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 مقدمه

  دی جد  علوم شارفتیپ  با  یعلم کشاف  خصاو   در  یفلساف  یگفتگوها  ،یایتار  هحاظبه
.  شااد   گرفته ساار  از  نینو  یِعلم  روش  تادیا  جهت  در  ییهاتالش با  مدرن،  ةدور  لیاوا  در

  یاهگوها   نیتربرجسااته(  1596-1650)  2دکارت رنه و(  1561-1626)  1کنیب   یفرانساا
 اههام  با  آنها،  ةدیعق.  دادند  ارائه  یعلم  اکتشاافات  نییتب  ةدربار  گران،ید  انیم  در  را،  یفلساف
 ژهیوبه  ،یویطب  دانانِفلسافه  از  یجماعت  تا  شاد  موجب  خود ةنوببه  د،یجد  یعلم  یهاوهیشا  از
 یبرا.  ابنادیا دسااات  نو یهااافتاهیا  باه  د،یاجاد  یعلم جوامع باا  همااهناگ  یهااتالش  قیطر از
  مشااااهادات  یِآورجمع  باا  ،ییاساااتقرا  ینادیفرآ قیطر از  ینیقی  طورباه  شااانااخات، کن،یب
 به که یاهینظر)  آمدیم  دساتبه شاتریب  3یِنظر  یهامیتوم یساوبه  یشارویپ و  طرفانهیب

  یادها یبن  قیطر از  تنها  ینیقی  مورفت  دکارت،  یبرا(.  اساات  ورمشااه  4خام  ییاسااتقراگرا
 کساب  موتبر و  درسات  منفقاً یاتهینت  توانیم  آن  از که  شاودیم  شاروع 5یقفو  و  ینیقی

  هیاتوج  و  یگردآور  مراحال  انیام  یکیتفک  ،یدکاارت  و  یکنیب  دگااهیاد  دو  هر  در.  نمود
  نی ا ةلیوسابه  ،یعلم  روش  ،ی  یِدرسات  به  آنها  باور  رایز  شاود ینم  دهید  یعلم  یهاگزاره
  نی بهتر  زمانهم و  د،یجد  اتیکشاف  کساب  یبرا  روش  نیبهتر که  شاودیم  نیتضام  اعتقاد
 (.Seo & Chang, 2015: 232-233) است اتیکشف از یداور

 از  گرید ینگرشااا.  شاااد  واقع  دیاترد  مورد  نوزدهم  قرن آ ااز باا انگااره نیا  حاال،نیا  باا
  7(پردازانه الیخ)  ،یرمانت  یریتصاو  زین و  6!.افتمی!  راوهع  ةهحظ از  موموالً که  یعلم کشاف

  نقد  مورد  را  آن و  شاد  کنواختی  و  یکیمکان  یةنظر  آن  نیگزیجا  شاده،  گرفته  یعلم  نبوغ  از
 کشاف  یبرا  رابت  یروشا  تصاورِ  ،یعلم  ةمشاغل  هر  یبرا  ،یکیرمکانی   نگاه  نیا  در.  داد  قرار
 از  تیحما  گر،ید  ییساااو  از.  شااادیم  قلمداد  دشاااوار یامر  ،یعلم  یهاگزاره  یگردآور و
- یفرضا  روش  از  اساتفاده  شیافزا  یبرا را  راه  ،یعلم  یهاتیفواه  در  هاهیفرضا  یِریکارگبه

  مرتبط  هاهیفرضا  آزمون به  صارفاً  یعلم  روش  دهدیم  نشاان که  کند،یم  هموار  8یاساتنتاج
-Laudan, 1980: 177)  کنندیم  خفور  رهن به  آنها  چگونه کهنیا  از نظر  صاارف  اساات،
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  آن،  ةتاینت  کاه  اناداخات ییجادا 10یداور  مقاام  و  9یگردآور مقاام  انیام  تحوالت،  نیا(. 178
 .شد مواصر ةسد در یعلم هیتوج و یعلم کشف نیب قاطع یزیتما

  حاضاار  پژوهشِ  ةمساائل  کوهن  نظر از  یداور/یگردآور  زیتما  گاهیجا  یابیارز و  لیتحل
  موافقان  منظر  از  مقام،  دو  زیامت  یهامؤهفه  با ِ  در  ساان به ناسات  منظور،  نیبد.  اسات

  نی ا از  تا  میشاامریبرم  را  زیتما  نیا بر  کوهن  ینقدها  سااو ، و  میآوریم  یرو  زیتما  نیا
 به  ،یلیتحل  ینگرشااا با  انیپا  در.  میده  قرار  نقد  مورد را  موافقاان  یهامؤهفاه  میبتوان  قیطر
 .میپردازیم امقم دو زیتما با  در کوهن یهادگاهید ضوف و قوت نقاط  یابیارز و  لیتکم

 موافقان  نگاه  از یداور/یگردآور زيتما مقوّمات

  گراتتربه  دانانفلسفه  همان  دیجد  ةدور  در که  یداور/یگردآور  زیتما  موافقانِ منظر  از
  نی ا ،(Swedberg, 2011: 3)  بودناد  - ...  و  13پوپر ،12شااانبااخیرا ،11گالیف چون  یافراد  -

  قلمرو از  را  ما تا  کندیم  دفاع  مورفت  بودنِموجّه و  یطرفیب  صاد ،  ،یدرسات  از  یکشاخط
  در(.  Videira & Mendonca, 2011: 234-235)  ساازد  جدا  هاافساانه و  خرافات  د،یعقا
 و  شیدایپ  ،یایتار  یهاشاهیر  یِابیباز به  ،یداور/یگردآور  زیتما  یةنظر  در  ف،یط  نیا  نگاه

 یبرا  یاقتصااد  و  یاسایسا  ،یاجتماع  یهامؤهفه بر  دیتأک  و  یشاناختروان  یهاجنبه  گساترش
  14یعقالن   یِبازسااز  آوردنِ  فراهم  ةنحو بلکه  شاود،ینم  اعتنا  یعلم  یهاهینظر  قبول  ای  رد
 ,Feigl)  دارد  برجسااته  ینقشاا  یعلم  یهاهینظر  آزمودنِ  عناصاار و  یمفهوم  ساااختار  از

 ةفلساف  انیم  ،یتفک ةانگار  مقام،  دو  زیتما یةنظر  یمبنا  نیتریمحور  رو،نیا از(.  4 :1970
  یِداور   مقام  در  حوزه  دو  نیا  نیب  یمرزشکن  هرگونه  قیطر  نیا  از  تا  است  علم  ایتار  و  علم
 (.Amsterdamski, 1975: 50) شود گرفته نظر در بارانیز و نامقبول علم،

  ش،ی خو  یِفلساف  کردیرو  بنابر  ،یهر علم  یفلسافه  در  زیتما  نیا  موافقان که  جاآن  از
  دچاار  همواره  ،ییمحتوا  هحااظ  باه  زیتماا نیا  اناد،شااامااردهرب  آن یبرا را  یمتوادد  یهاامؤهفاه
  نی ا از  مقام  دو  زیتما  موافقانِ  مدنظرِ  مقوّمات  خالصااه،  طوربه.  اساات  شااده  تحول  و  رییتغ
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 :15است قرار

 که  شاودیم  هحاظ  گریکدی از  جدا  یِمنفق و  یزمان  16ندِیفرآ  دو  عنوانبه  زیتما  نیا(  ،ی
  یداور   مقام  ساو  و  ،یگردآور  مقام  ابتدا که  صاورت  نیا به.  ندیآیم  هم  یپ  در  بیترتبه
  یاب یارز  و  سانتش ةنیزم  دوم،  ةمرحل و  هاهینظر  ابداع  ای  تصاور  ةمرحل اول،  ةمرحل.  دیآیم

 (. Popper, 2005: 7-9) است اول ةمرحل

  یمنفق   لیاتحل  و  یعقالن  یباازسااااز  ه،یاتوج  یهااروش  باه  مربوط  یداور نادیفرآ(  دو
  گفتگو  یقفو  نیقوان  و  رابت  اصول  خصو   در  ند،یفرآ  نیا  در.  است(  یدستور  یهامؤهفه)
  تصاورات  تادیا  و  لیتشاک  یهاراه  مراحل،  ةهم  انگریب  ،یگردآور  ةنیزم  کهیدرحاه.  شاودیم
  یِعقالن   و  یمنفق  یهااستدالل  یِبندصورت  بر  مقدّم  که،  است  یعلم  یجستارها  در  دیجد
  تفکر  یِواقو  یندهایفرآ  فِیتوص  مقام،  نیا.  است  یگردآور  یینها  آوردره که،  است  یدیجد
.  شااود یم  فیتوصاا  هساات که  گونههمان  علم  مقام،  نیا  در  یونی اساات   دانشاامندان  نزد
(Videira & Mendonca, 2011: 234-235.) 

