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Abstract
The distinction between context of discovery and context of justification is one of the major
dichotomies in philosophy of science. Debates on its significance and implications are still
alive. Reichenbach and Popper each have a different take on this issue. Reichenbach, by
proposing the distinction, could respond to criticism of induction. Popper also discussed the
distinction between discovery/justification in order to solve the problem of background of
knowledge. From the perspective of both philosophers, the context of discovery cannot be
analyzed, and methodology is merely determined by context of justification, but each of them
has special components for this methodology, especially in the conceptualization of rational
reconstruction. The application of the distinction discovery/justification by Reichenbach and
Popper in the philosophy of science can be criticized in several ways. first the conversion of
the distinction discovery/justification from harmless distinction into an absolute metaphysical
dichotomy, which is made by making a normative framework in the process of scientific
research, taking away mobility and dynamism from the researcher. Second, this separation is
originated from a simplistic look at the flow of science production, so these two positions
should have considered intertwined. Third, the role played by presuppositions in
rejecting/accepting hypotheses as an arbitration that reflects the impact of historical,
psychological and sociological components on the process of the formation of science.
Fourth, the interaction of the internal and external structure of science is crucial in order to,
properly understand the main aspects of scientific developments.
Key words: context of discovery, context of justification, Reichenbach, Popper, objectivity,
relativism
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چکیده
یکی از نظریههای مهم در فلسفۀ علم ،تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری است که هنوز دربارۀ ابعاد و لوازم
آن بحث و گفتوگو میشود .رایشنباخ و پوپر هریک با هدفی متفاوت دربارۀ این مسئله اندیش یدهان د و نوش تهان د.
رایشنباخ با طرح این تمایز ،میتوانست نق دهای وارد ب ر اس تقرا را پاس و گوی د .پ وپر نی ز ب همنظ ور ل ل مس ئلۀ
زمینهمندی معرفت به بحث از تمایز گردآوری/داوری پرداخت .از نگاه هردو فیلسوف ،مقام گ ردآوری را نم یت وان
منحصر به روش و معیار خاصی کرد و روشمندی صرفاً در مقام داوری متعیّن اس ت ام ا هرک دام مهلف های خ ا
برای این روش مندی ،به خصو

در مفهوم سازی بازسازی عقالنی برشمرده اند .کاربست تم ایز گ ردآوری/داوری از

جانب رایشنباخ و پوپر در فلسفۀ علم را از چند نظر میتوان نق د ک ردن نتس ت ،تب دیل تم ایز گ ردآوری/داوری از
تمایزی بیضرر به یک دوگانگی متافیزیکی مطلق که با ایجاد نستهپیچی و چهارچوبسازی در روند پژوهش علمی
تحرک و پویایی را از محقق میگیرد .دوم ،تفکیک مقام گردآوری و داوری برخاسته از نگاهی سادهانگارانه به جریان
تولید علم است بنابراین این دو مقام را باید درهمتنیده دانست .سوم ،نقشآفرینی پیشفرضها در رد/قبول فرضیهه ا
در مقام داوری که بیانکنندۀ تأثیر مهلفههای تاریتی ،روانشناختی و جامعهشناختی بر فرایند شکلگیری عل م اس ت.
چهارم ،همکنشی ساختار درونی و بیرونی علم بهمنظور فهم درست جنبههای اصلی و مهم تحوالت علمی.
واژگان کلیدین مقام گردآوری ،مقام داوری ،پوپر ،رایشنباخ ،عینیت ،نسبیگرایی
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فیلسوفان علم( )2نسبت به استقرا را در پی داشت .آنها

 .1طرح مسئله
تم ایز می ان مق ام گ ردآوری 1و مق ام داوری 2در

با تمییز بین شیوههایی ک ه ی ک نظری ه ازطری ق آنه ا

سرتاس ر ق رن بیس تم بح ثه ایی مفصّ ل ،مبن ایی و

برای نتستین بار به اندیش ه درم یآی د و ی ا کش

اثربتش را در فلسفۀ عل م برانگیت ت .در س اله ای

میشود از یک سو ،و روندهایی که ب ا آنه ا نظری های

اخیر ،توجه کمتری به این تمایز شده اس ت ام ا ای ن

تصدیق میشود و یا تواناییهای آن ارزیابی م یش ود

به این معنا نیست که تمایز گردآوری/داوری بیهوده و

ازسوی دیگر ،میتوانس تند ای ن ادع ای اس تقراگرایان
5

بیاهمیت است و یا آنکه بهنحو موفقی تآمی زی رد و

خ ام را وانهن د ک ه عل م بای د ب ا مش اهدۀ ب دون

ابطال شده است .بهعکس ،میراث طرف داران نتس تین

پیش داوری و نظر آغاز شود زیرا دربارۀ روششناسی

تمایز دو مقام همچنان کارآمد و سودمند است و ای ن

علم ،باید می ان نح وۀ پی دایش نظری هه ا در ذه ن و

تمایز بیوقفه گسترۀ فلسفۀ علم را خطکشی و تعی ین

فرایند بعدی آزمودن آنها تمایز قائل شد .مط ابق ای ن

میکند .به این معنا که تمایز دو مقام هنوز ه م تص ور

موضع تعدیلشده ،بهسهولت این نکته پریرفته میش د

ما از محتوا ،دامنه و غایات فلسفۀ علم را تحت ش عاع

که نظریهها از راههای گون اگون ب ه دس ت م یآین د

خود قرار میدهد و لتی برای چندین دهه اس ت ک ه

بنابراین تفکیک بین مقام کش

و دستی ابی و مق ام

تعیین میکند فلسفۀ علم چه باید باشد و چگونه بای د

نقد و ارزیابی ،فیلسوفان علم را از انتقادات نسبت ب ه

عمل کند ( .)Schickore and Steinle, 2006: viiدان

این نگرش میرهاند که علم ص رفاً ب ا مش اهده آغ از

هاوارد 9در این باره مینویسدن «یکی از برجسته ت رین

میشود.

اعتقادات محوری [مکتب] نواثبات گرای ی ،دس ت ک م

هدف از نگارش این مقاله ،تحلیل و تبیین جایگ اه

برجسته ترین به منظور معقولبودن مفهوم فلس فۀ عل م

نتستین تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری ن زد

بهمثابۀ یک مشغلۀ صوری مح  ،،تم ایز می ان مق ام

پیشگامان این نظریه در فلسفۀ علم است .در نوش تار

ب ود» (Howard, 2006: 3-

لاضر ،دربارۀ دو تن از مهم ت رین نماین دگان مواف ق

گ ردآوری و مق ام داوری
()1

تمایز گردآوری/داوری بحث و گفتوگو میشود ک ه

یکی از موضوعاتی که به طرح تم ایز دو مق ام در

هریک نمایندۀ نحلۀ خاص یان د .نماین دۀ نحل ۀ اول،

فلسفۀ علم منجر شد ،تالش برای یافتن راهللی ب رای

ه انس رایش نباخ ( )1359-1131ک ه طرف دار

برون رفت از مشکالتی است که «استقرا» 4با آن مواجه

تجربه گرایی التمال گرایانه 6است و در س وی دیگ ر،

ش ده ب ود .ط رح دی دگاه «تأثیرگ راری نظری ه ب ر

کارل پ وپر ( )1334-1392عض و ارش د عق لگرای ی

مشاهدات» ازسوی برخی از فلسفه دانان علم ،منجر به

انتقادی 2قرار دارد .در پایان ،ب ه تبی ین نق ا ض ع

نق ،ادعای آن دسته از استقراگرایان افراطی ش د ک ه

تمایز دو مقام در فلسفۀ عل م پرداخت ه م یش ود ک ه

معتقد بودند علم صرفاً با مش اهده و آزم ایش (روش

بیشتر ازسوی فیلسوفان تاریوگرا مطرح شده است.

.)4

مکانیکی) آغاز میشود .این دیدگاه ،واکنش برخ ی از
1. context of discovery
2. context of justification
3. Don Howard
4. induction

5. naïve
6. probabilistic empiricism
7. critical rationalism

تمايز گردآوری/داوری از ديدگاه رايشنباخ و پوپر833/

 .2تمایز گردآوری/داوری از دیدگاه رایشنباخ

فرایند علمی هم در پیدایش (مق ام کش

) و ه م در

رایشنباخ در ابتدا یک ی از اعض ای اص لی مکت ب

توجیه (مقام داوری) متأثر از استقراست .ای ن دی دگاه

اثبات گرایی منطقی 1بود .گرچ ه در تح والت فک ری

اس تقراگرایان خ ام ،ب هش دت ازس وی اس تقراگرایان

بعدی ،به ایستاری فلسفی دست یافت که دیگر خ ود

پیشرفته و ابطالگرایان نقد شد بنابراین رایش نباخ ک ه

را پوزیتیویس ت نتوان د ،او ای ن ایس تار فلس فی را

س تت م دافع رویک رد اس تقرایی در عل م اس ت

«تجربهگرایی التمالگرایان ه» نامی د ( Reichenbach,

( )Reichenbach, 1935: 172-173ب ا وض ع تم ایز

 .)1938: viiiاثباتگرایان منطقی درصدد بودند ت ا ب ا

گردآوری/داوری ،ب ه ای ن معن ا ک ه محق ق در مق ام

ایجاد زبانی مناسب برای علم به شیوه های صوری ،به

گردآوری ب دون مح دویت م یتوان د از ه ر منبع ی

الگ ویی ک امالً منطق ی و عقالن ی ب رای توص ی

استفاده کند ،میتوانست ایرادات واردش ده ب ر مب انی

نظریههای علم ی برس ند (.)Nickles, 1980: pp.1-2

استقراگرایی را دفع کن د ت ا ب ه تأس یس فلس فۀ عل م

ازسوی دیگر این نحلۀ فکری بهشدت به نقش آزم ون
تجربی در رسیدن به نظریهها تأکید م یک رد و اعتق اد
داشت این آزمون ،موج ب عینی ت عل م ش ده اس ت

()9

مدنظرش بپردازد (.)Schiemann, 2006: 23

مقوّم ات دی دگاه رایش نباخ درب ارۀ تم ایز
گردآوری/داوری عبارتاند ازن

( .)Feigl, 1965: 472این دو انگارۀ اثباتگرایان ،تأثیر

الف) مقام باید و مقام هستن بهاعتقاد رایشنباخ،

مهمی بر رایشنباخ برای طرح تمایز گ ردآوری/داوری

زمینۀ گردآوری بیانگر همۀ مرالل ،راههای تش کیل و

گراشت.

