از مثال مي

 ؛كرده است
نبايـد   ،كتاب درسي يا حتـي خودآمـوز نوشـته شـده اسـت      درقالبكه كتاب جا ازآن. 4

 مفهومي را مبهم باقي بگذارد. در كتاب مواردي وجود دارد كه به مفهومي ارجاع داده شـده 
معرفـي نشـده    كـاربرد يا در اولـين   اما ؛رسد براي مخاطب روشن نباشد نظر مي كه به است

د تصور بر اين باشد كـه برخـي از   . شايارائه نشده استآن دربارة  يتوضيح است يا اساساً
جـا   مشابه توضيح داده شده است و نيـازي بـه تكـرار آن در ايـن     يها كتاباين مفاهيم در 

كه  استقبول  گرايي. اين سخن درصورتي قابل پذيري يا عقالنيت و نسبي نيست، مانند ابطال
گاه  چنين، هموز. خودآم درقالبو نه كتابي  بودديگر  يها كتاببراي  جنبي كتاب كتابياين 

 ،نشده است. در اين حالت معرفيمشابه نيز  يها كتابكه حتي در  است كار رفته مفاهيمي به
 هـاي بـالغ    نظريـه ماننـد   ،يافـت  اي بـه آن اختصـاص مـي    دهنـده  نوشت توضيح بهتر بود پي

). گـاهي نيـز   167- 166همـان:  ( شناختي گرايي معرفت گرايي و برون ) و درون153  همان:(
 در امـا  ،شـود  ها داده نمـي  آن ةشود كه در اولين مواجهه توضيحي دربار مفاهيمي مطرح مي

آن در توضـيح   كـه  93 فحةصـ در گر بـالقوه   ابطال اند؛ مانند شده صفحات بعد توضيح داده
 ؛153 صفحةدر  گرا لگرايي تقلي تجربه آمده است و 95 فحةص

، گاهي نيز دهنده است هاي توضيح پانوشتنوشت يا  كتاب فاقد پيكه  براين عالوه. 5
نوشت منتقـل   رسد وجود مطالبي در متن غيرضروري است و بهتر است به پي نظر مي به

 فحةصـ  نوشت مخـدوش شـود: ماننـد    شود مرز متن و پي اما فقدان آن موجب مي؛ شود
 ؛9 و 8سطر  167
درمقابـل   ثالًاي از مـوارد رعايـت نشـده اسـت. مـ      بودن اصالحات در پاره دست يك. 6

unobservable يا  استفاده شده است. ناپذيرو مشاهده غيرمشاهدتي، نامشاهدتي،هاي  از واژه
 ؛كند تغيير مي گشوده هايپرسش به ديگر جايدر باز هايپرسش
خوبي آورده شده است. امـا هنـوز مـواردي     معادل انگليسي در بسياري از مواضع به. 7

 در» تقـارن  ةآمـوز « ،92 فحةصـ  در» تمايلي«: رسد نظر مي  هبوجود دارد كه ذكر معادل الزم 
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، 159 فحةصـ  در» در محتـوا  يگشـودگ « ،132 فحةصـ  در» يانعكاسـ  ةآمـوز «، 130 فحةص
از  96 فحةصـ در  يعنـي بعـد   ةصفح چند البته( 89 فحةص در» صدق و درستي به يكينزد«

جـا   در اين استفاده شده است و براي آن معادل هم ذكر شده است. حقيقت به نزديكي تعبير
دسـتي اصـطالحات    به اين معني كه هـم يـك   ؛برقرار است 7و  ،6 ،4 ةهر سه اشكال شمار

 ؛توضيح و معادل آورده نشده است) رعايت نشده است و هم براي استعمال اول آن
دسـتي   بـراي يـك   زيبـاكالم و احتمـاالً   ةسو بـا ترجمـ   ها، هم برخي واژه ةدر ترجم. 8
نمـود، ماننـد    كه تغيير آن بهتـر مـي   استفاده شده است، درصورتي ها تر، از همان معادل بيش

پذير. اما برخي از اسـامي بـا ضـبط     اي و مشاهده جاي مشاهده مشاهدتي به ةاستفاده از واژ
بـراي   »الودن«و  Kuhn بـراي  »كـوون «مانند  ،آمده است ها كتابجديدي متفاوت با ساير 

Laudan .ةدر ترجم و corroboration اسـتفاده شـده اسـت كـه بـا منظـور        »تبرئـه « ةاز واژ
نوشت به اين انتخـاب و تفـاوت    زيباكالم متفاوت است. بهتر بود در پي ةچالمرز و ترجم

 ؛شد اشاره مي
و در آخـر   طور مكرر به منابع در متن ارجاع داده شود اين نيست كه به بناي كتاب بر. 9

از  هـدف  ايـن امـر بـا    البتـه  .شـوند  هر فصل خوانندگان به فهرستي از منابع ارجاع داده مي
 دراسـتناد وجـود دارد كـه     سازگار است. در متن فقط يكـي دو مـورد   نگارش كتاب كامالً
و  4هاي  آمده است كه با رجوع به بخش 36 ة. در صفحوجود دارددقتي   همين موارد هم بي

اسـت   پژوهش به كتاب كه منبع موردارجاع پردازند، درحالي هيوم مي يطرح آرابه  رساله 5
ه ك   اين بدون ،استفاده شده است...»  قول نيوتن اسميت به«عبارت  از 102 فحة. در صرسالهنه 

 ؛به كتاب وي ارجاع داده شود و منبعي ذكر شود
بـه   تر آمده است عمدتاً بيش ةي كه در انتهاي هر فصل براي مطالعها كتابفهرست . 10

