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چکیده

در این نوشاتار با مرور مؤهفههای اصالی فلسافة تام کوهن خواهیم دید که او منتقد تمایز میان
مقام گردآوری/داوری در روششاناسایِ علم اسات .دالیل کوهن عبارتند از .1 :موافقان صارفاً به تبیین
جایگاه تمایز گردآوری/داوری در بساتر آموزشای آن پرداختهاند که بر اسااس آن تنها شاواهد در جهت
داوری ی ،فرضایة مؤرر تلقی میشاوند .و در دیگر زمینههای مهمِ داوری مورد فلت قرار میگیرد.
 .2تمایز دو مقام مبتنی بر نگاه ساادهانگارانه به روند توهید علم اسات که صارفاً به بیان نقاط قوت و نه
ضاوف نظریهها میپردازد .3 .هیچگونه تویینکنندگیِ تتربی در مقام داوری وجود ندارد .۴ .در فرآیند
توهید علم ،جنبههای توصیفی و تتویزی فرضیهها انفکاکناپذیر و درهمتنیدهاند .5 .برخالف موافقان
این تمایز ،واژگان سااااختاریافته در مقام داوری ،دارای پیامدهای رابت و قفوی نیسااات بلکه ،تحت
تأریر اصاول پیشاینِ نسابیتشادة کانتی ،همواره دچار تغییر ،تودیل و اصاالح قرار میگیرند .کوهن پ
از بیان این اِشاکاالت ،از ساوی موافقان تمایز گردآوری/داوری از چند جهت مورد نقد قرار گرفت.1 :
اخذ تومدی ساب ،مبهمنویسای در آرارش .2 .کاربسات رویکرد ددورگونه در ارائة فهرساتی از مویارهای
مورفتی-واقعگرایااناه و باازگشااات دوبااره باه مویاارهاای یرمورفتی .3 .خلط میاان عمقاام تصااامیم .و
عمقاام داوری .و توجاه باه ععلات .باهجاای عدهیال ..او برای فرار از این نقادهاا باه دو نکتاه اشااااره
میکند :ناسات ،فهم نادرسات دیدگاههایش توساط این موافقان .دوم ،ارائة مویارهایی در جهت حفظ
عینیت علم متفاوت با موافقان این تمایز.
هدف این نوشتار ،تحلیل ،تکمیل و نقد اندیشههای کوهن دربارهی تمایز گردآوری/داوری است.
واژگان کلیدی :مقام گردآوری ،مقام داوری ،بازسازی عقالنی ،نسبیگرایی ،تام کوهن.
 دانشیار فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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 دانشتوی دکتری فلسفه مواصر ،دانشگاه بین اهمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران.
[تاريخ دريافت۱398/۰۲/۲۰ :؛ تاريخ تأيید]۱399/۰8/۰۱ :

92

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،62تابستان 1399

مقدمه
بههحاظ تاریای ،گفتگوهای فلسافی در خصاو کشاف علمی با پیشارفت علوم جدید
در اوایل دورة مدرن ،با تالشهایی در جهت ایتاد روش علمیِ نوین از ساار گرفته شااد.
فرانساای بیکن )1561-1626( 1و رنه دکارت )1596-1650( 2برجسااتهترین اهگوهای
فلسافی را ،در میان دیگران ،دربارة تبیین اکتشاافات علمی ارائه دادند .عقیدة آنها ،با اههام
از شایوههای علمی جدید ،بهنوبة خود موجب شاد تا جماعتی از فلسافهدانانِ طبیوی ،بهویژه
از طریق تالشهاای همااهناگ باا جوامع علمی جادیاد ،باه یاافتاههاای نو دسااات یاابناد .برای
بیکن ،شا انااخات ،باهطور یقینی از طریق فرآینادی اساااتقرایی ،باا جمعآوریِ مشااااهادات
بیطرفانه و پیشاروی بهساوی تومیمهای نظریِ 3بیشاتر بهدسات میآمد (نظریهای که به
اسااتقراگرایی خام 4مشااهور اساات) .برای دکارت ،مورفت یقینی تنها از طریق بنیادهای
یقینی و قفوی 5شاروع میشاود که از آن میتوان نتیتهای منفقاً درسات و موتبر کساب
نمود .در هر دو دیادگااه بیکنی و دکاارتی ،تفکیکی میاان مراحال گردآوری و توجیاه
گزارههای علمی دیده نمیشاود زیرا باور آنها به درساتیِ ی ،روش علمی ،بهوسایلة این
اعتقاد تضامین میشاود که بهترین روش برای کساب کشافیات جدید ،و همزمان بهترین
داوری از کشفیات است (.)Seo & Chang, 2015: 232-233
باا اینحاال ،این انگااره باا آ ااز قرن نوزدهم مورد تردیاد واقع شاااد .نگرشا ای دیگر از
7
کشاف علمی که موموالً از هحظة عهورا! یافتم! 6.و نیز تصاویری رمانتی( ،خیالپردازانه)
از نبوغ علمی گرفته شاده ،جایگزین آن نظریة مکانیکی و یکنواخت شاد و آن را مورد نقد
قرار داد .در این نگاه یرمکانیکی ،برای هر مشاغلة علمی ،تصاورِ روشای رابت برای کشاف
و گردآوری گزارههای علمی ،امری دشاااوار قلمداد میشاااد .از ساااویی دیگر ،حمایت از
بهکارگیریِ فرضایهها در فواهیتهای علمی ،راه را برای افزایش اساتفاده از روش فرضای-
اساتنتاجی 8هموار میکند ،که نشاان میدهد روش علمی صارفاً به آزمون فرضایهها مرتبط
اساات ،صاارف نظر از اینکه چگونه آنها به رهن خفور میکنند (Laudan, 1980: 177-
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 .)178این تحوالت ،میاان مقاام گردآوری 9و مقاام داوری 10جادایی اناداخات کاه نتیتاة آن،
تمایزی قاطع بین کشف علمی و توجیه علمی در سدة مواصر شد.
تحلیل و ارزیابی جایگاه تمایز گردآوری/داوری از نظر کوهن مساائلة پژوهشِ حاضاار
اسات .بدین منظور ،ناسات به ساان در با ِ مؤهفههای تمایز دو مقام ،از منظر موافقان
این تمایز روی میآوریم و سااو  ،نقدهای کوهن بر این تمایز را برمیشاامریم تا از این
طریق بتوانیم مؤهفاههای موافقاان را مورد نقد قرار دهیم .در پایان با نگرشا ای تحلیلی ،به
تکمیل و ارزیابی نقاط قوت و ضوف دیدگاههای کوهن در با تمایز دو مقام میپردازیم.
مقوّمات تمايز گردآوری/داوری از نگاه موافقان
از منظر موافقانِ تمایز گردآوری/داوری که در دورة جدید همان فلسفهدانان تتربهگرا
 افرادی چون فیگال ،11رایشااانبااخ ،12پوپر 13و  - ...بودناد ( ،)Swedberg, 2011: 3اینخطکشای از درساتی ،صاد  ،بیطرفی و موجّهبودنِ مورفت دفاع میکند تا ما را از قلمرو
عقاید ،خرافات و افساانهها جدا ساازد ( .)Videira & Mendonca, 2011: 234-235در
نگاه این طیف ،در نظریة تمایز گردآوری/داوری ،به بازیابیِ ریشاههای تاریای ،پیدایش و
گساترش جنبههای روانشاناختی و تأکید بر مؤهفههای اجتماعی ،سایاسای و اقتصاادی برای
14
رد یا قبول نظریههای علمی اعتنا نمیشاود ،بلکه نحوة فراهم آوردنِ بازساازیِ عقالنی
از ساااختار مفهومی و عناصاار آزمودنِ نظریههای علمی نقشاای برجسااته دارد ( Feigl,
 .)1970: 4از اینرو ،محوریترین مبنای نظریة تمایز دو مقام ،انگارة تفکی ،میان فلسافة
علم و تاریا علم است تا از این طریق هرگونه مرزشکنی بین این دو حوزه در مقام داوریِ
علم ،نامقبول و زیانبار در نظر گرفته شود (.)Amsterdamski, 1975: 50
از آنجا که موافقان این تمایز در فلسافهی علم هری ،بنابر رویکرد فلسافیِ خویش،
مؤهفاههاای متواددی را برای آن برشا امااردهاناد ،این تماایز باه هحااظ محتوایی ،همواره دچاار
تغییر و تحول شااده اساات .بهطور خالصااه ،مقوّمات مدنظرِ موافقانِ تمایز دو مقام از این
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قرار است:15
ی )،این تمایز بهعنوان دو فرآیندِ 16زمانی و منفقیِ جدا از یکدیگر هحاظ میشاود که
بهترتیب در پی هم میآیند .به این صاورت که ابتدا مقام گردآوری ،و ساو مقام داوری
میآید .مرحلة اول ،مرحلة تصاور یا ابداع نظریهها و مرحلة دوم ،زمینة سانتش و ارزیابی
مرحلة اول است (.)Popper, 2005: 7-9
دو) فرآیناد داوری مربوط باه روشهاای توجیاه ،باازساااازی عقالنی و تحلیال منفقی
(مؤهفههای دستوری) است .در این فرآیند ،در خصو اصول رابت و قوانین قفوی گفتگو
میشاود .درحاهیکه زمینة گردآوری ،بیانگر همة مراحل ،راههای تشاکیل و ایتاد تصاورات
جدید در جستارهای علمی است که ،مقدّم بر صورتبندیِ استداللهای منفقی و عقالنیِ
جدیدی است که ،رهآورد نهایی گردآوری است .این مقام ،توصیفِ فرآیندهای واقویِ تفکر
نزد دانشاامندان اساات یونی در این مقام ،علم همانگونه که هساات توص ایف میشااود.
(.)Videira & Mendonca, 2011: 234-235
ساه) تفکی ،میان رشاتههایی که در هویت روششاناختی ازهم متمایزند فلسافة علم
(مقام داوری) که جایگاه اعتبارساانتی و درسااتیِ گزارههای شااناختی اساات ،در برابر
رشتههای تتربی نظیر تاریا ،روانشناسی و جاموهشناسی علم (مقام گردآوری) ،که صرفاً
منبوی اههامباش جهت اخذ آن گزارهها هستند (.)Lewis, 1946: 19
چهار) تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری از طریق پرساااشهای مات به هر
مقام است .بر این اساس ،تمایز دو مقام ،تفکیکی است میان پرسشهای وابسته یا برآمدة
از آن دو مقاام .پرساااشهاای مربوط باه گردآوری از این قبیالاناد :محقق در کادام جاامواة
علمی رشاد کرده اسات تحت تأریر کدام فرهنگ قرار داشاته ملحد اسات یا خداباور و...
و پرساشهای مقام داوری و توجیه عبارتند از :آیا ی ،گزاره توجیهپذیر اسات چگونه آیا
تتربهپذیر اسات آیا منفقاً به دساتة دیگری از گزارهها وابساته اسات یا آنکه با آنها در
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توارض اسات و ...اینها پرساشهای منفقی هساتند هذا شارط اینکه بتوان ی ،گزاره را
به این شاکل مورد سانتش قرار داد این اسات که کسای آن را به صاورت گزارهای بیان
کند .و گزارة تقریرشده منفقاً صورتبندی و تأیید شود (.)Popper, 2005: 9-10
پنج) منظر تاریای -توصاایفی 17در حوزة مقام گردآوری و منظر منفقی -تتویزی
در حیفة مقام داوری قرار دارد 19.در رویکرد توصایفی ،محقق پرساشهای مورفتیِ حوزة
خویش را بهطریق توصایفی ،توجیه میکند .هذا از ایتاد مویارساازی و نسااهپیچی در علم
خبری نیسااات .و محقق میتواناد باهدور از د اد اههاای رهنی  -در جهات رعاایات قواعاد و
خطکشیهای الزم  -به پژوهش خود بوردازد .و این منظر ،متولق به مقام گردآوری است.
در منظر توصایهای شاا به توصایف رضاایت نمیدهد  -اگرچه این توصایف میتواند
مناساب و شاایساته باشاد  -بلکه او خواهان ارزیابی و برآوردِ ابواد موینی از موضاوع مورد
مفاهوه است (.)Hoyningen-Huene, 1986: 511; 2006: 129
18

