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مقدمٍ
اظ زيطثبظ ٛيبظ ثكط ث ٠اٜٗيت  ٝآضاٗف ٝ ،زض ٛتيز ٠پيفثيٜي ًٜ ٝتطّ َجيؼت ،ا ٝضا ث٠
ًٜزٌبٝي  ٝتالـ ثطاي تجيي ٚپسيس١ٟب ٝازاقت ٠اؾت؛ تالـ١بيي ً ٠٘١ ٠ح ّٞپطؾف «چطا؟»
ؾبٗبٗ ٙييبثٜس .زض يي توؿيٖثٜسي ًٔي ٗيتٞاُ ٙلت پطؾف١بيي ً ٠ثب «چطا» آؿبظ ٗيقٞز ـ

 ٝاظ اي ٚپؽ «پطؾف١بي چطايي» ٗيٛبٗيٖقب ٙـ يب ػٔت ٌٗبٛيٌي ضا َٔت ٗيًٜٜس ،يب ػٔت
ؿبيي .اي« ٠ًٚچطا تبثف ذٞضقيس ٗٞرت تجريط آة ٗيقٞز؟»ٛ ،بظط اؾت ث ٠ػٔت ٌٗبٛيٌيٝ ،
اي« ٠ً ٚچطا كٔؿلٗ ٠يذٞاٛي؟» ،اٗطي اؾت ٗطث ٌٞث ٠ػٔت ؿبيي .زض ايٗ ٚوبٓ ٠تالـ ٗيًٜيٖ
اظ هِجْ تحٔيْ پطؾف١بي چطاييِٛ ،ب١ي كٔؿلي ث ٠ػٖٔ ثيبكٌٜيٖ.
علت مکبويکي
ِٜ١بٗي ً ٠زض پبؾد ث ٠پطؾف ٛرؿتٗ ،يُٞييٖ «تبثف ذٞضقيس ،حبْٗ اٛطغي اؾت،
 ٝاي ٚاٛطغي ث ٠اكعايف اٛطغي رٜجكي  ٝؾطػت ٗ١ٌّٞٓٞبي آة ٗياٛزبٗس  ٝايٛ ٚيع ٗٞرت
ثطذٞضز ثيفتط آ١ٙب  ٝرسا قسٙقب ٙاظ ؾُح آة قسٗ ،ٟيعا ٙتجريط آة ضا اكعايف ٗيز١س،».
چ ٠چيعي ثبػج ٗيقٞز ً ٠آ ٙضا يي «تجيي »ٚث ٠ق٘بض آٝضيٖ ٗ ٝسػي اكعايف كٖٗ٢بٛ ٙؿجت
ث ٠پسيسٟي تجريط قٞيٖ؟ ٝهتي ػٔت تجريط آة ثٝ ٠ؾئ٠ي تبثف ذٞضقيس ضا ثيبٗ ٙيًٜيٖ ،زض
ٝاهغ چً ٠بضي اٛزبٕ ٗيز١يٖ؟ زهت زض پبؾد ٗصًٞض ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠زض ٝاهغ زاضيٖ ثب
ُعاض١ٟبيي كطاُيطتطٗ ،ز٘ٞػ٠ي ٝؾيغ  ٝپطاًٜسٟاي اظ ُعاض١ٟبي زض ظب١ط ثياضتجبٌ ضا ظيط يي
چتط ٝاحس ر٘غ ٗيًٜيٖٗ .ل ٕٞ٢اٛطغي ،اٛتوبّ اٛطغي اظ َطين ت٘بؼ ،پسيسٟي ثطذٞضز شضات ٛ ٝيع
قست پطاًٜفِ شضات ٗتٜبؾت ثب ؾطػت ثطذٞضزقب ٙث ٠ييزيِطٛ ٠٘١ٝ٠٘١ ،ظيط ٗكب١سات
آقٜبي ظٛسُي ضٝظٗطٟٗب١ ٙؿتٜس ً ٝبضي ً ٠ايٚرب ٗيًٜيٖ ،اي ٚاؾت ً ٠چٜيٗ ٚكب١سات
