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مقدمه

مسـئلۀ چیسـتی علم از دیرباز مورد توجه بسیاری از فیلسوفان قرار داشته و اکنون 
به معرفت هایی از گونه های خاص، مانند علم تجربی، نیز تسـّری یافته اسـت. این 
سـؤال بدیـن صورت طرح می شـود کـه ماهیت علم تجربی چیسـت و آیـا می توان 
فعالیت دانشـمند تجربـی را تولید نظریـه دربارۀ موضوع تجربی مـورد مطالعه اش 
دانسـت. به دنبال آن، این سـؤال مطرح اسـت که اگر دانشـمند در پی تولید نظریه 
است، پس نظریه چیست؟ آیا نظریه عبارت است از گزاره ای که به صورت موضوع 
و محمول صورت بندی و ارائه می شود؟ اگر چنین باشد که ساختار نظریه گزاره ای 
باشد، آیا برای تحلیلش باید به منطق گزاره ها تمسک جست و نسبت میان نظریه ها 
را در قالب نسبت میان گزاره ها در بستر منطقی جست وجو کرد؟ این نگاِه گزاره ای 
به علم و نظریه های آن به صورت سنتی و مرسوم دربارۀ ساختار علوم تجربی مورد 
توجه قرار داشـته اسـت و ابـزار جرح و تعدیل نظریه ها و بررسـی اعتبـار آن ها نیز 
همان ابزار منطق قیاسی - اسـتنتاجی اسـت و به واقع دانشمند مطابق این دیدگاه، 
چه در فرایند تولید نظریه و چه در فرایند جایگزینی نظریه ها، از ابزار منطقی بهرۀ 
فراوان می برد. اکنون این سـؤال پیش می آید که آیا ابزار منطق قیاسی - اسـتنتاجی 
تنها ابزار بررسـی نظریه ها و درپی آن بررسـی ماهیت علم و دانش است. چنان که 
خواهیـم دید، از همان آغاِز فلسـفۀ علـم )در آثار ِهنری پوانکاره، ادموند کاسـیرر، 
و تجربه گرایـان منطقی( سـؤال از چیسـتی علم به پرسـش در مـورد ماهیت اصلی 
سـاختار بنیادیـن نظریه هـای علمی تبدیل می شـود. آشـنایی فالسـفه ای همچون 
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پوانکاره، راسـل، شـلیک، و کارنپ با سازوکار شـکل گیری و عملکرد نظریه های 
علمـی، و دسـتاوردهای راسـل و فرگه در سـاخت ماشـین منطق جدیـد، در زمرۀ 
عواملی بود که توجه فالسـفه را به درک اهمیت سـاختار بنیادین نظریه های علمی 

جلب کرد.
بـا آغاز فلسـفۀ علم از اواخـر قرن نوزدهم، این تصور به وجـود آمد که می توان 
از منطق گزاره ها برای مدل  کردن سـاختار بنیادین نظریه های علمی اسـتفاده کرد. 
در این رویکرد، که با  عنوان رویکرد استاندارد یا نحوی شناخته شده است، نظریۀ 
علمْی مجموعۀ گزاره های صادق اسـت. به  همین  ترتیب، تا اواسـط قرن بیسـتم، 
اکثـر فیلسـوفان علم به دنبال آن بودند که نظریه ای منطقـی دربارۀ علم ارائه کنند و 
درصـدد فهم سـاختار منطقی نظریه های علمی و نسـبت میان نظریه ها و شـواهد 
بودند. به طور کلی در پی کشف روش شناسی ای بودند که با آن بتوان به مجموعه ای 
از قواعد و روش های کارِی دانشـمندان دسـت یافت. هـدف اصلی تحقیقات این 
عرصـه در آن دوران رسـیدن بـه نظریه ای کلی دربارۀ چیسـتی علـم و مالک تمیز 
آن از غیرعلم بود. با این کار، فیلسـوفان علم به الگویی دسـت  می یافتند که عمل 
 کردن مطابق آن الگو دانشمند را در چارچوب علم و کار علمی محفوظ می داشت 
و خروج از ضوابط و موازین آن نتیجه ای غیرعلمی را عاید دانشـمند می سـاخت. 
به واقـع، فیلسـوفان علـم، با تحلیل هـای خود از ماهیـت علـم و کار علمی، برای 
دانشـمندان نسخه هایی می پیچیدند که به آن ها دسـتور می داد چگونه رفتار کنند تا 

دانشمند بمانند.
از اواخـر دهـۀ 1950 گروهـی از فالسـفه، مانند سـوپس و ون فراسـن، به نقد 
رویکـرد نحـوی پرداختند و رویکـرد مدل -  نظریـه )model-theoretic( و نظریۀ 
مجموعه ها را جایگزین سـاختارهای منطق مرتبـۀ اول و گزاره ای کردند. در دورۀ 
معاصـر، رویکرد جدید )رویکرد سـمانتیکی به سـاختار نظریه های علمی( کاماًل 
فراگیر شـده اسـت و جیمز لیدیمن و اسـتیون فرنچ، در کنار بسـیاری دیگر، از این 
رویکـرد دفـاع می کنند. نکتـۀ مهم در مورد هـر دوی این رویکرد ها این اسـت که 
تالش می کنند سـاختار نظریۀ علمی را با استفاده از سیستم های منطقی - ریاضی 
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کاماًل انتزاعی، مثل منطق گزاره ها یا نظریۀ مجموعه ها، مدل کنند. سؤال این است 
کـه چطـور می توان بین این سـاختار انتزاعـی و جهان رابطه برقـرار کرد. مقبولیت 
طبیعت گرایانـۀ ایـن رویکرد به مدل  کـردن نظریه های علمی چیسـت؟ یعنی آیا در 
عالم طبیعت مغز دانشـمندان واقعًا نظریه های علمی را در چارچوب سیسـتم های 

