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یِن مترجم در بارۀ شیوۀ نگارش یادداشت آغاز

0. درآمدی کوتاه
 من از سال ها پیش در آرزو و در تکاپوی تألیِف

 1( کتابی جامع در زمینۀ »فلسفۀ علم«، 
 2(»فرهنگ فلسفۀ علم«، و
 3( »فرهنگ جامع فلسفه«

 بوده ام، 
و امید داشــته ام با تألیف آن ها، فزون بر برآوردن نســبی نیازهای دلبستگان به 
فلســفه و فلسفۀ علم، کوششی در ِاستانده سازی نسبی برابر های پارسی برای 

واژاک1 های ذیربط در زبان انگلیسی نیز داشته باشم. 
با این که بسیار کوشیده ام تا  زمینه را برای هر دو گونه تألیف فراهم سازم، ولی،  
بــا کژرفتاری های    روزگار و بدکرداری ها یا بی  ِمهری های کســان، و همچنین 
درگیری در کارهای اجرایی و آموزشــی و پژوهشــی، تألیف آن کتاب ها دچار 
آشفتگی های بســیار شده اســت، چنان که اینک نیز افق های دستیابی به آن 

آماج ها چندان روشن و نزدیک نمی نمایند.
آشــنایی با مجموعۀ تألیفــی »Philosophy A - Z« - که کتاب های آن را  
شماری از استادان حوزه های گوناگون فلسفه، با دعوت و نظارت آلیور لیمن2، 
نوشــته اند و مرکز نشر دانشــگاه ادینبورا منتشر کرده اســت - آرزوی ترجمۀ 

1. برای گزینش این واژه نک. توضیحات من در »یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی واژه گزینی ها 
و واژه سازی ها«.

2. Oliver Leaman
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شایستۀ شمار هر جه بیشتری از آن  مجموعۀ درخوِر فضای آموزشی فلسفه در 
کشور را بر بسا آرزوهای دیگرم افزود.

 پس از آن دیدگان جان مشتاقم را به میدان نوشتارگان فلسفی دوختم تا  آیا 
رســد آن زمان که به ترجمه های شمار هر چه بیشتری از آن کتاب ها، با چند و 

چونی بایسته و شایسته، هر چه روشن تر شوند؟
 Philosophy« سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید خود من به ترجمۀ کتاب
of Science A-Z«، تألیف استاتیس پسیلوس، و همچنین ترجمۀ دو-سه کتاب 

دیگر از آن مجموعه )در رشته هائی که دلبستگی ویژه به آن ها دارم(، بپردازم تا 
دانشجویان آن رشته ها و دیگر دلبستگانی که چیرگی درخوری بر زبان انگلیسی 
ندارند متن های نسبتًا ِاستانده ئی را در آشنایی با مفهوم ها و واژاک های ذیربط، 
همراه با معادل های پارســی نسبتًا ِاستانده برای آن واژاک ها، در اختیار داشته 

باشند. 
اینک ترجمۀ نخســتین کتابی که در نظر داشــتم، با فرنام پارسی فرهنگ 

توصیفی فلسفۀ علم، به پیشگاه خواستاران چنین کتابی پیشکش می گردد.

1. چند نکته در ترجمه و نگارش
در آغاز ضروری است به نکته هائی در پیوند با این ترجمه اشاره کنم: 

1. در ترجمۀ این کتاب نیز، همچون ترجمه های دیگر کتاب هائی که انجام 
داده ام، کوشیده ام تا آنجا که ممکن است به سه اصل پایبند بمانم:

1( رعایت همریختی بیشــینۀ واژگانی میان دو متن مبدأ و مقصد: تا آنجا 
که ممکن بوده اســت برای هر واژاک انگلیسی تنها یک برابرواژۀ پارسی را در 
سراســر متن به کار برده ام؛ با دوری گزینی از  مترادف آوری در درون متن، در 
جاهای ضروری مترادف دوم یا ســوم را در درون کروشه و پس از نشانۀ خط 

َکژ، یعنی ]/[، افزوده ام؛ 
2( رعایت همریختی بیشــینۀ ساختار جمله یی پارسی با  ساختار جمله یی 

انگلیسی در چارچوب بایسته های دستور زبان پارسی و انگلیسی؛ 
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یادآور ی: تنها همریختی ئی که در این ترجمه رعایت نشده است همریختی 
پاراگرافی است: پسیلوس متن همۀ درایه  ]/ مدخل[ها، بجز انگشت شماری از 
درایه های دارای زیربخش )مانند درایۀ ”causation“(، را بدون پاراگراف بندی 
نوشــته اســت. من در تقطیع و پاراگراف بندی متِن ترجمه شــیوۀ پسیلوس را 
رعایت نکرده ام و، نظر به لزوم تأکید بیشــتر بر جمله هائی که از بار اطالعاتی 
بسیار و اســتقالل نسبی  برخورداراند، شــمار پاراگراف ها را به بیشترین حد 
رســانده ام )حتی هر کتاب از یک فیلسوف را در یک یا دو سطر مستقل جای 

داده ام( و گاهی از شماره گذاری یا ترتیب الفبایی نیز بهره گرفته ام.
3( توجه بیشــینه به ایجاد شــبکۀ واژگانِی اســتوار بر شــبکۀ مفهومی، 
ریشه شناســی، و همخانوادگی واژه ها، و همچنین آســانی گزینش یا ساخِت 

واژه های همخانوادۀ پارسی در واژه گزینی یا واژه سازی. 
2. در ترجمه و چینش پارســی درایه ها )چه واژاک و چه نام خانوادگی یا 
لقب مشهور شخص( و صفحه آرایی  ترتیب الفبایی انگلیسی رعایت شده است 
به گونه ئی که فرنام پارسی هر درایه از نظر ترتیب تابع فرنام انگلیسی آن است. 
3. در بهره گیری از نشــانۀ گفتــاورد )نقل قول( - یعنــی »« یا “” - در 
نمونه های گوناگون، اعم از برجسته ســازی یک یا چند واژه یا برجسته سازی 
آنچه واژه ها به آن ها ارجاع و داللت دارند، شــاید زیاده روی کرده باشم. ولی 
بر این باورم  که تا زمان رواج یافتن قاعده های روشن ِاستانده  برای بهره گیری 
از نشــانۀ گفتاورد )و همچنین درشت نویسی و ترســیم خط در زیر یک واژه 
یا عبارت یا جمله(  در نگارش پارســی باید به تشــخیص شهودِی دلیل های 

بهره گیری از آن از سوی خوانندگان اعتماد کنیم.
4. در روند ترجمه آشــکار شد که در جاهائی الزم است تغییراتی اندک در 
برخی از عبارت  ها یا جمله های درایه ها ِاعمال شــوند؛ ازاین رو، با همۀ باور به 
لزوم پایبندی به امانتداری بیشــینه در ترجمه، اواًل در چند مورد نه چندان مهم 
تصحیحاتی را ِاعمال کرده ام، ثانیًا، در حالی که پسیلوس در سراسر کتاب هیچ  
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نوشته ئی در درون کروشه و هیچ پانوشتی ندارد، در بسا جاها توضیح هائی را یا 
در درون کروشه های افزوده به متن یا به گونۀ پانوشت  آورده ام.  