 علم  ةفلساف  زند یمتما  ازهم  یشاناختروش  تیهو  در که  ییهارشاته  انیم  ،یتفک(  ساه
 برابر  در  اساات،  یشااناخت  یهاگزاره  یِسااتدر  و  یاعتبارساانت  گاهیجا که(  یداور  مقام)

 صرفاً  که  ،(یگردآور  مقام)  علم  یشناسجاموه  و  یشناسروان  ا،یتار  رینظ  یتترب  یهارشته
 (.Lewis, 1946: 19) هستند هاگزاره آن اخذ جهت باشاههام یمنبو

  هر به  مات   یهاپرساااش  قیطر  از  یداور  مقام  و  یگردآور  مقام  انیم  زیتما(  چهار
  ةبرآمد   ای  وابسته  یهاپرسش  انیم است  یکیتفک  مقام،  دو  زیتما  اساس،  نیا  بر.  تسا  مقام
  ةجااموا  کادام در  محقق:  انادلیاقب  نیا  از  یگردآور  باه مربوط یهااپرساااش. مقاام  دو آن  از
...  و  خداباور   ای اسات  ملحد  داشاته  قرار  فرهنگ کدام  ریتأر  تحت اسات   کرده  رشاد  یعلم
  ای آ  چگونه  اسات   ریپذهیتوج  گزاره  ،ی  ایآ:  از  عبارتند  هیجتو و  یداور  مقام  یهاپرساش و

  در  آنها  با  کهآن  ای اسات   وابساته  هاگزاره  از  یگرید  ةدسات به  منفقاً  ایآ اسات   ریپذتتربه
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 را  گزاره  ،ی  بتوان  کهنیا  شارط  هذا  هساتند   یمنفق  یهاپرساش  هانیا...  و اسات   توارض
  انیب  یاگزاره  صاورت به  را  آن  یکسا که اسات  نیا  داد قرار  سانتش  مورد  شاکل  نیا به
 (.Popper, 2005: 9-10) شود دییتأ و یبندصورت منفقاً رشدهیتقر ةگزار و. کند

  18یز ی تتو  -یمنفق  منظر و  یگردآور  مقام  ةحوز  در  17یفیتوصاا  -یایتار  منظر(  پنج
  ةحوز   یِمورفت  یهاپرساش  محقق  ،یفیتوصا  کردیرو  در  19.دارد  قرار  یداور  مقام  ةفیح  در
 علم  در  یچیپنسااه و  یارساازیمو  تادیا از  هذا.  کندیم  هیتوج  ،یفیتوصا  قیطربه  را  شیوخ

 و  قواعاد  تیارعاا جهات  در  -  یرهن  یهااد اد اه  از دورباه  توانادیم  محقق و. ساااتین  یخبر
. است  یگردآور  مقام  به  متولق  منظر،  نیا  و.  بوردازد  خود  پژوهش  به  -  الزم  یهایکشخط
  تواندیم  فیتوصا  نیا  اگرچه -  دهدینم  تیرضاا  فیتوصا هب شاا   یاهیتوصا  منظر  در

  مورد  موضاوع  از  ینیمو  ابواد  برآوردِ و  یابیارز  خواهان او  بلکه  -  باشاد  ساتهیشاا و  مناساب
 .(Hoyningen-Huene, 1986: 511; 2006: 129) است مفاهوه

 یداور/یگردآور زيتما بر  کوهن ینقدها

  گراهاابفاال  و  گراهااارباات  دگااهیاد  نقاد باه   خاا و  ژهیو  طورباه  خود  یعلم  آراار  در  کوهن
. اساات  یداور  مقام  و  یگردآور  مقام  انیم  زیتما  یةنظر  ها،دگاهید  نیا  از  یکی که  پرداخته،

  بر  را  ییگرااربات  ةفلسف  یِاصل  ةمؤهف  نده  خود،  21یِعلم  یهاانقال   کتا   در  20نگیهاک  انی
 علمِ  ةفلساف  در  هاآن  انیپا  کوهن،  یِعلم  یهاانقال   سااختار  کتا   آمدنِ  با که  شاماردیم

 اسات  یداور  مقام و  یگردآور  مقام  انیم  زیتما  ها،مؤهفه  نیا  از  یکی.  شاد  اعالم  دیجد  ةدور
(Hacking, 1981: 1-2.) 

  اندکرده  هحاظ  را  22تمیاهگور  ینوع  دانانفلساافه  ز،یتما  نیا  در که  اساات  یمدع  کوهن
  قادر که یابرنامه اسات،  شاده  دنبال  ینافتین دسات ةبرنام  ،ی  عنوانبه  یسانت  طوربه که
 :Ibid, 1977)  کند  تادیا  علم  در  سودمند.  و  قبول  قابل  23یسازآلدهیا  ،ی  یحتع  ستین

  کوهن. بوردازد  یداور/یگردآور زیتماا مقوّمااتِ  نقادِ  باه  کنادیم  یساااو  او رو،نیا  از(.  327
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 علم  دیتوه  ندیفرآ  در  یداور/یگردآور  زیتما  اخذ  دهدیم  نشاان  نقدها  نیا که اسات  یمدع
  عبارتند  نقدها  نیا.  کرد  ناواهد  یکمک  یعلم(  یداور)  ماتیتصم  نشیگز  در  دانشمندان  به
 :از

 و  یداور و  یگردآور  ندیفرآ  یمنفق-یزمان  یجداساااز  کوهن:  نادرساات  آموزش(  ،ی
 مقوّم)  یعلم  یریگمیتصاام  ندیفرآ  در  یگردآور  مقام به  گراهاابفال/گراهااربات  توجه  عدم

 و  میتول  بساتر  در  او، نظر  در.  داندیم  یآموزشا نظام  در  خلل  و  نق  از  یناشا ار(  ناسات
 به  - علم  ةفلسااف  ةحوز  اسااتادان  سااانان  و  مقاالت  ها،کتا   در  یونی  -  یعلم  24تِیترب

  25سااازساارنوشاات  یهاشیآزما  همراهبه  هاهینظر که  شااودیم  آموخته  یتلق  نیا  ینادرساات
  26.شاوند یم ارائه  یعلم  یداور  یونی  م،یتصام  ندیفرآ  یِزسااآساان یبرا  ییهانمونه  عنوانبه
  یعلم   هیتوج  مقام  در  هامثال  نیا که  اندکرده  گمان  خفابه  یتترب  دانانفلسااافه  یبرخ  هذا

  محسااو   ارزشاامند  علم  در  مقام  نیا به  توجه  صاارفاً  هذا، و.  کنندیم  فایا  را  شااواهد  نقش
 هینظر  دو  از  یرویپ  در که  ینشامنداد  مقابل  در  اسات  ممکن  ف،یط  نیا  نظر بنابر.  شاودیم

  نی ا  در.  دهند  ارائه  انتاا   یبرا  ییاهگو  راه،  ةنقشا ،ی  عنوانبه  هاشیآزما  آن اسات،  مردد
  آن  باشاد  داشاته  یهماوان  آمده،  یدرسا  متون  در که  یانمونه  با مدنظر  یةفرضا  اگر  روش،
 .شد خواهد رد صورت نیا ری  در و رفته،یپذ هیفرض

  آن  یِمنف/مثبت  عملکرد  اربات  محض به که  کندیم  ادعا  ،یقلت  نیا  نقد  ضاامن  کوهن
 هیفرضا  آن  یساازموّجه به  یازین  دانشامندان  گرید  مدنظر، یةفرضا  با  متناساب  یهاشیآزما
 و  مشاکوک  عمدتاً  شاواهدِ  اسااس بر  و  شیپ  هامدت  از  ماتیتصام  آن که  یدرحاه.  نندیبینم

  انتاا   یبرا  یصااورت  در  ،یایرتا  هحاظبه  هاشیآزما. اساات  گرفته  انتام 27نامشااا 
.  باشااند   داشااته  همراهبه  یانشاادهینیبشیپ و  رمنتظرهی   جِینتا که  اندتیاهم  یدارا  هینظر

 و  میتول امر  در  یاقتصاااد  ییجوصاارفه موجب  اگرچه  هاشیآزما  آن که  دارد  اعتقاد  کوهن
  دانشامند زا  که  پردازندیم  یماتیتصام  تِیخصاوصا  حِیتوضا به  ندرتبه  اما  شاوند،یم  تیترب

  در امر  نیا و  دارند  یجا  یگردآور  مقام  قلمرو  در که  یاتیخصاوصا.  دهد  انتام شاده  خواساته
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  قادر  دانشاامند  درساات،  آموزش  عدم  لیدهبه  نگاه  نیا  در. اساات  بارانیز  یورزعلم  ندیفرآ
 (.Ibid) بزند انتاا  به دست بیرق یةفرض دو انیم بود ناواهد

  ،ی وتنین  ،یمکان  در  م یزنیم  یمثاه م،یکن  درک  یدرسااتبه را  مشااکل  نیا  کهآن  یبرا
  مکان-زمان  یمنحن  محصاول  ت،ینساب  یِاجاربه  یهادهیپد  کل،  در.  اسات روین  ،ی  جاربه
  یژئودوز   اصاول تابع  انحنا  یِدارا  یزمان-یمکان  ةمتموع ،ی  در  یگرانشا  یایاشا:  هساتند
  داده  هل  رافطا  به  ییروهاین  توساط  یگرانشا  یایاشا  شاده،  شاناخته  جهان ،ی  در.  هساتند

 شاناخته  جهان  در.  کنند  دنبال  را  یرجبری   یرهایمسا مسافح  مکان-زمان  در  تا  شاوندیم
 طول  در  یجبر  صاورتبه  ساتند،ین  یروین  چیه  تابع اصاالً که  یگرانشا یایاشا  گر،ید  ةشاد

  چارچو   در  ریتصااو  نیا  از  ،ی  هر.  کنندیم حرکت  انحنا  یدارا  مکان-زمان  در  یژئودوز
 تا  ندارد  وجود  یداور  مقام  در  یطرفیب  دگاهید  گونهچیه و  شاوندیم انگاشاته حیصاح  خود
 (.Teller 2008: 254) داد قرار یابیارز مورد را اندازهاچشم نیا آن اساس بر بتوان

  یها اسااتدالل  قوتِ  نقاط  تنها  ز،یتما  نیا  در:  هیفرضاا  قوت  نقاط به  صاارف  توجه(  دو
 حال.  شود  مدنظر یةفرضا  یینها  یِروزیپ  موجب که  ردیگیم  قرار  توجه  مورد  مدنظر یةفرضا
  یها تیقابل  ای  مدنظر یةفرضااا  یهاتیمحدود به  یتوجه  ساااو،،ی  از منظر  نیا  در  کهآن