ضٝظٗطٟاي ضا ثب پسيسٟي تجريط آة ،پيٛٞس ٗيظٛيٖ  ٝزض ٛتيز ٠ثب هطاض زاز ٙاي ٚپسيس ٟزض قجٌ٠ي
ٛظبٕٜٗس ٗؼطكتٗب ،ٙآ ٙضا ٗيك٘٢يٖ 6.ػال ٟٝثط اي ٚزض ايٚرب تجريط ٠ً ،تـييط حبٓتي اظ ٗبز ٟث٠
حؿبة ٗيآيس ،چيعي رع پطتبة شضات ٗبيغ ث ٠ثيط ٙٝزض ٛظط ُطكت٘ٛ ٠يقٞز  ٝثٜبثطاي ٚزض ايٚرب
ٗيب ٙآة  ٝثربض ٛيع ٝحستي ثطهطاض ٗيًٜيٖ .ث٘١ ٠ي ٚتطتيت ِٜ١بٗي ً ٠اظ چيؿتيِ اٛطغي ٝ
چطاييِ اكعايف ؾطػت ٗ١ٌّٞٓٞبي آة تٞؾٍ اقؼ٠ي حبْٗ اٛطغي ،پطؾف ٗيًٜيٖ ،ث ٠زٛجبّ
ُعاض١ٟبي ربٗغتطي ثطاي ٝحست ثركيس ٙثُ ٠عاض١ٟبي ٗتلطم ذٞز ١ؿتيٖٜٗ .ظٞض ٗب اظ ٝحست
ٛيع ٗكرم اؾت:
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يي ٛظطي ٠ث ٠ثبٝض١بي ٗب ٝحست ٗيثركس؛ ١طُب ٟآِٞيي
اؾتسالٓي زض اذتيبضٗب ٙهطاض ز١س ً ٠ثرف ظيبزي اظ ر٘الت ٗٞضز هجٗ ّٞب اظ
آٛ ٙتيز ٠قٞز.(Kitcher, 1981, 514) 2
اي ٚضٛٝس تب ًزب ٗيتٞاٛس ازاٗ ٠يبثس؟ ثب ايٗ ٚوسٗ٠اي ًُ ٠لت ٠قس ،پبؾد ٗكرم
اؾت :تب آٙرب ً ٠ت٘بٕ ُعاض١ٟبي ٗطث ٌٞثَ ٠جيؼت ،ظيط چتط ُعاضٟاي ٢ٛبيي ٝحست يبثٜس .ثطاي
اي ٚانْ ٢ٛبيي ،زيِط «چطا؟» ثيٗؼٜب اؾت ٝ ،ازاٗ٠ي پطؾف اظ ايٛ ٚوُ ٠ث ٠ثؼسٛ ،بقي اظ زضى
ٛبزضؾت ٗب اظ پطؾف١بي چطايي  ٝاٛتظبضات ٛبث٠ربيٗب ٙاظ ٞٛع پبؾد١بي ث ٠آ١ٙب ذٞا١س ثٞز؛ ٝ
ثٜبثطايٛ ٚبتٞاٛي ٗب زض پبؾد ث ٠پطؾف١بي ثؼسي ٛكبُٙط رٗ ْ٢ب ٛرٞا١س ثٞز .ثطاي ٗخبّ ث ٠ايٚ
ػجبضت تٞرًٜ ٠يس:
زض تحٔيْ ٢ٛبيي  ٠٘١چيع زضىٛبپصيط)(Incomprehensible
اؾت١ ٝ ،سف ًٔي ػٖٔ نطكبً تؤيْ اٗٞض زضىٛبپصيط ثٜيبزي ٚثًٖ ٠تطي ٚتؼساز
ٌٗ٘ ٚاؾت).(Huxley, 1896, 165
زضىٛبپصيط زاٛؿت٢ٛ ٚبيي اٗٞض ٛبقي اظ ٘١ب ٙزضى ٛبزضؾت اظ ُٜٗن «چطايي» اؾت
ً ٠اً ٜٙٞشًط ًطزيٖ .آ ٙانْ ٢ٛبيي ٝحستثرف ،زيِط ذٞز ٛيبظ ث ٠تجييٛ ٚساضز ٝ ،تالـ١بٗبٙ
ثطاي تجيي ٚآ ٠ٛ ،ٙنطكبً ثيٞ٢ز ،ٟثٌٔ ٠ثيٗؼٜب اؾت.