بدین سان
1-4( همۀ کروشه ها در متن درایه ها )و نوشته های درون آن ها(، به منظور 

روشنگری بیشتر، افزودۀ مِن  مترجم اند؛ 
2-4( همۀ پانوشت ها، به منظور روشنگری بیشتر، افزودۀ مِن مترجم  اند؛ 
3-4( همۀ پرانتزها در متن درایه ها )و نوشته های درون آن ها( افزودۀ خود 

پسیلوس اند.
5. در بــارۀ دلیل هایــم پیرامــون برخــی واژه گزینی ها و واژه ســازی ها 
توضیحاتی را در »یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی واژه گزینی ها و 

واژه سازی ها« آورده ام.
6. کوشــیده ام زبان ترجمه هر چه بیشتر به زبان معیار نزدیک باشد؛ ولی 
در جاهائی خواسته ام یا ناگزیر شــده ام هم در واژه گزینی و هم در جمله بندی 
اندکی آشنایی زدایی کنم. در این چارچوب ضمن دوری گزینی از عربی زدگی از 

پارسی گرایی بیش از اندازه نیز پرهیز کرده ام. 
7. از واژه سازی گسترده خودداری کرده ام تا ارتباط بیشینه با میراث زبانی 

و همچنین با خوانندگان برخوردار از ذخیرۀ واژگانی رایج حفظ شود.
8. در جاهائی الزم بوده اســت به واژه سازی یا گزینش معادل های پارسی 
جدید برای واژاک های شــناخته شــده بپردازم؛ کوشــیده ام این موردها را به 
کم ترین حد ممکن کاهش دهم. گفتنی اســت که بیشــترین شمار سازاهای 
واژگانی در واژه های ساخته شده و همچنین بیشترین شمار واژه های برگزیدۀ 
جدید نشانی در »لغتنامۀ دهخدا« داشته اند. خوانندگان می توانند برای برخی 
از واژه گزینی ها توضیحاتی را در »یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی 

واژه گزینی ها و واژه سازی ها« بیابند.
9. اگــر در جاهائی صورت جمع یک واژۀ عربی چونان همتای یک درایۀ 
انگلیســی به کار می رود )به ویژه در  جمع های مکّسری که دو صورت مفرد و 
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جمع با حروف یکسانی آغاز نمی شوند، مانند »عدد« و »اعداد«( نه از جمع 
مکّسر بلکه از جمع واژه با »ها«ی پارسی بهره گرفته ام )برای نمونه »عددها« 

به جای »اعداد«(.
10. با پیروی از شیوۀ متن اصلی، هرگاه یک واژاک یا ناِم برخوردار از درایۀ 
مســتقل در این کتاب در متن درایه های دیگر ذکر شده باشد آن واژاک یا نام با 

حروف سیاه مشّخص شده است )چونان ارجاع درون متنی(. 
گفتنی است که پسیلوس فزون بر این گونه ارجاع درون متنی، در پایان متن 

بسیاری از درایه ها نیز به یک یا چند درایۀ دیگر ارجاع  داده است.
11. روش درایه نویسی انگلیسی در درایه هائی که دارای صدر و ذیل هستند 
)مانند Confirmation, Hempel’s theory of(، در ترجمۀ پارســی نیز رعایت 
(؛ فزون بر این، صورت های مستقیِم  شده است )مانند »تأیید، نظریۀ همپلِیِ
درایه هــا، بدون صدر و ذیل، هم در آغاز متن پارســی درایۀ ذیربط آمده اند هم 
در »واژه نامۀ پارسی-انگلیسی)ُجســتار ها و نام ها(« )نمایانگر ترتیب الفبایی 
پارسی درایه ها( )مانند »نظریۀ همپلِی تأیید:« در آغاز متن درایه، و  »نظریۀ 

« در »واژه نامۀ پارسی-انگلیسی«.  همپلِی تأیید نک. تأیید، نظریۀ همپلِیِ
در جاهائــی که دســتور زبان پارســی اجازه می داده اســت از روش متن 
 “Atomistic, انگلیسی در تقسیم درایه به صدر و ذیل پیروی نشده است، مانند
”semantic که همتای پارســی آن به گونۀ مســتقیِم »اتم گرایی معناشناختی« 

ضبط شده است.
12. نظر به این که نویســنده فرنام درایه های مربوط به افراد را، به درستی، 
به صورت صدر و ذیل )یعنی، نخســت نام خانوادگی سپس نام کوچک( ثبت 
کرده اســت )برای نمونه، ”Boyle, Robert“(، من نیز از او پیروی کرده ام. ولی 
متن پارسی درایه با ثبت مستقیِم  »نام + نام خانوادگی« )یعنی »رابرت بویل«( 

آغاز شده است.
13. گاهی در فرنام پارســِی درایه که به »صدر« و »ذیل« بخش شده است 
باز هم »ذیل« را به دو بخش تقســیم کرده ام تا تناظر میــان واژۀ آغازین فرنام 
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درایه در متن اصلی و واژۀ آغازین همتای پارســی آن حفظ شــود، مانند درایۀ 
پارســی »عّلی، نظریۀ، ارجاع« برای Causal theory of reference، که در 
خوانِش سرراســت باید نخست ذیِل اول، ســپس صدر، و در پایان ذیل دوم را 
خواند: »نظریۀ عّلی ارجاع«. در آغاز متن پارسِی درایه ها این گونه ضبط های 

سرراست برای فرنام پارسی درایه ها  به کار بسته شده است. 
14. هرگاه »یا«ی نکره یا »یا«ی نسبت به یک واژۀ مختوم به »الف« یا »ه« 
یا »ی« بچســبد، با پیروی از زنده یاد اســتاد احمد بیرشک  آن را، به ترتیب، به 
صورت »-ئی« و »-یی« ضبط کرده ام مانند »ذّره ئی« )= یک ذّره(، و »ذّره یی« 