  ساهیمقا  یاهینظر  با را  افتهیتکامل  یةنظر  ،ی  گر،ید  یساو از  و.  شاودینم بیرق  یةفرضا
 که  شاده  داده  شآموز  ما به  همواره  نمونه، یبرا.  بردیم  ساربه  یخام  دوران  در که  کندیم

 اما اساات،  یتوان  نیچن  فاقد  سااتونیفلوژ و  دهد  حیتوضاا را  وزن  روابط  تواندیم  ژنیاکساا
  گفته ژنیاکسااا  یةنظر  ضاااوف  نقااط  ةدربار  ایا  ساااتونیفلوژ  یةنظر  قدرت  مورد  در  یزیچ
  نی چن اما.  داندیم  یریگمیتصام  تیوضاو  28یِساازسااده را  رفتار  نیا  لیده  کوهن.  شاودینم

  دی مف  یعلم  یهاتیفواه یبرا  مشاکل،  بدون  یهاانتاا   تادیا  قیطر  زا  ییهایساازسااده
  کنند یم  حذف  را  یریگمیتصم  طیشرا  یِاساس  یهامؤهفه  آنها  یونی.  بود  ناواهد  سودمند  و
  ندینما  حل  را  آنها  دیبا  هسااتند،  خود  یرشااته  شاارفتیپ  خواهان  دانشاامندان  چهچنان که
(Kuhn 1973: 328.) 
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  ریی تغ  شاکل  همان به  و  هینظر  انتاا   کوهن، نظر  از:  یداور  یکنندگنییتو  عدمِ(  ساه
  زی تما  طرفداران  یسااو از  که اساات  یزیچ  آن  از  ترفیظر و  تردهیچیپ  یروشاا تابع  ه،ینظر

 یرتتربی   یارهایمو  تیاهم  و  تیماه که است  موتقد او.  شادیم  فیتوصا  یداور/یگردآور
 اساااتادالل  نیچن کوهن.  دارناد  ریتاأر هااهیانظر  ایا هااهیافرضااا  بودن  اعتمااد  قاابال  یابیاارز بر
  التی تما یبرا  را  فضااا  ر،یپذهیتوج  یشااکل  به و  ریناگز  هاهینظر  یابیارز  روش که  کندیم

 یبرا  هساتند  تفاوتیب  یاسااسا  اهزامات به  نسابت که  یمورفت  یارهایمو.  کندیم  باز  یفرد
 . اندیناکاف هینظر انتاا  ةکنندنییتو عوامل روش و کامل نییتب

  عمدتاً  لیبد  یهاهینظر  یهاارزش  ةسایمقا به  ازین  کوهن،  یشاناساروش  چو چار  در
  در  جااافتااده  یهااانگااره  ،ییهاادوره  نیچن در.  شاااودیم  مفرح بحران یهاادوره انیاجر در
 از  شیب  ای  ،یمدع  انگاره  ،ی و  شاودیم  فیتضاو  موضاالت  حل  در  هایناکام انباشات  ةتینت
  ط،ی شارا  نیا  در.  گردد  شادهرفتهیپذ  دگاهید  نیگزیجا که  شاودیم مفرح  هدف  نیا با  ،یکی

 و  چونیب  صاورتبه  ینساب  تیموفق  سانتش  یبرا  مناساب  یمالک  یتترب  ساوابق به  توجه
 ری   در  باشااد یم  هایناهنتار  یبرخ  دچار  یمیقد انگاره  سااو،،ی  از.  آوردینم  فراهم  چرا
 راًیاخ  تنها  ف نهتاز  و بیرق  کردیرو.  آمدینم  دیپد  ناساات  ةوهل  در  یبحران  صااورت  نیا

 و  ضاوف  نقاط  شینما  ل،یده  نیا به.  شاودیم  بیتوق که اسات  یکوتاه  مدت و  شاده  ابداع
 در.  دارند  ضرورت  ینسب  یایمزا  یابیارز  هنگام  رندیگ قرار  مدنظر  دیبا که  یموضاوعات  طرح
  هر  گر،ید  ییساو  از.  هساتند  یتترب  یهایینارساا  دچار  باهقوه  ب،یرق  کردیرو  دو  هر  ته،ینت
  هاآن   صاورت  نیا  ری   در  دارند،  قرار  موفق  یهانییتب  یبرخ  تیحما  مورد  بیرق  کردیر  دو
  در که  شادندینم مفرح  ییهاهینظر  عنوانبه  هرگز  و  شادندیم  خارج  دانیم  از  زودتر  یلیخ

 و دهیاچیپ  دیاباا یتترب  تیاوضاااو ن،یبناابرا. رنادیگیم  قرار  گریکادی یارویارو  بحران،  موقع
(.  Kuhn 1977: 321-322)  دهدینم  را  حیصاار و  روشاان  یبندرتبه  امکان و  باشااد مبهم

 و منفق  که  اساات  دوئم  یشااناختروش  نشیب  نیا با  انفبا   قابل  کوهن،  برداشاات  نیا
 به  ازین ته،ینت  در.  سااتندین یکاف  هیفرضاا ،ی  یاعتبارساانت  یابیارز یبرا  ییتنهابه  تتربه
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 ,Duhem)  برخوردارناد  یتتربماهین  تیامااه  از  طبعباه  کاه  دارد  وجود  یگرید  یارهاایامو

1906, Chap. X.2 .) 

 مقاام در انادیمادع  زیتماا  نیا موافقاان  کاه  گوناهآن  علم  اسااات موتقاد کوهن رو،نیا  از
  در.  ردیگینم  قرار  یابیارز و  سانتش  مورد  یتترب  شاواهد  و  ادهّه  اسااس  بر  صارفاً  یداور
  ،ی نزد  یتترب  یهاتیواقو به  را  خود  یهاهیفرضا  کنندیم  یساو  محققان  موما  حل  ندیفرآ
 که  اندکرده  تصاور  ینادرساتبه  ندیفرآ  نیا  از  خود  لیتحل  در  دانانفلسافه  کهآن  حال.  کنند

 که  یدرحاه  کنند یم  رجوع  تتربه به  یداور  مقام  در  هاهینظر  ابفال ایا  دییاتأ  یبرا  محققاان
 باا  صااارفااً  آن  حال  و  نادارناد  توجاه  تترباه  باه  تنهاا  نظر،  مورد  یموماا  حال  در محققاان  آن
  ،ی شااانااختجاامواه  ،یایتاار  قااهاب  و  باافات  در  و  میپاارادا  اعتباار  دانساااتنِ  ضرومف

  ،31مان یا  ،30شاااهرت  ،29مذهب  چون  یرمورفتی   یهامؤهفه  یونی  -  شاااانیشاااناختروان
 ,Kuhn)  اسات  ممکن  - ...و  35ی شاناختییبایز  ح   ،34هاارزش  ،33لیده  یجابه  32بیتر 

1970a: 153, 158, 242.) 

 نر،یاساااک  ییرفتاارگرا یةنظر  ،یایتار  هحااظبه که  داد  قرار جهتو  مورد  دیابا مثاال،  یبرا
 داشات،  قرار فیط  نیا  ةفلساف  نفور  تحت که  یو.  بود  ىیکایآمر  ىیگراعمل  ةفلساف از  متأرر
 رنگ  شاناساىروان  در  او  یهاهیفرضا و  میمفاه  آن، تبع  به و  کرد  دایپ  انهیرفتارگرا  تىیرهن
  در  ایآ  که اسات  آن  پرساش  حال.  شاد  انیب  انهیعملگرا  ةصابغ  با و  گرفته  خود به  ىیگراعمل
  اشانه یعملگرا  دگاهید  و  فلسفه  بود،  کرده  یگردآور  او  که  ىیهاهیفرض  اربات  و  یداور  مقام
 او  یهاهینظر  در  همچنان  فلسافه  آن به یو  تولّق که اسات  آن تیواقو  ر یخ  ای  دارد  ریتأر

  نشاان  صارفاً  ،یداور  مقام  پ .  تساا  داشاته  ریتأر  زین  هینظر  نیا نام  در  حتى و  بوده  اررگذار
  کهآن  بدون اسات  دسات  در  یشاواهد  و  ادهّه  نر،یاساک  ةانیرفتارگرا  یةفرضا یبرا که  دهدیم
  نریاساک  شاناساىروان  قیعم  اتگىیآم  به نظر  با  حال.  گرفت  آن از  بتوان  را  یریرپذیتأر  نیا
  انهیعملگرا  شاناساىروان  نوعى  ینریاساک  شاناساىروان که  گفت  دینبا  چرا  ى،یگراعمل  با

  یها نهیزم به  یتوجه  چیه  هیفرضا  ،ی  قبول  ای  رد  در  دینبا که  ساتین  گونهنیا  پ  اسات 
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  آن  هیتوج  مقام  در  ها،هینظر  کشااف  مقام  در  مؤرر  یهامؤهفه  رو،نیا از.  شااود  آن  یایتار
 .هستند مؤرر هینظر

  مقام،  دو  زیتما  موافقان  دگاهیاد  در:  یزیتتو/یفیتوصااا  یمنظرها  یِدگیاتندرهم(  چهاار
 اما اسات،  یداور  مقام به  متولق  یزیتتو  منظر و  یگردآور  مقام  قلمرو  در  یفیتوصا  منظر
 کتاا   بر  خود(  1969)  نوشاااتِیپ  در  کوهن.  دانادیم  دهیاتندرهم  را  منظر  دو  نیا  کوهن
 متوجه  کتا   یةاوه  متن  خوانندگانِ  از  یتوداد: عکه  کندیم  انیب  یعلم  یهاانقال   سااختار
  در که  مونا  نیا به.  گذارم  در  یاهیتوصاا و  یفیتوصاا  نگاه و  منظر  دو  انیم  من که  اندشااده