ایجاد تصورات جدید در جستارهای علمی اس ت ک ه

یکی از اصلیترین و مهم ترین دغدغههای مکت ب

مقدّم بر صورت بندی استداللهای منطق ی و عقالن ی

تجربهگرایی منطقی ،ت دقیق و بررس ی نق ش افراط ی

جدیدی است که رهآورد نهایی گردآوری اس ت .ای ن

استقرا در فرایند شکل گیری عل م اس ت ک ه ازس وی

مقام ،توصی

فرایندهای واقعی تفکر ن زد دانش مندان

استقرایان خام ذکر شده بود .برمبنای این اصل ،محقق

است یعنی در این مقام ،علم همانگونه ک ه هستت،2

باید در ابتدا کار خود را با مشاهده آغاز کند .مشاهده،

توصی

میشود اما تفکر بهطور طبیعی هرگز محدود

بنیان مطمئنی در اختیار میگرارد ک ه عل م ب ر آن بن ا

به مرللۀ گردآوری نمیشود و ذهن آدم ی در طل ب

میشود و معرفت علمی با استقرا از ای ن گ زارهه ای

آن است تا به جستوجوی دالیل منطقی بپردازد .پس

مشاهدتی اخر م یش ود و ای ن عم ل بای د خ الی از

زمین ۀ توجی ه ،گ رایش ب ه اثب ات عملک رد علم ی

پیش داوری انجام پریرد بن ابراین عالی ق و تت یّالت

دانشمندان دارد تا مشتص ش ود ک دام دس تاوردهای

شتصی هیچ جایی در عل م ندارن د .معرف ت علم ی،

علمی دانشمندان در جریان پژوهش علم ی ب هلح اِ

بهدلیل اینکه بهشکل عین ی اثب ات م یش ود ،معرفت ی

منطقی و عقالنی صوریس ازی ش ده اس ت .در ای ن

درخوراطمینان اس ت .در ای ن روش ،ب ه میزان ی ک ه

مقام ،علم همان گونه که باید 3باشد ،تبی ین م یش ود.

خزانۀ یافتههای مش اهدتی اف زایش یاب د ،رش د عل م

این مفهوم ،وظیفۀ دستوری هنجاری معرفتشناسی را

به طور مداوم و بالنده استمرار خواهد یافت .بن ابراین،
1. logical positivism

2. is
3. ought
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ترسیم میکندن «بهمنظور ساختن فرایندهای تفک ر ،در

به قشر پایین جامعه قرار دارد و ی ا ی ک موس یقیدان

شیوهای که آنها اگر توس ط نظ امی پای دار و منس جم

نیز هست ،تبیینی بی رون از فراین د تولی د عل م اس ت

الاطه باشند[ ،آن فرایندها] باید محقق شوند» ( Ibid:

( )2(.)Ibid, 1938: 4رایشنباخ دربارۀ دخال تنداش تن

 .)5یعنی در این وظیفه ،دربارۀ اصول ثاب ت و ق وانین

مهلفه های بیرونی در مقام عل م (داوری) م ینویس دن

قطعی گفت وگو میشود .برلسب این نگرش ،عالق ۀ

«علم ،قطعاً محدود به مرزهای ملی یا ن ژادی نیس ت.

عقالنی فیلسوف علم منحصراً مربو به مرللۀ پایانی

ترجیح ما آن است که دربرابر ای ن لقیق ت ت اریتی

(مقام داوری) میشود که همان تحلیل رواب ط منطق ی

،

()4

است (.)Ibid: 5-7

بهرغ م تم امی ادعاه ای مل یگرای ی م درن خ ا
ایستادگی کنیم» (.)Ibid, 1936: 160

ب) تمایز ساختار درونی و بیرونی علمن میتوان

ج) تحلیل منطقی درمقابلِ تحلیل روانشتناختین

برای کشفی که صورت گرفته است تبیین ی اقتص ادی،

رایشنباخ برای توضیح بیشتر تم ایز دو مق ام ب ه بی ان

سیاسی و اجتماعی صورت داد به این نح و ک ه ای ن

مرزبندی میان ل وزۀ تحلی ل منطق ی و تحلی ل روان

عوامل در تفسیر و تحلیل از رویداد مدنظر ،نقش ایف ا

شناختی میپردازد .به این ص ورت ک ه فعالی ت مق ام

میکنند .این عناصر« ،ساختار بیرونی علم» 1را تشکیل

گردآوری در قلمرو مطالعات تاریتی ،روانشناختی و

میدهند که از دیدگاه رایشنباخ ،مهلفههای بیرون ی در

جامعهشناختی است که روشهای منطقی در بر ن دارد

علماند که هیچ ارتباطی با درس تی و ص د ندارن د و

و از این رو ،فرایند گردآوری تابع هیچ اصول منطق ی

تابع «بازس ازیه ای عقالن ی» 2نیس تند )5(.در جه ت

نیست .درمقابل ،مهلفهه ای توجی ه و داوری ب هنح و

دیگر« ،ساختار درونی علم» 9مش تمل ب ر دس ته ای از

منطقی تعیین میش وند ( .)Ibid: 3-7در روش تحلی ل

تحوالت است که میتوان آن ساختار را با اس تفاده از

منطقی «تفکر واقعی را بهوسیلۀ چنین عملک ردی ک ه

موازین و معیارهای عقالنیت علمی بازسازی کرد ک ه

توجیهپریر است ،جایگزین میکنیم یعنی هم انط ور

مرتبط با فلس فۀ عل م (معرف ت شناس ی)( )6اس ت .از

که میتوان آن را به مثابۀ [فرایندی] موجه اثبات نمود»

دیدگاه رایشنباخ« ،لتی شیوۀ ارائۀ نظریه ه ای علم ی

( .)Ibid:7خصوصیت ذکرشده بیانکنندۀ این امر است

(مقام گردآوری) ص رفاً تقریب ی 4اس ت ب ه آنچ ه م ا

که میان رشتههای علمی از بُعد روششناختی تف اوت

بهوس یلۀ مق ام داوری درص دد آن هس تیم» .او ب رای

وجود دارد به این نحو که فلسفۀ علم به تحلی له ای

روش نترش دن بح ث ،مث الی ذک ر م یکن د .اگ ر

منطق ی و توجیه ات عقالن ی گ زارهه ای معرفت ی

جامعهشناسی در تحلیل خود ،نحوۀ مشاهدۀ س تارگان

میپردازد که در مقام داوری جای دارند در لالی ک ه

را ک اوش

ت اریو ،روانشناس ی و جامع هشناس ی رش تهه ای

کند و چگ ونگی ارتب ا می ان س تاره و تلس کوپ را

تجربیاند پس صرفاً در مقام کش

ق رار دارن د و از

تبیین و بررسی کند ،این امر یک تبیین درون ی اس ت

تحلیل منطقی بهدورن د ( .)Ibid, 1951: 231درنتیج ه

متعلق

رایشنباخ در فراین د لص ول عل م ،ت وجهی ب ه مق ام

ازطریق تلسکوپ توسط یک کیهان ش نا

در لالی که بیان این مطلب که آن کیهانشنا

1. external structure of science
2. rational reconstructions
3. internal structure of science
4. approximation

کش

ندارد زیرا در تالش است چهارچوبی مس تدل

و الگویی روش مند ارائه کند ت ا بتوان د مش کل اخ ر

تمايز گردآوری/داوری از ديدگاه رايشنباخ و پوپر718/

روش مکانیکی اس تقرا ازس وی اس تقراگرایان را ل ل

پیدا کرد اما این مرلله در فرایند علم ی تنه ا متعل ق

کند که روش دستیابی به معرفت را ص رفاً اس تنتا

به جنبۀ روانشناختی مسئله است که ته ی از هرگون ه

تعمیمها و قوانین از مشاهدات میدانستند.

ارتبا عقالنی است بنابراین او لق ندارد نظریۀ خود

رایشنباخ بنابر زمینه و جهت فکری خود بهشدت

را بر دیگران عرضه کند تنها پ س از اینک ه کش فیات

عالقهمند به استفاده از استقرا در عل م و منتق د منط ق

موجود را بر مسند داوری نشاند و هنگامی که توجی ه

قیاسی است زیرا روش قیاس ی را ته ی و فاق د بی ان

عقالنی برای آن یافت ،میتواند آن را در اختیار عموم

اطالعات جدید میداند و اطمینانبتشی منطق قیاس ی

ق رار ده د ( .)Ibid, 1951: 230-233درنتیج ه در

برای شناخت را رد م یکن د .او معتق د اس ت اس تقرا

اندیشۀ رایشنباخ ،نهتنها گردآوری نظریهها محدود ب ه

ابزاری روشمند در علم است که ه دف آن کش فیات

روش استقرایی نیست ،بلکه در ای ن مق ام نم یت وان

جدیدی است از این رو ،منجر به پیشبینی م یش ود

ذهن را محصور به هیچ روش خاصی ک رد .درمقاب ل

( Ibid, 1935: 172-173; 1949a: 333-334; 1949b:

بحث از روش ،ص رفاً در مق ام داوری علم ی مط رح

 )291-293اما او برخالف استقراگرایان خام ،دامن ه و

است که آن نیز بهنحو اثباتی انجام میشود.