منطقی مذکور مدل می کند و می فهمد؟ 
رویکـرد منطقی - ریاضی و صورت بندی انتزاعـی از نظریه های علمی به طور 
کامل موفق نبود و این مسئله به همین منوال باقی نماند بلکه به شکل دیگری تغییر 
کرد. با شـیوۀ مذکور نه تنها فلسـفۀ علم در عرصۀ علم شناسی توفیقی حاصل نکرد 
بلکه روزبه روز شـکاف میان دسـتورالعمل های فیلسوفان برای علمی بودن و آنچه 
در عمـل توسـط دانشـمندان علوم تجربی صـورت می گرفت افزوده شـد، تا جایی 
که علِم مورد نظر فیلسـوفان با علم مدنظر دانشـمندان تفاوت بسـیاری پیدا کرد و 
عمدۀ توصیفات و دسـتورات فالسـفه کفایت تجربی مناسـبی نداشـت و دانشمند 
کار خـود را آن چیزی نمی دانسـت که فالسـفه بیان می کردند. ایـن روّیه به مرور با 
انتقادات مختلفی مواجه شد، تا آنکه تقریبًا بعد از پاپر1 و انتقاداتی که به حدس ها 
و ابطال های وی وارد شـد فلسـفۀ علم به طور جدی وارد مرحلۀ جدیدی از حیات 

خود شد.
در این مرحله، فالسفۀ علم از برج عاج تجویز و حکم دهی دربارۀ کار دانشمندان 
پایین آمدند و برای تحلیل آنچه علم دانسـته می شد دست به دامان دانشمندان علوم 
تجربـی و تاریـخ علم شـدند و بـاور یافتند که کار علمـی را نمی توان بـدون ارتباط 
مسـتقیم با دانشمند و صرفًا به صورت انتزاعی و نظری درک کرد. همچنین، با این 
تحوِل نگرشـی، فلسـفۀ علم از جایگاه تجویزی خود خارج شـد و به توصیف آنچه 

علم خوانده می شد روی آورد.
به عنـوان نمونـه ای از ایـن تغییـر نگرش می تـوان به نظریـۀ کوون2 دربـارۀ علم 
پرداخـت. وی نشـان می دهد که تلقی رایج از علم و در نظر گرفتن رشـد انباشـتی 

1. Popper            2. Kuhn
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)cumulative( بـرای حرکـت علم تلقی نادرسـتی اسـت و اشـاره می کند که رفتار 
واقعی علم از عقالنیت مطرح شده در نظریه های فلسفی سنتی به دور است. کوون 
در کتـاب سـاختار انقالب هـای علمـی بارهـا از پارادایم ها و علم عـادی و انقالب 
علمی سـخن می گوید و با اسـتفاده از این مفاهیم مسئلۀ علم را به تاریخ علم پیوند 
می دهد. از نظر وی، علم عادی همان اسـت که اکثر دانشـمندان به صورت روزمره 
سـعی می کنند به حل آن بپردازند، و مسـائلش آن دسته از سؤاالتی است که گمان 
می کنند راه حلی دارد. علم عادی تالش می کند تا از مفاهیم مندرج در پارادایم بهره  
ببـرد و در حل آنچه پارادایم القا می کند که حل شـدنی اسـت بـه  کار گیرد. پارادایم 
در اینجـا به معنـی الگویی اسـت که الهام بخش اسـت و به لحـاظ عملی، جواب و 
فعالیت های علم عادی را هدایت می کند. در دورۀ علم عادی، اندیشه های بنیادیْن 
خدشه پذیر نیستند و پذیرفته شده اند و دانشمندان سعی می کنند با به کارگیری آن ها 
علـم عـادی را توسـعه دهند و به حل مسـائل نظری و عملی جدیدتـری بپردازند. 
گاهی نارسایی های تبیین ناپذیری در علم عادی بروز می کند که دانشمندان معمواًل 
آن را بـه ِاشـکالی در کار خـود ارجاع می دهند، نـه ایرادی مربوط بـه آن پارادایم و 
علم عادی. حال اگر این معضل مرتبًا تکرار شود، آن دسته از ایرادهای مسئله آمیْز 
مـورد توجه عده ای دانشـمنِد معمواًل جـوان قرار می گیرد و بـرای حل آن ها تالش 
می کننـد. تجمیع چنین نابهنجاری هایی در علم عادی باعث سسـت شـدن ایمان 
دانشـمندان بـه پارادایـم مـورد نظر می شـود؛ تا جایی کـه علم عادی دچـار بحران 
می شود و پارادایم قدرت رهنمونی خود را از دست می دهد. چنین وضعیتی به مرور 
باعث سسـتی اعتقاد به پارادایم موجود می شود تا جایی که، با شکل گیری پارادایم 
جدیـد، پارادایم قبلی اندک اندک فرومی پاشـد و علـم در وضعیت جدید پارادایمی 
مستقر می شود. این تغییر وضعیت از پارادایم پیشینی به پارادایم جدید تحولی است 
کـه کـوون از آن بـه انقالب علمـی تعبیر می کنـد. به عقیدۀ او، این سـاختاْر چیزی 
اسـت که به صـورت متوالی اتفاق می افتـد. یعنی علم از یک نقطـۀ پیش پارادایمی 
شروع و سپس وارد یک دورۀ پارادایمی می شود؛ تا مدتی آن پارادایم حاکم خواهد 
بود و سـپس، با بروز مشـکالتی تبیین ناپذیر در نظریه های بنیادین آن پارادایم، علم 
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عادی وارد مرحلۀ بحران می شود و با وخیم تر شدن اوضاع بحران تالش های حل 
بحران به شـکل گیری پارادایـم جدید می انجامد. کوون این پارادایم ها را نسـبت به 
یکدیگـر قیاس ناپذیـر )incommensurable( دانسـته و صحبـت از برتـری یـک 
پارادایـم بر دیگری را نادرسـت می شـمارد. چنین توصیفی از ماجرای علم اساسـًا 
وجود عقالنیت به معنای مصطلح را در پیکرۀ علم منتفی می داند و از تحوالتی در 
علم سـخن می گوید که بیش تر مبتنی بر ارادۀ دانشـمندان و تصمیمات آن هاست تا 