)= منسوب به ذّره(.
15. پســیلوس واژه ها یا عبارت هائی را با قلم ایتالیک آورده اســت. من، 
برای جلب توجه بیشــتر خواننــده، ضمن بهره گیری از قلم  پارســِی خمیده 
)مشــهور به قلم ایرانیک( برای نگارش آن واژه  ها و عبارت ها، زیر آن ها خط 
نیز کشــیده ام )در حالی که در متن اصلی زیر هیچ واژه یا عبارتی خطی وجود 

ندارد(.
16. پسیلوس در سرتاسر کتاب از بخش بندی یا شماره گذاری برای نشان 
دادن بخش های بسیاری از بخش بندی های فاقد پاراگراف مستقل بهره نگرفته 
است. ازاین رو  بســیاری از بخش بندی ها و شماره گذاری ها برای بخش ها در 

متن افزودۀ مِن مترجم اند تا بخش ها برجستگی بیشتری بیابند.
17. در ضبط نام کسان خواسته ام بیشترین پایبندی ممکن به تلفظ آن ها در 
زبان های مادری آن کسان را داشته باشم، مگر در جاهائی که تلفظ و نگارش 
خاصی در گفتار و نوشتارگان ما رواج دارند، مانند نام های سه فیلسوف بزرگ 
یونان، که البته در این نمونه ها نیز دیسۀ پذیرفتنی تری از نگارش را به کار برده ام: 
»ُسقرات« برای سقراط ]= سوکراتیس[، »افالتون« برای افالطون ]= پالتون[، 

و »َاَرستو« برای ارسطو ]= آریستوتلیس[.
18. در نمایه ســازی نام کوچک کســانی را که اواًل برای آنان درایه ئی در 
این کتاب وجود ندارد، و ثانیًا در فضای عمومی فرهنگی ایران چندان آوازه ئی 
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ندارند نگه داشــته ام به گونه ئی که در جستجوی الفبایی باید به »نام کوچک + 
نام خانوادگی« توّجه کرد؛ ولی برای کســانی کــه در این کتاب برای آنان درایه 
وجــود دارد یا در فضای عمومی فرهنگی ایران آوازه ئی دارند در ترتیب الفبایی 

نمایه تنها نام خانوادگی را آورده ام.
19. برای جلوگیری از خلط شدن نام کوچک یا نام خانوادگی چند فیلسوف 
استثناءهائی را بر قاعدۀ باال دارم و نام کوچک آنان را در همۀ کتاب پیش از نام 
خانوادگی آنان گذاشته ام: جان الک، جان استیوِئرت میل، ارنست ماخ، ویلیام 

جیمز، برتراند راسل، جان ِلسلی َمکی.
20. شــوربختانه در بازۀ زمانی نگارش متن انگلیســی کتاب تا ترجمۀ آن 
به پارســی شماری از فیلســوفان علم همروزگار ما که در این کتاب برای آنان 
درایه وجود دارد یا نام آنان در متن یک یا چند درایه  آمده اســت به جهان مرگ 
پیوسته اند. من تاریخ درگذشــت آنان را پس از تاریخ تولدشان، درون کروشه، 

آورده ام. 

2. شیوۀ بهره گیری از این کتاب
        1( همان گونه که نوشتم، چینش درایه ها در متن ترجمه، همانند متن اصلی، 

به ترتیب حروف آغازین فرنام درایه ها به انگلیسی است. 
2( ترجمۀ پارسی کتاب دارای یک »واژه نامۀ انگلیسی-پارسی )واژاک ها و 
نام ها به ترتیب الفبای انگلیسی(«و یک »واژه نامۀ پارسی-انگلیسی )واژاک ها 
و نام ها به ترتیب الفبای پارسی(« است. در هر دو واژه نامه واژاک ها و نام هائی 
که در این کتاب برای آن ها درایه وجود دارد با قلم ســیاه / برجسته مشخص 

شده اند.
3( »نمایۀ واژاک ها و نام ها« دربرگیرندۀ همۀ فرنام های درایه ها و همچنین 
واژاک ها و نام های مهم درون متن، حتی با یک بار حضور در کتاب، اســت تا 
خواننده هم با نگریســتن به آن بتواند تصویر نسبتًا روشنی از محتوای کتاب به 
دست آورد هم جای واژاک یا نامی را که در نظر دارد به آسانی در کتاب بیابد.
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4( هر گاه خواننده در پی یک واژاک یا نام خاص به زبان انگلیســی باشد 
می تواند با تورق کتاب یا با بهره گیری از »واژه نامۀ انگلیسی-پارسی )واژاک ها 
و نام ها به ترتیب الفبای انگلیســی(« بنگرد آیا برای آن واژاک یا نام خاص در 
این کتاب درایه ئی وجود دارد یا نه. در صورتی که درایه ئی برای آن وجود نداشته 
باشــد ولی در »واژه نامۀ انگلیسی-پارسی« باشد با نگاهی به »نمایۀ واژاک ها 
و نام ها« می تواند صفحه یا صفحه های دربردارندۀ معادل پارســی آن واژاک یا 

نام را بیابد. 
5( همچنین هر گاه خواننده در پی یک واژاک یا نام خاص به زبان پارسی 
باشد می تواند با بهره گیری از »واژه نامۀ پارسی- انگلیسی ))واژاک ها و نام ها 
به ترتیب الفبای پارســی((« بنگرد آیا برای آن واژاک یا نام خاص در این کتاب 
درایه ئی وجود دارد یا نه. در صورتی که درایه ئی برای آن وجود نداشته باشد ولی 
در »واژه نامۀ پارســی- انگلیسی« باشد با نگاهی به »نمایۀ واژاک ها و نام ها« 

می تواند صفحه یا صفحه های دربردارندۀ آن واژاک یا نام را بیابد. 
در این مورد خواننده می تواند مســتقیمًا از »نمایۀ واژاک ها و نام ها« برای 
یافتن واژاک یا نام خاصی که در نظر دارد بهره گیرد. آشــکار اســت که »نمایۀ 
واژاک ها و نام ها« لزومًا کامل یا فراگیر نیســت، و ممکن اســت واژاک یا نام 

خاصی در آن نباشد در حالی که، به مناسبتی، در کتاب آمده است. 