 که  ساااتین  یزیچ  نیا" که  یعبارات  نیچن  در  -  یفیتوصااا منظر  جانب  گاه  ،یعلم  روش
 قول  نقل  نیا با  -  یاهیتوصا  منظر  ساراغبه  گاه و  رمیگیم  را  -"دهندیم انتام  دانشامندان

 از  یبرخ  تا  شااده  موجب  امر  نیا.  رومیم  -"دکنن  عمل  نیچن  نیا  دینبا  دانشاامندان" که
.  ام نموده  خلط یاهیتوصا  و  یفیتوصا  یمنظرها  انیم  من که  ندینما  تصاور  گونهنیا  منتقدان

 کند  دالهت  د.یباع بر  تواندینم  هسات.ع که  یمیقد  یِفلساف  یِانگاردوگانه  آن  نگاه،  نیا  با
 (.Kuhn, 1970a: 207-208) ام.کرده نقض را

 و  شاده  36یاهمثلضار  و  قول  نقل  همچون  یفلساف  یةقضا  نیا اسات  دموتق  کوهن  اما
 به که  گونهآن  همواره  وجهچیهبه  د.یباع و  هساات.. عندارد عام  تیمقبوه  جاهمه  در  گرید

 و  یفیتوصااا نگاه  علم،  دیتوه  ندیفرآ  در  رو،نیا از.  ساااتنادین  جدا  گریکدی از  رسااادیم نظر
  کوهن  باارهنیا  در(.  Ibid)  انادشاااده  هاتایآمدرهم  یرینااپاذانفکااک  نحوباه  یاهیاتوصااا

  اند،بوده  علم  ةفلساف  در  یاصال  نهضات  تاکنون که  ییاعضاا  برخالف  ما،  ةهم: عسادینویم
 هم  و  یایتار  پژوهش  بر  هم  ما،[  آن  در]  که  میدهیم  انتام  یایتار[  روش  با را]  پژوهش

 افزون.  میاکرده  حساا   مان یهادگاهید  گساترش  و  توساوه  در  مواصار  دانشامندان  ةمشااهد  بر
  دهی تندرهم  یریناپذاجتنا   طوربه  یاهیتوصا و  یفیتوصا[  یهاوهیشا]  منظر  نیا  در  ن،یا  بر

 (.Ibid, 1970b: 233) اند.شده
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 یو.  کندیم  انیب  را  آن ینحوبه  زین(  199۴-192۴)  37رابندیفا که اساات  یانکته  نیا
 و  یشااناختروش  یهاهیتوصاا  انیم  یایاساااساا  یِمرزبند  گونهچیه  دینبا که اساات  موتقد
  خواهد  منتر  یمفلوب  جینتا به  دو  نیا  از  یمندبهره  رایز  م ینما  تادیا  یایتار  یهافیتوصا
  ،ی ا یتاار  نِیقوان  و  التیتماا  مالحظاات،  ةلایوساااباه  میتوانیم  ماا  نموناه،  یبرا.  شاااد
 چه  موجود  طیشارا  تحت  که،نیا  خصاو   در...  و  یشاناختروان  ،یکیزیف  ،یشاناختجاموه

  نی ا از تاا  میبورداز  قیدق و درسااات  یابیاارز باه اسااات  نااممکن  یزیچ چاه و  ممکن  یزیچ
 میساااز  جدا ده،یرساابسااتبنبه  یهاهیتوصاا  از را  ریپذامکان و  موقول  یهاهیتوصاا  قیطر
(Feyerabend, 1988: 149 .)چگوناه  کاه داد میخواه نشاااان یایتاار یمثااه  باا  اداماه در 

  ای  و  دهدیم  سااو   یاهینظر به نساابت  را  آنان  دانشاامندان، به  متولق(  دهایبا)  یهاارزش
 .داردیم برحذر

  ی فرهنگ -یاجتماع  علل  نقش و  نهیزم از  نمونه  ،ی  ،38زنبرگیها تیقفو  عدم  اصااال
  در  دهد  نشاان  تا  کندیم  مفرح  را  یلیدال  حود  آرار  در  زنبرگیها. اسات  هینظر  ،ی  طرح  در

  جنگ از  بود  آهمان  یاعاجتم  طیشارا به او  منتقدان  از  یبرخ.  شاودیم  نقض  تیعل  کوانتوم،
 ، یامکاان  متاصاااصاااان  آهماان  حکومات  زماان آن  در موتقادناد و کننادیم اشااااره یجهاان
  بود،  متبور  زنبرگیها  مثل  یدان،یزیف  و دانساتیم  مقصار  آهمان شاکسات  در  را ،یکالسا
 کوانتوم که  کرد  ادعا او  هذا،.  دارد  نیادیبن  یتفاوت ،یکالسا ،یمکان  با کوانتوم  دهد  نشاان

 ،یزیف  تیمحکوم  تا  دارد  یناساازگار  سار  تیعل  اصال  یونی  ،یکالسا  ،یمکان یمبنا  با
 که  دیفهم  توانیم  ن،یبنابرا(.  119-127:  1390  ،یدریح)  نشاود کوانتوم  شاامل  ،یکالسا
  در  یداور/یگردآور زیتماا  طرفاداران  زعمباه  کاه محقق یِشااانااختروان یهااارزش  چگوناه
  ساااو   یداور  مقام  در  هینظر  ،ی  قبول  ایرد سااامت  به را  یو  دارند، قرار  یگردآور  مقام
 سااتندین  گریکدی  از متزا  علم  دیتوه  مراحل  در  یداور  مقام  و  یگردآور  مقام  پ .  دهندیم

 .گذارندیم ریتأر گریهمد بر بلکه

 ةنیزم  وجود  خود،  یفلسااف  تیفواه اواخر  در  کوهن:  افتهیتینسااب  نِیشاایپ  اصااول(  پنج



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   102

  یهاا نظرگااه  باا را آن  یهاایهماانناد  و  یمنفق  ییگراتترباه  شیدایاپ  در  را ینوکاانت  و یکاانت
  زی تماا  طرفادارن  یاصااال  مقومّاات  از  یکی.  کنادیم  دییاتاأ  و  قیتصاااد  آشاااکاارا  خود،
  شاود،یم بحث  یقفو و  رابت  اصاول  از  یداور  مقام  در  چون که اسات  آن  یداور/یگردآور
  یراهنما (.  دو  مقوّم)  ندارد  آن  در  یگاهیجا  ،یاصااوه  نیچن  نداشااتن  لیدهبه  یگردآور  مقام
 از  شاانباخیرا  هان   ةدوگان  یبندمیتقساا  ز،یتما  نیا  طرفدارانِ  دگاهید  نیا  نقد یبرا  کوهن

 یبرا  شادهتیتثب و  یبازنگر  رقابلی  و  صااد   ضاروتاً.  1:  یونی  ،یکانت  نِ.یشایپ  مفهومع
 و  ارتباط  ةموضاوع اصاول  انیم  زیتما  با  شانباخیرا. اسات شاناخت  متولق  ةساازند.  2.  شاهیهم

  فی تور  طیشرا  و.  اندیرتتربی   یهماهنگ  اصول  که  است  موتقد  یهماهنگ  ةموضوع  اصول
 یمونابه  بودن  نیشایپ  نیا  اما  اند،نیشایپ  اگرچه.  کنندیم  محقق  را(  ارتباط)  یتترب  اصاول
 یةنظر  هذا.  داشاات مدنظر  کانت که سااتین  گونهآن  بودن  شاامولجهان  و  بودن  یضاارور
 ماسات  یتترب  یعلم  شاناخت  بر حاکم که  نیشایپ  یفیتأه  و  رابت  اصاول  ةدربار کانت  یاصال
  مورد  اصاول  گرید که،  ینحوبه  بدهد،  39شاده.تینساب  نیشایپع  یةنظر به  را  خود  یجا  دیبا

 شاوند  محساو   دگرگون  و  ریرپذییتغ بلکه  ند،یاین  حساا به  رابت و  یقفو  ضارورتاً بحث
(Reichenbach, 1965: 54.) 

 یمونا  ن،یشیپ  مفهوم ناستِ  یمونا  تنِفرینوذ با  شنباخ،یرا  از  یاهگوبردار با  زین  کوهن
 از  کوهن  دیاجاد  تیاروا)  40اشافتاهیاسااااختاار  واژگاان  کوهن،  نظر  از.  داردیم  نگاه  را  دوم
  نِی شیپ  احکام  همانند  آورد،یم  فراهم  مقوم  مقوالت  از  یترمدون  منبع  که  هرچند  ،(میپارادا
 نظر  در  آن  ینساب  یمونا  در  یونی  دوم  یمونا  در  را  نیشایپ  کهآن به  مشاروط.  اسات کانت
 نیمو  کدامچیه اما  هساتند   یرونیب  جهان  از  ممکن  ةتترب  هر  مقوم  هاآن  یدو  هر.  میریبگ
  یممکن  یهااتترباه از  یانیاپاایب ةگساااتر مقوم بلکاه.  بااشاااد دیاباا  چاه تترباه  کاه  کننادینم

 قابل  هاآن  رهگذر  از که  یجهان. اسات  تصاور  قابل یواقو  جهان  در  هاآن  وقوع که  هساتند
  کند یم  رهن به  مشاروط و وابساته  را  یرونیب  جهان  مونا،  دو  هر  نیهمچن.  شاودیم  حصاول