قلم رو اس تقرا را فق ط در مق ام داوری و ن ه زمین ۀ
پی دایش و کش

در نظ ر م یگی رد و در ای ن ب اره

مینویسدن «...این اصل [استقرا] ،داور ارزش نظریه ه ا
در علوم است و لرف آن از علم بهمثابۀ لرف علوم
از جایگ اه قض اوت درخص و

ص د وک رب

نظریه های علمی است .بدون این اصل ،علم ب ه ک دام
لجت میان نظری ه ه ای علم ی و گزاف ه گ وییه ای
موهوم در تتیّل شاعران ف ر نه د !» ( Ibid, 1935:

.)171-172
این همان جایی است ک ه م یت وان ب ه چ رخش
فکری رایشنباخ دربارۀ اثباتگرایی منطقی اشاره ک رد
به این معنا که آنجا که به نقش اثب ات در عل م تأکی د
دارد ،به این مکتب فلسفی نزدیک م یش ود و ام ا در
ج ایی ک ه منک ر نق ش اس تقرا در مق ام کش

و

گردآوری است ،از این نحله فاصله میگی رد .ب ه ای ن
صورت ،محقق میتواند نظریۀ خ ود را از ه ر ج ایی

 .3تمایز گردآوری/داوری از دیدگاه پوپر
پ وپر نی ز ب هعن وان مه مت رین نماین دۀ مکت ب
عقل گرایی انتقادی که بهشدت تفکری ضداثباتگرایی
1

داشت ،در کتاب لد ها و ابطالها ب ه تم ایز می ان
فرضیات علمی و توجیه ی ا اعتباربتش ی آنه ا

کش

میپردازد تا از این طریق بتوان د مش کل زمین همن دی
معرفت را در جریان پژوهش علمی لل کند .ب هنظ ر
او ،پیشرفت علم ازطریق گردآوری ی ا توض یح ام ور
واقع به وجود نم یآی د بلک ه ازطری ق اندیش هه ای
جدیدی تشکیل میشود که ستت در مع رض داوری
و آزمون قرار م یگیرن د ( .)Popper, 1969: viiای ن
مسئله پوپر را نیز درگیر تقسیمبندی دوگانه ب ین مق ام
گردآوری و مق ام داوری در عل م ک رد .ویژگ یه ای
تمایز گ ردآوری/داوری از دی دگاه پ وپر ب دین ق رار
استن

بیاورد و نمیتوان مرزبندی و روشی را معیّن ک رد ت ا

الف) فرایندهای دوگانهن پوپر تمایز دو مقام را دو

علم ی کن د.

رکن اصلی در طول فرایند میداند ب ه ای ن نح و ک ه

او را ملزم به رعایت آن در فرایند کش
میتوان ازطریق لد

یا شهود به یک نظری ه دس ت
1. Conjectures and Refutations
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فعالیت دانشمندان بر پیشنه ادن (مق ام گ ردآوری) و

دوگان هانگ اری فراین د گ ردآوری و داوری ،ب ا ای ن

آزمون (مقام داوری) نظریات منحصر میشود .مرلل ۀ

دیدگاه به متالفت میپ ردازد ک ه نظری ه در ص ورتی

اول ،مرللۀ تصور یا ابداع نظری ه ن هتنه ا ب ه تحلی ل

موّجه است که در فرایندی توجیهپ ریر و پ ریرفتنی

منطقی نیاز ندارد ،بلکه جایی برای تبی ین علم ی ه م

که اعم از فرایند گردآوری و داوری است قرار گیرد

ندارد .این مسئله که از چه طریق اندیشه ه ای جدی د

()1

(.)Ibid, 1969: 25

لاصل میشود ،لال یک تم موسیقی باشد یا تعارض

ب) پرسشهای مختص به دو مقتامن پ وپر ب رای

نمایش ی و ی ا نظری های علم ی ،ممک ن اس ت ب رای

توضیح بیشتر تمایز گردآوری/داوری تفکیکی میان دو

تجربی بسیار لائز اهمیت باشد اما ربطی

دسته پرسش را مطرح میکندن پرسشهای مرب و ب ه

به تحلیل منطقی معرفت علمی ندارد .تحلیل عقالن ی،

مقام گردآوری و پرسشهای مربو ب ه مق ام داوری.

مسئلهای مرتبط با فرایند تفک ر واقع ی نیس ت بلک ه

این تقسیم بن دی ،بس یاری از نویس ندگان را در مق ام

صرفاً با توجیه و اعتبار ارتبا دارد .از این نظ ر ،بای د

بحث از این تمایز تحت تأثیر قرار داده است .ب ر ای ن

(قلم رو روانشناس ی) و

اسا  ،تمایز دو مقامْ تفکیکی است میان پرسش ه ای

روشها ،بازسازیها ،تحلیلها و مهلف هه ای داوری و

وابسته یا برآمدۀ از آن دو مقام )3(.او عالوهبر تفکی ک

توجیه (قلمرو منط ق) تم ایز قائ ل ش د .او ب رخالف

میان این پرسش ها ،به بیان لوازم آنها نی ز م یپ ردازد.

عنوان گمراهکنندۀ کتاب خ ود ،یعن ی منط ق اکتش اف

پرسش های مربو به گردآوری از این قبیل اندن محقق

علم ی ،1در تحل یلش از عل م ،س تنی درب ارۀ منط ق

در کدام جامع ۀ علم ی رش د ک رده اس ت از ک دام

روان شنا

می ان فراین دهای کش

علمی ندارد.

فرهنگ تأثیر گرفته است ملحد اس ت ی ا خ داباور

تحقیق یا منطق کش

بنابراین در جریان فعالی ت علم ی ای ن دو مق ام

و ...و پرسشهای مقام داوری و توجیه عبارتان د ازن

ازلحاِ زمانی و منطقی نیز از یکدیگر مج زا هس تند.

آی ا ی ک گ زاره توجی هپ ریر اس ت چگون ه آی ا

این دو فرایند بهترتیب در پی هم میآیند به این نح و

تجربهپریر است آیا منطقاً به دستۀ دیگری از گزارهها

که در مرالل پژوهش علمی ابتدا به مقام گردآوری و

وابسته است یا آنکه با آنه ا در تع ارض اس ت و...

سپس به مقام داوری پرداخته میشود و ن ه ب العکس

اینها پرسش های منطقی هستند لرا شر اینکه بت وان

زی را داوری علم ی بای د ن اظر ب ه وج ود دادهه ای

یک گزاره را به این شکل سنجید این است که کس ی

گردآوریشده صورت پریرد .بنابر این تقریر ،پ یش از

آن را بهصورت گزارهای بیان کند و گ زارۀ تقریرش ده

آنکه فرایند داوری آغاز شود ،بای د گ ردآوریْ وظیف ۀ

منطقاً صورت بندی و تأیید شود .درنتیجه مهکداً می ان

فرایندی خود را کامل انجام داده باشد .ای ن رون د ت ا

شیوههای اب داع اندیش ۀ ن و و روشه ای س نجش و

آنجا ادامه دارد که فرایند گردآوری و داوری نظریهه ا

نتایج منطقی آن اندیشهها تم ایز وج ود دارد ت ا ای ن

بهشکل کاملی صورت پریرد تا بتوان از این طریق ب ه

مرزبندی ،نقشی را برای عوام ل غیرمعرفت ی در مق ام

فراین د علم ی موجّ ه و پ ریرفتنی دس ت یاف ت

کش

علمی بازگشاید ( .)Ibid: 10-9پوپر مشابه ای ن

( )Ibid, 2005:7-10از ای ن رو ،پ وپر ب ا توج ه ب ه

تفکیک را در اثر دیگر خود ،شناخت عین ین برداش تی

1. The Logic of Scientific Discovery

تمايز گردآوری/داوری از ديدگاه رايشنباخ و پوپر719/

تکاملی 1عنوان میکندن « ...به مانن د بس یاری دیگ ر از

فرایند به شأن روانشناسی تجربی و نه منط ق ارتب ا

فلسفه دانان ،مایلم تأکیدی مهم بر تمایز میان دو مسئلۀ

دارد .آری ،این امر دیگری است که منطقاً به بازسازی

شناخت را عنوان کنمن از یک طرف ،مسئلۀ پی دایش و

آزمونهای بعدی دست زنیم که پ س از ش کلگی ری

ت اریو و از جهت ی دیگ ر ،مس ئلۀ درس تی ،اعتب ار و

هر اندیشهای نو باید صورت پریرد ت ا مش تص کن د

داوری» (.)Ibid, 1972: 67

که آیا آن اندیشه جزء معلومات ما بوده است یا آنک ه

ج) تفکیک فلسفۀ علم از علوم دیگترن ازس ویی

بر ما نمایان سازد که واقعاً به کشفی دست یافت ه ای م.

دیگر ،تمایز میان مقام گردآوری و مق ام داوری منج ر

...اما در این بازسازی ،فکر در هم ان مس یری ک ه در

به تقسیم بندی میان فلس فۀ عل م و دیگ ر رش تهه ای

آغاز رفته لرکت نم یکن د بلک ه فق ط چه ارچوب

تجربی نظیر تاریو ،روان شناسی و جامعه شناسی عل م

منطقی روند آزم ون را مش تص م یکن د» (Popper,

میشود به این نحو که فلسفۀ علم متعل ق ب ه مق ام و

.)2005: 8

زمینۀ داوری است و رشتههای تجربی مرتبط ب ا مق ام

بنابر رأی پ وپر ،دانش مندان ب زر

واج د ن وعی

گردآوری اند .این ستن بدین معنا نیست ک ه ای ن دو

خالقی ت و عناص ر غیرعقالن ی هس تند ام ا او ای ن

لوزه ،هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند اما باید اذع ان

ویژگی را صرفاً در مق ام گ ردآوری ج ای م یده د.