وجود معیارها و موازینی عقالنی در ورای آن ها.
در نمونۀ دیگری از این تغییِر نگرش به دیدگاه سـنتی در فلسـفۀ علم را می توان 
در اندیشـۀ فایرابنـد1 مالحظـه کـرد. وی بر این اندیشـه بود که تمایـزی بین علم و 
غیر علم وجود ندارد و اساسـًا ارائۀ چنین معیاری نادرسـت اسـت و به دست دادِن 
هرگونه معیار واحد و جهان شـمول دربارۀ عقالنیت نیز درسـت نیست و عقالنیت 
و حتی خود علم نیز رویکردی در برابر سـایر رویکردها هسـتند. وی معتقد بود که 
جست وجوی معیاری برای عقالنیت به منزلۀ افسار زدن به مردم به  شیوه ای عقالنی 
است. همچنین معتقد بود که هرگونه تالشی برای برقراری قاعده های روشمند در 

علم مانع خالقیت می شود. 
همان گونـه کـه تا به اینجا قابل حدس اسـت، با وجود تالش بسـیار زیادی که 
در ایـن عرصـه صورت گرفته اسـت، نه تنها فیلسـوفان علم موفق بـه ارائۀ توصیفی 
خدشـه ناپذیر از چیسـتی علـم و مـالک تمیز علـم از غیرعلم نشـده اند بلکه آرای 
ضد و نقیض فراوان موجب سرگشتگی بیش تر شده است و کماکان نیز ادامه دارد. 

با توجه به این روّیه، سه راه پیش روی فیلسوفان قرار دارد:
1. ادامۀ مسـیر گذشتگان و تالش بیش تر در بیان معیارهای عقالنیت و علمی  
بودن که، با توجه به سابقۀ طوالنی چنین مسیری، رسیدن به نتیجۀ امیدوارکننده 

قدری دور از ذهن خواهد بود.
2. بـا توجـه به شکسـت های متعـدد بیان معیارهـای عقالنیـت، چنین هدفی 

1. Feyerabend
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دسـت نیافتنی اسـت و مسیر منتهی به آن بن بستی بیش نیست. در این حالت، 
بـا انجام فرااسـتقرایی بدبینانـه )the pessimistic meta-induction(، باید گفت 
که اساسًا به دنبال ماهیت واقعی علم گشتن امری بیهوده است. چنین انکاری 
موجب نوعی نسـبی گرایی می شـود که بر اسـاس آن، مـالک علمی بودن یک 
نظریه موازینی مانند سادگی، کفایت تجربی، سازگاری درونی، و... است که 

مورد قبول جامعۀ دانشمندان است.
3 . شکست های متعدد تبیین عقالنیت و علم نشانگر اشتباهی بنیادین در طرز 
تلقـی رایج از این مفاهیم اسـت و تا این پندار اصالح نشـود این معضالت حل 
نخواهد شد. شیوۀ اصالح این تلقِی رایج و البته غلط از عقالنیت بهره مندی از 
دسـتاوردهای علوم شناختی است که به واقع راه حلی بین دو شیوۀ قبل است. 
در این شـیوه، نه سعی می شود که معیار عقالنیت به معنی مصطلح ارائه شود و 
نه، مانند شیوۀ دوم، نسبی گرایی تسلط می یابد تا، در نتیجۀ آن، گروه های دارای 
نظرهـای مختلف صرفًا دارای باورهایی متفاوت باشـند، نـه باورهایی غلط یا 
ناصحیح. این راه، مطابق آنچه گی یری مطرح کرده است، تمرکز بر فرایندهای 

شناختی است:

راه دیگـری برای اجتناب از نسـبی گرایی بدون وضـع موازینی خاص وجود 
دارد. ایـن راه تمرکز بر فرایندهای شـناختی اسـت. فرایندهایـی مانند آنچه 
در بازنمایـی و قضـاوت وجـود دارد )به عنـوان فعالیت هایـی شـناختی( و 
چنین چیزی )فرایندهای شـناختی( در میان همۀ دانشمندان مشترک است 

.)Giere 2010: 37(

به عقیدۀ گی یری، انسـان  توانایی شـناختی خود را در تعامل روزانه با جهان به  
کار می گیـرد. بنابراین هر نظریۀ شـناختی دربارۀ علم بایـد توضیح دهد که چگونه 
دانشـمندان، بـا به کارگیری این قابلیت هـا در تعامل با جهان، بـه طرح ریزی علوم 
جدیـد می پردازنـد )Ibid(. و در نظر گرفتن تعامل عّلی دانشـمندان و جهان صرفًا 
بـا تمرکز بـر فرایندهـای شـناختی امکان پذیر اسـت. بنابرایـن، چون دانشـمندان 
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دارای اسـلوب شـناختی یکسانی در اسـتنباط و قضاوت و نتیجه گیری هستند، از 
نسبی گرایی نیز جلوگیری می شود. 

بدیـن ترتیب، پاسـخ گویی به مسـئلۀ عقالنیت به کمک علوم شـناختی میسـر 
می شـود و علـوم شـناختی بـا شـناخت ماهیت متحـد و یکسـان قوای شـناختِی 
دانشمندان از دلبخواهی بودن رفتارهای شناختی دانشمندان جلوگیری می کند. بنا 
به پیشنهاد گی یری، فلسفۀ علم در واقع باید به عنوان شاخه ای از علوم شناختی پی 
گرفته شود و دانش ما را در مورد مبانی زیست شناختی و روان شناختی فرایندهای 
شـناختی مان به  کار گیرد تا تبیین کند که علم چگونه توسـعه می یابد و نظریه های 

خاص چگونه پذیرفته می شوند.
البته اینکه آیا می توان میان فلسـفۀ علم و علوم شـناختی ارتباطی تصور کرد به 
تحلیلی که از فلسـفۀ علم ارائه می کنیم بسـتگی دارد. اگر فلسـفۀ علم را رشـته ای 
مسـتقل بدانیم که هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ معرفت شـناختی بر تحقیقات 
تجربـی مقّدم اسـت و همچنین علوم شـناختی را نیز زیرمجموعـۀ علوم تجربی به  
حساب بیاوریم، آن گاه تحقیقات مربوط به عرصۀ علوم شناختی هیچ پیامد مهمی 
برای فلسـفۀ علم نخواهد داشـت و بدیهی اسـت که علوم شناختی ربط خاصی با 
فلسـفۀ علم پیـدا نمی کند. اما اگر علـم را، مانند آنچه تاگارد توصیف کرده اسـت، 
دارای ماهیتی بدانیم که بر اساس آن صحبت از عوامل تأییدی، ابطالی، احتمالی، 
تبیینی، سودمندی، و هیجانی )emotional( است1، آن گاه می توان گفت که فلسفۀ 
علم به منزلۀ یکی از شاخه های علوم شناختی است، زیرا عواملی مانند تأیید، ابطال، 
احتمـال، تبیین، سـود، و هیجان همگـی از عوامل دخیل در فرایندهای شـناختی 
هسـتند، یا برایند یک فرایند شـناختی محسوب می شـوند و دانشمند در هرکدام از 
ایـن عوامـل به نحوی دارای حالت ذهنی خاصی اسـت که در علوم شـناختی قابل 

.)Giere 1990: 419( تحلیل و بررسی است

1. برای مطالعۀ بیش تر در این باره، بنگرید به:
P. A. U. L Thagard, (2004), Rationality and Science. Oxford University Press, Ox-
ford.
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گی یـری فلسـفۀ علم و علوم شـناختی را بسـیار مرتبـط می داند و بـرای ورود 
علوم  شـناختی به فلسفۀ علم دو عرصۀ خاص را پیشنهاد می کند که عبارت اند از: 
بررسی چگونگی نحوۀ ظهور یک نمونۀ بارز )exemplar( در مدل ارائه شدۀ کوون 
 بـرای علم جهت حل مسـائل مهم علمی و همچنین نحـوۀ داوری دربارۀ آن نمونه  

.)Ibid: 420(
در این  راسـتا، روان شناسـان شـناختی علم، بـا وجود منازعـات مبنایی دربارۀ 
ارتباط میان فلسـفۀ علم و علوم شـناختی، با اتکا بر دستاوردهای معرفت شناختی 
حاصـل  از حـوزۀ فلسـفۀ علـم و نیـز بـا سـود بـردن از تکنیک های محاسـباتی و 
تکنیک های موجود در قلمرو هوش مصنوعی، به سـاختن مدل هایی از چگونگی 
انجام فعالیت های شناختی در ذهن دانشمندان و محققان مبادرت کردند. هرچند 
مدل هایی که تا امروز ساخته شده اند به وضوح از شبیه سازی تمام فرایندهای فکری 
دانشـمندان ناتوان هسـتند، با این حـال، دربارۀ این موضوع کـه چگونه می توان از 
چارچـوب مدل سـازی کامپیوتری به تفکر علمی نگریسـت بصیرت هایی اساسـی 
فراهم آورده اند. عمدۀ این مدل سـازی ها را می توان به سـه حیطۀ کار علمی مربوط 
دانست: الف( درک  و ارزیابی اطالعات علمی، ب( تولید دانش جدید، ج( انتشار 