3. اشارۀ کوتاهی به زندگی علمی استاتیس پسیلوس
اســتاتیس پســیلوس )زادۀ 22 ژوئن 1965، یونان(، لیسانس فیزیک را در 1989 از 
دانشــگاه پاتراس یونان، فوق لیسانس تاریخ و فلسفۀ علم را در 1990 از دانشگاه 
لندن، کینگز کالج، و دکتری فلسفۀ علم را در 1994 از همانجا دریافت کرده است. 
او هم اینک اســتاد گروه فلســفۀ علم دانشــگاه آتن اســت )در 2009 به 
مرتبۀ اســتادی رسیده اســت(. او در زمینه های فلســفۀ علم، مابعدالطبیعه، 
شناخت شناسی، و تاریخ فلسفۀ علم تخصص دارد و با زمینه هائی چون فلسفۀ 
ذهن و فلســفۀ زبان و منطق مرتبۀ اول و فلسفۀ فیزیک و تاریخ فلسفۀ جدید 
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بسیار آشنا است. 
از پســیلوس مقاله هائی در معتبرترین مجله های فلســفی و فلسفۀ علمی 
جهان، و همچنین کتاب های زیر چاپ شده اند )یا، مانند نخستین  کتاب نام 

برده در زیر، چاپ خواهد شد(: 
1.  Mechanisms in Science: Method or Metaphysics? (With Stavros 

Ioannidis), Camebridge University Press, 2022
2. Knowing the Structure of Nature: Essays on Realism and Explanation, 
MacMillan-Palgrave, 2009
3. Science and Truth, Okto Publishers, 2008 (in Greek) 
4.  The Routledge Companion to the Philosophy of Science (with Martin 

Curd) Routledge, 2008. Second revised edition, Routledge, 2013. 
5. Philosophy of Science A-Z, Edinburgh University Press, 2007
6.  Logic: The Structure of Argument (with Demetris Portides and D A 

Anapolitanos), Nefeli, 2007 (in Greek)
7. Cambridge and Vienna: Frank P. Ramsey and the Vienna Circle, 
with Gabriele Taylor, Brian Mcguinness, Sir Michael Dummett, Patrick 
Suppes, and Brian Skyrms, Springer Verlag. 2006.
8.  Causation and Explanation, Acumen, (2002) & McGill-Queens 

University Press, (2003)
9.  Scientific Realism: How Science Tracks Truth, London & New York: 

Routledge, 1999.

دوســتاران آشنایی بیشتر با پســیلوس می توانند از پایگاه ها و صفحه های 
ذیربط اینترنتی،  به ویژه از پایگاه اینترنتی او به نشانی زیر بهره گیرند: 

http: //users.uoa.gr/~psillos/bio.html

موسی اکرمی
آدینه، ِمهرروز از مهر ماِه  واپسین سال سدۀ چهاردهم هجری خورشیدی





 متن انگلیسی پیشگفتار نویسنده 
برای ترجمۀ پارسی کتاب

Preface to the Persian edition

I am really delighted to write this short preface to the translation 
of my book into Persian. This is a historic language and culture 
in which philosophy thrived for centuries and in which important 
philosophy and science books have been written. 

My own book is just a modest dictionary, which aims to act as 
a guide and a compass to the conceptual labyrinth of philosophy 
of science. Philosophy of science is the part of conceptual space 
where philosophy and science meet and interact. More specifically, 
it is the space in which the scientific image of the world is 
synthesised and in which the general and abstract structure of 
science becomes the object of theoretical investigation. 

Being an integral part of philosophy, philosophy of science 
employs philosophical conceptual tools to investigate its subject-
matter: science. It asks questions that concern the method 
of science, its conceptual structure, the status of scientific 
knowledge, the relation between evidence and theory, the way 
theories change over time, the role of epistemic and social values 
in scientific judgement and the like. 

These are typically questions in epistemology. But there is a 
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network of issues that relate to the metaphysics of science, viz., 
the implications of the scientific image of the world for the deep 
structure of nature. The universe is taken to be law-governed and 
subject to causal connections; science is taken to study natural 
kinds and their relations. There has always been important 
philosophical controversy about these basic categories by means 
of which science describes the world and philosophy of science 
has thrived in devising theories of causation, laws, scientific 
explanation and the like. 

These two endeavours, one epistemological and another 
metaphysical, are the two major pillars of philosophy of science. 
But philosophy of science also studies the practice of science. In 
fact, it is nowadays very difficult to develop a credible view of 
science without taking into account how science has been, and is, 
practiced. But why does science require or invite philosophical 
investigation? For a start, science has always been a hugely 
important human endeavour, which has transformed the ways 
we think of, and interact with, nature. Science is a cross-cultural 
activity and, all in all, is the best way we humans have invented 
to understand and change the natural world. 

Science goes far back in history and is very likely to stay a 
key plank of human rationality. There is always need to study the 
various philosophical problems that arise within science, e.g, the 
conceptual structure of a given scientific theory, but also the very 
idea of a human endeavour which pushes back the frontiers of 
ignorance and errors and offers deep understanding of the world. 

The various sciences, and the various theories within each 
science, offer partial perspectives of the world. The great synthesis 
of these perspectives into the scientific image of the world, the 
connection between these partial perspectives,is achieved within 
philosophy of science. 

In any case, as the cases of the great Greek philosopher Aristotle 
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and the great Persian philosopher Ibn Sina (Avicenna) exemplify, 
philosophy and science have never developed in isolation from 
each other but have fed each other. To paraphrase a famous dictum: 
philosophy without science is empty; science without philosophy is 
blind.

Philosophy of science is embedded in history. The form of 
the key problems might remain the same—more or less—over 
time, but their content as well as what kind of knowledge and 
considerations are brought to bear on their solutions change over 
time.

In this dictionary I have aimed to highlight the deep historical 
roots, as well as the conceptual development, of current problems, 
positions and schools. I very much hope that I have blended the 
conceptual and historical perspectives in examining the key 
concepts and theories in philosophy of science. 

I want to thank from the bottom of my heart Professor Musa 
Akrami for taking the initiative to perform this translation.