نقدهای کوهن بر تمايز گردآوری/داوری
کوهن در آراار علمی خود باهطور ویژه و خاا باه نقاد دیادگااه اربااتگراهاا و ابفاالگراها
پرداخته ،که یکی از این دیدگاهها ،نظریة تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری اساات.
یان هاکینگ 20در کتا انقال های علمیِ 21خود ،نده مؤهفة اصلیِ فلسفة ارباتگرایی را بر
میشامارد که با آمدنِ کتا سااختار انقال های علمیِ کوهن ،پایان آنها در فلسافة علمِ
دورة جدید اعالم شاد .یکی از این مؤهفهها ،تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری اسات
(.)Hacking, 1981: 1-2
کوهن مدعی اساات که در این تمایز ،فلساافهدانان نوعی اهگوریتم 22را هحاظ کردهاند
که بهطور سانتی بهعنوان ی ،برنامة دسات نیافتنی دنبال شاده اسات ،برنامهای که قادر
نیست عحتی ی ،ایدهآلسازی 23قابل قبول و سودمند .در علم ایتاد کند ( Ibid, 1977:
 .)327از اینرو ،او ساااوی میکناد باه نقادِ مقوّمااتِ تماایز گردآوری/داوری بوردازد .کوهن

96

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،62تابستان 1399

مدعی اسات که این نقدها نشاان میدهد اخذ تمایز گردآوری/داوری در فرآیند توهید علم
به دانشمندان در گزینش تصمیمات (داوری) علمی کمکی ناواهد کرد .این نقدها عبارتند
از:
ی )،آموزش نادرساات :کوهن جداسااازی زمانی-منفقی فرآیند گردآوری و داوری و
عدم توجه ارباتگراها/ابفالگراها به مقام گردآوری در فرآیند تصاامیمگیری علمی (مقوّم
ناسات) را ناشای از نق و خلل در نظام آموزشای میداند .در نظر او ،در بساتر تولیم و
تربیتِ 24علمی  -یونی در کتا ها ،مقاالت و سااانان اسااتادان حوزة فلساافة علم  -به
25
نادرسااتی این تلقی آموخته میشااود که نظریهها بههمراه آزمایشهای ساارنوشااتساااز
26
بهعنوان نمونههایی برای آساانساازیِ فرآیند تصامیم ،یونی داوری علمی ارائه میشاوند.
هذا برخی فلسااافهدانان تتربی بهخفا گمان کردهاند که این مثالها در مقام توجیه علمی
نقش شااواهد را ایفا میکنند .و هذا ،صاارفاً توجه به این مقام در علم ارزشاامند محسااو
میشاود .بنابر نظر این طیف ،ممکن اسات در مقابل دانشامندی که در پیروی از دو نظریه
مردد اسات ،آن آزمایشها بهعنوان ی ،نقشاة راه ،اهگویی برای انتاا ارائه دهند .در این
روش ،اگر فرضایة مدنظر با نمونهای که در متون درسای آمده ،هماوانی داشاته باشاد آن
فرضیه پذیرفته ،و در یر این صورت رد خواهد شد.
کوهن ضاامن نقد این تلقی ،ادعا میکند که به محض اربات عملکرد مثبت/منفیِ آن
آزمایشهای متناساب با فرضایة مدنظر ،دیگر دانشامندان نیازی به موّجهساازی آن فرضایه
نمیبینند .درحاهی که آن تصامیمات از مدتها پیش و بر اسااس شاواهدِ عمدتاً مشاکوک و
نامشااا  27انتام گرفته اساات .آزمایشها بههحاظ تاریای ،در صااورتی برای انتاا
نظریه دارای اهمیتاند که نتایجِ یرمنتظره و پیشبینینشاادهای بههمراه داشااته باشااند.
کوهن اعتقاد دارد که آن آزمایشها اگرچه موجب صاارفهجویی اقتصااادی در امر تولیم و
تربیت میشاوند ،اما بهندرت به توضایحِ خصاوصایتِ تصامیماتی میپردازند که از دانشامند
خواساته شاده انتام دهد .خصاوصایاتی که در قلمرو مقام گردآوری جای دارند و این امر در
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فرآیند علمورزی زیانبار اساات .در این نگاه بهدهیل عدم آموزش درساات ،دانشاامند قادر
ناواهد بود میان دو فرضیة رقیب دست به انتاا بزند (.)Ibid
برای آنکه این مشااکل را بهدرسااتی درک کنیم ،مثاهی میزنیم در مکانی ،نیوتنی،
جاربه ی ،نیرو اسات .در کل ،پدیدههای جاربهایِ نسابیت ،محصاول منحنی زمان-مکان
هساتند :اشایای گرانشای در ی ،متموعة مکانی-زمانی دارایِ انحنا تابع اصاول ژئودوزی
هساتند .در ی ،جهان شاناخته شاده ،اشایای گرانشای توساط نیروهایی به اطراف هل داده
میشاوند تا در زمان-مکان مسافح مسایرهای یرجبری را دنبال کنند .در جهان شاناخته
شادة دیگر ،اشایای گرانشای که اصاالً تابع هیچ نیروی نیساتند ،بهصاورت جبری در طول
ژئودوزی در زمان-مکان دارای انحنا حرکت میکنند .هر ی ،از این تصااویر در چارچو
خود صاحیح انگاشاته میشاوند و هیچگونه دیدگاه بیطرفی در مقام داوری وجود ندارد تا
بتوان بر اساس آن این چشماندازها را مورد ارزیابی قرار داد (.)Teller 2008: 254
دو) توجه صاارف به نقاط قوت فرضاایه :در این تمایز ،تنها نقاط قوتِ اسااتداللهای
فرضایة مدنظر مورد توجه قرار میگیرد که موجب پیروزیِ نهایی فرضایة مدنظر شود .حال
آنکه در این منظر از ی،ساااو ،توجهی به محدودیتهای فرضاایة مدنظر یا قابلیتهای
فرضایة رقیب نمیشاود .و از ساوی دیگر ،ی ،نظریة تکاملیافته را با نظریهای مقایساه
میکند که در دوران خامی بهسار میبرد .برای نمونه ،همواره به ما آموزش داده شاده که
اکس ایژن میتواند روابط وزن را توض ایح دهد و فلوژیسااتون فاقد چنین توانی اساات ،اما
چیزی در مورد قدرت نظریة فلوژیساااتون یاا دربارة نقااط ضاااوف نظریة اکسا ایژن گفته
نمیشاود .کوهن دهیل این رفتار را ساادهساازیِ 28وضاویت تصامیمگیری میداند .اما چنین
ساادهساازیهایی از طریق ایتاد انتاا های بدون مشاکل ،برای فواهیتهای علمی مفید
و سودمند ناواهد بود .یونی آنها مؤهفههای اساسیِ شرایط تصمیمگیری را حذف میکنند
که چنانچه دانشاامندان خواهان پیشاارفت رشااتهی خود هسااتند ،باید آنها را حل نمایند
(.)Kuhn 1973: 328
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ساه) عدمِ تویینکنندگی داوری :از نظر کوهن ،انتاا نظریه و به همان شاکل تغییر
نظریه ،تابع روش ای پیچیدهتر و ظریفتر از آن چیزی اساات که از سااوی طرفداران تمایز
گردآوری/داوری توصایف میشاد .او موتقد است که ماهیت و اهمیت مویارهای یرتتربی
بر ارزیاابی قاابال اعتمااد بودن فرضا ایاههاا یاا نظریاههاا تاأریر دارناد .کوهن چنین اسا اتادالل
میکند که روش ارزیابی نظریهها ناگزیر و به شااکلی توجیهپذیر ،فضااا را برای تمایالت
فردی باز میکند .مویارهای مورفتی که نسابت به اهزامات اسااسای بیتفاوت هساتند برای
تبیین کامل و روش عوامل تویینکنندة انتاا نظریه ناکافیاند.
در چارچو روششاناسای کوهن ،نیاز به مقایساة ارزشهای نظریههای بدیل عمدتاً
در جریاان دورههاای بحران مفرح میشاااود .در چنین دورههاایی ،انگاارههاای جااافتااده در
نتیتة انباشات ناکامیها در حل موضاالت تضاویف میشاود و ی ،انگاره مدعی ،یا بیش از
یکی ،با این هدف مفرح میشاود که جایگزین دیدگاه پذیرفتهشاده گردد .در این شارایط،
توجه به ساوابق تتربی مالکی مناساب برای سانتش موفقیت نسابی بهصاورت بیچون و
چرا فراهم نمیآورد .از ی،سااو ،انگاره قدیمی دچار برخی ناهنتاریها میباشااد در یر
این صااورت بحرانی در وهلة ناساات پدید نمیآمد .رویکرد رقیب و تازهنف تنها اخیراً
ابداع شاده و مدت کوتاهی اسات که توقیب میشاود .به این دهیل ،نمایش نقاط ضاوف و
طرح موضاوعاتی که باید مدنظر قرار گیرند هنگام ارزیابی مزایای نسبی ضرورت دارند .در
نتیته ،هر دو رویکرد رقیب ،باهقوه دچار نارسااییهای تتربی هساتند .از ساویی دیگر ،هر
دو ریکرد رقیب مورد حمایت برخی تبیینهای موفق قرار دارند ،در یر این صاورت آنها
خیلی زودتر از میدان خارج میشادند و هرگز بهعنوان نظریههایی مفرح نمیشادند که در
موقع بحران ،رویااروی یکادیگر قرار میگیرناد .بناابراین ،وضاااویات تتربی باایاد پیچیاده و
مبهم باشااد و امکان رتبهبندی روشاان و صااریح را نمیدهد (.)Kuhn 1977: 321-322
این برداشاات کوهن ،قابل انفبا با این بینش روششااناختی دوئم اساات که منفق و
تتربه بهتنهایی برای ارزیابی اعتبارساانتی ی ،فرض ایه کافی نیسااتند .در نتیته ،نیاز به
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مویاارهاای دیگری وجود دارد کاه باهطبع از مااهیات نیماهتتربی برخوردارناد ( Duhem,