کرد که این وابس تگی ی ک س ویه اس ت از ای ن رو،

دانشمندان باید بکوشند تا فرایند کش

را بازس ازی

رشته های تجرب ی بای د مهلف ه ه ای توجی ه و داوری

عقالنی کنند تا بدین طریق مرز میان علم و ش به عل م

انتق ادی را از فلس فۀ عل م بیاموزن د و ای ن نکت ه را

مشتص شود .برای روشن ترشدن بح ث ،پ وپر مث ال

فراگیرند که چ ه پدی دهه ایی نیازمن د تبی ین تجرب ی

انیشتین را ذکر میکند که توانست با همین روش و با

هستند .اما فلسفۀ علم ،هیچ معرفت ی را از رش تهه ای

جست وجوی آن قوانین بسیار کلی و پیچیده ،ازطریق

تجربی کسب نمیکند زیرا فرایند دقی ق توجی هگ ری

شهود مبتنی بر چیزی شبیه به عشق عقالن ی ب ا م دد

صرفاً در مقام تفکر منطقی وج ود دارد و ن ه در ه یچ

تجربه ،به نظریه های بدیع خود دست یازد .از دی دگاه

لوزۀ دیگر (.)Ibid, 1972: 67-68

پوپر فرایند علمی با لد

شروع میشود از این رو،

پوپر درب ارۀ تفکی ک می ان ل وزۀ روانشناس ی و

فرایند علم میتواند از انواع رهیافتها تولید ش ود از

لوزۀ منطقی مینویسدن «امکان دارد کس انی معت رض

جمله میتواند از تفکر خلّا  ،اعتقادی مابعدالطبیعی یا

شوند و بگویند که بهتر آن اس ت ک ه مش غلۀ اص لی

م رهبی ،پ یشف رضه ا ،پ یشداوریه ا ،امی دهای

معرفتشناسی را بازسازی عقالنی گامهایی بدانیم ک ه

مشاهدهگر ،خرافات و امثال آنها پدید آی د .ای ن مق ام

و یافتن لقایق جدید رهنم ون

و معیّن ی ب رای

دانشمندان را به کش

گردآوری است که هیچ روش خا

میسازد اما مسئله همینجا است که بدانیم دقیقاً چ ه

آن وجود ندارد و این فرایند میتوان د ب هص ورت دل

چیز را میخواهیم بازسازی کنیم .اگ ر وظیف ۀ منط ق

بتواهی و بیضابطه 2انجام گیرد .پ س روش علم ی،

معرف ت را ،بازس ازی مرال ل انگی زش و ظه ور

نمیتواند مبتنی بر مقام گردآوری بنا نهاده شود بلک ه

ابتکارات بدانند ،من بههیچوجه نتواهم پریرفت .ای ن

مقام داوری پیریزی کنیم.

1. Objective Knowledge: An evolutionary approach

روش علم را باید براسا

2. arbitrary
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در پژوهش علمی چیزی بهنام منط ق اکتش اف علم ی

معتقد است فرایند تولید علم ،ص رفاً ب ا ل د

نداریم بلکه صرفاً منطق توجیه و آزمون علمی وجود

جس ورانه آغ از م یش ود .ازنظ ر ای ن دو فیلس وف،

دارد ( .)Ibid, 2005: 10-11; 1969: 230-233پ وپر

هیچ گونه عقالنیتی در مرللۀ کش  ،تص ور ی ا اب داع

نیز در مقام گردآوری قائ ل ب ه آزادی ذه ن اس ت و

نظریۀ علمی وجود ن دارد و محق ق هم واره بای د در

به دنبال نسته پیچی در این مقام نیست .آنچه ب رای او

مرللۀ داوری ،به تحلیل روابط عقالنی و منطقی می ان

اهمی ت دارد ،بح ث از روشمن دی در مق ام داوری

مسئلۀ موردمطالعه بپردازد.

است که آن هم با تالش برای ابطال نظری هه ا تحق ق
مییابد.

ه ای

ب) ویژگیهای مقام گردآوری و مقتام داوری:
برای ویژگیهای متعددی ک ه درب ارۀ تم ایز دو مق ام
ازس وی فیلس وفان مواف ق ای ن تم ایز مط رح ش ده

 .4مطالعۀ تطبیقی

1

است )11(،رایشنباخ و پوپر ،هریک ویژگ ی خاص ی از

با اینکه رایشنباخ و پوپر ،هری ک نماین دۀ مکت ب

این تمایز را برشمردهان دن  .1رایش نباخ در عل م می ان

فلسفی خاصیاند ،اما لوازم دیدگاه ه ای آن ان درب ارۀ

مقام «هست» و «باید» تفکیک ایجاد میکن د ب ه ای ن

تمایز دو مقام به غیر از بحث استقرا ،تقریباً نزدیک ب ه

صورت که مقام هست متعلق به مرلل ۀ گ ردآوری و

از این رو ،ه دف از مطالع ۀ تطبیق ی در

مقام باید ،متتص مرللۀ داوری است .از طرف دیگر،

این بتشْ شناخت کاملتر و جامعتر موضوعی اس ت

رایشنباخ مقام کش

و گردآوری را که به تحلیل ه ای

که رایشنباخ و پوپر دربارۀ آن گف توگ و ک ردهان د و

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و ...میپردازد ،متعلق ب ه

مقایسه ،طریقی است که ما را به این ه دف رهنم ون

«ساختار بیرونی علم» میداند و مقام داوری و توجی ه

میسازد .در اینجا چهار نکته شایس تۀ توج ه و تأکی د

را با استفاده از معیار و الگوهای عقالنی را که در پ ی

استن

بازسازی عقالنی در علم هستند ،متعل ق ب ه «س اختار
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هم است

الف) تمایز گردآوری/داوری راه حل زمینه مندی

درونی علم» در نظر میگیرد  .2پوپر نی ز ب ه تفکی ک

معرفت :برای رایشنباخ و پوپر ط رح تم ایز دو مق ام،

زمانی و منطقی دو فراین د کش

و توجی ه در عل م

تالشی در جهت یافتن راه لل ی ب رای ب رون رف ت از

میپردازد به این نحو ک ه ب هلح اِ زم انی و منطق ی

علمی ب وده

ضروری است که ابتدا فرایند گردآوری انجام گی رد و

اس ت .رایش نباخ ب رای ره ایی از تفک ر مک انیکی

پس از تکمیل این مرلله ،فراین د داوری وارد عرص ۀ

معرفتیای که استقراگرایی افراطی گرفتار آن شده بود،

علمی شود .ویژگی دیگری ک ه ازس وی پ وپر مط رح

اظهار داشت استقرا باید صرفاً درزمینۀ توجیه به عن وان

شده است ،خطکشی و مرزبن دی می ان پرس شه ای

معیار و الگوی صحتوسقم گزاره ها اس تفاده ش ود و

به مقام گردآوری و پرسشهای متتص ب ه

مشکل زمینه مندی معرفت در مقام کش

متصو

و گردآوری .و در این مقام ،محقق آزاد

مقام داوری است که منجر به تمایز میان ش یوۀ اب داع

است از هر رهیافتی بهره گیرد .تمایز دو مقام نزد پوپر

تفکر جدید و روشهای داوری ازسوی او شده است.

نیز الزمۀ نظریۀ «لد ه ا و ابط ال ه ا» اس ت ک ه او

ج) تفکیک میان فلسفۀ علم و دیگر رشتته هتای

نه مقام کش

تجربی :بنابر دیدگاه رایشنباخ و پوپر ،تمایز میان مق ام
1. comparative study
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گردآوری و مقام داوری منج ر ب ه تقس یمبن دی ب ین
فلسفۀ علم و دیگر رش تهه ای تجرب ی نظی ر ت اریو،

 .5مالحظات تکمیلی و انتقادی
بهمنظور تبیین نقا قوت و ضع

تمایز میان مقام

روانشناسی و جامعهشناسی علم میشود به این نح و

گردآوری و مقام داوری ،باید با تأمل ،جایگ اه تم ایز

در گسترۀ مطالع ات ت اریتی،

دو مقام نزد آن دس ته از فیلس وفان علم ی واک اوی و

روانشناختی و جامعهشناختی است ک ه برخ وردار از

بررسی شود ک ه ب ا دی دی ت اریتی ب ه فلس فۀ عل م

روشهای عقالنی و اصول منطقی نیس ت ام ا زمین ۀ

مینگریستند )12(.از دی دگاه فلس فهدان ان ت اریونگ ر،

توجیه در قلمرو فلسفۀ علم است .این تفکیک ،بیانگر

تفکیک میان مقام گردآوری و مق ام داوری ،برخاس ته

تفاوت روششناختی میان این رشتههای علمی است.