اي ٚاٗطي پصيطكت ٠قس ٟاؾت ً٢ٛ ٠بيت تالـ ػوْ ثكطي
كطًٝبؾت ٚانٓٞٗ ّٞس پسيس١ٟبي َجيؼي ،ث ٠ؾبزُيِ ١طچ ٠ثيفتط ٛ ٝيع
تحٞيْ ٗؼٔ١ّٞبي ذبل ٗتؼسز ث ٠تؼساز اٛسًي ػٔت١بي ًٔي اؾت ...اٗب زض
ٗٞضز ًكق ػٔت١بي اي ٚػٔت١بي ًٔي ،تالـ١بٗب ٙثيٞ٢ز ٟاؾت١ ٝ ،طُع
هبزض ٛرٞا١يٖ ثٞز ث ٠تجييٜي اظ آ١ٙب زؾت يبثيٖ.(Hume, 2007, 22)9
اٗب ٗؿأٓ ٠ايٚرب اي ٚاؾت ً ٠ثؿيبضي ثب اي ٠ً ٚث ٠ؾطقت ٝحستُطايب٠ٛي ٗؼطكت
ثبٝض زاضٛس ،ثب اي ٚحبّ ثطاي آٗ ٙحسٝزيتي ُطيعٛبپصيط هبئْاٛس ًٛ ٠كب ٙاظ ضاظي ٛبُكٞزٛي زاضز.
حتي اُط ث ٠انْ ٝحستثركي زؾت يبثيٖ ً ٠پبؾري ثط ت٘بٕ چطا١بٗب ٙثبقس ،ثبظ چطايي ايٚ
انْ ٖ١چ ٙٞضاظي ،زض اٛتظبضي ثيٞ٢ز ٟثطاي تجيي ٚقس ،ٙثبهي ٗيٗبٛسُٞ .يي ػٔيضؿٖ تجييٚ
پسيس١ٟبٜٞ١ ،ظ ضاظي ٛبُكٞز ٟثبهي ٗبٛس ٟاؾت .اِٛبض ٜٞ١ظ ثبيس ًٜزٌبٗ ِٝب١يت اؾطاضآٗيع پسيس١ٟب
ثبقيٖ؛ ٗب١يتي ً ٠هطاض اؾت چطايي تجيي١ٚبي ٗب ضا كطاًٜ ٖ١س.

فلس
 / 142ژپوهشاهی فی ،ؾبّ  ،9ث٢بض  ٝتبثؿتب ،94 ٙق٘بض16 ٟ
ثبيس اشػبً ٙطز ًَ ٠جيؼت ٗب ضا اظ ت٘بٕ ضاظ١بيف زٝض  ٠ِٛزاقت،٠
 ٝت٢ٜب ٗؼطكت اظ ثطذي ذٞال ضٝثٜبيي اقيب ضا زض اذتيبض ٗب ُصاقت ٠اؾت؛ زض
حبٓي ً ٠آ ٙهٞا  ٝانٓٞي ً ٠تأحيط اي ٚاقيب ًبٗالً ٝاثؿت ٠ث ٠آ١ٙب اؾت ضا اظ
ٗب ٗيپٞقبٛس ...ثيٜبيي يب احؿبؼ تهٞض يي رؿٖ زض حبّ حطًت ضا زض اذتيبض
ٗب ٗيُصاضز؛ اٗب زض ضاثُ ٠ثب آٛ ٙيط ٝيب هٟٞي قِلتاِٛيعي ً ٠ثبػج ٗيقٞز
يي رؿٖ ٗتحطى تب اثس ث ٠تـييط ٌٗبٛي پيٞؾت ٠ازاٗ ٠ز١س [ايٜطؾي] ٝ ،ارؿبٕ
١طُع آ ٙضا اظ زؾت ٘ٛيزٜ١س ِٗط اظ َطين اٛتوبّ ث ٠ييزيِطٗ ،ب هبزض ٛيؿتيٖ
ًٖتطي ٚك٘٢ي حبنْ ًٜيٖ).(Hume, 2077, 24

اٗب زٗ ٝؿأٓ ٠زض ايٚرب ٝرٞز زاضزٛ :رؿت اي ٠ً ٚزض ٗٞضز آٗ ٙب١يت اؾطاضآٗيع ثبيس
ُلت ً ٠زض ازاٗ٠ي ظٛزيطٟي تجيي١ٚبي ٗب هطاض زاضز  ٝاؾبؾبً هطاض ٛيؿت زض ٢ٛبيت ٗكٌٔي ضا حْ
ًٜس .زض ٗٞضز آٛ ٙيع ث ٠ضاحتي ٗيتٞا٘١ ٙب ٙپطؾف چطايي ضا تٌطاض ًطز  ٝاي ٚپطؾف زض ايٚ
تٔوي اؾبؾبً پبيبٛٙبپصيط ثبهي ذٞا١س ٗبٛس .هبئْ قس ٙث ٠آٗ ٙب١يت پ٢ٜب ،ٙيب ؾپطز ٙآ ٙث ٠هٔ٘طٝ
ٗتبكيعيي ،ثبػج تٞهق چطا١بٗب٘ٛ ٙيقٞز ٞ٘١ ٝاضٗ ٟيتٞا ٙاظ چطايي ايٗ ٚب١يت پطؾف ًطز.