.)1906, Chap. X.2
از اینرو ،کوهن موتقاد اسااات علم آنگوناه کاه موافقاان این تماایز مادعیاناد در مقاام
داوری صارفاً بر اسااس ادهّه و شاواهد تتربی مورد سانتش و ارزیابی قرار نمیگیرد .در
فرآیند حل موما محققان ساوی میکنند فرضایههای خود را به واقویتهای تتربی نزدی،
کنند .حال آنکه فلسافهدانان در تحلیل خود از این فرآیند بهنادرساتی تصاور کردهاند که
محققاان برای تأییاد یاا ابفال نظریهها در مقام داوری به تتربه رجوع میکنند درحاهی که
آن محققاان در حال موماای مورد نظر ،تنهاا باه تترباه توجاه نادارناد و حال آن صااارفااً باا
مفروض دانساااتنِ اعتباار پاارادایم و در باافات و قااهاب تااریای ،جاامواهشااانااختی،
روانشاااناختیشاااان  -یونی مؤهفههای یرمورفتی چون مذهب ،29شاااهرت ،30ایمان،31
تر یب 32بهجای دهیل ،33ارزشها ،34ح زیباییشاناختی 35و - ...ممکن اسات ( Kuhn,
.)1970a: 153, 158, 242
برای مثاال ،بایاد مورد توجه قرار داد که بههحااظ تاریای ،نظریة رفتاارگرایی اساااکینر،
متأرر از فلسافة عملگرایى آمریکایى بود .وی که تحت نفور فلسافة این طیف قرار داشات،
رهنیتى رفتارگرایانه پیدا کرد و به تبع آن ،مفاهیم و فرضایههای او در روانشاناساى رنگ
عملگرایى به خود گرفته و با صابغة عملگرایانه بیان شاد .حال پرساش آن اسات که آیا در
مقام داوری و اربات فرضیههایى که او گردآوری کرده بود ،فلسفه و دیدگاه عملگرایانهاش
تأریر دارد یا خیر واقویت آن اسات که تولّق وی به آن فلسافه همچنان در نظریههای او
اررگذار بوده و حتى در نام این نظریه نیز تأریر داشاته اسات .پ مقام داوری ،صارفاً نشاان
میدهد که برای فرضایة رفتارگرایانة اساکینر ،ادهّه و شاواهدی در دسات اسات بدون آنکه
این تأریرپذیری را بتوان از آن گرفت .حال با نظر به آمیاتگى عمیق روانشاناساى اساکینر
با عملگرایى ،چرا نباید گفت که روانشاناساى اساکینری نوعى روانشاناساى عملگرایانه
اسات پ اینگونه نیسات که نباید در رد یا قبول ی ،فرضایه هیچ توجهی به زمینههای
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تاریای آن شااود .از اینرو ،مؤهفههای مؤرر در مقام کشااف نظریهها ،در مقام توجیه آن
نظریه مؤرر هستند.
چهاار) درهمتنیادگیِ منظرهای توصا ایفی/تتویزی :در دیادگاه موافقان تمایز دو مقام،
منظر توصایفی در قلمرو مقام گردآوری و منظر تتویزی متولق به مقام داوری اسات ،اما
کوهن این دو منظر را درهمتنیاده میداناد .کوهن در پینوشاااتِ ( )1969خود بر کتاا
سااختار انقال های علمی بیان میکند که :عتودادی از خوانندگانِ متن اوهیة کتا متوجه
شاادهاند که من میان دو منظر و نگاه توصایفی و توصایهای در گذارم .به این مونا که در
روش علمی ،گاه جانب منظر توصا ایفی  -در چنین عباراتی که "این چیزی نیسااات که
دانشامندان انتام میدهند" -را میگیرم و گاه بهساراغ منظر توصایهای  -با این نقل قول
که "دانشاامندان نباید این چنین عمل کنند" -میروم .این امر موجب شااده تا برخی از
منتقدان اینگونه تصاور نمایند که من میان منظرهای توصایفی و توصایهای خلط نمودهام.
با این نگاه ،آن دوگانهانگاریِ فلسافیِ قدیمی که عهسات .نمیتواند بر عباید .دالهت کند
را نقض کردهام.)Kuhn, 1970a: 207-208( .
اما کوهن موتقد اسات این قضایة فلسافی همچون نقل قول و ضار اهمثلی 36شاده و
دیگر در همهجا مقبوهیت عام ندارد .عهساات .و عباید .بههیچوجه همواره آنگونه که به
نظر میرساااد از یکدیگر جدا نیساااتناد .از اینرو ،در فرآیند توهید علم ،نگاه توصا ایفی و
توصا ایاهای باهنحو انفکااکنااپاذیری درهمآمیاتاه شااادهاناد ( .)Ibidدر اینبااره کوهن
مینویساد :عهمة ما ،برخالف اعضاایی که تاکنون نهضات اصالی در فلسافة علم بودهاند،
پژوهش [را با روش] تاریای انتام میدهیم که [در آن] ما ،هم بر پژوهش تاریای و هم
بر مشااهدة دانشامندان مواصار در توساوه و گساترش دیدگاههایمان حساا کردهایم .افزون
بر این ،در این منظر [شایوههای] توصایفی و توصایهای بهطور اجتنا ناپذیری درهمتنیده
شدهاند.)Ibid, 1970b: 233( .
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این نکتهای اساات که فایرابند )199۴-192۴( 37نیز بهنحوی آن را بیان میکند .وی
موتقد اساات که نباید هیچگونه مرزبندیِ اساااس ایای میان توص ایههای روششااناختی و
توصایفهای تاریای ایتاد نمایم زیرا بهرهمندی از این دو به نتایج مفلوبی منتر خواهد
شاااد .برای نموناه ،ماا میتوانیم باهوسا ایلاة مالحظاات ،تماایالت و قوانینِ تااریای،
جاموهشاناختی ،فیزیکی ،روانشاناختی و ...در خصاو اینکه ،تحت شارایط موجود چه
چیزی ممکن و چاه چیزی نااممکن اسااات باه ارزیاابی درسااات و دقیق بوردازیم تاا از این
طریق توصایههای موقول و امکانپذیر را از توصایههای بهبنبسااترسایده ،جدا سااازیم
( .)Feyerabend, 1988: 149در اداماه باا مثااهی تااریای نشاااان خواهیم داد کاه چگوناه
ارزشهای (بایدها) متولق به دانشاامندان ،آنان را نساابت به نظریهای سااو میدهد و یا
برحذر میدارد.
اصااال عدم قفویت هایزنبرگ ،38ی ،نمونه از زمینه و نقش علل اجتماعی-فرهنگی
در طرح ی ،نظریه اسات .هایزنبرگ در آرار حود دالیلی را مفرح میکند تا نشاان دهد در
کوانتوم ،علیت نقض میشاود .برخی از منتقدان او به شارایط اجتماعی آهمان بود از جنگ
جهاانی اشااااره میکنناد و موتقادناد در آن زماان حکومات آهماان متاصاااصاااان مکاانیا،
کالسای ،را در شاکسات آهمان مقصار میدانسات و فیزی،دانی مثل هایزنبرگ متبور بود،
نشاان دهد کوانتوم با مکانی ،کالسای ،تفاوتی بنیادین دارد .هذا ،او ادعا کرد که کوانتوم
با مبنای مکانی ،کالسای ،یونی اصال علیت سار ناساازگاری دارد تا محکومیت فیزی،
کالسای ،شاامل کوانتوم نشاود (حیدری .)119-127 :1390 ،بنابراین ،میتوان فهمید که
چگوناه ارزشهاای روانشا انااختیِ محقق کاه باهزعم طرفاداران تماایز گردآوری/داوری در
مقام گردآوری قرار دارند ،وی را به سااامت ردیا قبول ی ،نظریه در مقام داوری ساااو