دانش.
آنچه تا بدینجا حاصل شـد این اسـت که برخی  کوشیده اند از علوم شناختی و 
دسـتاوردهای آن در حل مسائل فلسفۀ علم و همچنین عقالنیت علمی بهره ببرند 
و اقدامـات فراوانـی نیز در این زمینه انجام داده انـد. اما باید گفت که بهره مندی از 
علـوم شـناختی برای بازبینی در مفهوم عقالنیت و نیـز جلوگیری از ورود به عرصۀ 

نسبی گرْی خود دچار ایرادهایی است که برخی از آن ها به این قرار است:
1. علوم شناختی به دنبال تحلیل شناختی کدام دسته از دانشمندان خواهد بود 
تا بتواند توضیح دهد که عقالنیت شناختی به چه معناست و موازین آن چه هستند. 
آیا صرفًا مشـغول فعالیت علمی و پژوهش تجربی بودن می تواند معیار خوبی برای 
این انتخاب باشد؟ در پاسخ باید گفت خیر؛ برای این امر حتمًا باید میان دانشمندان 
دارای صالحیت و سـایر افراد تفکیک قائل شـد و این امر مسـتلزم داشتن معیارها 
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و موازینـی برای این تفکیک اسـت. اکنون این سـؤال پیش می آید کـه این موازین 
چه هستند؟ چه کسی تعیین کنندۀ آن هاست؟ آیا تعیین معیارهای انتخاب دانشمند 
شایسـته شـکل دیگری از عقالنیت نیسـت؟ پاسخ به این سـؤاالت یعنی بازگشت 
به مسـئلۀ عقالنیت که چنین چیزی نیز به هیچ وجه مطلوب علوم شـناختی نیست 

.)Worrall 1998(
در پاسخ به این ایراد وارد بر راه حل شناختی مسئلۀ عقالنیت باید گفت که چنین 
اشکالی مبتنی بر جست وجوی عقالنیت به همان معنای مصطلحی است که علوم 
شناختی سعی در گریز از آن دارد و الزم است اشاره شود که علوم شناختی به دنبال 
تفکیک دانشمندان به دو دستۀ شایسته و ناشایسته نیست تا بتواند آن ها را موضوع 
کاوش شناختی خود قرار دهد بلکه به دنبال آن است که الگوهای شناختی مشترک 
را میان افرادی که مشـغول پژوهش اند کشـف کند و بگوید که این الگوی مشترْک 
نشـانگر ویژگـی عقالنیت اسـت و موازیـن چنیـن عقالنیتی همان شـاخصه های 
شـناختی ای اسـت که در الگوی مشـترک بیان شـده اسـت. با این تعبیر، فعالیتی 
عقالنی محسوب می شود که در چارچوب موازین الگوی به دست آمده باشد. البته 
باید پذیرفت که کشـف این الگوی مشـترک شـناختی میان اذهان دانشمندان خود 
دچار ابهامات فراوانی است. مثاًل اشتراک میان چه تعداد از دانشمندان مالک این 
الگوست؟ آیا کشف الگوی شناختی اصاًل امکان پذیر است؟ و سؤاالتی از این قبیل 
که باید پاسخ داده شود. اما چنین ابهاماتی راه را برای ایراد مطرح شده باز نمی کند.
2. اشـکال دیگـری که به تالش علوم شـناختی برای بازتعریـف عقالنیت وارد 
اسـت این اسـت که خود علوم شـناختْی علمی است تجربی و مبتنی بر نظریه های 
گوناگون که بعضًا ضد یکدیگرند و بهره مندی از علوم شناختی مستلزم اتکا به یکی 
از این نظریه های رقیب اسـت. حال سـؤال این اسـت که انتخاب میان نظریه ها و 
ترجیح یک نظریه بر نظریۀ رقیب طبق چه موازینی انجام می شـود؟ این موازین را 
چه کسـی تعیین می کند؟ چنین سـؤاالتی مجددًا نشـان می دهند که علوم شناختی 
برای بازتعریف عقالنیت نیازمند تمسک به معیارهای پیشینی برای عقالنیت است 

.)Ibid( و این به معنی بازگشت به مسئله و حل نشدن مشکل است
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بـا وجـود همۀ ایرادهـای ممکن به ارتباط میان علوم شـناختی و فلسـفۀ علم، 
توجه به کار فیلسوفانی همچون دنت، چرچلند، تاگارد، نرسیسیان، گی یری، و... 
می تواند نوید دهندۀ حرکتی مثبت و آتیه ای امیدوارکننده در این عرصه باشد. چنین 
تحوالتی نویدبخش آن است که علوم شناختی می تواند همان نقشی را در پیشرفت 
فلسـفۀ علم ایفا کند که منطق صوری در قوام بخشـیدن به فلسفۀ علم در دهه های 
نخسـتین قرن بیسـتم ایفا  کرد. با این تحوالت، می توان امیدوار بود که این رویکرد 
در فلسـفۀ علْم شـیوه  های نوینی را در پاسـخ گویی به عرصه های پژوهشی  از قبیل 
بررسی سرشت و ماهیت ذهن و پاسخ به پرسش هایی دربارۀ چیستی علم، اهداف 
شـناختی علم، روش های علم، توضیح قوانین و پدیده ها، تعهدات هستی شناختی 