ـ شـده يـا بـه فارسـي      زبان انگليسي است. از مقـاالت ترجمـه   ميـان    شـده ذكـري بـه    ليفأت
 ؛است  نيامده

كيد يا اهميت يك مفهوم از گيومـه اسـتفاده شـده اسـت.     أدادن ت در متن براي نشان. 11
نـويس   رت دسـت صـو  رود كه نوشته به كار مي تر براي مواقعي به رسد گيومه بيش نظر مي به

نويسي  نويسي يا سياه چيني مثل كج هاي مختلف قلم حروف حالت زاست و امكان استفاده ا
بودن  هكيد بر واژأمعناي ت ها در گيومه به دادن واژه شده قرار چيني وجود ندارد. در متن حروف

سه حرف دارد. البته ممكـن اسـت اسـتفاده از ايـن     » سيب«كه گفته شود  آن است. مثل اين
ن محترم در مقدمـه بـه آن   الفؤدليلي داشته باشد كه بهتر بود م ذكرشدهعالمت براي اهداف 

 ؛ردندك  اشاره مي
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تعـابير   ةآن فارسـي اسـت و بقيـ    »... گـاه  آن... و  اگر« چين نوشتن عباراتي كه چپ. 12
چـين   كند. بهتر است يا راسـت  التين است خواننده را دچار ابهام ميرياضياتي و با حروف 
 ؛)134همان: گاه هم به فارسي نباشد ( نوشته شود يا اگر و آن

نظر گرفته شـده   هايي در تر شماره در كتاب براي هر فصل و عناوين فرعي و فرعي. 13
اين كـار وقتـي تـا دو    رسد  نظر مي به ).1- 2- 6- 3 مانند( رسد عدد هم مي 4است كه گاه تا 

كه تعـداد اعـداد زيـاد شـود كمـي       تواند مفيد باشد، اما شايد زماني گيرد مي برمي عدد را در
است و پـس از   تر فرعي ةكننده باشد. گاهي نيز يك عنوان فرعي فقط داراي يك شمار گيج
نظـر   بـه اسـت).   4- 4 آن از بعـد  هكـ  1- 3- 4، 3- 4 ماننـد ( دآي مي شخود ةپاي عنوان هم آن 
  ادغام شود. قبليترِ  تر در بخش اصلي بخش فرعي شد ميرسد  مي

  
  گيري نتيجه .4

ن محتـرم تالشـي قريـب بـه     الفـ ؤنكات ذكرشـده تـالش م   باوجودرسد  نظر مي به ،در آخر
انـد كـه    ي برداشـته هـا  كتـاب ليف أگام مهمي درجهت تدوين و تها  آن ؛موفقيت بوده است

كه اين كتـاب   برخي از اشكاالت واردشده ناشي از اين استاين سابقه نداشته است.  از پيش
 ةعلوم انساني به رشت ةاز رشت دانشجويان كارشناسي كه غالباً :دو دسته مخاطب متفاوت دارد

و دانشـجويان كارشناسـي    ؛م تجربي دارنـد واند و آشنايي اندكي با عل دانشگاهي فلسفه آمده
اند و درنتيجه  هاي علوم پايه و فني و مهندسي رشتهالتحصيالن  فارغ ارشد اين رشته كه غالباً

براي ورود به اين مقطع و گذراندن آزمون با  تري دارند و احياناً م تجربي آشنايي بيشوبا عل
در يك كتاب كار دشواري  گروه هاي اين دو علم نيز آشنايي مناسبي دارند. جمع نياز ةفلسف
ي يك گروه كافي نباشد، ولـي بـراي گـروه    شده برا ارائه  اتگاه ممكن است توضيح ؛است

واضحات باشد و چون اين كتاب بناي بـر اختصـار دارد بـر مشـكل افـزوده       ديگر توضيح
خـودداري كتـاب از تكـرار مكـررات، نثـر روان و       ،چه گفته شـد  آن ةشود. باوجود هم مي

مهم  هايامتياز مده است ازمشابه نيا يها كتابپرداختن به مباحث جديدي كه در  و ،روشن
  ود.ش  مي  كتاب محسوب

  
  نامه كتاب
 .سمت: تهران، زيباكالم ديسعترجمة  ،علم چيستي)، 1378( .. افلنآ ،چالمرز

  صراط. :، تهرانذهن فلسفة ،)1387( يانا ،ريونزكرافت



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني برنامهنامة انتقادي متون و  پژوهش   286

  .هرمس: تهران ،ذهن فلسفةبا  آشنايي)، 1391( زاده   كرباسي ميراحسانا و سينح ،رضايي شيخ
  .هرمس: تهران ،علم ةفلسف با آشنايي)، الف 1392(زاده    كرباسي ميراحسانا و حسين رضايي، شيخ
  .خرد ينويم :تهران ،و اخالق ،جامعه علم،ب)،  1392(زاده    كرباسي ميراحسانا و حسين رضايي، شيخ

  تهران: سمت. طه؛قم:  ميانداري، ترجمة حسن ،بيستم قرن در علم فلسفة)، 1381( انالدد ،گيليس
  سمت. :تهران، پايا يترجمة عل ،علم ةفلسف بر درآمدي)، 1377( انج ،الزي

  .حكمتتهران:  ،كرمي نيترجمة حس ،علم ةفلسف)، 1390( مزيج ،ليديمن
  

Feyerabend, P. (1975), Against Method, New Left Book, London: Verso. 
Laudan, L. (1978), Progress and Its Problems, London: Routledge and Kegan Paul. 
Laudan, L. (1981), “A Confutation of Convergent Realism”, Philosophy of Science, vol. 48. 
Van Fraassen, B. C. (1980), The Scientific Image, Oxford: Clarendon Press. 