میدهند .پ مقام گردآوری و مقام داوری در مراحل توهید علم متزا از یکدیگر نیسااتند
بلکه بر همدیگر تأریر میگذارند.
پنج) اصااول پیش اینِ نساابیتیافته :کوهن در اواخر فواهیت فلساافی خود ،وجود زمینة
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کاانتی و نوکاانتی را در پیادایش تترباهگرایی منفقی و همااننادیهاای آن را باا نظرگااههاای
خود ،آشاااکاارا تصااادیق و تاأییاد میکناد .یکی از مقومّاات اصااالی طرفادارن تماایز
گردآوری/داوری آن اسات که چون در مقام داوری از اصاول رابت و قفوی بحث میشاود،
مقام گردآوری بهدهیل نداشااتن چنین اصااوهی ،جایگاهی در آن ندارد (مقوّم دو) .راهنمای
کوهن برای نقد این دیدگاه طرفدارانِ این تمایز ،تقس ایمبندی دوگانة هان رایشاانباخ از
عمفهوم پیشاینِ .کانتی ،یونی .1 :ضاروتاً صااد و یرقابل بازنگری و تثبیتشاده برای
همیشاه .2 .ساازندة متولق شاناخت اسات .رایشانباخ با تمایز میان اصاول موضاوعة ارتباط و
اصول موضوعة هماهنگی موتقد است که اصول هماهنگی یرتتربیاند .و شرایط توریف
اصاول تتربی (ارتباط) را محقق میکنند .اگرچه پیشایناند ،اما این پیشاین بودن بهمونای
ضااروری بودن و جهانشاامول بودن آنگونه نیساات که کانت مدنظر داشاات .هذا نظریة
اصالی کانت دربارة اصاول رابت و تأهیفی پیشاین که حاکم بر شاناخت علمی تتربی ماسات
باید جای خود را به نظریة عپیشاین نسابیتشاده 39.بدهد ،بهنحوی که ،دیگر اصاول مورد
بحث ضارورتاً قفوی و رابت بهحساا نیایند ،بلکه تغییرپذیر و دگرگون محساو شاوند
(.)Reichenbach, 1965: 54
کوهن نیز با اهگوبرداری از رایشنباخ ،با نوذیرفتنِ مونای ناستِ مفهوم پیشین ،مونای
دوم را نگاه میدارد .از نظر کوهن ،واژگاان سااااختااریاافتاهاش( 40روایات جادیاد کوهن از
پارادایم) ،هرچند که منبع مدونتری از مقوالت مقوم فراهم میآورد ،همانند احکام پیشینِ
کانت اسات .مشاروط به آنکه پیشاین را در مونای دوم یونی در مونای نسابی آن در نظر
بگیریم .هر دوی آنها مقوم هر تتربة ممکن از جهان بیرونی هساتند اما هیچکدام موین
نمیکنناد کاه تترباه چاه باایاد بااشاااد .بلکاه مقوم گساااترة بیپاایاانی از تترباههاای ممکنی
هساتند که وقوع آنها در جهان واقوی قابل تصاور اسات .جهانی که از رهگذر آنها قابل
حصاول میشاود .همچنین هر دو مونا ،جهان بیرونی را وابساته و مشاروط به رهن میکند
اما موناای ناسااات ،با تأکیادی که بر ربات و تغییرناپذیری مفلق مقوالت دارد ،تهدیدی،
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کاه ظااهراً متوجاه عینیات جهاان بیرونی اسااات ،را دفع میکناد .حاال آنکاه دومین موناا،
مقوالت ،و به همراه آن جهان تتربی را ،وابسااته به زمان ،مکان و فرهنگ میسااازد .از
اینرو ،هرچند روند تحوالت علمی تابع هیچ دسااتگاهِ مفهومی واحدی نیساات که ی،بار
برای همیشاه تثبیتشاده باشاد ،اما بنابر نظر کوهن ،در هر مرحله ،باز بهنوعی کامیابی در
مومااگشاااایی ،مفاابق باا مویاارهاای تغییرپاذیری چشااام میدوزیم ،مویاارهاایی کاه باا آنهاا
میتوانیم در خصو کلیة مراحل روند علمی داوری کنیم (.)Kuhn 1993: 331-332
از اینرو ،مسلماً نظریههای علمی مشمول مونای ناست نمیشوند زیرا آنها با رشد
شناخت ما از ی ،نظریه تا نظریة دیگر تغییر میکنند .از اینرو ،کوهن مونای ناست از
پیشین را رد میکند ،اما مونای دوم را مهم میداند .هذا ،از نظر کوهن ،بر خالف نگرش
طرفداران این دوگانگی ،نهتنها علم در مقام داوری قفوی و یقینی نیست ،بلکه همواره این
مقام تحت تأریر مؤهفههای موجود در مقام گردآوری قرار دارد .بنابراین کوهن ،مانند
رایشنباخ ،مفهوم کانتی اصول پیشین را در صورت نسبیشدهاش میپذیرد ،اما برخالف
رایشنباخ ،نگرش او اساساً تاریای است .در نظر رایشنباخ ،نسبیت اصول پیشین در قبال
نظریهها یا چارچو های زبانی مفرح میشود و نه در قبال شرایط زمانی ،مکانی و فرهنگی.
در حاهیکه کوهن مسئلة بنیادینِ تاریامندی ،41یونی نسبیت اجتماعی و فرهنگی شناخت
علمی را مورد توجه قرار میدهد (.)Fridman 2003: 28-29
مالحظات تحلیلی ،تکمیلی و انتقادی
تماایز گردآوری/داوری نظریاهای در جهات ارائاة راهحال برای آن نوع فلسا افاة علمی
اسااات کاه باا پیشااانهاادِ رهیاافاتهاایی راابات و یا،نواخات در دو مقاام گردآوری و داوری از
جااناب اساااتقراگرایاان خاام (روش بیکنی) ،تایّل و خالقیّت را حتی در مقاام گردآوری از
محقق میساتاند .بر کسای پوشایده نیسات که برخی از کشافیات جدید در دورههای ماتلف
ابتدا از طریق ی ،بارقة رهنی و بدون هیچگونه شواهد علمی مستدّل و مقبول نزد محقق
شاکل میگرفت (مقام گردآوری) و بوداً محقق بر اسااس دالیل علمی به داوری و آزمون
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آن فرضیة خود همت میگماشت (مقام داوری).42
از سااویی دیگر ،موافقان اخذ این تمایز در روششااناس ای علم بهر م این گشااودگیِ
خااطر و آزادی عمالِ محقق در مقاام گردآوری ،موتقادناد برای اجتناا از نسااابیگرایی 43و
رهنیگرایی 44در علم ،محقق موظف به رعایت اصااول و چارچو هایی نظیر بیطرفی،45
عقالنیت ،کفایت 46تتربی و ...در مقام داوری اساات .پرسااش ای که باید از جانب موافقان
تماایز دو مقاام از کوهن بورسا ایم آن اسااات کاه باا نقاد این تماایز و دخااهات مؤهفاههاای
یرمورفتی در علم ،آیا عینیت علمی در مقام داوری را از بین نمیبریم و دچار نسبیگرایی
در این مقام ناواهیم شاد به این مونا که :ع...مؤهفههای شااصای را دخیل در دو مقام در
نظر گیریم )Scheffler, 1967: 73( .و یا بهفرض درسااتی و پذیرش انتقادات کوهن به
این تماایز ،آیا او جایگزینی برای حفظ اقتدار 47و عقالنیت علم خواهد داشااات کوهن دو
گونه پاساا به این پرساشها میدهد .1 :نسابیگرایی صارفاً اتهامی از جانب آن دساته از
فیلساااوفانی اسااات که آراء او را بهشا اکال نادرسااات فهمیادهاند .2 .به چه دهیال باید ما