  ،ی د یتهد  دارد،  مقوالت  مفلق  یریرناپذییتغ و  ربات  بر که  یدیاتأک  با ناسااات، یموناا  اما
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 موناا،  نیدوم  کاهآن  حاال.  کنادیم  دفع  را  اسااات،  یرونیب  جهاان  تیانیع  متوجاه  ظااهراً  کاه
 از.  سااازدیم  فرهنگ و  مکان  زمان،  به  وابسااته  را،  یبتتر  جهان  آن  همراه  به و  مقوالت،

 بار،ی  که سااتین  یواحد  یمفهوم  دسااتگاهِ  چیه  تابع  یعلم  تحوالت  روند  هرچند  رو،نیا
  در  یابیکام  ینوعبه  باز  مرحله،  هر  در  کوهن، نظر  بنابر  اما  باشاد،  شادهتیتثب  شاهیهم  یبرا

  هااآن  باا کاه  ییارهاایامو  م،یزدویم چشااام  یریرپاذییتغ  یارهاایامو باا مفاابق  ،ییمومااگشاااا
 (. Kuhn 1993: 331-332) میکن یداور یعلم روند مراحل یةکل خصو  در میتوانیم

  رشد با هاآن  رایز  شوند ی نم  ناست یمونا مشمول یعلم  یهاه ینظر  مسلماً رو،ن یا از
  ز ا  ناست   ی مونا  کوهن   رو، ن یا  از .  کنندی م  ر یی تغ  گر ید   یةنظر  تا   ه ینظر  ، ی  از   ما   شناخت

  نگرش   خالف  بر  کوهن،   نظر  از   هذا،.  داند ی م  مهم  را  دوم  یمونا  اما  کند،ی م  رد  را  نیشیپ
  ن یا   همواره  بلکه  ست،ین  ی ن یقی   و  یقفو   یداور  مقام  در   علم  تنهانه   ،یدوگانگ   نیا   طرفداران

  مانند   کوهن،   ن یبنابرا.  دارد  قرار   یگردآور   مقام  در  موجود   یهامؤهفه   ر یتأر  تحت   مقام
  برخالف   اما   رد، یپذی م   اششده ی نسب  صورت   در   را   ن یشیپ   اصول   ی کانت  هوم فم   شنباخ، یرا
  قبال  در   نی شیپ  اصول   تی نسب  شنباخ، یرا  نظر   در.  است  یا ی تار  اساساً  او  نگرش   شنباخ، یرا

.  یفرهنگ   و   یمکان   ، یزمان   ط ی شرا  قبال  در   نه   و   شودی م   مفرح  یزبان   ی هاچارچو    ای   ها هینظر
  شناخت  یفرهنگ  و یاجتماع تینسب یونی ،41ی مندا یتار نِ ی ادیبن ةمسئل کوهن کهی حاه در
 (. Fridman 2003: 28-29) دهد ی م  قرار توجه مورد را  یعلم 

 ی انتقاد و  ی لی تکم ، یلی تحل مالحظات

  یعلم   ةفلسااافا  نوع  آن  یبرا  حالراه  ةارائا  جهات  در  یاهیانظر  یداور/یگردآور زیتماا
 از  یداور و  یگردآور  مقاام  دو  در  نواخات،یا  و  راابات  ییهااافاتیاره  شااانهاادِیپ  باا کاه اسااات
 از  یگردآور  مقاام  در  یحت  را  تیّخالق  و  لیّتا  ،(یکنیب  روش)  خاام انیااساااتقراگرا  جااناب
  ماتلف  یهادوره  در  دیجد  اتیکشاف از  یبرخ که ساتین  دهیپوشا  یکسا  بر.  ساتاندیم  محقق
  محقق  نزد  مقبول  و  مستدّل  یعلم  شواهد  گونهچیه  بدون  و  یرهن  ةبارق  ،ی  قیطر  از  ابتدا

  آزمون و  یداور  به  یعلم  لیدال اسااس  بر  محقق بوداً  و(  یگردآور  مقام)  گرفتیم  شاکل
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 . 42(یداور مقام) گماشتیم همت خود یةفرض آن

  یِگشااودگ   نیا  ر مبه  علم یشااناسااروش  در  زیتما  نیا  اخذ  موافقان  گر،ید  ییسااو  از
 و  43ییگراینساااب زا  اجتناا  یبرا  موتقادناد  ،یگردآور مقاام  در  محقق  عمالِ  یآزاد و  خااطر
  ،45ی طرف یب رینظ  ییهاچارچو   و اصااول  تیرعا به  موظف  محقق  علم،  در  44ییگرایرهن
  موافقان جانب  از  دیبا که  یپرسااشاا.  اساات  یداور  مقام  در...  و  یتترب  46تیکفا  ت،یعقالن
  یهاا مؤهفاه  دخااهات  و  زیتماا  نیا  نقاد  باا  کاه  اسااات  آن  میبورسااا  کوهن  از  مقاام  دو  زیتماا
  ییگرا ینسب  دچار  و  میبرینم  نیب  از  را  یداور  مقام  در  یعلم  تینیع  ایآ  علم،  در  یرمورفتی 
  در  مقام  دو  در  لیدخ  را  یشااصا  یهامؤهفهع... :که  مونا  نیا به  شاد   میناواه  مقام  نیا  در
 به  کوهن  انتقادات  رشیپذ و  یدرساات  فرضبه  ای  و(  Scheffler, 1967: 73)  م.یریگ نظر
  دو  کوهن داشااات   خواهد  علم  تیعقالن و  47اقتدار  حفظ  یبرا  ینیگزیجا او  ایآ  ز،یتماا  نیا

 از  دساته  آن جانب  از  یاتهام  صارفاً  ییگراینساب.  1:  دهدیم  هاپرساش  نیا به  پاساا  گونه
 ما  دیبا  لیاده  چه به.  2.  انددهیافهم  نادرسااات شاااکالبه  را او  آراء  که  اسااات  یلساااوفانیف
  یها مؤهفه  عنوانبه  را،  شااده  انیب  ی داور/یگردآور  زیتما  موافقان جانب  از که  ،ییارهایمو
 به  ،یانیپا  باش  در.  میپردازیم  پاساا  دو  هر  یبررسا به ادامه  در. میکن  هحاظ  یعلم  تینیع
 از  ل.یده  مقامع با  علت.  مقامع و  .یداور  مقامع  با  م.یتصام  مقامع  انیم  خلط  اِشاکال  دو
 .است هشد آن گرفتار کوهن موتقدند زیتما نیا موافقان که میکنیم اشاره کوهن یسو

 که  اسات  یمدع  و  داندیم  خود  آرار  یبدفهم  حاصال  را  ییگراینساب  اتهام  کوهن(  ،ی
 ةجامو  یاعضاا:  که  ادعاها  نیا.  اندشاده  برداشات  ساوء  نیا  گرفتار  دانانفلسافه  از  یبرخ  تنها
  عوامل.  کنند  رد را  آن  ای و  برساند  توافق به  یزیچ چه  سار بر  که  رندیگیم  میتصام  یعلم
 منفق، اساات   ضااابفهیب و  یشاااصاا  ،یرعقالنی   کامالً  محققان  یهاانتاا   گرنییتو

 :Kuhn, 1970b:  ن،... )  و  ندارد  هینظر  انتاا   در  ینقشاا  مسااتدّل  شااواهد و  مشاااهده

  رد را  یاییگراینساب  نیچن صاراحتبه  کوهن که  هساتند  یبدفهم  نیا  از  ییهانمونه(  260
  یشاگفت   ابراز  گرفته،  صاورت  رشآرا به نسابت که  یبدفهم  حتم  نیا  از  شاهیهم او.  کندیم



احمد عبادی و محمد امدادی ماسوهه() یداور/ی گردآور زيتما از  گذار و کوهن   105  

  یبدفهم   به  را  گرانید صااارفاً  و  ندارد  یتوجه  هایبدفهم  نیا  علات به  گاهچیه اما  کناد،یم
 .کندیم متهم

 مدام و...  بودم  شاده  دعوت  شیهما  ،ی  در  شارکت  یبرا: عسادینویم  خاطراتش  در او  
  نی چن  من  اماا!  امهنگفتا  را  نیا  من  یوه!  امنگفتاه  را  مفلاب  نیا  من  اماا:  گفتمیم  خود  باه
 اریبسا  کنمیم  گمان.  کنم  انیب  را  خود  احسااس  توانمیم  یسااتبه  هذا  ! ...امنگفته  یزیچ

 از  افراد  شااتریب را  چهآن  و  شااده  برخورد بد  من  با  میبگو  خواهمیم.  امشااده فهم  نادرساات
  رددا  مشاکل  افراد فهم  ایآ  یوه(.  Ibid, 2000: 304)  پساندم.ینم  کنند،یم  برداشات کتابم

 48مبهم توماداً  کاه  میهسااات  روروباه  یاسااانادهینو  باا دارد ارعاان رابنادیفاا  کاه گوناهآن ایا  و
 د ینما کسب ییدوپهلوگو نیا از را بهره نتریشیب بتواند قیطر نیا از تا سدینویم

  یمنظرهاا   نییتب  در  را  انیاب  ةنحو  در  کوهن  یساااینومبهم  از  جنباه  نیا  رابنادیفاا
:  سااد ی نویم و  دهدیم قرار  یبررساا  مورد  کوهن  آرار  در  ی.50فیتوصااع  و  یا.49هیتوصااع
 با  جانیا  در  ایآ که  کندیم  زدهشاگفت مرا  پرساش  نیا  خوانم،یم را  کوهن[  آرارِ]  زمان  هرع

 ایا و کناد  عمال چگوناه  دیاگویم  دانشااامناد  باه کاه میامواجاه یشااانااختروش  یهااهیاتوصااا
  .ی علم ع  عمومااً  کاه  ییهااتیافوااه  و  51ابااناهیاارز ةمؤهفا هر  از جادا  دهاد،یم  ماا باه یفیتوصااا