از نگرشی خاماندیشانه و سادهانگاران ه از س یر تولی د

که فعالیت زمینۀ کش

د) فرایند بازسازی عقالنی :اختالفنظ ر اص لی

علم است .این طی

معتقدند ک ه فراین د پدی دآوری

میان این دو فیلسوف ،دربارۀ تمایز دو مقام را با توجه

علم تحتتأثیر اهداف ،کارکردها و بس ترهای فک ری

به مبانی فکریشان ،میتوان در مفهومسازی هریک از

متنوع شکل میگیرد که این ام ر از پوین دگی جری ان

مقولۀ «بازسازی عقالنی» دانست .در مق ام گ ردآوریْ

علم خبر میدهد از این رو با این دیدگاه به متالف ت

پوپر و رایشنباخ با این دیدگاه به متالفت میپردازن د

میپردازند که ذه ن پ ژوهشگ ر در مق ام گ ردآوری

که در این مرلله ،علم باید بازسازی عقالن ی ش ود و

میتواند از عناصر غیرمعرفتی (تاریتی ،روانش ناختی

معتقدن د ک ه فراین د بازس ازی عقالن ی تنه ا در

و جامعهشناختی و )...استفاده کند ام ا ای ن ذه ن در

چهارچوب عقالنی روند داوری و توجیه علمی آغ از

مقام داوری هر لکمی که صادر م یکن د ،تنه ا بای د

میشود اما هریک مهلف ۀ خاص ی را ب رای بازس ازی

محصول قوای معرفت ی او باش ند .در ادام ه برخ ی از

عقالنی در نظر میگیرند .در ل الی ک ه پ وپر ک ه در

ابعاد مثبت و منفی این تمایز در روششناس ی فلس فۀ

علم طرفدار عقل گرایی انتق ادی اس ت درب ارۀ مق ام

علم بررسی و مطالعه خواهند شدن

داوری ،منک ر نق ش اس تقرا اس ت ،رایش نباخ ک ه

الف) علم فرایندی آزاد و به دور از محدودیتن

اثبات گرا است بر نقشآفرین ی اس تقرا در ای ن مق ام

بن ابر رویک رد رایش نباخ و پ وپر ،نظری ۀ تم ایز

تأکید میکند .ازسوی دیگر ،رایشنباخ در مقام توجی ه،

گردآوری/داوری با ایجاد خ طکش ی و مح دودکردن

توجه بر رهیافت اثباتی ،آن هم ب هش کل التم الی در

ابعاد و دیدگاهها در مطالعۀ یک پدیده در مق ام داوری

جهت تأیید گزارهه ای علم ی دارد ام ا پ وپر م الک

و بررسی تعم یمیافت ۀ جل وهای خ ا

از آن پدی ده،

علمیبودن را در ابطالپریری گزارهه ا ازطری ق روش

نوعی دقت در عمل را در بر خواهد داشت و موج ب

نقادی در علم میداند .پس از دیدگاه هردو فیلس وف

میشود محققان بر آن پدیده اتفا نظر داشته باشند که

در فراین د پ ژوهش علم ی ،ص رفاً در مق ام داوری

این امر برای علم مفید و سودمند است اما ای ن گون ه

روش مندی وجود دارد رایش نباخ ب ا روش اثب اتی و

خط کشیها به نظر م یرس د از ی ک تم ایز مفه ومی

پ وپر ب ا روش ابط ال ام ا در مق ام اکتش اف ب ه

بیضرر به یک دوگانگی متافیزیکی مطلق تبدیل ش ده

روشمندنبودن تصریح دارند.

است که این امر مانعی بر سر راه پیش رفت اندیش ه و
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علم ایجاد میکن د ()Putnam, 2002: 14 and 44
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در لالی که سیر رشد علم و ارائۀ دیدگاهه ای جدی د

نیستند ،هیچگونه ب یم و هراس ی ب ه خ ود راه نده د.

در تاریو ،همواره با نق ،خطو و هنجارهای رای ج

«نظریۀ خورش یدمرکزی کپرنی ک»« ،روش مش اهده و

علمی شکل گرفته اس ت .تأکی د ب ر رویک رد ثاب ت،

آزمایش گالیله و نیوتن»« ،تأکید ب ر اس تقرای ب یکن»،

تحرک و پوپ ایی را از محق ق م یس تاند و ریش ه در

«انقالب فکری دکارت» و ...که منجر به ش کل گی ری

نگرش خام و غیرواقعی از انسان و محیط اجتماعی او

رنسانس شد ،همگی در طول تاریو از مواردی هستند

دارد ( )Feyerabend, 1988: 18زیرا اگر ق رار باش د

که توانستهاند پای خود را از خطو ترسیمشده ،فراتر

در علم در پی ایجاد و الداث قوانین و نظامی باش یم

نهن د پ س موفقی ته ای علم ی در ط ول ت اریو از

که بههیچ وجه نباید از آنها تتطّی کنیم ،دیگر ستن از

شیوهه ای وال د و یکس ان ب ه وج ود نیام ده اس ت

عل م جدی د ب یفای ده و مُهم ل خواه د ب ود .ب رای

( .)Feyerabend, 1988: 2اگر این دانشمندان ،خود را

پیشرفت علم بهجای تکیه ب ر روش ثاب ت و یکس ان،

درگیر اینهمه خطو ترسیمشده و چه ارچوبه ای

باید از روشهای متنوع و متناسب ب ا موقعی ت به ره

متعارف آن زمان میکردند ،هرگز نمیتوانستند دیدگاه

گرف ت .در ای ن ب اره انیش تین م ینویس دن «ش رایط

جدید خود را بسط و گسترش دهند.

خارجی که پدیدههای تجربی [ب رای دانش مند] پ یش

ب) درهتتمتنیتتدگیِ مقتتام گتتردآوری/داورین

میآورند ،به وی اجازه نمیدهند خود را مجاز کند ت ا

رایش نباخ و پ وپر ،مق ام کش

را بی رون از قلم رو

ازطریق تبعیّت از یک نظام معرفت شناختی در ترس یم

معقولیت میدانند اما مقام توجیه را تحت قیود منط ق

جه ان مفه ومی خ ویش ای ن چن ین مح دود ش ود»

و عقالنیت در نظ ر م یگیرن د ت ا از ای ن طری ق ب ه

(.)Einstein, 1951: 683

شناختی عینی از گزارههای علمی برس ند .از ای ن رو،
در عل م ب ه

این دو مقام را مجزا و بدون تأثیر بر یکدیگر میدانند.

بهره گیری از رهیافته ای متتل

محقق کمک میکند تا به دور از این گونه مرزبندیه ا،

این عینیت به دست نمیآی د مگ ر در س ایۀ رعای ت

در تالش باشد تا فعالیت علم ی خ ویش را ب ه پ یش

پاره ای از اصول روش شناختی .ای ن دو معتقدن د ک ه

و

این تمایز راه للی است برای ف رار از روش مک انیکی

برد زیرا ارزیابی فعالی ت او ب ا ی ک روش خ ا

بیارزش جلوهدادن تحقیقات او برمبنای بهک ارنگرفتن

استقراگرایان خام در مقام گردآوری و همزم ان لف

چنین روشهایی ،محقق را در تنگن ای معرفت ی ق رار

عینیت ،اقتدار و قطعیت علم در مق ام داوری .عینی ت

میدهد و ذهنی که زیر سلطه قرار گرفت ،دیگر ق ادر

به این معنا که در فعالیت علمورزی ،یک تبی ین ،ی ک

به نوآوری نیست .آزادی در استفاده از رهیاف ته ای

نظریه و یک پژوهش ،ولدت بیناالذهانی (همگ انی)

علمی به دانشمند مدد میرساند تا ب ا توج ه ب ه ن وع

داشته باشد .از این نگاه ،اگ ر تالش ی ب ه لف

ای ن

سلیقه ها ،گرایش ها و لساس یت ه ای رول ی ،زمین ۀ

عینیت در مقام داوری علمی صورت نپ ریرد ،تالش ی

فکری ،موقعیت تحقیق ،نوع موضوع و ...ب ه پ ژوهش

علمی بهجای تحقیقات همگانی به فراوردههای ذهن ی

متناسب با ش رایط یادش ده بپ ردازد .همچن ین منج ر

ص رف ب دل خواه د ش د ک ه ب هن وعی تش ویقگ ر

میشود که او از تحلیله ا و خ ردهگی ریه ای س ایر

نسبیگرایی در علم اس ت (Reichenbach, 1938: 5-

متفکران و محققان ک ه در ش رایط وی ژۀ ای ن تحقی ق

 )7; Popper, 2005: 9-10در لالی که چنین نگ اهی
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به فرایند لصول علم ،تص وری س ادهانگاران ه اس ت

گفت ک ه مق ام گ ردآوری و مق ام داوری در جری ان

زیرا هنگامی که در فرایند پژوهش علمی ،آزم ایشه ا

فعالیت علمی درهمتنیدهشده 1هس تند و ب ر یک دیگر

در تقابل با یک نظریۀ علمی قرار میگیرند ،منط ق ب ه

ت أثیر م یگرارن د ( .)Arabatzis, 2006; 217-220در

تنهایی قادر به رفع این تعارض های به وجودآمده میان

زیر با مثالی تاریتی نشان داده م یش ود ک ه چگون ه

عناصر دستگاه نظری نیست بلکه نظریۀ مدنظر ،بای د

ارزشهای محققان ،آنها را به نظریهای سو م یده د

با سایر شرایط پسزمینهای پیوند داشته باش د از ای ن

و یا از آن برلرر میدارد.

رو مشاهده و تجربه میتواند باورهای علم ی را مقیّ د

انیشتین در سال های میانی عمر خود ،از آن رو که

سازد اما نمیتوان د آن باوره ا را متع ین کن د زی را

یک واقع گرای علمی 2بود112،عمیقاً بر این باور تأکی د

همواره مهلفههای بهظاهر دلبت واهی و ب یض ابطه و

داشت که علم باید تبیینی برای چگونگی جهان فراهم

رویدادهای تاریتی و شتصی ،یکی از عناصر سازندۀ

سازد ،نه اینکه صرفاً نظریهه ای تجرب ی دارای اعتب ار

 ،جامع ۀ

تجربی را بر ما عرضه دارد زیرا ما قادر نیستیم ب رای

باورهایی است که در هر دورۀ زمانی خ ا

علمی خاصی از آنها لمایت میکن د ( Kuhn, 1962:

توصی

 )4پ س دس تی ابی ب ه عینی ت ازطری ق تم ایز

استفاده کنیم اما در فیزیک کوانتومی که س اختاربندی

گردآوری/داوری تا لدودی نق ،غرض است زی را

آن را ه ایزنبر  9و ش رودینگر 4ارائ ه کردن د و

مستلزم آن است که ب ه منظ ور پیش روی آس ان ت ر در

اصطاللات فلسفی آن را بور 5و دیگران بی ان کردن د

در مق ام

(که معروف به تعبیر کپنهاگی 6است) ،به این دلیل ک ه

گردآوری نادیده گرفته شوند که در تحقی ق موض وع

برخی از بزرگان این نظریه ،ابزارگرا 2بودند ،دو هدف

بحثشده نقش اساسی دارند.