مویارهایی ،که از جانب موافقان تمایز گردآوری/داوری بیان شااده را ،بهعنوان مؤهفههای
عینیت علمی هحاظ کنیم .در ادامه به بررسای هر دو پاساا میپردازیم .در باش پایانی ،به
دو اِشاکال خلط میان عمقام تصامیم .با عمقام داوری .و عمقام علت .با عمقام دهیل .از
سوی کوهن اشاره میکنیم که موافقان این تمایز موتقدند کوهن گرفتار آن شده است.
ی )،کوهن اتهام نسابیگرایی را حاصال بدفهمی آرار خود میداند و مدعی اسات که
تنها برخی از فلسافهدانان گرفتار این ساوء برداشات شادهاند .این ادعاها که :اعضاای جاموة
علمی تصامیم میگیرند که بر سار چه چیزی به توافق برساند و یا آن را رد کنند .عوامل
تویینگر انتاا های محققان کامالً یرعقالنی ،شاااصاای و بیضااابفه اساات منفق،
مشاااهده و شااواهد مسااتدّل نقشای در انتاا نظریه ندارد و ( ...نKuhn, 1970b: :،
 )260نمونههایی از این بدفهمی هساتند که کوهن بهصاراحت چنین نسابیگراییای را رد
میکند .او همیشاه از این حتم بدفهمی که نسابت به آرارش صاورت گرفته ،ابراز شاگفتی
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میکناد ،اما هیچگاه به علات این بدفهمیها توجهی ندارد و صااارفاً دیگران را به بدفهمی
متهم میکند.
او در خاطراتش مینویساد :عبرای شارکت در ی ،همایش دعوت شاده بودم ...و مدام
باه خود میگفتم :اماا من این مفلاب را نگفتاهام! وهی من این را نگفتاهام! اماا من چنین
چیزی نگفتهام!  ...هذا بهسااتی میتوانم احسااس خود را بیان کنم .گمان میکنم بسایار
نادرساات فهم شاادهام .میخواهم بگویم با من بد برخورد شااده و آنچه را بیشااتر افراد از
کتابم برداشات میکنند ،نمیپساندم .)Ibid, 2000: 304( .وهی آیا فهم افراد مشاکل دارد
48
و یاا آنگوناه کاه فاایرابناد ارعاان دارد باا نویسا انادهای روباهرو هساااتیم کاه توماداً مبهم
مینویسد تا از این طریق بتواند بیشترین بهره را از این دوپهلوگویی کسب نماید
فاایرابناد این جنباه از مبهمنویسا ای کوهن در نحوة بیاان را در تبیین منظرهاای
عتوصایه.49ای و عتوصایف.50ی در آرار کوهن مورد بررسای قرار میدهد و مینویسااد:
عهر زمان [آرارِ] کوهن را میخوانم ،این پرساش مرا شاگفتزده میکند که آیا در اینجا با
توصا ایاههاای روششا انااختی مواجاهایم کاه باه دانشااامناد میگویاد چگوناه عمال کناد و یاا
توصا ایفی باه ماا میدهاد ،جادا از هر مؤهفاة ارزیاابااناه 51و فوااهیاتهاایی کاه عمومااً ععلمی.
نامیده میشاود بهنظر من نوشاتههای کوهن پاساای روشان و قابل فهم دربارة مساائل
مفرحشاااده باه ماا نمیدهاد .این راه و روش فریبنادهای از بیاان اسااات کاه بیشتر بادان
موترضم و این حقیقت دارد که شما خوانندگان خود را متقلبانه ا وا میکنید ،بهجای آنکه
تالش کنیاد آنهاا را متقااعاد کنیاد ... .من حادس میزنم کاه دوپهلوگویی کوهن چنین
فهمیاده میشاااود کاه او میخواهاد باهنحوِ کااملی از قوههاای تبلیغااتی 52خویش بهره ببرد.
( .)Feyerabend, 1970: 197-199حال همان گونه که کوهن ادعا میکند آیا خوانندگان
آرارش ،او را بد تفسایر کردهاند و یا آنکه اخذ رویکرد مبهمنویسای ،دساتآویزی عمدی از
او اسات تا از این طریق بتواند به اهداف خویش دسات یابد تا هر زمان که باواهد خود را
با عقبنشینی در مسیر امنی قرار دهد
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دو) کوهن پ از این نقادِ موافقاان تماایز دو مقاام کاه او باا مورفی مؤهفاههاای
یرمورفتی در مقاام داوری علمی ،اقتادار و عقالنیات علم را از بین برده و علم را رهنی
کرده است ،از دیدگاه ناستین خود عقبنشینی میکند .کوهن این اتهام را مردود میداند
که او با نقد این تمایز ،علم را رهنی دانساته ،و اینچنین پاساا میدهد که این گروه بین
دو موناا از عواژة رهنی .خلط کردهاناد رهنی گااه در برابر عینی و گااه نیز باه موناای امری
روقی بهکار میرود که امکان داوری در مورد آن وجود ندارد .مثالِ خود کوهن آن اساات
که در مورد این گزاره که :عاز این فیلم بازاریِ 53بینظیر خوشم میآید ،.دو گونه برداشت
وجود دارد .اینکه او فیلم را دوسات دارد که برداشاتی روقی اسات و قابل بحث نیسات .اما
حکم او در خصو بازاری بودن فیلم ،قابل بحث و تأمل است (.)Ibid, 1977: 337
کوهن دربارة نظریههای علمی همین اعتقاد را دارد .هرچند رو و سالیقة دانشامندان
در انتااا نظریاههاا دخااهات دارد ،اماا آنهاا مؤهفاههاا و احکاام قاابال بحاث و موقوهی دارناد کاه
دیگر روقی نیساتند .برای مثال ،توان حل موما یکی از ارزشهایی اسات که با آن میتوان
از نسابیگرایی دور شاد هذا از نظر کوهن پارادایمی که در حل موماها از توانایی بیشاتری
برخوردار اسات ،بر دیگر پارادایمها برتری دارد .پ دهیلی وجود ندارد صارفاً مویارهایی که
از ساوی موافقان این تمایز مفرحشاده را بهعنوان اهگو و نقشاهی راه مدنظر قرار دهیم .از
نظر کوهن ،این مویارها نهتنها باعت میشاوند پیشارفت علمی ،همچون پیشارفت زیساتی،
فرآیندی ی،سااویه و برگشااتناپذیر باشااد بلکه حتی بر اساااس این مویارها میتوان
نظریههای جدید را برتر از نظریههای پیشین دانست (.)Ibid, 1970a: 206
بناابراین ،در اینجاا کوهن در دفااع از خود باهدرساااتی ادعاا میکناد کاه هیچگااه موتقاد
نبوده که همة نظریهها وضاویت مورفتی یکساانی دارند و نقش دالیل در پذیرش نظریهها
را به رسامیت نمیشاناساد .در نگاه ناسات اینگونه بهنظر میرساد که کوهن در سایاقی
این مویاارهاا را مورفی میکناد کاه آنهاا واقعگرایااناه و مشاااترک بین هماة پاارادایمهاای
علمیاند بهنحوی که میتوان اینگونه برداشت نمود که او به ارائة ی ،منفق فراتاریای
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باور دارد که بر هر پارادایمی حاکم اساات .اما چنین تفس ایری از او خام و سااادهاندیشااانه
اساات .با آنکه کوهن مویارهای عینیت را بهعنوان ارزشهای مشااترک بین نظریههای
علمی مورفی میکناد ،اماا قیود و مالحظااتی را مفرح میکناد کاه باهنظر میرساااد این