ٗؿأٓ٠ي ز ٕٝاي ٚاؾت ًٝ ٠هتي ث ٠آ ٙانْ ٝحستثرف ٢ٛبيي زؾت يبثيٖ ،اظ آٙرب ث ٠ثؼس زيِط
١يچ پبؾري ث ٠چطا١بي ثؼسي ثً ٠بض ٝحستثركي ٘ٛيآيس  ٝثب اي ٚپبؾد نطكبً انْ زيِطي ضا
زض تجيي ٚاي ٚانْ ٝاحس ثيب ٙزاقت٠ايٖ .زض اي ٚنٞضت اي ٚانْ رسيس ث ٠چً ٠بض ٗيآيس؟  ٝآيب
ُطكتبض يٌي اظ آ ٙزإ١بي زيطيبةِ ظثب٘ٛ ٙيقٞيٖ؟ ٝهتي زض پبؾد چطاييِ انْ ٢ٛبييِ «آق»،
«ة» ضا ُٗطح ٗيًٜيٖ ،ت٢ٜب زاضيٖ ٝاغٟي رسيسي ٝيغ ٗيًٜيٖ ،ثس ٙٝآ ٠ً ٙايٞٗ ٚرٞز رسيس،
ًبضي ثيف اظ «آق» اٛزبٕ ز١س؛ تيؾ اًبٕ اي ٚظٛزيط ٟضا زض ايٛ ٚوُ ٠هُغ ذٞا١س ًطز.
ايٜي ثب ضٝيًطز رسيسي ث« ٠تجييٞٗ »ٚار٠ايٖ ً ٠اٛتظبضات  ٝزضى ٗب ضا اظ ػٖٔ ٝ
ربيِبٗ ٟؼطكتقٜبذتي آ ٙثَ ٠طظي ثٜيبزي ٚتـييط ذٞا١س زاز .اي ٚضٝيًطز ث ٠تجيي ٠ً ٚزض
ز١٠١بي اذيط تحت ػٜٞاٝ« ٙحستاِٛبضي») ،(Unificationثٝ٠يػ ٟتٞؾٍ كطيسٗٚ
)ً ٝ (Friedman, 1974يچط)ٞٗ (Kitcher, 1981, 1989ضز زكبع ٝاهغ قس ٟاؾت،
ٞٛع ذبني اظ تؤيُْطايي) (Reductionismاؾت .زض ايٚرب ايٛ ٠ً ٚظطيبت ٗرتٔق ث٠
ٛظطي٠اي ٝاحس تؤيْ ٗييبثٜس ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب اؾت ًٛ ٠ظطي٠اي ٝاحس ربيُعي ٚآ١ٙب ٗيقٞزٝ ،
ثٜبثطاي ٚپيفضكت ػٖٔ زض اي ٚنٞضت اٛجبقتي ٛرٞا١س ثٞز.