Athens, 12 July 2015
Statis Psillos





ترجمۀ  پیشگفتار نویسنده 
برای ترجمۀ پارسی کتاب

من به راســتی شادمانم که این پیشــگفتار کوتاه را برای ترجمۀ کتابم به پارسی 
می نویسم. این یک فرهنگ و زبان تاریخی است که سده ها در آن فلسفه رشد 

کرد و کتاب های مهم فلسفه و علم نوشته شده اند. 
کتاب من تنها یک فرهنگ واژگان ســاده   اســت که آماج آن این اســت که 

همچون یک راهنما و قطب نما در هزارتوی مفهومی فلسفۀ علم عمل کند. 
فلســفۀ علم آن بخشــی از فضای مفهومی اســت که در آن فلسفه و علم با 
هم روبه رو می شــوند و به میانکنش می پردازند. به ســخن دقیق تر، این فضائی 
د علم به  است که در آن تصویر علمی جهان ساخته می شود و ساختار عام و مجرَّ

ُجستارمایۀ پژوهش نظری تبدیل می گردد. 
فلسفۀ علم، که بخشــی جدایی ناپذیر از فلسفه است، ابزارهای مفهومی 
فلسفی را برای بررسی ُجستارمایۀ خود به کار می برد: علم. پرسش هائی را در 
پیوند با روش علم، ساختار مفهومی آن، شأن شناخِت علمی، رابطۀ میان آوند1 
و نظریه، چگونگی تغییر نظریه ها در گذر زمان، نقش ارزش های شــناختی و 

اجتماعی در داوری علمی و مانند آن ها طرح می کند. 
این ها نوعًا پرسش هائی در شناخت شناسی اند. ولی شبکه ئی از ُجستارمایه ها 

evidence .1. برای گزینش »آوند« نک. توضیحات من در »یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی 
واژه گزینی ها و واژه سازی ها«.
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وجــود دارد که بــه مابعدالطبیعۀ علم، یعنی اســتلزام های تصویر علمی جهان 
برای ســاختار ژرف طبیعت، مربوط می شــوند. جهان زیر فرمــان قانون ها و 
تابع پیوندهای عّلی تلقی می شــود؛ علم را مطالعۀ نوع های طبیعی و رابطه های 
آن ها می داننــد. همواره در بارۀ این مقوله های پایه یی کــه علم با آن ها جهان را 
توصیف می کند کشمکش فلســفی مهمی وجود داشته است، و فلسفۀ علم در 
ابــداع نظریه هائی پیرامون عّلّیت، قوانین، تبیین علمی و مانند آن ها پیشــرفت 

کرده است. 
این دو گونه کوشش، یکی شناخت شــناختی و دیگری مابعدالطبیعی، دو 
ســتون ِمهیِن فلسفۀ علم اند. ولی فلســفۀ علم به مطالعۀ علم ورزی عملی نیز 
می پردازد. در واقع، امروزه بسیار دشوار است که یک دیدگاه اعتمادپذیر در بارۀ 
علم تدوین گردد بی آن که به چگونگی علم ورزی در گذشته و اکنون توجه شود. 
ولی چرا علم مســتلزم یا طالب پژوهش فلسفی است؟ نخست باید گفت 
علم همواره یک فّعالّیت انسانی بسیار مهم بوده است که شیوه های اندیشیدن 

ما در بارۀ طبیعت و میانکنش ما با آن را تغییر داده است. 
علم یک فّعالّیت میان فرهنگی اســت و، روی هم رفته، بهترین راهی است 

که ما انسان ها برای فهم و تغییر جهان طبیعی پدید آورده  ایم. 
علم تاریخی بس دیرینه دارد و با احتمال بسیار چونان یک محور بنیادیِن 
عقالنّیت انســانی بر جای می ماند. همواره نیاز به بررسی مسئله های فلسفی 
گوناگونی که در علم مطرح می شوند، برای نمونه ساختار مفهومی یک نظریۀ 
علمی مفروض، وجود دارد، ولی همین انگارۀ کوششــی انسانی که مرزهای 
نادانی و خطاها را واپس می راند و فهم ژرف جهان را عرضه می کند نیز مطرح 

است. 
علوم گوناگــون، و نظریه هــای گوناگون درون هر علم، چشــم اندازهای 
محدودی از جهان را عرضه می دارند. ترکیب عظیم این چشم انداز ها در قالب 
تصویر علمی جهان، پیوند میان این چشــم اندازهای محدود، در درون فلسفۀ 

علم به دست می آید. 
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به هر روی، همان گونه که نمونه های َاَرســتو، فیلسوف بزرگ یونانی، و پور 
ســینا، فیلسوف بزرگ ایرانی، نشان می دهند فلســفه و علم هرگز در جدایی از 
یکدیگر پیشرفت نکرده اند، بلکه به یکدیگر یاری رسانده  اند. می توان با تغییری 
در ســخنی مشهور گفت »فلســفه بدون علم تهی است؛ علم بدون فلسفه کور 

است«. 
فلســفۀ علــم در تاریخ ریشــه دارد. ممکن اســت در گــذر زمان صورت 
مسئله های پایه یی - کمابیش - یکســان بماند، ولی محتوای آن ها و همچنین  
گونۀ شــناخت و درنگرش هائی که برای فروگشایِی آن ها به کار می روند در گذر 

زمان تغییر می کنند. 
در این فرهنگ واژگان آماج من این بوده است که ریشه های تاریخی ژرف، 
و همچنین تحول مفهومِی مسئله ها، ایستارها و دبستان های کنونی را برجسته 
کنم. من امید بسیار دارم که چشــم اندازهای مفهومی و تاریخی را در بررسی 

مفهوم ها و نظریه های پایه یی فلسفۀ علم در هم آمیخته باشم.
من می خواهم از ژرفای جان سپاسگزار استاد موسی اکرمی برای پیشگامی 

در دست زدن به این ترجمه باشم. 

آتن، 12 ژوئیۀ 2015 
استاتیس پسیلوس





  مقّدمه و سپاسگزاری نویسنده 
برای متن انگلیسی کتاب

فلسفۀ علم چونان بخشی متمایز از فلســفه در سدۀ بیستم پدیدار شد. زادگاه 
آن اروپای قاره یی بود، جائی که طرح آراســتۀ کانتِی اصوِل پیشینِی ترکیبی، که 
به نظر می رســید برای امکان پذیری تجربــه )و امکان پذیری علم به طور عام( 
ضروری اســت، در آغاز سدۀ بیســتم با تغییرات انقالبی در علوم و ریاضیات 
روبه رو شــد. مطالعۀ ســامانمند بنیادهای مابعدالطبیعی و شناخت شناختی 
علم از فورّیت بسیار برخوردار شد و نیروی شکل گیری خود را در کار فلسفی 
گروهی از اندیشه ورزان رادیکال و نوآور – یعنی اثباتی گرایان منطقی – یافت که 

در دهۀ 1920 پیرامون موریتس شلیک در وین گرد آمده بودند. 
آماج اصلی فلسفۀ علم همانا فهمیدِن علم چونان یک فّعالّیت شناختاری1 
است. برخی از پرسش های کانونی که مطرح و به تفصیل بررسی شده اند به شرح 