  مساائل  ةدربار فهم  قابل  و  روشان  یپاساا  کوهن  یهانوشاته  من نظربه  شاود یم  دهینام
  بادان  ترشیب  کاه  اسااات انیاب  از یابنادهیفر  روش  و  راه  نیا.  دهادینم  ماا  باه  شااادهمفرح

  کهآن  یجابه  د،یکنیم  ا وا  متقلبانه  را  خود  خوانندگان  شما  که  دارد  قتیحق  نیا  و  موترضم
  نی چن  کوهن  یی دوپهلوگو  کاه  زنمیم  حادس  من  . ...دیاکن  متقااعاد  را  آنهاا  دیاکن  تالش
  ببرد.  بهره  شیخو  52یغااتیتبل  یهااقوه  از  یکاامل نحوِباه  خواهادیم او کاه  شاااودیم  دهیافهم
(Feyerabend, 1970: 197-199  .)خوانندگان  ایآ  کندیم  ادعا  کوهن  که  گونه  همان  حال  

 از  یعمد  یزیآودسات  ،یساینومبهم  کردیرو  اخذ  کهآن  ای و  انددهرک  ریتفسا بد  را او  آرارش،
 را  خود  باواهد که  زمان  هر تا  ابدی  دسات  شیخو  اهداف  به  بتواند  قیطر  نیا  از  تا اسات او
 دهد  قرار یامن ریمس در ینینشعقب با
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  یهاا مؤهفاه  یمورف  باا  او  کاه  مقاام  دو  زیتماا  موافقاان  نقادِ  نیا  از  پ   کوهن(  دو
  یرهن   را  علم  و  برده  نیب  از  را  علم  تیاعقالن  و  اقتادار  ،یعلم  یداور  مقاام  در  یرمورفتی 

  داندیم  مردود  را  اتهام  نیا  کوهن.  کندیم  ینینشعقب  خود  نیناست  دگاهید  از  است،  کرده
 نیب  گروه  نیا  که  دهدیم  پاساا  نیچننیا  و  دانساته،  یرهن را  علم  ز،یتما  نیا  نقد  با او که
 یامر  یموناا  باه زین  گااه  و  ینیع برابر در  گااه  یرهن  اناد کرده  خلط  .یرهن ةواژع از موناا دو
 اساات  آن  کوهن  خود  مثالِ.  ندارد  وجود  آن  مورد  در  یداور  امکان  که  رودیم  کاربه  یروق
 برداشت  گونه  دو  د.،یآیم  خوشم  رینظیب  53یِبازار  لمیف  نیا  از: عکه  گزاره  نیا  مورد  در  که

 اما. ساتین  بحث قابل  و اسات  یروق  یبرداشات که  دارد دوسات  را لمیف  او کهنیا.  دارد  وجود
 (.Ibid, 1977: 337) است تأمل و بحث قابل لم،یف بودن یبازار خصو  در او حکم

  دانشامندان  ةقیسال و  رو   هرچند.  دارد را  اعتقاد  نیهم  یعلم  یهاهینظر  ةدربار  کوهن
 کاه دارناد  یموقوه  و بحاث قاابال  احکاام و  هاامؤهفاه آنهاا اماا  دارد،  دخااهات هااهیانظر  انتااا  در
  توانیم  آن  با که اسات  ییهاارزش از  یکی  موما  حل  توان  مثال،  یبرا.  ساتندین  یروق  گرید
 یشاتریب  ییتوانا  از  موماها  حل  در که  یمیپارادا  کوهن  نظر از  هذا  شاد   دور  ییگراینساب  از

 که  ییارهایمو  فاًرصا  ندارد  وجود  یلیده  پ .  دارد  یبرتر  هامیپارادا  گرید  بر اسات،  برخوردار
 از.  میده  قرار  مدنظر راه  ینقشاه و  اهگو  عنوانبه  را  شادهمفرح  زیتما  نیا  موافقان  یساو  از

  ،ی ساتیز شارفتیپ  چونهم  ،یعلم شارفتیپ  شاوندیم  باعت  تنهانه  ارهایمو  نیا  کوهن، نظر
  توانیم  ارهایمو  نیا  اساااس  بر  یحت  بلکه  باشااد  ریناپذبرگشاات و  هیسااو،ی  یندیفرآ
 (.Ibid, 1970a: 206) دانست نیشیپ یهاهینظر از برتر را دیجد یهاهینظر

  موتقاد  گااهچیه  کاه کنادیم ادعاا یدرساااتباه خود  از  دفااع در کوهن جاانیا در ن،یبناابرا
  هاهینظر  رشیپذ  در  لیدال  نقش  و  دارند  یکساانی  یمورفت تیوضاو  هاهینظر  ةهم که  نبوده
 یاقیسا  در  کوهن که  رسادیم نظربه  گونهنیا ناسات نگاه  در.  شاناسادینم تیرسام به  را
  یهاا میپاارادا  ةهما  نیب  مشاااترک  و  اناهیاگراواقع هااآن  کاه  کنادیم  یمورف  را  ارهاایامو  نیا

  یا ی فراتار  منفق  ،ی  ةارائ  به  او  که  نمود  برداشت  گونهنیا  توانیم  که  ینحوبه  اند یعلم
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  شااانهیاندساااده  و خام  او از  یریتفساا  نیچن  اما.  اساات حاکم  یمیپارادا  هر بر  که  دارد  باور
  یها هینظر  نیب  مشااترک  یهاارزش  عنوانبه  را  تینیع  یارهایمو  کوهن  کهآن با.  اساات
  نی ا  رسااادیم  نظرباه  کاه  کنادیم  مفرح  را  یمالحظاات  و  ودیق  اماا  کناد،یم  یمورف  یعلم

 او  روش که،  مونا  نیا به.  کندیم  لیتبد  یشااصا  یحت  و  یایتار  یارهایمو به  را  هاارزش
  یارها یمو از  یفهرسات ةارائ  به  ،ییگراینساب  موضاع  از فرار  یبرا  ابتدا  در که اسات  یاگونههب

 و  یرمورفتی   یارهایامو به  ارهایامو  آن  فیتضاااو  با بواد  و.  پردازدیم  یمورفت  و انهیاگراواقع
 باه  را  خود  موضاااع  دوبااره ارهاا،یامو  آن  رد  ایا  قبول  در  یعلم  ةجااموا  یهاامیپاارادا  دخااهات

 .کشاندیم ییگراینسب گاهیجا

  در  یشاااصاا  یهامؤهفه و  یرمورفتی   یهاارزش  تینها  در که  اساات  موتقد  کوهن
  در یمورفت  یارهاایامو از دیاباا چگوناه و قیطر چاه  باه  کاه  پردازنادیم  نقش یفاایا باه باارهنیا

 ،ی اسات  ممکن بیرق  یةنظر  دو نیب  از:  مثال  یبرا.  میینما  اساتفاده  یداور و  هیتوج  مقام
  در.  دهد  قرار  پوشاش  تحت  را یشاتریب  ةگساتر  آن،  مقابل یةنظر  زمانهم  و  رتقیدق  هینظر
 و  تیاوهو  موجب  تا  ندارد  وجود  خا   اریمو  ،ی  حیترج  در  مشا   یاریمو  یموارد  نیچن
 و  یشااصا  تواندیم  متوارض،  یارهایمو  نیا  نیب  افراد  انتاا   هذا  شاود   هینظر  ،ی  یبرتر

  مشاترک  یارهایمو  وجود به  ظاهر  در  کوهن  اگر  پ (.  Ibid, 1970b: 262)  باشاد  متفاوت
 نگاه  از  رایز  اسات   رفتهیپذ را  علم  تیعقالن  و  تینیع او که ساتین  آن  شیمونا  دارد،  توجه
  نیی تو  و  فیتور  موجود علوم  باا مفاابق  و کننادیم ریییتغ  یعلم  تحوالت  باا  ارهاایامو آن یو
  در را  شیخو  ییگراینساب موضاع  و  دیگویم  ساان  دوپهلو و مبهم  هنوز او  بلکه.  شاوندیم

 و  مساتقل تیواقو  رشیپذ  نیب  تضااد  هذا،.  کندیم  حفظ  خود  یانهیگراواقع  ساانان  هیساا
 (.Sankey, 1993: 764) نشد برطرف کوهن دگاهید در گاهچیه آن انکار

  زی تماا   موافقاانِ  اِشاااکاال  کاه  اسااات  آن  کنادیم  جلوه  شاااتریب  جاانیا  در  چاهآن  اماا
 جهات  در  یمنفق  یارهاایامو  از  شیخو  آراار  در  هنوک  کاه  ساااتین  نیا یداور/یگردآور

 از  کتا  هر او  که اسات  آن  آنها  اِشاکال  بلکه،.  اسات  اوردهین  انیم  به  ساان  هاهینظر  رشیپذ
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  یاسااتقاله   خود  از که  کرده  یمورف  میپارادا  به وابسااته را  هاآن  گفته،  سااان  ارهایمو  آن
  ندیفرآ  در  یعلم  ةجامو  چنانهم  اهگو،  نیا  در.  ابندییم  نیّتو  یعلم  ةجامو  توسااط  و  ندارند
 از  ییرها یبرا  یحلراه نتوانساته  هم  هنوز  کوهن  هذا،.  دارد  مفلق  ینقشا  هاهینظر  انتاا 
 که  موتقدند  کوهن  نیمفسار از  یبرخ که روسات  نیا از.  کند  دایپ  زیتما  نیا  موافقان  اِشاکال
  شهیهم  و  جاهمه  استداللع  کوهن  خود  نظر  از  و  است  او  دگاهید  انیبن  و  شهیر  ییگراینسب
 (.156: 138۴ باکالم،یز) دارد. یقرارداد یخصلت