ارزشها را به مویارهای تاریای و حتی شااصای تبدیل میکند .به این مونا که ،روش او
بهگونهای اسات که در ابتدا برای فرار از موضاع نسابیگرایی ،به ارائة فهرساتی از مویارهای
واقعگرایاانه و مورفتی میپردازد .و بواد با تضاااویف آن مویاارها به مویاارهای یرمورفتی و
دخااهات پاارادایمهاای جاامواة علمی در قبول یاا رد آن مویاارهاا ،دوبااره موضاااع خود را باه
جایگاه نسبیگرایی میکشاند.
کوهن موتقد اساات که در نهایت ارزشهای یرمورفتی و مؤهفههای شاااصاای در
اینبااره باه ایفاای نقش میپردازناد کاه باه چاه طریق و چگوناه باایاد از مویاارهاای مورفتی در
مقام توجیه و داوری اساتفاده نماییم .برای مثال :از بین دو نظریة رقیب ممکن اسات ی،
نظریه دقیقتر و همزمان نظریة مقابل آن ،گساترة بیشاتری را تحت پوشاش قرار دهد .در
چنین مواردی مویاری مشا در ترجیح ی ،مویار خا وجود ندارد تا موجب اوهویت و
برتری ی ،نظریه شاود هذا انتاا افراد بین این مویارهای متوارض ،میتواند شااصای و
متفاوت باشاد ( .)Ibid, 1970b: 262پ اگر کوهن در ظاهر به وجود مویارهای مشاترک
توجه دارد ،مونایش آن نیسات که او عینیت و عقالنیت علم را پذیرفته اسات زیرا از نگاه
وی آن مویاارهاا باا تحوالت علمی تغیییر میکنناد و مفاابق باا علوم موجود توریف و تویین
میشاوند .بلکه او هنوز مبهم و دوپهلو ساان میگوید و موضاع نسابیگرایی خویش را در
ساایه ساانان واقعگرایانهی خود حفظ میکند .هذا ،تضااد بین پذیرش واقویت مساتقل و
انکار آن هیچگاه در دیدگاه کوهن برطرف نشد (.)Sankey, 1993: 764
اماا آنچاه در اینجاا بیشاااتر جلوه میکناد آن اسااات کاه اِشاااکاال موافقاانِ تماایز
گردآوری/داوری این نیسااات کاه کوهن در آراار خویش از مویاارهاای منفقی در جهات
پذیرش نظریهها ساان به میان نیاورده اسات .بلکه ،اِشاکال آنها آن اسات که او هر کتا از
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آن مویارها سااان گفته ،آنها را وابسااته به پارادایم مورفی کرده که از خود اسااتقالهی
ندارند و توسااط جاموة علمی تویّن مییابند .در این اهگو ،همچنان جاموة علمی در فرآیند
انتاا نظریهها نقشای مفلق دارد .هذا ،کوهن هنوز هم نتوانساته راهحلی برای رهایی از
اِشاکال موافقان این تمایز پیدا کند .از این روسات که برخی از مفسارین کوهن موتقدند که
نسبیگرایی ریشه و بنیان دیدگاه او است و از نظر خود کوهن عاستدالل همهجا و همیشه
خصلتی قراردادی دارد( .زیباکالم.)156 :138۴ ،
سااه) بهنظر میرسااد کوهن در نقد تمایز دو مقام ،میان عمقام تصاامیم 54.و عمقام
داوری .خلط کرده اساات .مدعای کوهن بر اینکه آزمایشهای ساارنوشااتساااز برای
تصامیمات علمی نقشای اسااسای ندارد و اررگذاری مؤهفههای یرمورفتی در تصامیم محقق
برای انتااا یا ،نظریاه ،حتی اگر درسااات هم بااشاااد خلال و شاااکاافی در تماایز
گردآوری/داوری ایتااد نمیکناد .زیرا تصااامیماات علمی کاه باه مقاام گردآوری تولق دارناد
ی ،چیز اسات و داوری در خصاو تصامیمات علمی چیز دیگر .اهبته ایتاد تصامیمات
علمی ی ،نوع فواهیت علمی اسات ،اما اگر درصادد درک تمام جوانب ی ،مشاغلة علمی
باشاایم ،باید توأمان هم مؤهفههای ایتاد تصاامیم و هم دالیلی که موجب رد یا پذیرش
ی ،نظریه میشاوند را مورد مفاهوه و بررسای قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم تصامیم
ی ،دانشامند برای اتاار نظریة  T1بهجای  T2را بهدرساتی تحلیل و ارزیابی کنیم .ما در
مقام داوری در پی توضایح این مسائله هساتیم که آیا دالیلی که تصامیم دانشامند را به
اتاار نظریة  T1سااو داده ،توجیهپذیر و پذیرفتنی اساات درحاهیکه در مقام تصاامیم
دانشاامند ملزم به ارائة این چنین دالیلی برای تصاامیم خود نیساات ،میتوان تمایز میان
مقام تصامیم و مقام داوری را با دو گونه پرساش توصایف نمود .پرساش در مقام تصامیم
این گونه اسات :عچرا  T1 ،Xرا انتاا میکند  ،.اما پرساش از مقام داوری چنین اسات:
عآیا انتاا  T1توساط  Xدارای دالیل موجهی اسات  ..هذا ،ما باید واقف باشایم که در
فواهیت علمی ،فرآیند مقام تصامیم جدا از مقام داوری اسات (نSiegel, 1980: 309- :،
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چهار) توجه کوهن به ابواد جموی و تاریای علم منتر میشاود که او تحوالت علمی
را اموری یرعقالنی مورفی کناد ( .)Psillos and Curd, 2008: 22کوهن باا تقویات
رویکرد بیرونی تالش کرد تاا بحاث از علات( 55مرتبط باا مقاام گردآوری) را جاایگزین بحاث
از دهیال( 56متولق باه مقاام داوری) کناد و اگر باواهیم از دالیال صاااد بااورهاای علمی
صااارف نظر کنیم و صااارفااً باه علال جموی تحقق بااورهاای علمی توجاه کنیم ،نمیتوان
تفکیکی بین اسافوره و علم ایحاد نمود زیرا باورهای اسافورهای نیز علت جموی دارند و
حتی ممکن اسات در دورهای خا مورد اجماع باشاند .اگر از روش عقالنی چشامپوشای
کنیم ،تنها تفاوتی که سااانان جنونآمیز با سااانان دانشاامندان دارد آن اساات که در
پیرامون آنها اجماعی وجود ندارد و به توبیر راسال دیوانگان صارفاً به دهیل آنکه در اقلیت
هسااتند ،ساارکو میشااوند .از اینرو ،از دیدگاه کوهن میتوان این نتیته را گرفت که
عضاویت در ی ،جمع ،باالترین ارزش اسات ،اما باید مدنظر قرار داد که اعتبار قاعدة ی،
فرآیند ،به هیچوجه به توداد افرادی که مفابق با آن رفتار میکنند ،بسااتگی ندارد .به این
هم بساااتگی نادارد کاه نهاادهاای کاارآماد و قادرتمناد تاا چاه میزان در علال از این قواعاد
اسااتفاده میکنند .حال تصااور کنید چه اتفاقی رخ میداد اگر اعتبار برخی از بایدها (مانند
اعتبار قواعد اخالقی ،اصااول روششااناختی ،قواعد منفقی و  )...در واقع به تحقق عملی
آنها ،یا به پذیرش تاریای آنها وابساته بود .در این صاورت هر ک که از روند متفاوتی
دفاع میکرد ،میتوانسات صارفاً با متقاعد کردن توداد قابل مالحظهای از افراد ،اعتبار آن