زیراند: 
1( آماج و روش علم چیست؟ 

2( چه چیزی علم را به یک فّعالّیت عقالنی تبدیل می کند؟ 
3( چــه قانون هائــی، در صورت وجــود، بر تغییر نظریــه در علم فرمان 

می رانند؟
4( آوند با نظریه چگونه پیوند دارد؟ 

cognitive .1. برای گزینش »شناختاری« نک. توضیحات من در »یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ 
برخی واژه گزینی ها و واژه سازی ها«.
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4( نظریه های علمی چگونه با جهان پیوند دارند؟ 
5( مفهوم ها چگونه شکل می گیرند و چگونه با مشاهده پیوند دارند؟ 

6( ســاختار و محتوای مفهوم های علمی ِمهیــن - مانند عّلّیت، تبیین، 
قانون های طبیعت، تأیید1، نظریه2، آزمایش3، الگو، فروکاســت و غیره - 

چیستند؟ 
این گونه پرســش ها در اصــل درون یک چارچــوب منطقی-ریاضیاتی 
صوری بررســی شدند. فلسفۀ علم یک فّعالّیت عمدتًا مفهومِی پیشینی4 تلقی 
می شد که آماج آن بازسازی زبان علم است. چرخش طبیعی گرایانۀ دهۀ 1960 
شأن ممتاز و بنیادین فلسفه را به چالش کشید - فلسفۀ علم در روش و گسترۀ 

خود در پیوند با علوم تلقی شد. 
پرسش های باال تغییر نکردند. ولی پاسخ هائی  که روا تلقی می شدند دچار 
تغییر شــدند – اجازه داده شد یافته های علوم تجربی، و همچنین تاریخ و عمل 
علم، بر پاسخ به پرسش های فلسفِی ِاستانده در بارۀ علم تأثیر، حتی شاید تأثیر 
تعیین کننده، داشته باشند. در دهۀ 1980، فیلسوفان علم نگریستن سامانمندتر 
به ریزســاختار علوم خاص را آغاز کردند. فلسفه های علوم خاص به تازگی به 

گونه ئی بلوغ و استقالل بی پیشینه دست یافته اند. 
این فرهنگ واژگان کوششی در عرضۀ یک راهنما برای همۀ کسانی است 

که می خواهند با برخی از انگاره 5های ِمهین در فلسفۀ علم آشنا شوند. 
در این کتاب شما ُجستارمایه های زیر را خواهید یافت: 

مفهوم ها، واپژوهی ها، استدالل ها، ایســتارها، جنبش ها و دبستان های 
فکری، و نگاه های اجمالی به دیدگاه ها و یاریبهر6 اندیشه ورزان برجسته. 

1. confirmation
2. theory
3. experiment
4. a priori
5. idea
6. contribution
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فضا برای هر درایه محدود اســت؛ ولی ارجــاع درون متنی )که با حروف 
برجسته / سیاه مشــّخص شده است( گسترده اســت. خوانندگان صمیمانه 
تشویق می شوند تا راه های درازی را که درایه های دلخواه آنان را به دیگر درایه ها 
می پیوندند بپیمایند - امیدوارم آنان به روشــنگری و دریافت کامل تری در بارۀ 
ُجســتارمایه های جذاب و مهم، و همچنین به درکی از ژرفای ُجستارمایه های 

مطرح دست یابند. 
کوشش می شود درایه ها  به سویه های گوناگون ُجستارمایه های تحت بررسی 

بپردازند: 
1( ]ُجستارمایۀ بررسی شونده[ در بارۀ چیست؟ 

2( چرا مهم است؟ 
3( در بارۀ آن چه گونه جستار هائی  مطرح اند؟ 

4( تحول تاریخی آن چه بوده است؟ 
5( با ُجستارمایه های دیگر چگونه پیوند دارد؟ 
6( ُجستارهائی که همچنان مطرح اند کدام اند؟

ولی منظور از کلیت این فرهنگ واژگان این نیست که جای مطالعۀ جدی 
کتاب ها و مقاله ها را بگیرد. هیچ چیز نمی تواند جای مطالعۀ دقیق، صبورانه، 

و متمرکز یک کتاب یا مقالۀ خوب را بگیرد. 
اگر این فرهنگ واژگان به خوانندگانی الهام بخشد تا به کتاب هائی رجوع 

کنند من آن را یک موّفقّیت خواهم دانست.
 در نوشــتن این فرهنگ واژگان من با دشــواری تصمیم گیری در این باره 
روبــه رو بودم که کدام شــخصیت معاصــر را باید با درایــۀ جداگانه در کتاب 
بگنجانم. تصمیم من - پس از مشورت هائی - تا حّدی قراردادی بود. درایه ها 
تنها به شخصیت های بسیار برجستۀ این حوزه که پیش از پایان جنگ جهانی 
دوم زاده شــده اند اختصاص یافتند. اگر با اختصاص ندادن درایه به کسی مایۀ 

رنجش او شده باشم پیشاپیش پوزش می خواهم. 
سپاس بسیار 
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تقدیم به آلیور لیَمن برای دعوتش به نگارش این کتاب؛ 
تقدیم به کارکنان مرکز نشر دانشگاه ادینبورا )به ویژه کرول مک دانلد( برای 

شکیبایی و یاری آنان؛ 
تقدیم به پیتر اندروز که به ویراستاری فّنی دقیق این کتاب پرداخت؛ و 

تقدیم به دانشــجویم میلنا ایوانــووا برای یاری اش در واپســین گامه های 
آماده سازی دستنوشت. 

سپاس بسیار 
نثار همسرم، آتنا، و دخترم، دمترا، برای تبدیل زندگی من به یک لذت، و 

نثار همکاران و دانشجویانم - که زندگی فکری من را مایۀ لذت ساخته اند. 
آتن، 2006



متن فرهنگ توصیفی فلسفۀ علم 
)به ترتیب الفبایی فرنام انگلیسی درایه ها(

A

A priori / a posteriori پیشینی / پسینی 
پیشینی/ پســینی: چنین می نماید که برای دانستن یا توجیه کردن راستِی1 

یک گزاره دو راه وجود دارند: 
1( مستقل از تجربه، یا 

2( بر پایۀ تجربه. 
گزاره هائی که راستِی آن ها به گونه ئی مستقل از )یا پیش از( تجربه دانستنی 
است پیشــینی اند، در حالی که گزاره هائی که راســتی آن ها بر پایۀ تجربه 

دانستنی است پسینی اند. 
در خوانشی قوی تر از این تمایز، شــأن وجهی ]/ موّجهاتی[ یک گزاره، 
یعنی این که آیا آن گزاره از راســتی ضروری برخوردار اســت یا از راستی 

ممکن، مطرح است. 
کانت پیشــینی بودن را با »ضرورت«2 و پسینی بودن را با »امکان«3 یکی 

truth .1. برای گزینش »راستی«، و همچنین »راست« و »دروغ« )یا »دروغین«( نک. توضیحات من در 
»یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی واژه گزینی ها و واژه سازی ها«.