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زض اؾُٞض١ٟبي يٛٞبٗ ٙيثيٜيٖ ً ٠ر٢ب ٙزض آؿبظ آقلتِي  ٝثؽُُ٠ٛٞي ثياٛت٢بيي
اؾت ً ٠ذبئٞؼ)ٛ (chaosبٗيسٗ ٟيقٞز .ذبئٞؼ ،تبضيٌي ٗحى اؾت  ٝتبضيٌي ٞ٘١اضٟ
اؾتؼبضٟاي ثٞز ٟاؾت اظ ر .ْ٢زض اي ٚكًب اؾت ً ٠ذسايب ٙپب ث ٠ػطنٗ ٠يُصاضٛس  ٝر٢بِٙ
ضٝقٚقس ،ٟاظ اي ٚپؽ ًبؾ٘ٞؼ)ٛ (cosmosبٕ ٗيُيطز .ذسايب ِٙيٛٞبٛ ،ٙوكي ٗؼطكتقٜبذتي
ثط ػ٢س ٟزاقتٜس  ٝثب اكٌٜسٛ ٙظٖ ٗ ٝلهْثٜسي ثط ر٢ب ،ٙثً ٠بض تجيي ٚپسيس١ٟب  ٝپبؾد ث ٠چطايي
آ١ٙب ٗيآٗسٛس .اؾُٞض١ٟبي يٛٞب ٙضٝايت١بيي كطاُيط ثٞزٛس ًً ٠خطت١بي زٛيبي ٛبقٜبذت٠ي
يٛٞبٛيب ٙضا زض ذٞز حْ ٗيًطزٛس  ٝثب ٝحست ثركيس ٙث ٠آ١ٙب «ٗؼطكت» ضا ثطاي آٛب ٙث ٠اضٗـبٙ
ٗيآٝضزٛس؛ ٘١بَٞ ٙض ًً ٠بٛت ٛيع ٗؼطكت ضا تطًيت ٝ ٝحست ثركيس ٙثً ٠خطات زاز١ٟبي
قٞ٢زي تؼطيق ٗيًٜس).(Kant, 2000, 249
ر٢بٛي ثب پسيس١ٟبي ٗؿتوْ ًٖتط ،زض قطايٍ يٌؿب ،ٙاظ ر٢بٛي ثب تؼساز ثيفتطي اظ ايٚ
پسيس١ٟب ،هبثْ زضىتط اؾت).(Friedman, 1974, 15
حسٝز  600ؾبّ پيف اظ ٗيالز ٗؿيح ،ضزپبي تالـ١بيي ضا ٗييبثيٖ ً ٠زض ٢ٛبيت
يٛٞبٛيب ٙضا ث ٠تجيي ٚايٚر٢بٛي پسيس١ٟب ٗؼُٞف ًطز .تبٓؽ اظ ٛرؿتيً ٚؿبٛي اؾت ً ٠ثب ٗؼطكي
«آة» ث ٠ػٜٞا ٙػٜهط آٝي٠ي ر٢ب ٙزض اي ٚضاُ ٟبٕ ٢ٛبز .ثٛ ٠ظط ا ٝػٜهط ٢ٛبيي ت٘بٕ ٗٞاز،
ػٜهط آٝي٠اي ً١ ٠ط چيعي اظ آٛ ٙكأت ُطكت« ،٠آة» اؾت .احت٘بالً ٛرؿتيً ٚؿي ً ٠اظ
انُالح «آضذ (arche)»٠ثطاي اي ٚػٜهط آٝي ٠اؾتلبزً ٟطز ،زؾتيبض تبٓؽ ،آٛبًؿيٜ٘سض ثٞز.