را نشااان دهد ( .)Feyerabend, 2006: 619اگر اجماع جایگزین توجیه و روش شااود،
حتی فریب دادن دیگران نیز راهی برای کساب مشاروعیت میشاود .و دفاع از علم در این
جملاه خالصاااه میشاااود کاه:عاینگوناه رفتاار کن ،باه این دهیال کاه هماه اینگوناه رفتاار
مایکانانااد .)Ibid, 1995: 316( .در پااای اان مایتاوان گافاات رویاکاردهااای تاااریااای و
جاموهشاناختی کوهن با اینکه چشامانداز جدیدی در تاریاِ علم و فلسافة علم ایتاد کرده
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اسااات ،اماا این چشاااماناداز جادیاد باا تماام اهمیتی کاه دارد نمیتواناد جاایگزین بحاثهاای
هنتاری و تحلیلی پیرامون عقالنیت و روش نظریههای علمی باشد.
نتیجهگیری
کوهن تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری را برنامهای با مسایرگذاری مشاا
از جانب ارباتگراها و ابفالگراها میداند که بهدنبال ارائة اهگوریتمی از پیش تویینشااده
در فلسفة علم است .برنامهای که حتی قادر نیست ی ،ایدهآلسازیِ سودمند و قابل قبول
در علم ایتااد کناد .او بر مبناای این اصااالِ خود کاه:عمالحظااتِ مربوط باه مقاام گردآوری
مرتبط با مقام داوری اسات ،..دالیلی در جهت نقد اخذ تمایز گردآوری/داوری در فلسافة
علم مفرح میکناد .1 :بر مبناای مقوّماات این تماایز ،باهدهیال آموزش ناادرسااات ،همواره
گمان میشاود که آزمایشهای سارنوشاتسااز بهعنوان اهگوهایی برای تصامیمات (داوری)
علمی مورفی میشااود ،در صااورتی که در این روش ،بهندرت به توضایحِ خصااوصایت و
زمینههایی پرداخته میشاود که در تصامیم و داوری ارر نهاده اسات .و این امر در فرآیند
علمورزی زیاانباار اسااات .2 .در این تماایز ،مقاام داوری باهدهیال ساااادهساااازیِ فرآینادِ
تصااامیمگیری ،صااارفااً باه تحلیال نقااط قوت یا ،نظریاه میپردازد و توجهی باه
محدودیتهای فرضاایة مدنظر یا قابلیت فرضاایة رقیب نمیشااود .3 .موافقان این تمایز
مدعیاند که به منظور حل موما ،در مقام داوری تنها باید بر شاواهد و دالیل تتربی تکیه
کرد ،درحااهیکاه محققاان در حال موماای مورد نظر تنهاا باه تترباه توجاه نادارناد و حال آن را
با مفروض دانساتنِ اعتبار پارادایم و در قاهب قواعد آن ممکن میدانند از اینرو ،هیچگونه
تویینکنندگی تتربی در مقام داوری وجود ندارد .۴ .کوهن جداییِ منظرهای توصاایفی از
تتویزی را در روند فواهیت علمی صارفاً بهعنوان ی ،ضار اهمثل در نظر میگیرد که در
فرآیند علمی دارای مقبوهیت نیساات و در نتیته این دو درهمتنیده هسااتند .5 .برخالف
موافقاان تماایز گردآوری/داوری ،علم در مقاام داوری دارای نتاایج راابات و قفوی نیسااات.
بلکه ،همواره نظریهها در این مقام پیدرپی اصالح ،تودیل و تغییر میکنند.
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او پ از نقد مقوّمات تمایز گردآوری/داوری ،متهم به اخذ رویکرد نسبیگرایی و خلط
میان عمقام تصمیم .و عمقام داوری .و همچنین ،خلط در بحث از عتبیین .بهجای
عدهیل .در علم از سوی موافقان این تمایز میشود .وی در پاسا به اتهام نسبیگرایی بیان
میکند .1 :اینکه این گروه چون دیدگاههایش را بهدرستی فهم نکردهاند او را به
نسبیگرایی متهم میکنند .حال آنکه ،ما موتقدیم خودِ کوهن در تالش است تا از طریق
اخذ رویکرد مبهمنویسی در جستتوی دستآویزی عمدی است که به وسیلة آن بتواند به
اهداف خویش برسد و تا هر زمان که باواهد خود را با عقبنشینی در مسیر امنی قرار
دهد .2 .دهیلی وجود ندارد تا ما صرفاً از مویارها و چارچو های موافقان این تمایز برای
توجیه و داوری در علم استفاده کنیم .بلکه ،میتوان از مویارهایی چون دقت ،انستام،
سادگی ،سودمندی ،توانِ حل موما و  ...به منظور حفظ اقتدار و عینیتِ علم بهره گیریم.
اما از ی،سو ،صرف اینکه افراد ،دیدگاههای کوهن را بهدرستی نفهمیدهاند ،نمیتواند دهیل
متقنی برای رهایی از نسبیگرایی باشد زیرا کوهن توجهی به سب ،مبهمنویسی در
نگارش آرار خود ندارد .از سویی دیگر ،کوهن برای گریز از نسبیگرایی ،رویکردی ددورگونه
را اتاار میکند .به این مونا که ،فهرستی از مویارهای مورفتی و واقعگرایانه را مورفی
میکند تا در ابتدا خود را از نسبیگرایی برهاند .سو با تضویف آن مویارها به مویارهای
یرمورفتی و شاصی و تأکید بر نقش پارادایمهای جاموة علمی در تأیید یا رد آنها ،دوباره
خود را به جایگاه نسبیگرایی قبلی نزدی ،میکند .3 .کوهن در نقد این تمایز ،خلفی بین
عمقام تصمیم .و عمقام داوری .کرده است .به این مونا که او فکر میکند چون مؤهفههای
یرمورفتی در اتاار تصمیم برای گزینش ی ،نظریه نقشآفرین هستند ،این دهیلی است
تا نظریة مدنظر مورد قبول و پذیرش واقع شود .درحاهیکه او با این بیان ،صرفاً نشان
میدهد که مؤهفههای مرتبط با عمقام تصمیم .در ارتباط با عمقام گردآوری .هستند و
این ربفی به عمقام داوری .علمی ندارد .۴ .اگر باواهیم بهمانند کوهن بحث از علت
(مرتبط با مقام گردآوری) را بهجای بحث از دهیل (مرتبط با مقام توجیه) بنشانیم و تنها به
علل جموی باورهای علمی توجه کنیم ،قادر ناواهیم بود تفکیکی میان اسفوره و علم
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ایتاد نماییم .چون باورهای اسفورهای هم دارای علت جمویاند و حتی ممکن است در
دورهای خا مورد اجماع باشند .از سوی دیگر ،اگر اجماع جایگزین بحث از دهیل و توجیه
شود ،فریبدادن دیگران هم دارای مشروعیت خواهد بود در این مونا ،اگر جایی برای
تمایالت شاصی (مقام گردآوری) وجود داشته باشد ،این امر بهمونای تسلیم علم به قدرت
است و داوری جاموة علمی در این نگاه ،توسط رهبران فکری شکل گرفته و تغییر نظریة
موضوع روانشناسی عامیانه قرار خواهد گرفت ،در حاهیکه ،تنها مالکهای مورفتی
جهانشمول داوری با مقتضیات روششناسی درست سازگاری دارند .در نتیته اگر باواهیم
عدم تویینکنندگی کوهنی را بوذیریم اوهین گام را به سوی نسبیگرایی و فروپاشی
عقالنیت علمی پیمودهایم.
پینوشتها
1