  مقامع و  54م.یتصاام  مقامع  انیم  مقام،  دو  زیتما  نقد  در  کوهن  رساادیم نظربه( سااه
 یبرا  سااازساارنوشاات  یهاشیآزما  کهنیا بر  کوهن  یمدعا.  اساات  کرده  خلط  .یداور
  محقق  میتصام  در  یرفترموی   یهامؤهفه  یاررگذار و  ندارد یاسااسا  ینقشا  یعلم  ماتیتصام
  زی تماا  در  یشاااکااف  و  خلال  بااشاااد  هم  درسااات  اگر  یحت  ه،یانظر  ،یا  انتااا   یبرا

  دارناد تولق  یگردآور مقاام  باه  کاه  یعلم  مااتیتصااام رایز.  کنادینم  تاادیا  یداور/یگردآور
  ماتیتصام  تادیا  اهبته.  گرید  زیچ  یعلم  ماتیتصام  خصاو   در  یداور و اسات  زیچ  ،ی

  یعلم   ةمشاغل  ،ی جوانب  تمام  درک  درصادد  اگر  اما ت،اسا  یعلم  تیفواه  نوع  ،ی  یعلم
  رشی پذ  ای  رد  موجب که  یلیدال  هم و  میتصاام  تادیا  یهامؤهفه  هم  توأمان  دیبا  م،یباشاا

  می تصام  میبتوان  قیطر  نیا  از  تا  میده  قرار  یبررسا و  مفاهوه  مورد را  شاوندیم هینظر  ،ی
  در ما.  میکن  یابیارز و  لیلتح  یدرساتبه  را  2T  یجابه 1T  یةنظر  اتاار یبرا  دانشامند  ،ی

 به را  دانشامند  میتصام که  یلیدال  ایآ  که میهسات  مسائله  نیا  حیتوضا  یپ  در  یداور  مقام
  می تصاام  مقام  در  کهیدرحاه  اساات   یرفتنیپذ  و  ریپذهیتوج  داده،  سااو   1T یةنظر  اتاار

  انیم  زیتما  توانیم ساات،ین  خود  میتصاام یبرا  یلیدال  نیچن  نیا ةارائ  به  ملزم  دانشاامند
 میتصام  مقام  در  پرساش.  نمود  فیتوصا  پرساش  گونه  دو  با را  یداور  مقام و  میتصام  مقام
 :اسات  نیچن  یداور  مقام  از  پرساش  اما  کند .،یم  انتاا   را X،  1T  چراع  :اسات  گونه  نیا
  در که میباشا واقف  دیبا ما  هذا،. اسات .  یموجه  لیدال  یدارا  X  توساط  1T  انتاا   ایآع
-Siegel, 1980: 309:  ن،) اسات  یداور  مقام از  جدا  میمتصا  مقام  ندیفرآ  ،یعلم  تیفواه
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312.) 

  یعلم   تحوالت او  که  شاودیم  منتر  علم  یایتار  و  یجمو  ابواد به  کوهن  توجه(  چهار
  تیاتقو  باا  کوهن(.  Psillos and Curd, 2008: 22)  کناد  یمورف  یرعقالنی   یامور  را
 بحاث  نیگزیجاا را(  یوردآگر مقاام باا  مرتبط) 55علات  از بحاث تاا کرد  تالش یرونیب  کردیرو
  یعلم   یبااورهاا  صاااد  لیادال  از  میباواه  اگر  و  کناد(  یداور  مقاام  باه  متولق)  56لیاده  از

  توانینم  م،یکن توجاه یعلم  یبااورهاا  تحقق یجمو علال باه  صااارفااً  و  میکن  نظر صااارف
 و  دارند  یجمو  علت  زین  یااسافوره  یباورها  رایز  نمود   حادیا  علم  و  اسافوره  نیب  یکیتفک
  یپوشاچشام  یعقالن  روش  از  اگر.  باشاند  اجماع  مورد  خا   یادوره  در اسات  ممکن  یحت
  در که اساات  آن  دارد  دانشاامندان  سااانان با  زیآمجنون  سااانان  که  یتفاوت  تنها م،یکن
 تیاقل  در  کهآن  لیده  به  صارفاً  وانگانید  راسال  ریتوب به  و  ندارد  وجود  یاجماع  آنها  رامونیپ

 که گرفت  را  تهینت  نیا  توانیم  کوهن  دگاهید  از  رو،نیا  از.  شااوندیم  ساارکو   هسااتند،
 ،ی  ةقاعد  اعتبار  که  داد  قرار  مدنظر  دیبا  اما  اسات،  ارزش  نیباالتر  جمع، ،ی  در  تیعضاو
  نی ا به.  ندارد  یبسااتگ  کنند،یم  رفتار  آن با  مفابق که  یافراد  توداد به  وجهچیه به  ند،یفرآ
  قواعاد  نیا  از علال  در  زانیم  چاه  تاا  منادقادرت  و کاارآماد ینهاادهاا  کاه نادارد  یبساااتگ  هم

 مانند)  دهایبا  از  یبرخ  اعتبار  اگر  دادیم  رخ  یاتفاق  چه  دیکن  تصااور  حال.  کنندیم  اسااتفاده
  یعمل   تحقق به واقع  در...(    و  یمنفق  قواعد  ،یشااناختروش  اصااول  ،یاخالق  قواعد  اعتبار
  یمتفاوت   روند  از که  ک   هر  صاورت  نیا  در.  بود وابساته  هاآن  یایتار  رشیپذ به  ای  ها،آن
  آن  اعتبار  افراد،  از  یامالحظه  قابل  توداد  کردن  متقاعد  با صارفاً  توانساتیم  کرد،یم  دفاع
  شااود،  روش  و  هیتوج  نیگزیجا  اجماع  اگر(.  Feyerabend, 2006: 619)  دهد  نشااان  را
  نی ا  در  علم  از  دفاع و.  شاودیم  تیمشاروع کساب  یبرا  یراه  زین  گرانید  دادن  بیفر  یحت

  رفتاار گوناهنیا هماه  کاه  لیاده  نیا  باه  کن، رفتاار  گوناهنیا:عکاه شاااودیم  هصاااخال جملاه
 و  یاایاتااار  یکاردهااایارو  گافاات  تاوانیما  انیااپااا  در(.  Ibid, 1995: 316)  کانانااد.یما

 کرده  تادیا  علم  ةفلساف  و  علم  اِیتار  در  یدیجد  اندازچشام  کهنیا با  کوهن  یشاناختجاموه
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  یهاا بحاث  نیگزیجاا  توانادینم  دارد کاه  یتیاهم  تماام باا  دیاجاد انادازچشااام نیا اماا اسااات،
 .باشد یعلم یهاهینظر روش و تیعقالن رامونیپ یلیتحل و یهنتار

 گیرینتیجه

  مشاا   یرگذاریمسا  با یابرنامه  را  یداور  مقام  و  یگردآور  مقام  انیم  زیتما  کوهن
  شاادهنییتو  شیپ از  یتمیاهگور ةارائ  دنبالبه که  داندیم  گراهاابفال  و  گراهااربات جانب  از
 قبول  قابل  و  سودمند  یِسازآلدهیا  ،ی ستین  قادر  یحت که  یابرنامه.  است  علم  ةفلسف  در
  یگردآور  مقاام باه  مربوط  مالحظااتِ:عکاه  خود اصااالِ نیا یمبناا بر  او. کناد  تاادیا علم در

 ةفلساف  در  یداور/یگردآور  زیتما  اخذ  نقد جهت  در  یلیدال  ،..اسات  یداور  مقام  با  مرتبط
  همواره  ناادرسااات، آموزش  لیادهباه  ز،یتماا  نیا  مقوّماات  یمبناا  بر.  1:  کنادیم  حمفر  علم
(  ی داور)  ماتیتصام  یبرا  ییاهگوها  عنوانبه  ساازسارنوشات  یهاشیآزما که  شاودیم  گمان
 و  تیخصااوصاا  حِیتوضاا به  ندرتبه  روش،  نیا  در که  یصااورت  در  شااود،یم  یمورف  یعلم
  ندیفرآ  در امر  نیا و.  اسات  نهاده  ارر  یداور  و  میتصام  در که  شاودیم  پرداخته  ییهانهیزم
  نادِیفرآ  یِساااازسااااده  لیادهباه  یداور  مقاام  ز،یتماا  نیا  در.  2.  اسااات باارانیاز  یورزعلم

 باه  یتوجه  و  پردازدیم  هیانظر  ،یا  قوت  نقااط  لیاتحل  باه  صااارفااً  ،یریگمیتصااام
  زی اتم  نیا  موافقان.  3.  شااودینم  بیرق  یةفرضاا تیقابل  ای  مدنظر  یةفرضاا  یهاتیمحدود
 هیتک  یتترب  لیدال و  شاواهد  بر  دیبا  تنها  یداور  مقام  در  موما،  حل  منظور به که  اندیمدع
 را  آن  حال و  نادارناد  توجاه  تترباه باه تنهاا نظر  مورد  یموماا  حال  در  محققاان  کاهیدرحااه  کرد،
  گونهچیه  رو،نیا  از  دانند یم  ممکن  آن  قواعد قاهب  در و  میپارادا  اعتبار  دانساتنِ  مفروض  با
 از  یفیتوصاا  یمنظرها  ییِجدا  کوهن.  ۴.  ندارد  وجود  یداور  مقام  در  یتترب  یکنندگنییتو

  در که  ردیگیم  نظر  در  اهمثلضار   ،ی  عنوانبه  صارفاً  یعلم  تیفواه  روند  در  را  یزیتتو
  برخالف.  5.  هسااتند  دهیتندرهم  دو  نیا  تهینت  در و  سااتین  تیمقبوه  یدارا  یعلم  ندیفرآ