علم، وضعیت مشاهده پذیری هوّیات علم، و مانند آن ارائه کند.
در این نوشتار، برآنیم تا با استفاده از توانمندی های به دست آمده در عرصۀ علوم 
شـناختی و عصب شناسـی به تبیین چیسـتی و چگونگی شـکل گیری نظریه های 
علمـی نـه در قالـب رویکـرد گـزار ه ای )مطابـق نظـر پوزیتیویسـت ها( یـا حتـی 
مدل -  نظریه )مطابق دیدگاه معناشـناختی ون فراسـن1، لیدیمـن2، و فرنچ3( بلکه 
در قالب مدل سـازی در شـبکه های عصبی و مطالعات تجربی مغز و رویکردهای 

عصب - محاسباتی بپردازیم.
اهمیـت ایـن تحقیـق در این اسـت که توضیـح می دهد چگونه علوم شـناختی 
با ورود به عرصۀ فلسـفۀ علم سـعی دارد تبیینی طبیعت گرایانه و غیرنسـبی گرایانه 
از شـکل گیری و ماهیـت علـم ارائـه کند و بیـان می کند که چگونه علوم شـناختی 
سـازوکار علم را در قالب کارکرد نظام شـناختی مغز و سیسـتم عصبی انسـان و با 
ابزارهای عصب - محاسـباتی مدل می کند و همچنین نشـان می دهـد که آیا علوم 
شناختی مشکل انتزاعی  بودن رویکردهای سنتی به علم را حل می کند و دیدگاهی 
واقع گرایانـه ارائـه می دهـد؟ آیـا علـوم  شـناختی می تواند بـا بهره منـدی از مبنایی 

طبیعت گرایانه در دام نسبی گرایی نیفتد؟

1. Van Fraassen            2. Ladyman            3. French
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البته، از آنجا که گسـترۀ مورد بحث در این زمینه بسـیار وسـیع اسـت، در این 
مجال بررسـی خود را صرفًا به تحلیل رویکرد پیوندگرایانۀ مدنظر چرچلند محدود 
خواهیـم کرد. به منظور تقریر اشـکاالت وارد به رویکرد سـنتی و گزاره ای به علم، 
در ابتـدای فصل اول نگرش پوزیتیویسـتی به سـاختار معرفت نظـری و گزاره های 
علمـی را بیان می کنیم و با مشـخص  کردن ویژگی های مهم ایـن رویکرد به نقد آن 
می پردازیم. سپس راه حل ضدواقع گرایانۀ ون فراسن برای اجتناب از گزاره گرایی را 
مطرح می کنیم و به طور مبسوط انتقادهای چرچلند به او را شرح می دهیم. در ادامۀ 
این فصل، روش چرچلند موسوم به پیوندگرایی را برای حل معضل گزاره گرایی مورد 
بررسـی قرار می دهیم و توضیح می دهیم که چگونه چرچلند می کوشـد با پیشـنهاد 
خود از اشـکاالت ایدۀ ضدواقع گرایانۀ ون فراسـن اجتناب و مشکل گزاره گرایی را 

نیز برطرف کند.
در فصـل دوم، ابتـدا پیشـینه ای تاریخی از رویکـرد پیوندگرایـی به عنوان فرزند 
محاسبه گرایی و حاصل انتقادات وارد بر انقالب شناختی اول ارائه می کنیم. سپس 
نشـان می دهیم که چگونه رشـد علم عصب شناسـی در کنار قّوت مدل سازی های 
ریاضیاتی به شکل گیری انقالب شناختی دوم منجر شد. در ادامه، به دلیل نزدیکی 
بسـیار زیـاد پیوندگرایی و  عصب شناسـی، به طـور مختصر به بررسـی فیزیولوژی 
اعصـاب خواهیـم پرداخت و نشـان خواهیـم داد که چگونه مدل سـازی ریاضیاتی 
شـبکۀ عصبـی مغز، تحت عنوان شـبکه های عصبی مصنوعی، توانسـت سـرعت 
مدل سـازی های شـناختی را بـاال ببـرد و بر قـدرت تحلیل چگونگـی کارکرد مغز 
بیفزاید. با ذکر این مقدمات، به بحث اصلی خود یعنی چگونگی استفادۀ چرچلند 
از پیوندگرایی برای حل معضل گزاره گرایی برمی گردیم و نشـان می دهیم که چگونه 
چرچلند از پیوندگرایی در فلسـفۀ علم سـود می برد و تعابیر جایگزین وی با اصول 
پیوندگرایانـه چـه خواهـد بـود. از آنجـا کـه چرچلند در همـۀ این مـوارد از نگاهی 
حذف گرایانـه دفـاع می کنـد، در ادامه به بیـان اصول حذف انگارانـۀ وی در حذف 
روان شناسـی عامیانـه خواهیـم پرداخـت و این دیـدگاه را مورد نقد و بررسـی قرار 