. Francis Bacon
. Rene Descartes
3
. theoretical generalizations
4
. naïve inductivism
5
. indubitable foundations
2

 Eureka .6هحظهی که در آن کشافی علمی شاکل گرفته یا موفقیتی رخ میدهد ی،
هحظهی اههامباش (در کاربردی گساترده) ی ،تتربه هیتان انگیز و قابل توجه منبع:
).)https://en.oxforddictionaries.com
7

. romantic
. hypothetic-deduction
9
. context of discovery
10
. context of justification
11
. Herbert Feigl
12
. Hans Reichenbach
8
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. Karl Popper

13

 .1۴بازسااازی عقالنی ( )rational reconstructionاصاافالحی اساات که از سااوی
کارنپ در سااختار منفقی جهان )(The Logical Structure of the World
) (Carnap [1928]1969: vمورد اسااتفاده قرار گرفت .کارنپ با طرح بازسااازی
عقالنی ،وظیفهی فلساافه را تحویل همهی مورفت به ی ،بنیاد یقینی میدانساات .از
اینرو ،وی قصاد داشات با اساتفاده از تتربههای بسایط حسای دادهشاده ( )givenکه
منبوی بیرونی دارند و سااختگی نیساتند به ایتاد شااهودهای پایدار و متقن برای مورفت
مبادرت نماید تا بدین طریق بتواند طرح دیرینهی تتربهگرایان را عملیاتی سازد.
 .15رکر این مقوّمات و ترتیب آنها ،در کتب فلسافی و نزد فلسافهدانان ،با تفاوتهایی آمده
است .در اینجا برخی از این مقوّمات بهدهیل قرابت مفهومی تلفیق شدهاند.
16

. processes
. descriptive
18
. normative
17

 .19ریشاه تفاوت منظر توصایفی ومنظر توصایه ای به این عبارت هیوم برمی گردد که از
عاساات )is( .نمی توان عباید )ought( .نتیته گرفت ( Hume[1738]1978:
.)469-470
20

. Ian Hacking
. Scientific Revolutions
22
. algorithm
23
. idealization
24
. pedagogy
25
. crucial
21

 .26کوهن ،آوناگ فوکو ( )Foucaultکاه حرکات زمین را ارباات کرد ،برهاان کااونادیش
( )Cavendishدر مورد جاربهی گرانشاای و اندازهگیری فیزو ( )Fizeauاز ساارعت
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نسااابی صااادا در آ و هوا را نمونههایی از این آزمایشها بهعنوان دالیل خو برای
.)Kuhn, 1973: 327( داوری گزارههای علمی مورفی میکند
27

. uncertain
. simplification
29
. religion
30
. reputation
31
. faith
32
. persuasion
33
. proof
34
. values
35
. aesthetic
36
. tag
37
. Paul Feyerabend
38
. Werner Heisenberg
39
. relativized a priori
40
. structured lexicon
41
. Historicism
28

،)Henri Becquerel( ) توسااط هنری بِکرِلradioactive(  کشااف رادیواکتیو.۴2
Friedrich ( ) توساااط کِکوههBenzene( کشاااف سااااختار حلقوی موهکول بنزِن
. نمونههایی تاریای از این گونه کشفیات هستند... ) وAugust Kekulé
43

. relativism
. subjectivism
45
. neutral
46
. adequacy
47
. autonomy
48
. ambiguity
49
. prescription
50
. description
51
. evaluative
44
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52

. propagandistic
. potboiler
54
. context of decision
55
. cause
56
. Reason
53
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