همواره مدنظر بودن  .1تعیین مجموع ه مق ادیر ممک ن

مسیر تحقیق ،پارهای از روابط ب هخص و

برخی پدی دارها ص رفاً از داده ه ای تجرب ی

از سوی دیگر ،ارتبا میان نظریه و مشاهده نشان

کمّیت فیزیکی (مشاهده پریر) که مقادیر آن لقیقیاند

میدهد که نظریه ها تا بدان اندازه داده ها را تحتت أثیر

 .2به دست آوردن التمال نت ایج ان دازه گی ری کمّی ت

ق رار م یدهن د ک ه ه یچ روش ی ب رای گ ردآوری

فیزیک ی ( .)Redhead, 1987: 4ازنظ ر ای ن گ روه،

مشاهدات نمیت وان یاف ت ک ه نس بت ب ه نظری ه ه ا

وظیفۀ نظریۀ فیزیک ی ،تنه ا ف راهمس اختن وس یله ای

بیطرف باشد .بنابراین میزان اعتباری که یک آزمایش

برای محاسبه و پیش بینی پدیده هاست و تنها چیزهایی

برای یک فرضیه فراهم میسازد ،عین ی نیس ت و نی ز

ک ه مش اهدهپ ریر و تحقی قپ ریر هس تند ،موج ه و

منطق یگانهای در جهت آزمودن نظریهها وجود ن دارد

پریرفتنیاند لرا در این نظریه بیشتر بحث از پیش بینی

که ازطریق آن بتوان برای تعیین این امر اس تفاده ک رد

مطرح بود تا شناخت .بهتعبیر ب ورن «ه دف اص لی از

که کدام نظریه موجهت ر اس ت .درمقاب ل بای د اذع ان

صورت بندی نظریۀ کوانتوم آن است که پیش بینیهایی

داشت ارزشهایی که دانشمندان ب دان اعتق اد دارن د،
ن هتنه ا در ش کلگی ری نظری هه ای جدی د (مق ام
گردآوری) مهثرند ،بلکه همواره در تعیین اینکه ک دام
نظریهها موجه یا ناموجهاند نیز نقش دارند .پ س بای د

1. intertwined
2. Scientific realist
3. Werner Heisenberg
4. Erwin Schrodinger
5. Niels Bohr
6. Copenhagen interpretation
7. instrumental
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برای مشاهداتی که تحت شرایط تجربی معیّن صورت

لسی و تثبیت ،نتیجه را در آگاهی ما برمیانگی زد .در

میگیرد ،به دست دهد» (.)Bohr, 1963: 92

سراسر این راه طوالنی از پدیده گرفت ه ت ا تثبی ت آن

اما انیش تین ب رخالف توفی ق نظری ۀ کوانت وم در

در آگاهی ما بای د ب دانیم ک ه طبیع ت چگون ه ک ار

توجیه بعضی از تجارب فیزیکی و قاب لتحقی قب ودن

میکند باید قوانین طبیعت را دست کم بهط ور عمل ی

آنها ،هیچ گاه مکانیک کوانت ومی را نپ ریرفت .مناقش ه

بشناسیم اگر اصالً بتواهیم ادعا کن یم ک ه چی زی را

درب ارۀ ش واهد تجرب یای نب ود ک ه نظری ه را تأیی د

مش اهده ک ردهای م .ب رای مث ال در نظری ۀ نس بیّت،

ب ود ک ه چ ه

پیش فرض آن اس ت ک ه لت ی در چه ارچوب نظ ام

معیاره ایی را بای د در بررس ی نظری هه ای علم ی

متح رک ،پرتوه ای ن ور ک ه از س اعت ب ه چش م

ارزشمند قلمداد کرد ،لتی اگر آن ها شامل جستارهای

مشاهده گر میرسد ،آن قدر درست عمل م یکن د ک ه

غیرتجربی ،مفاهیم ش هودی و اص ول ارش ادی باش د

پیشتر از آنها انتظار داشتیم و شما ه م ب ا نظری ه ت ان

دربارۀ رویکرد

آشکارا چنین فرض میکنید که همۀ آن س ازوکارهای

واقع گرایان ۀ انیش تین ،در کت اب ج زء و ک ل 1خ ود

تابش نور ،از اتم در لال ارتعاش گرفته تا طی

نما یا

مینویسدن در آغاز سال  1326از من دعوت شد تا در

تا چشم ،درست همان طور کار م یکن د ک ه هم واره

چهارچوب گردهمایی دربارۀ نظری ۀ جدی د مکانی ک

فرضمان بوده است .اگر وضع به این ص ورت نباش د،

کوانتوم در دانشگاه برلین که اف رادی چ ون انیش تین،

پس آن کمّیت هایی را که شما مشاهده پریر م یدانی د،

پالن ک ،ف ون الوئ ه 2و نرنس ت 9لض ور داش تند،

اصالً نمیتوانید مشاهده کنید .ادع ای ش ما مبن ی ب ر

گزارشی ارائه دهم .پس از پایان گردهم ایی ،انیش تین

آنکه تنها کمّیت های مش اهده پ ریر را وارد م یکنی د،

به من گفتن ببینم ،شما که جدی نم یگویی د ک ه در

درواقع گمانی است دربارۀ یکی از خصوصیات نظریۀ

نظریه ای فیزیکی فقط باید کمّیت های مشاهدهپ ریر را

شما که شما هم بر صورت بندی آن میکوش ید .ش ما

به لساب آورد .شاید این ارزش راهنمای جست وجو

خیال میکنید که نظریه تان آن تشریحی را ک ه ت اکنون

را داشته باشد تا آن چیزی را به یاد آوریم که درواق ع

از فرایند تابش داشتیم ،در آن نقاطی که شما ب ه آنه ا

مشاهده کرده ایم ام ا ازنظ ر اص ولی ک امالً نادرس ت

در اینجا اشاره میکنید ،دست نتورده بر جا میگرارد.

اس ت ک ه بت واهیم نظری های را تنه ا براس ا

شاید شما درست میگویید اما این نکته به ه یچ وج ه

کمّیت هایی بنا کن یم ک ه مش اهده پ ریر باش ند زی را

مسلّم نیست (.)Heisenberg, 1996: Cha. 5

میکرد ،بلکه مشاجره در این خص و

(نکن  .)Einstein, 1979: 33هایزنبر

درواقع قضیه بهکلی بهعک س اس ت .مش اهده فراین د

از این روست که اگر در تفس یر جه ان ،معی ار را

پیچیده ای است .آن فرایندی که بای د مش اهده ش ود،

صرفاً مشاهده پریری و تحقیق پریری ب دانیم ،بس یاری

برخی روی دادها را در دس تگاه ان دازه گی ری م ا ف را

از فیزیکدانان معاصر به محدودیتهای فیزیک تأکی د

میخوان د .درنتیج ه در دس تگاه فراین دهای دیگ ری

دارند .بهتعبیر جر الیس4ن «نکته این است که فیزیک

جریان پیدا میکند که س رانجام از ک ورهراهه ای ت أثر

عمالً میتواند دربارۀ قوانین فیزیکی در ک ار ص حبت
کند اما نمیتواند بگوید این قوانین از کجا میآین د و

1. Der Teil und das Ganze
2. Max von Laue
3. Walther Hermann Nernst

4. George Ellis
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چرا وجود دارند » ( .)Ellis, 1993: 101ب رای پاس و

گرشته وجود دانشمندانی که دلبستگی داش تند ام ری

به اینگونه پرسشه ا ب ه چه ارچوبی وس یعت ر نی از

ارزشمند محسوب میشد که این گروه در ی ک خ

است مسئله ای که ذهن انیشتین را ب ه خ ود مش غول

سازمانیافته ق رار داش تند و ص رفاً در پ ی اطالع ات

ک رده ب ود .بن ابراین م یت وان فهمی د ک ه چگون ه

درست (یا هر ارزش معرفتی دیگ ری) درب ارۀ جه ان

پیش پنداشت های محقق که ب ه زع م طرف داران تم ایز

بودند .در دورۀ معاصر ،دانشمندان بهگونهای توص ی

گردآوری/داوری در مقام گردآوری قرار دارن د ،او را

میشوند که در ب ازار رق ابتی ،انگ اره ه ا و تم ایالت

بهسمت رد/قب ول ی ک نظری ه در مق ام داوری س و

شتصی خویش را دنبال میکنند دانشمندان ب هدنب ال

میدهند .پس مقام گردآوری و مقام داوری در مرالل

ی افتن راهلل ی ب رای کس ب محبوبی ت ،آس ایش،

تولید علم مجزا از یکدیگر نیستند بلکه ب ر هم دیگر

مقبولیت ،اعتبار و دیگر اهداف غیرمعرفتی هستند ک ه

تأثیر میگرارند.

سود آنها را افزایش م یده د و ب ه ل داکثر برس اند.