2. necessity
3. contingency
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می دانست. 
او همچنین تمایز تحلیلی/ ترکیبی را مطرح کرد. 

او می گفت راستی هائی وجود دارند که پیشینِی ترکیبی1 هستند. 
این گونه راستی ها عبارتند  از راســتی های حساب، هندسه، و اصول عام 

علم، برای نمونه، قاعدۀ عّلی: این که هر رخداد عّلتی دارد. 
این ها راستی های ضروری اند )زیرا پیشینی اند( و برای همان امکانپذیری 

تجربه الزم اند. 
از دیِد کانت، شناخت پیشینی دارای مشّخصه های زیر است: 

شناختی است که
1. کّلی، ضروری، و قطعی است؛ 

2. محتوای آن صوری است: 
1-2. پیوندهای مفهومی را برقرار می سازد )اگر تحلیلی باشد(؛ 
2-2. صورت شهود ناب را به خود می گیرد )اگر ترکیبی باشد(؛ 

3. صورت تجربه را می سازد؛ 
4. با محتوای تجربه پیوندی ندارد؛ ازاین رو بازنگری  ناپذیر است.

فِرگه اّدعا می کرد که یک گزاره در صورتی پیشینی است که اثبات آن تنها 
به قانون های عامی بستگی داشــته باشد که نیازمند هیچ اثباتی نیستند و 

هیچ اثباتی را نمی پذیرند. 
ازاین رو فِرگه با کانت موافق بود که یک گزاره می تواند پیشینی باشد بی آن 
که تحلیلی باشــد )برای نمونه گزاره های راست هندسی(؛ ولی، بر خالف 
کانت، او چنین می اندیشــید که گزاره های راســت علم حساب، اگر چه 

پیشینی اند، تحلیلی اند. 
کواین نیز، با انکار تمایز میان راستی های تحلیلی و ترکیبی، منکر وجود هر 

گونه شناخت پیشینی شد. 

1. synthetic a priori
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این دیدگاه که هیچ شــناخت پیشــینی ئی نمی تواند وجود داشته باشد با 
طبیعی گرایی پیوند داشته است. 

شــماری از تجربی گرایان چنین می اندیشند که هر چند هر گونه شناخت   
گوهرین نســبت به جهان از تجربه برمی خیزد )و ازاین رو پسینی است(، 
شناخت پیشــینی از راستی های تحلیلی می تواند وجود داشته باشد )برای 

نمونه، راستی های منطق و ریاضیات(. 
در َتراداد ]/ سّنتًا[، امکان شناخِت پیشینِی راستی های گوهرین ]/ حقایق 

بنیادین[ در بارۀ جهان با عقلی گرایی پیوند داشته است.
نک. اثباتی گرایی منطقی؛ رایشنباخ

Reichenbach (1921) :برای مطالعۀ بیشتر

Abduction فراُبرد 
فراُبرد1: شــیوۀ اســتداللی که فرضیه هائی را به گونه ئی پدیــد می آورد که، در 
صورت راســتی، پدیده های معّینی را ]چونان آوند[ تبیین می کنند ]ولی، 
البته، راســتی آن ها همواره احتمالی است هر چند از احتمال بسیار باالئی 

برخوردار باشد[. 
پیرس آن را چونان فرایند اســتداللی توصیف کرد که به صورت زیر پیش 
می رود: رویدادۀ2 شگفت انگیِز C مشــاهده می شود؛ ولی، اگر A راست 
 A روی می داد؛ ازاین رو دلیلی بــرای این گمان وجود دارد که C ،می بــود

راست است. 
هر چند پیرس در آغاز چنین می اندیشــید که فراُبرد مستقیمًا پذیرش یک 
فرضیه را چونان ]یک گزارۀ[ راســت توجیه می کند، پســان تر آن را روشی 

برای کشف فرضیه های جدید تلقی کرد. 

1. فرضیه ُربایــی / اســتنتاج فرضیه یی / گمانه زنــی / َاپاُبرد. برای گزینش »فراُبــرد« نک. توضیح من در 
»یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی واژه گزینی ها و واژه سازی ها«.

2. fact
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او فراُبرد را فرایند ایجاد و رتبه بندی فرضیه ها بر حســب درســت نمایی 
دانست، که با استخراج پیش بینی ها از آن  فرضیه ها به کمک قیاس دنبال 

می شود، و آزمودن آن از راِه استقرا صورت می گیرد. 
به تازگی فراُبرد چونان یک نام رمز برای اســتنتاج از بهترین تبیین تلقی 

شده است1.
 Harman (1986); Lipton (2004) :برای مطالعۀ بیشتر

Abstract entities د   هستومندهای مجرَّ
د: هستومندهائی که در فضا و زمان وجود ندارند و از  هســتومندهای مجرَّ

دید عّلی بی اثراند. 
د عبارتند از عددها، مجموعه ها، کّلی ها،  نمونه های هســتومندهای مجرَّ

و َفرنهاد2ها. 
این هســتومندها در برابر هســتومندهای انضمامی، یعنی هستومندهای 

فضا-زمانی، قرار می گیرند. 
همچنین بیشــتر در برابر جزئی ها، یعنی در برابر هســتومندهائی که کّلی 

نیستند، قرار می گیرند. 
ولی لزومی  ندارد که این دو طبقۀ متباین همراه با هم وجود داشته باشند. 

داند لزومی ندارد این  کسانی که چنین می اندیشــند که عددها اعیاِن مجرَّ
دیدگاه را بپذیرند که عددها کّلی اند: 

1. هر چند همانندی میان این دو گونه استنتاج بسیار است، ولی این داوری پسیلوس یک برداشت حداکثری 
از »همانندی« اســت که، همچون برداشت بسا کسان دیگر، به »یکسانی« راه می برد در حالی که چنین 

نیست. این دو استنتاج با همۀ همانندی ناهمسانی هائی نیز با هم دارند. در این باره نک.:
Mcauliffe, William H. B. (2015), “How did Abduction Get Confused with Inference 

to the Best Explanation?”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, Indiana 
University Press, Vol. 51, No. 3 (Summer 2015), pp. 300-319. )مترجم(

proposotion .2. برای گزینش »َفرنهاد« نک. توضیح من در »یادداشت های فرجامیِن مترجم در بارۀ برخی 
واژه گزینی ها و واژه سازی ها«. 
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دیدگاه معمول افالتون گرایی ریاضیاتی این اســت کــه عددها جزئی های 
داند.  مجرَّ

آنان ممکن است، در اصل به پیروی از َاَرستو، چنین بیندیشند که کّلی ها 
تنها در جزئی ها در درون فضا و زمان وجود دارند. 