. ساااتین یقفو  و  راابات جینتاا یدارا یداور  مقاام در علم  ،یوردا/یگردآور  زیتماا موافقاان
 .کنندیم رییتغ و لیتود اصالح، یدرپیپ مقام نیا در هاهینظر همواره بلکه،
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  خلط   و  ییگرای نسب  کردیرو  اخذ  به  متهم  ،ی داور/یگردآور  زیتما  مقوّمات  نقد  از  پ   او
  ی جابه   ن.یی تبع  از  بحث  در  خلط  ن، یهمچن  و   .یداور  مقامع  و  م.یتصم  مقامع  انیم
  ان یب  ییگرای نسب   اتهام  به  پاسا  در   ی و.  شودی م   زی تما  ن یا  موافقان   ی سو  از   علم   در   ل. ی دهع
  به   را   او   اندنکرده   فهم   ی درستبه   را   ش ی هادگاه ید  چون   گروه   ن ی ا  کهن یا.  1:  کندیم

  ق یر ط از  تا است تالش  در  کوهن  خودِ م یموتقد ما که،آن   حال. کنندی م  متهم یی گراینسب
  به  بتواند آن ةلیوس به که  است ی عمد یزیآودست   یجستتو در  ی سینومبهم  کردی رو اخذ

  قرار   ی امن  ری مس  در  ینینشعقب   با   را  خود   باواهد  که  زمان  هر   تا   و   برسد  ش یخو   اهداف 
  یبرا  زی تما  نی ا  موافقان   ی هاچارچو    و   ارهای مو  از   صرفاً  ما   تا   ندارد   وجود   ی لی ده.  2.  دهد
  انستام،   دقت،  چون  یی ارها یمو  از   توان ی م  بلکه، .  میکن  استفاده   علم   ر د  یداور   و   هیتوج
.  میر یگ  بهره  علم  تِینیع  و  اقتدار  حفظ  منظور  به...    و  موما  حل   توانِ   ،یسودمند  ،یسادگ 
  ل یده  تواندی نم   اند،دهی نفهم  ی درستبه   را  کوهن  یهادگاه ی د  افراد،  کهن ی ا  صرف  سو،، ی  از  اما
  در  یسینومبهم  سب،  به  یتوجه   کوهن  رای ز  باشد   ییگرا ی ب نس  از  ییرها   یبرا  یمتقن

  ددورگونه   یکردیرو   ،ییگرای نسب  از  زیگر   ی برا  کوهن  گر،ید  ییسو  از.  ندارد   خود  آرار  نگارش
  ی مورف  را  انهیگراواقع  و  یمورفت  یارهایمو   از  یفهرست  که،  مونا  نیا  به.  کندی م   اتاار  را
  ی ارها یمو  به   ارهای مو  آن   فی تضو  با   سو  .  برهاند   ی یگرای نسب  از   را   خود   ابتدا   در   تا   کند یم
  دوباره   ها،آن   رد  ای  دیی تأ  در  یعلم  ةجامو  یهام یپارادا   نقش  بر  د یتأک  و  یشاص   و  یرمورفتی 

  ن ی ب  یخلف   ز، ی تما  ن یا  نقد   در   کوهن .  3.  کندی م  ، ینزد  یقبل   یی گرا ی نسب  گاه یجا  به  را   خود 
  ی هامؤهفه   چون   کندی م   فکر  او   که   مونا  ن یا  به .  است  کرده   . یداور  مقامع  و   م. یتصم  مقام ع
  است  ی ل یده ن یا  هستند،  نی آفرنقش   ه ینظر  ، ی  نش یگز یبرا   م یتصم  اتاار   در  ی رمورفتی 
  نشان   صرفاً  ان،یب  ن یا   با  او  کهی درحاه.  شود  واقع  رش یپذ  و  قبول   مورد   مدنظر   یة نظر  تا
  و  هستند   .ی دآوررگ   مقامع   با  ارتباط   در   م. یتصم  مقامع  با   مرتبط   یهامؤهفه   که  دهد یم
  علت   از  بحث  کوهن  مانندبه   میباواه  اگر .  ۴.  ندارد   یعلم  .ی داور  مقامع  به  ی ربف  نیا
  به  تنها  و  میبنشان( هیتوج  مقام  با مرتبط ) ل یده  از  بحث  یجابه  را ( یگردآور مقام  با مرتبط )

  علم   و   اسفوره   ان یم  ی کی تفک  بود   م یناواه  قادر   م، یکن  توجه  ی علم   ی باورها  ی جمو  علل 



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   112

  در  است   ممکن   ی حت   و   اندی جمو   علت  ی دارا  هم   یااسفوره   ی باورها  چون .  میینما  تاد یا
  ه یتوج  و  ل ی ده  از  بحث   نی گز یجا   اجماع   اگر  گر، ید   ی سو  از.  باشند  اجماع  مورد   خا    یادوره 
  ی برا  یی جا  اگر   مونا،  ن یا   در   بود    خواهد   تیمشروع   یدارا  هم   گرانی د  دادن ب یفر  شود، 
  قدرت   به  علم   میتسل   یمونابه   امر  نیا   باشد،  داشته  وجود(  یور گردآ  مقام)  یشاص   التیتما
  یة نظر  ر یی تغ  و   گرفته  شکل   ی فکر  رهبران   توسط   نگاه،   نی ا  در  ی علم   ة جامو  ی داور و  است

  ی مورفت  یهامالک   تنها  که،ی حاه   در   گرفت،  خواهد  قرار  انهیعام  ی شناسروان   موضوع 
  م یباواه  اگر   ته ینت  در.  دارند  ی رسازگا  درست   ی شناسروش  اتیمقتض  با   یداور  شمولجهان 
  ی فروپاش  و  یی گراینسب  ی سو  به  را   گام  نی اوه  میر یبوذ  را  یکوهن   ی کنندگن یی تو  عدم
 .میاموده یپ  یعلم  تیعقالن

 هانوشتپی

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

6.  Eureka ی  دهد یم  رخ  یتیموفق  ای  گرفته  شاکل  یعلم  یکشاف  آن  در که  یهحظه، 

: منبع  توجه  قابل  و زیانگ  تانیه تتربه  ،ی  (گساترده  یکاربرد  در)  باش اههام  یهحظه
https://en.oxforddictionaries.com)). 

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

 



احمد عبادی و محمد امدادی ماسوهه() یداور/ی گردآور زيتما از  گذار و کوهن   113  

 
13. Karl Popper   

 یسااو  از که اساات  یاصاافالح(  rational reconstruction)  یعقالن  یبازساااز  .1۴

 (The Logical Structure of the World)  جهان  یمنفق  سااختار  در رنپکا

(Carnap [1928]1969: v)  یبازساااز   طرح  با کارنپ.  گرفت  قرار  اسااتفاده  مورد  
 از.  دانسااتیم  ینیقی  ادیبن ،ی به  مورفت  یهمه  لیتحو را  فلساافه  یفهیوظ  ،یعقالن

 که(  given)  شادهداده  یحسا طیبسا  یهاتتربه  از  اساتفاده  با داشات  قصاد یو  رو،نیا
 مورفت  یبرا  متقن و  داریپا  یاشااهوده  تادیا  به ساتندین  یسااختگ و  دارند  یرونیب  یمنبو

 .سازد یاتیعمل را انیگراتتربه ینهیرید طرح بتواند قیطر نیبد تا دینما مبادرت
  دهآم  ییهاتفاوت  با  دانان،فلسافه  نزد  و  یفلساف کتب  در  آنها، بیترت  و  مقوّمات  نیا  رکر  .15

 .اندشده قیتلف یمفهوم قرابت لیدهبه مقوّمات نیا از یبرخ جانیا در. است
16. processes 
17. descriptive 
18. normative 

 از که  گردد  یبرم  ومیه  عبارت  نیا به  یا هیتوصا  ومنظر  یفیتوصا  منظر  تفاوت  شاهیر  .19

 :Hume[1738]1978)  گرفت  تهینت (ought) د.یباع  توان  ینم(  is) اساات.ع

469-470.) 

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

  شی کااوناد  برهاان  کرد،  ارباات  را  نیزم  حرکات  کاه(  Foucault)  فوکو  آوناگ  کوهن،  .26

(Cavendish  )زویف  یریگاندازه و  یگرانشاا  یجاربه  مورد  در  (Fizeau  )ساارعت  از 
 



 1399 تابستان، 62 ، شمارة16سال  ، حکمت و فلسفه   11۴

 

 یبرا  خو   لیدال  عنوانبه  هاشیآزما  نیا  از  ییهامونهن را  هوا و  آ   در صااادا  ینساااب
 (.Kuhn, 1973: 327) کندیم یمورف یعلم یهاگزاره یداور

27. uncertain 
28. 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 

  ،( Henri Becquerel)  بِکرِل  یهنر  توسااط(  radioactive)  ویواکتیراد  کشااف  .۴2

 Friedrich)  کِکوهه  توساااط(  Benzene)  بنزِن  موهکول  یحلقو  سااااختار  کشاااف

August Kekulé )هستند اتیکشف گونه نیا از یایتار ییهانمونه...  و. 
43. relativism 
44. subjectivism 
45. neutral 
46. adequacy 
47. autonomy 
48. ambiguity 
49. prescription 
50. description 
51. evaluative 
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52. propagandistic 
53. potboiler 
54. context of decision 
55. cause 
56. Reason 

 مناب  فهرست

ناسا معرفت  .(138۴. )دیساو  باکالم،یز   ،نبورا ياد مکتب  نقد  و  طرح:  یاجتماع  یشا

 . سمت تهران،

ذاسیا ق  .(1390. )نی المحسااا  ،یدریاح مقادم اپا ارادا یرينا اميپا   تهران،  ،یعلم  یها
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