ج) علم؛ متأثر از ارزشهای تاریخیتاجتماعین

دانشمندان سرمایهگراری میکنند و انتظ ار س ودآوری

تعهد اثباتگرایی رایشنباخ و ابطالگرایی پوپر به علم،

دارند .آنان از هزینهکردن واهمه دارند و از س ودکردن

منجر به ارائۀ تبیینی منطقی و خ الص درب ارۀ ارتب ا

استقبال م یکنن د و ...از ای ن رو دانش مندان ن اگزیر

میان نظریهها و ش واهد تجرب ی و درنتیج ه تعه د ب ه

میشوند بهنحوی عمل کنند که در خدمت منافع عل م

سنجهای عقالنی برای توجیه نظریههای علم ی (مق ام

باش ند (رکن  )Merton, 1973و همچن ین ه ر

اطالعات مشاهدتی (مقام گردآوری)

دانشمندی در نگاه خود به جهان ،تحتت أثیر کس انی

شد .برمبنای این نگرش هیچگونه نقشی به مهلفهه ای

قرار دارد که بهنوعی معلمان و ش اگردان او محس وب

روان شناختی ،تاریتی و جامعه شناختی در فرایند علم

میشوند .بنابراین ارزش های مشترک میان دانش مندان

داده نمیشود .ل ال آنک ه ت اریو عل م ،خ الف ای ن

بهشدت تحتتأثیر اندوختۀ فکری گروههای است ک ه

دیدگاه را به ما نشان میدهد که تحوالت علمی بدون

در آن عضویت دارن د ( .)Kuhn, 1962: 5-23مط ابق

توجه به این عوامل را نمیتوان بهدرس تی درک ک رد.

با این دی دگاه ،تح والت علم ی را نم یت وان ص رفاً

برخی از مردم ذاتاً محافظهکارند و برخ ی دیگ ر اه ل

براسا

ق وانین عقل ی تبی ین ک رد بلک ه ای ن ام ر،

خطر .پیداست دانش مندی ک ه در پای ان دورۀ ک اری

مشغلهای در قلمرو روانشناختی ،اجتماعی و ت اریتی

خود به سر میبرد و پیشت ر س مَت اس تادی داش ته،

اکتشاف است ( .)Lakatos, 1968: 151دی دن پدی دۀ

آزادی بیشتری برای نظری ه پ ردازی در لواش ی ی ک

لکههای خورشیدی (بتشهایی ب ا درخش ندگیه ای

موضوع دارد تا محق ق ج وانی ک ه ق راردادی موق ت

متفاوت در سطح خورشید) نمونه ای تاریتی است که

بسته است (.)Feyerabend, 1988: 1-2

هرگز در اروپای پیش از انقالب کپرنیکی ثب ت نش ده

داوری) براسا

از این رو موفقیتهای علمی را نمیتوان ب ه ای ن

بود اما ستارهشناسان چینی از قرنها پیش بهخوبی آن

سادگی تبیین کرد بلکه باید توصیفی ت اریتی درب ارۀ

را شناسایی کرده بودند زیرا ای ن ب اور در جامع ۀ آن

جزئیات ارائه کرد که شامل خصلته ای اجتم اعی و

دورۀ اروپ ا مرس وم ب ود ک ه اف الک قلم رو کام ل و

ویژگیهای روانش ناختی و اتف اقی اس ت ( .)Ibidدر

نامتغیرند و این نگرش ،آنه ا را از دی دن ای ن نمون ۀ
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آشکار از یک پدیدۀ تغییرپریر فرازمینی باز میداش ت.

 .2ازسوی دیگر در نگاه درونی به فرایند شکل گی ری

و

علم ،معموالً نظریهها و مف اهیم در گرش ته ب هش کلی

متفاوت از واقعیت بدانیم ،شاید ناپریرفتنی نباشد ام ا

خام و ناقص در نظر گرفته میشدند .این نگاه ،بی انگر

اینکه مهلفههای ذکرشده از واقعی ت ب یبه ره باش ند،

نگرش انباشتی و تراکمی به جریان رشد عل م اس ت

پریرفتنی نیست.

اما اگر قرار باشد باوره ای خ ام و ن اقص گرش ته را

پس اگ ر مهلف ه ه ای غیرمعرفت ی را گون ۀ خ ا

د) هم کنشی میان ساختار درونی و بیرونی علم:

ازرونق افتاده بنامیم ،این باوره ا م یتوانن د ب ا هم ان

یکی از مواردی که منجر ب ه ط رح تم ایز می ان مق ام

روشهایی ک ه ه م اکن ون ب ه معرف ت علم ی منج ر

گردآوری و مقام داوری ش د ،تفکی ک می ان س اختار

میشوند ،تولید شوند و به همان دالیلی که ه ماکن ون

(ت اریو) درون ی عل م و س اختار بیرون ی آن اس ت

این معرفت را لف

میکنند ،محفوِ بمانند ( Kuhn,

( )Reichenbach, 1938: 4ب ه ای ن معن ا ک ه ص رفاً

 )1977: 148-149بنابراین باورهای طردشده بهصرف

مهلفههایی که مطابق موافقان تمایز گ ردآوری/داوری،

اینکه کنار گراشته شده اند ،غیرعلمی نیس تند و ب دین

درونی علم تشتیص داده میشوند در بازس ازیه ای

ترتیب ،تاریو علم انباشت مس تمر و پیوس تۀ معرف ت

منطقی و عقالنی علم ،تعیینکننده هستند که ب ا «مق ام

نیست .بلکه غالباً متضمن نادیدهانگاری گس تردهای از

داوری» منطبق اند اما عواملی که بیرونی عل م قلم داد

نظریههای پیش ین اس ت ( )Ibid, 1962: 2-3از ای ن

میشدند بهمنزلۀ عناصری نامعقول ،نامدلّل ،غیرعلم ی

رو ،باید این دو لوزه را مکمل ه م در نظ ر گرف ت

و بازدارندۀ مسیر پیشرفت عل م معرف ی م یش د ک ه

زیرا ت ا زم انی ک ه ت اریو درون ی و بیرون ی عل م از

متعلق به مقام گردآوریاند.

یکدیگر بهره مند نشوند ،فهم جنبه های اص لی و مه م

در ای ن ن وع نگ اه ،ت وجهی ب ه ت اریو بیرون ی

تحوالت علمی نامحتمل خواهد بود.

نمیشد در لالی ک ه نگ رش ت ک بع دی ب ه ت اریو
درونی علم خالی از اشکال نیستن  .1محصوالت ای ن

نتیجهگیری

سنت روشی ،انحصاراً شامل عناصر درونی علم اس ت

طرح نظریۀ تم ایز می ان مق ام گ ردآوری و مق ام

که نهتنها از زمینه و بستر تشکیل مف اهیم و نظری هه ا

داوری از جانب رایشنباخ و پوپر از چند جه ت مه م

غفل ت دارد ،بلک ه عوام ل م هثر خ ارجی را در ای ن

استن اول ،نظریۀ تمایز گردآوری/داوری با مرزبن دی

تکوین و تح ول نادی ده م یانگ ارد .ع واملی ک ه در

و نس تهپیچ ی در عل م در پ ی ایج اد ول دتی

تصمیمات واقعی مرب و ب ه گ زینش فرض یه نق ش

روششناختی است تا از ای ن طری ق بت وان دق ت در

دارن د ،ص رفاً ب ا اص طاللات روانش ناختی و

تبیین گزارههای علمی را افزایش داد که این امر ب رای

م یش وند .ای ن عوام ل در

علم مفید و سودمند است .دوم ،این تم ایز ب همنظ ور

جامعه ش ناختی توص ی

تصمیم دخیل اند زی را تص میم ی ک جامع ۀ علم ی

1

یافتن راه للی برای برون رفت از مشکل زمینهمندبودن

دربارۀ گزینش فرضیه ،صرفاً با کمک نظام ارزشه ای

معرفت در مقام گردآوری بود که استقراگرایان خام به

شناختاری 2معتبر برای آن جامعه توضیحدادنی اس ت

آن اعتقاد داشتند پس این تمایز به دانش مندان کم ک

1. scientific community
2. cognitive values

کرد که از خالقیتهای خ ود در عل م اس تفاده کنن د.
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سوم ،این تمایز به شدت از اقتدار و قطعیت علم دف اع

گردآوری تحقق یابد و پ س از آن ،فراین د داوری ب ه

میکند از ای ن رو ،ب هدنب ال عینی ت در عل م اس ت.

ارزیابی اطالعاتی بپردازد که در فراین د گ ردآوری ب ه

عینیت به این معنا که در فعالیت علمی ،پژوهش بای د

دس ت آم ده اس ت ب) هری ک از دو مق ام

ولدت بیناالذهانی (همگانی) داشته باشد .از دی دگاه

گردآوری/داوری ازطریق «پرسش های متتص به مقام

ای ن عینی ت در مق ام

) تم ایز

این تمایز ،اگر تالشی به لف

خ ود» از دیگ ری متم ایز م یش ود

داوری علمی صورت نگیرد ،مش غلۀ علم ی ب ه ج ای

گردآوری/داوری منتهی به مرزبندی میان فلس فۀ عل م

تحقیق ات علم ی همگ انی ب ه فراین دی ذهن ی ب دل

و دیگر رشتههای تجربی نظیر ت اریو ،روانشناس ی و

خواهد شد که این روش سر از نسبیگرایی در علم بر

جامعهشناسی علم میشود به این نحو که فلسفۀ عل م

خواهد آورد.