خواهیم داد.
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سپس به این مسئله می پردازیم که چرچلند با وجود توجه به ماهیت اجتماعی 
علم، آن گونه که در بخش فردی آن تا حدی مناسـب عمل کرده اسـت، نتوانسته از 
عهدۀ حصۀ اجتماعی آن برآید، و با اشارۀ مختصری به راه حل های موجود در مدل  

کردن جنبۀ اجتماعی علم، روش حل آن را بررسی می کنیم.
در فصل چهارم، به بررسـی این اشکال نظریۀ چرچلند می پردازیم که  به ِصرف 
مدل  کردن ساختار نظریه های علمی در قالب مدل های پیوندگرایانه نمی توان دربارۀ 
رابطۀ بین بازنمایی علم در شبکه های عصبی و واقعیت جهان خارج ادعایی طرح 
کرد، در حالی  که چرچلند این رابطه را مفروض می گیرد  و برای آن استداللی ارائه 
نمی کند. بعد از تقریر این ایراد می کوشیم تا این عیب را برطرف و رویکرد شناختی 

را به منزلۀ امتدادی برای واقع گرایی معرفی کنیم.



فصل اول
نظریه های علمی

1-1 ساختار نظریه های علمی
کارکـرد هـر نظریۀ علمی عبارت اسـت از توصیـف، تبیین، کاوش، سـاماندهی، و 
پیش گویی علمی. بدین ترتیب، فهم یک شـاخۀ علمی مبتنی بر فهم نظریه های آن 
علم است و کسی بر یک حیطۀ علمی تسلط می یابد که بر نظریه های مندرج در آن 
مسـلط شود؛ همچنین ارزیابی کار دانشـمند نیز بر اساس چگونگی مشارکت وی 

.)Craver 2008: 55( در تولید و آزمون و بازبینی نظریه های علمی انجام می شود
دربـارۀ چیسـتی نظریـه مطالعـات گوناگونـی صـورت  گرفتـه اسـت. از میان 
تحلیل هـای گوناگـوِن انجام شـده دربـارۀ نظریه هـای علمـی می تـوان بـه تحلیـل 
پوزیتیویسـت های منطقی از چیسـتی نظریه اشـاره کرد که در ادامه به بررسـی آن 

خواهیم پرداخت.

یتیویسم منطقی 2-1 نظریه های علمی از نگاه پوز
از جمله تحلیل های صوری نظریه های علمی می توان به تحلیل پوزیتیویسـت های 
منطقی اشـاره کرد که ملهم از رسـالۀ منطقی - فلسـفی ویتگنشـتاین اسـت. اهّم 

مباحث این رساله تحت عناوین ذیل می گنجد:
1. جهان عبارت است از همۀ آنچه واقع است.

2. آنچه وضع واقع است )واقعیت( عبارت است از وجود وضعیت های امور.
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3. اندیشه تصویر منطقی امور واقع است.
4. اندیشه گزارۀ معنادار است.

5. )ارزش( گزارۀ تابع صدق گزاره های بنیادین است.
[P, ζ, N (ζ)] :6. صورت کلی تابع صدق عبارت است از

7. آنچـه دربـارۀ آن نتـوان سـخن گفـت بایـد درباره اش بـه  خاموشـی گذراند 
.)Wittgenstein 1994(

با دقت در موارد فوق درمی یابیم که دو مورد اول مربوط به نگاه هستی شناسی 
ویتگنشـتاین است. مورد سـوم پل ارتباطی میان هستی شناسـی و معرفت شناسی 
اوست و جهان را به اندیشه پیوند می دهد. مورد چهارم نیز پل ارتباطی میان اندیشه 
و زبان است و موارد پنجم و ششم به مباحث درون زبانی می پردازد و چگونگی بیان 
جمالت معنادار را مطرح می کند. مورد هفتم نیز که خارج از بحث است مربوط به 

بخش استعالیی نگاه اوست.
م، جهان مجموعه ای از واقعیت هاست که  بنا به تفسیر آیر از ویتگنشتاین متقدِّ
دربردارندۀ امور واقعی مرکب از اشیای ساده ای است که توسط گزاره های بنیادی 
مستقل از یکدیگر نشان داده می شوند. هنگامی یک جمله معنادار است که بر بیان 
گزارۀ صادق یا کاذب بنیادینی مبتنی باشـد؛ در غیر این صورت، باید آمیخته ای از 

.)Ayer 1982: 111-112( توزیع خاص گزاره های بنیادین صادق و کاذب باشد
م، شناخِت جهاِن واقع بر اساس  به عبارت دیگر، مطابق نگاه ویتگنشتاین متقدِّ
گزاره هایی معنادار است که صدق و کذبشان مبتنی بر مجموعه ای از اصول بنیادین 
م وی، معرفت به جهان واقْع صورتی گزاره گون دارد. است؛ بنابراین، در نگاه متقدِّ
تجربه گرایان منطقی این رویکرد را توسعه دادند و کوشیدند تا میان نظریه های 
علمـی و صورت بندی هـای منطق صوری ارتبـاط وثیق تری برقـرار کنند.1 مطابق 