یا ممکن اســت، به پیروی از افالتون، چنین بیندیشند که کّلی ها در اصل 
د اند، زیرا می توانند بــدون هرگونه نمونۀ فضا-زمانی  هســتومندهای مجرَّ

وجود داشته باشند. 
د می توانند وجود داشته باشند اختالف  در بارۀ این که آیا هستومندهای مجرَّ

فلسفی درخور توجهی وجود دارد. 
نام انــگاری منکر وجود آن ها اســت، در حالی کــه واقع گرایی )در بارۀ 

د( آن را می پذیرد.  هستومندهای مجرَّ
د این است که آن ها  نخستین اســتدالل برای پذیرفتن هستومندهای مجرَّ
برای فروگشــایِی  شــماری از مسئله های فلســفی - برای نمونه مسئلۀ 
َحمل یا مسئلۀ ارجاِع واژاک1 های حسابِی تکین یا مسئلۀ تعیین محتوای 

معناشناختی گزاره ها - ضروری اند. 
منکران وجــود آن ها چنین احتجاج می کنند که پذیرفتن هســتومندهای 
د مســئله های هستی شناختی و مســئله های شناخت شناختی ئی را  مجرَّ
پدید می آورد )مســئلۀ هستی شناختی: اگر از دیِد عّلی ناهمسانی ئی ایجاد 
نمی کنند به چه معنا وجود دارند؟ مسئلۀ شناخت شناختی: اگر از دیِد عّلی 

ناهمسانی ئی ایجاد نمی کنند، چگونه می توان آن ها را شناخت؟(
یاضیاتی؛ فِرگه؛ جان استیوِئرت  نک. مفهوم ها؛ داستانی  انگاری ر

میل؛ الگوها؛ واقعیت
Hale (1987) :برای مطالعۀ بیشتر

term .1: بــرای گزینــش »واژاک« نک. توضیح من در »یادداشــت های فرجامیِن مترجــم در بارۀ برخی 
واژه گزینی ها و واژه سازی ها«. 



فرهنگ توصیفی فلسفۀ علم36

Abstraction تجرید ]/ انتزاع[ 
تجرید ]/ انتزاع[: حذف ذهنِی آن مشــّخصه ها یا خصوصیات یا ویژگی های 
یــک عین یا یک ســامانه که ربطی بــه جنبه هائی از رفتــار آن که تحت 

بررسی اند ندارند. 
در فلسفۀ علم رایج، تجرید با انگارین سازی1 از این نظر نایکسان است که 

انگارین سازی متضمن تقریب و ساده سازی است. 
تجرید یک عنصر مهم در ساخت الگوها است. 

تجرید همچنین فرایندی است که با آن مفهوم های عام از نمونه های جزئی 
ساخته می شــوند، برای نمونه مفهوم عام »مثلث« از مثلث های جزئی یا 

مفهوم عام »انسان« از انسان های جزئی. 
خصوصیات معّیــن اعیان جزئی )برای نمونه، وزن یا جنس انســان های 

جزئی( تجرید / انتزاع می شوند و جزو مفهوم عام نیستند. 
از دیِد َاَرستو، تجرید فرایندی است که با آن انتقال از جزئی به کّلی روی 

می دهد. 
بارکلی، در نقد ریشــه یِی کّلی ها چنین احتجاج می کرد که فرایند تجرید 

را نمی توان دریافت.
McMullin (1985) :برای مطالعۀ بیشتر

Abstraction principles اصول تجرید ]/ انتزاع[ 
اصول تجرید]/ انتزاع[: این اصول را فِرگه در کوششی برای تبیین توانش ما 

د مطرح کرد.  در ارجاع به هستومندهای مجرَّ
او می گفت که مفهوم جهت را می توان به گونۀ زیر مطرح ساخت: 

)D( جهت خط a همان جهت خط b اســت اگر و تنها اگر خط a موازی 

1. idealisation )برای این معادل نک. یادداشت شمارۀ پانزدهم از یادداشت های فرجامیِن مترجم)
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با خط b باشد. 
خط ها در شــهود عرضه می شوند ولی جهت ها )که به صورت باال معرفی 

دی هستند که در شهود عرضه نشده اند.  شده اند( هستومندهای مجرَّ
ازاین رو، مفهوم »جهت« با فرایندی از فّعالّیت فکری معرفی می شــود که 

آغاز خود را از شهود می گیرد. 
د جهت خط را به دست می دهد،  )D( شرایط اینهمانی برای هستومند مجرَّ
د را در یک توصیف  که بدین  وســیله ما را قادر می ســازد که یک چیز مجرَّ

د[ بیابیم.  نایکسان دوباره همان ]چیز مجرَّ
اندیشۀ بنیادین فِرگه این بود که مفهوم عدد )و عددها چونان هستومندهای 

د( را می توان با اصل تجرید مشابهی مطرح کرد، یعنی:  مجرَّ
)N =( عددی که به مفهوِم F تعّلق دارد با عددی که به مفهوِم G تعّلق دارد 
 G بتواند در تناظر یک به یک با مفهوم F یکی اســت اگر و تنها اگر مفهوم

باشد. 
انــگارۀ تناظر یک به یک یک نســبت منطقی اســت و مفهــوم عدد را 

پیش انگاشت نمی گیرد. 
ازاین رو، طرف چپ )N =( بیانگر چیزی نیست که بر شهود یا بر رویدادۀ 

تجربی استوار است. 
باز هم، )N =( شروط الزم و کافی را برای یکی بودن دو عدد بیان می کند؛ 
بدین ســان، شــرایط اینهمانی برای هســتومنِد نظرِی عــدد به ما عرضه 

می شوند.
Fine (2002) :برای مطالعۀ بیشتر

Acceptance پذیرش 
پذیرش: ایستاری در برابر نظریه های علمی که از سوی َون ِفراسن مطرح شده 
است ]که[ متضمن باور به تنها بسندگی تجربی نظریه های پذیرفته شده 
اســت، ولی در بیان پایبندی به نظریه های علمی پذیرفته شــده به فراتر از 