متعل ق ب ه مق ام و زمین ۀ داوری اس ت و رش تهه ای

این عوامل منجر شد رایشنباخ و پوپر طرح تم ایز
گردآوری/داوری را ارائه کنند .رایشنباخ ویژگ یه ای
زیر را برای این تمایز در نظ ر م یگی ردن ال

تجربی مرتبط با مقام گردآوریاند.
آرای رایش

نباخ و پ

وپر درب

ارۀ تم

ایز

) مق ام

گردآوری/داوری را از چند جهت میتوان نقد ک رد و

فراین دهای واقع ی ن زد

بر آن تأم ل ک ردن  .1ایج اد ای نگون ه نس تهپیچ ی،

دانشمندان را دارد یعنی در این مقام علم هم انگون ه

مرزبندی و چهارچوبسازی در روند پژوهش علم یْ

م یش ود ام ا در مق ام داوری،

تحرک و پویایی را از محقق میستاند و مانعی بر س ر

تأکید بر دستاوردهای علمی دانش مندان اس ت ک ه در

راه پیشرفت عل م محس وب م یش ود در ل الی ک ه

جریان پ ژوهش علم ی ب هلح اِ منطق ی و عقالن ی

فرایند رشد علم و طرح دیدگاههای ن وین پیوس ته ب ا

صوریسازی شده است ب) «س اختار بیرون ی عل م»

جرح وتعدیل خطو و هنجارهای رایج علم ی ش کل

که متعلق به مقام گردآوری است ،ارتباطی با درستی و

گرفت ه اس ت بن ابراین آزادی در ب هک ارگیری

صد گزاره های معرفتی ن دارد درع وض« ،س اختار

رویآوردهای علمی متنوع ،به محقق یاری میرس اند

درون ی عل م» وابس ته ب ه مق ام داوری اس ت ک ه ب ا

بهدور از چنین نستهپیچیه ا ب ه تولی د عل م جدی د

کاربست موازین و معیارهای عقالنیت علم ی در پ ی

بپردازد  .2در فرایند تولید علم نمیت وان می ان مق ام

) فعالی ت

گردآوری و مقام داوری تمایز قائل شد زی را ای ن دو

مق ام گ ردآوری در قلم رو مطالع ات ت اریتی،

مقام درهم تنیده هستند و بر یکدیگر تأثیر میگرارن د.

روان شناختی و جامعه شناختی اس ت ک ه دربردارن دۀ

نگرش مجزا به این دو مقام در علم برخاس ته از نگ اه

روشهای منطقی نیست بن ابراین در قلم رو «تحلی ل

محدود و ساده به پ ژوهش علم ی اس ت در جری ان

روان شناختی» ق رار م یگی رد .درمقاب ل ،مهلف ه ه ای

فعالیت علمی هنگامی که مش اهده ب ا ی ک نظری ه در

توجیه و داوری بهنحو منطقی تعیین میشوند.

تقابل قرار گیرد ،همواره رویکرد منطقی قادر ب ه رف ع

گ ردآوری وظیف ۀ توص ی
که «هست» توص ی

بازسازی عقالنی گزارههای معرفتی است

پوپر تمایز گردآوری/داوری را با این ویژگ یه ا

این تقابل نتواهد بود بلکه نظریۀ مدنظر باید با س ایر

مطرح میکندن ال ) تفکیک میان دو تمایز بهعنوان دو

شرایط پسزمینهای پیون د داش ته باش د  .9تح والت

«فرایند زمانی/منطقی» .به این نحو که ابتدا باید فراین د

علم ی مت أثر از ارزشه ای اجتم اعی ،ت اریتی و
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پینوشتها
 .1تأکید از نویسنده است.
 .2منظور استقراگرایان پیشرفته و ابطالگرایان است.
 .3قبل از رایشنباخ هم ریشههایی برای پیدایش این تمایز مطرح شده است .برای نمونه در دورۀ جدید ،یکی از زمینههای شکلگیری تمایز
گردآوری/داوری را به گفتوگوهای محوری دربارۀ روانشناسیگرایی ارتبا میدهند (برای مطالعۀ بیشتر در این باره رکن ;Coffa, 1991
 .)Kusch, 1995آنچه به رایشنباخ اختصا

دارد ارائه و استفاده از تمایز گردآوری/داوری در جهت پیشرفت مکتب تجربهگرایی منطقی است

(.)Howard, 2006: 18
 .4اصل این جدایی به هیوم باز میگردد .آنجا که میگوید از امر واقع نمیتوان به باید رسید .براسا

دیدگاه هیوم ،مقدماتی که هستها را بیان

میکنند ،متضمن هیچ باور و ضرورتی نیستند (.)Hume, 1978: 469
 .5رایشنباخ در توضیح اصطالح بازسازی عقالنی مینویسدن «اگر توضیحی مناسبتر از مفهوم بازسازی منطقی الزم باشد ،ممکن است بگوییم که آن
مطابق با صورتی است که در آن فرایندهای تفکر به افراد دیگر منتقل میشود (صورت بیناالذهانی) ،بهجای صورتی که در آن ،این فرایند بهطور
ذهنی اجرا میشوند (صورت شتصی)]...[ .تفاوت معروفی بین طریقی که محقق را به قضیهای سو میدهد و نحوۀ ارائۀ محقق قبل از همگانی
کردن آن قضیه ،تفاوت در مسئله را نشان میدهد» (.)Ibid: 5-6
 .6رایشنباخ بهجای استفاده از تعبیر «فلسفۀ علم» ( )philosophy of scienceکه اصطالح رایجی در فلسفه است ،از اصطالح «معرفتشناسی»
( )epistemologyبهره میجُست .برای آگاهی بیشتر در این باره (رکن .)Uebel, 2007: 6
 .7رایشنباخ هیچ دلیل منطقیای ارائه نمیدهد که چرا دانشمندان اساساً نمیتوانند نظریههای خود را بازسازی کنند .او اشاره میکند تنها دو عامل
وجود دارد که مانع عرضۀ نوشتههای علمی در مواجه با الزامات منطق میشود .نتست «ریشههای انگیزه شتصی که آن از [ ....توضیحات علمی]
آغاز میشود» .دوم «زبان علمی که بهعنوان زبان زندگی روزمره برای مقاصد عملی در نظر گرفته شده ،لاوی اختصاراتی فراوان و اشتباهاتی
بهشدت غیرقابلتحمل است» (.)Ibid: 7
 .8برخی از فلسفهدانان ،جریان تولید علم را فرایندی بههمپیوسته در نظر میگرفتند و اعتقاد داشتند که بهترین روش برای کسب کشفیات جدید،
همزمان بهترین داوری از کشفیات است .برای بیکن ( ،)Francis Baconشناخت بهطور یقینی ازطریق فرایندی استقرایی ،با جمعآوری
مشاهدات بیطرفانه ( )unbiasedو پیشروی بهسمت تعمیمهای نظری ( )theoretical generalizationsبیشتر به دست میآمد .برای دکارت
( ،)Rene Descartesمعرفت یقینی تنها ازطریق بنیادهای یقینی و قطعی ( )Indubitable foundationsشروع میشود که از آن میتوان
نتیجهای منطقاً درست کسب کرد .پوپر در کتاب لد ها و ابطالها این دیدگاه را نقد کرد و اینچنین نتیجهگیری در روند تولید علم را ،استدالل
بنابر نسبنامه ( )pedigreeمیخواند (.)Ibid 1969: 25
 .9بنیاد این نفکیک به کانت ( )1194-1224برمیگردد .آنجا که میان دلیل «درس تی و ص د » ( )quid jurisی ک گ زاره معرفت ی و دلی ل «چیس تی»
( )quid factiآن گزاره فر مینهد .کانت در بتش استنتا استعالیی طبع اول نقد عقل مح ،خود ،می ان پرس شه ای مرب و ب ه ام ر واق ع و
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پرسش های متعلق به لق مشروع و مجاز تفکیک قائل میشود .منظور وی از پرسش های مرب و ب ه ام ر واق ع هم ان «زمین ۀ چیس تی» و م راد از
پرسشهای متعلق به لق قانونی و مشروع« ،زمینۀ درستی و صد » گزارههای معرفتی است (.)A84/B116
 .11این مطلبی است که هوینینگن هان ،یکی از فلسفهدانانی که در دورۀ معاصر بهطور مستقل دربارۀ تمایز گردآوری/داوری ستن گفته نیز به آن اذعان
داشته است .او دربارۀ اختالف اندک تقریرهای رایشنباخ و پوپر در تمایز گردآوری/داوری مینویسدن «در فلسفۀ علم سدۀ لاضر ،تأثیرگرارترین
بحثی را که دربارۀ این تمایز صورت گرفته پوپر و رایشنباخ با قدری تفاوت از هم مطرح کردهاند» (.)Hoyningen-Huene, 1987: 503
 .11برای کسب اطالعات بیشتر در زمینۀ ویژگیهای بیانشده دربارۀ تمایز گردآوری/داوری عالوهبر ویژگیهای ذکرشده نزد رایشنباخ و پوپر به نوشتار
زیر هم مراجعه شودن (.)Hoyningen-Huene, 2006: 120-123
 .12بحثهای مفصّلی دربارۀ این تمایز ،میان فیلسوفان اثباتگرا و تاریوگرا در تاریو فلسفۀ علم مطرح شده است .برای آگاهی در این زمینه بنگرید بهن
(.)Hoyningen-Huene, 1987
 .13هیالری پاتنم در کتاب دوگانگی واقعیت/ارزش و چند رساله (،)The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and other essays
ابتدا به ردّ دوگانگی دانش و ارزش میپردازد که طراح اصلی آن را اعضای للقۀ وین میداند .وی معتقد است که اگر للقۀ وین استدالل کند که
اخال با توجه به ورود ارزشها دچار نسبیت خواهد شد ،پس باید میان دانشها و ارزشها جدایی اندازیم .بهاعتقاد پاتنم اینچنین نسبیتی به علوم
تجربی که سرشار از ارزشهاست نیز سرایت خواهد کرد (برای آگاهی بیشتر در اینباره رکن .)Putnam, 2002: 142
 .iواقعگرایی به این معنا که «واقعیتی مستقل از ذهن در آنجا[ ،یعنی] در خار وجود دارد که ما میتوانیم از چنین واقعیتی آگاهی داشته باشیم»
(.)French, 2014: 1