1. البتـه بایـد بـه این نکته اذعـان کرد که از آموزه های رسـاله نمی توان نـگاه ضدمتافیزیکی ای را که 
پوزیتیویسـت ها به دنبـال آن بودند اسـتخراج کرد؛ ویتگنشـتاین در بنـد 6/522 به صراحت بیان 
می کنـد: »به راسـتی اموری هسـتند که نمی توان آن هـا را در قالب کلمات گنجانـد، آن ها خود را 

آشکار می کنند. آن ها اموری رازآلود هستند.« 
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این دیدگاه، نظریه دارای سـاختار زبانی متشـکل از دو بخش مشـاهدتی و نظری 
است. به عقیدۀ کارنپ -- یکی از اعضای اصلی حلقۀ وین -- محاسبه و استنتاج 
یا، به تعبیر دیگر، ریاضیات و منطق در فرایند سـاخت یک نظریه توسـط دانشمند 

نقشی اساسی بازی  می کنند:

فعالیت یک دانشمند دو بخش دارد: در یک بخش )عملی(، آزمایش هایی 
انجام می دهد و مشـاهداتی کسـب می کند. در بخش دیگر که نظری  اسـت 
نتایج مشـاهدات خود را به شـکل جمالتی صورت بندی می کند. سپس این 
نتایج را با نتایج سـایر مشـاهده گرها مقایسه می کند و سـعی دارد تا آن ها را 
در قالـب یـک نظریـه تبیین کند. او می کوشـد تا نظریۀ پیشـنهادی خود یا 
 شـخص دیگری را تصدیق کند و به کمک نظریه دسـت به پیش بینی می زند

.)Carnap 1939: 1-2(

کارنـپ، در تفسـیری دیگـر، قواعـد علمـی را گزاره هایی می داند که به شـکل 
منطقی در قالب یک گزارۀ شرطی بیان می شوند. به عقیدۀ وی، فرایند ساخت یک 
نظریه از مشـاهده آغاز می شـود و ما با مشـاهدات روزمره برخی از امور تکراری و 
منظم جهان را درمی یابیم و اگر یک پدیدۀ منظم را در همه جا و همۀ زمان ها و بدون 
اسـتثنا مشـاهده  کردیم، آن گاه این نظم را در قالب یک گزارۀ جهان شـمول به شکل 

.)Idem 1995: 3( ابراز می کنیم )منطقی )گزاره های شرطی کلی
از نظـر کارنـپ، یک نظریـۀ علمی مرکـب اسـت از: مجموعه ای از نشـانه ها 
)symbols( و قواعد برای به  دست آوردن دنباله ای از نشانه  های دارای صورت بندی 
نحوی درسـت )well-formed formula  ز. د. س = زنجیرۀ درست سـاخت(. از 
جمله نشـانه های زبانی می تـوان به اصطالحات منطقی و غیرمنطقی اشـاره کرد. 
مجموعـۀ اصطالحات منطقی مشـتمل بـر نمادهای منطقی اسـت، مانند رابط ها 
و سـورها و نمادهـای ریاضی مانند اعـداد و مشـتقات و انتگرال ها. اصطالحات 
غیرمنطقی خود به دو شـاخۀ مشـاهدتی و نظری تقسیم می شود. این اصطالحات 
نشـانه هایی هسـتند که نشـان دهندۀ هویات فیزیکـی یا خواص یا روابط هسـتند، 
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مانند »آبی«، »سرد«، »گرم تر از«، »پروتون«، و »میدان الکترومغناطیسی«. وی 
فرمول ها را نیز به چهار دسته تقسیم می کند:

1. جمالت منطقی که حاوی اصطالحات غیرمنطقی نیستند؛
2. جمالت مشاهدتی که حاوی اصطالحات مشاهدتی هستند، نه اصطالحات 

نظری؛
3. جمالت نظری محض که حاوی اصطالحات نظری هستند، نه مشاهدتی؛
4. قواعد تطبیق )correspondence rules( که هم اصطالحات مشاهدتی  را 

.)Murzi 2001( در بر می گیرد و هم اصطالحات نظری را

جدول 1. دسته بندی جمالت به زبان اصطالحات علمی
اصطالحات نظری اصطالحات مشاهدتی نوع جمالت

خیر خیر جمالت منطقی

خیر بله جمالت مشاهدتی

بله خیر جمالت نظری محض

بله بله قواعد تطبیق

نیگل نیز، تحت تأثیر بخشی از این نگرش، در کتاب ساختار علم1 نظریه ها را به 
دو بخش دربردارندۀ واژگان منطقی و فرامنطقی تقسیم می کند. بخش منطقی یک 
نظریه حاوی عملگرهای منطق مرتبۀ اول محموالت، سـورها، روابط این همانی، 
جهت قضایا و احتماالت است و بخش غیرمنطقی نیز شامل مؤلفه های توصیفی 
نظریه است. با  این  توضیح، کاِر نظریه به کارگیری استنباط های قیاسی و استقرایی 
بـرای منظم سـازی رابطۀ میـان مؤلفه های توصیفی اسـت. وی ایـن انتظام دهی را 

.)Nagel 1961: 90( استخوان بندی منطقی برای یک نظریه می داند

1. The Structure of Science