ٝي آضذ ٠ضا ػٜهطي ٗتؼي٘ٛ ٚيزاٛؿت ،ثٌَٔ ٠جيؼتي ٛبٗتٜب١ي (آپبيطٗ )ٙٝيزاٛؿت ً ٠ر١ٞطي
اؾت ثي حس  ٝاظٓي ً ٠ت٘بٕ ر٢ب ٙضا كطاُطكت ٠اؾت .پؽ اظ ا ٝآٛبًؿيٜ٘ؽ ١ ٝطأًيتٞؼ ث٠
تطتيت آضذ ٠ضا «ٞ١ا» « ٝآتف» ٗؼطكي ًطزٛس .آٛبًؿيٜ٘ؽ آضذ ٠ضا ٞ١ايي ٗيزاٛؿت ً ٠چٙٞ
ضهين ٜٗ ٝجؿٍ ٗيقٞز ث ٠آتف ٝ ،چ ٙٞؿٔيظ ٜٗ ٝوجى ٗيقٞز ،ث ٠آة  ٝذبى  ٝؾ َٜتجسيْ
ٗيقٞزٞٛ .آٝضي ثباضظـ ٝي ثٜب ًطزً ٙيليت ثط ً٘يت اؾت؛ ٗيتٞاٗ ٙل« ٕٞ٢يطيت اٛجؿبٌ»
ضا تؼطيق ًطز  ٝث١ ٠ط ٗبزٟاي يطيت اٛجؿبٌ ٝيػٟي آ ٙضا ٛؿجت زاز .چٜب ٠ًٙذٞا١يٖ زيس
ٗب١يت ًبض ايٜبٛ ٙعزيي ث٘١ ٠ب ٙچيعي اؾت ً ٠زض كيعيي ٗسض ٙضٝي زاز ٟاؾت .ثطاي زضى
ايٛ ٚعزيٌي اقبضٗ ٟيًٜيٖ ث ٠زًٗٞطيتٞؼ ً ٠آضذ ٠ضا ٖ١چ ٙٞآٛبًؿيٜ٘سض ٠ٛ ،يٌي اظ ػٜبنط
ٗتؼي ،ٚثٌٔ ٠ػٜهطي ٛبٗحؿٞؼ  ٝتوؿيٖٛبپصيط ثٛ ٠بٕ «اتٖ» ٗيزاٛؿت ً ٠ؾبظٛس ٝ ٟتجييُٚط
ت٘بٕ پسيس١ٟبي َجيؼي ث ٠ق٘بض ٗيآيس .زآت ٙٞزض ٛ 1803ظطي٠ي ات٘ي ضا احيب ًطز  ٝاتٖ١ب ضا
ًٞچيتطي ٚارعاي حبْٗ ذٞال قي٘يبيي ٗٞاز زاٛؿت .تب ؾبّ ٜٗ ٠ً 1869سٓيٞف رس ّٝتٜبٝثي
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ػٜبنط ضا ٗؼطكي ًطز 63 ،ػٜهط آٝي ٠قٜبذت ٠قس ٟثٞز .ايً ٚخطت زض ػٜبنط آٝي ٠تالـ١بيي
ٝحستاِٛبضا ٠ٛضا ٗئَجيسً .كق آٌتط ٙٝتٞؾٍ تبٗؿ ٝ ٙٞيٌؿب ٙپٜساقت ٚت٘بٕ آٌتط١ٙٝب زض
ُ ،1897بٗي اؾبؾي ثٞز زض ر٢ت ٝحست ثركيسٗ ٙيب ٙاتٖ١ب؛ ثٝ٠يػ ٟايٛ ٠ً ٚظٖ حبًٖ ثط
رسٜٗ ّٝسٓيٞف (تٜبٝثي ثٞز ٙآ )ٙذجط اظ ثٜيبز١بيي يٌؿب ٝ ٙتٌطاضپصيط زض زّ اتٖ١ب ٗيزاز .زض
ت٘بٕ اي ٚتالـ١ب ٗب ثب رؿتٝرٞي آضذ ٠ثٗ ٠خبث ٠انْ ٝحستثرف ػبٖٓ ضٝث٠ض١ ٝؿتيٖ؛
تالـ١بيي ً ٠تب زٝضٟي ٗؼبنط ٛيع ثٞٛ ٠ػي زٛجبّ قس ٟاؾت.
ثبظُطزيٖ ث ٠پطؾف ٛرؿت« ،چطا تبثف ذٞضقيس ٗٞرت تجريط آة ٗيقٞز؟» .تالـ
ٗيًٜيٖ ثل٘٢يٖ ًُٜٗ ٠ن ػٖٔ رسيس زض پبؾد ث ٠اي ٚپطؾف چيؿتِٜ١ .بٗي ً ٠زض پبؾد ،ث٠
تٞنيق اقؼ٠ي ذٞضقيس ٖ١چ ٙٞاٛطغي ٗتٞؾْ ٗيقٞيٖ  ٝاظ اٛتوبّ اٛطغي ث١ٌّٞٓٞٗ ٠ب ؾرٚ
ٗيُٞييٖ ،ؾطٞٛقت پسيسٟي تجريط آة ضا ث ٠پسيس١ٟبي ٗتٜٞع زيِطي ُطٗ ٟيظٛيٖ؛ اظ اي ٚپؽ
١ط رب ٗبيؼي تجريط ٗيقٞز؛ ؾُحي ثط احط تبثف ُطٕ ٗيقٞز؛ ض ٝ َٛكطٕ چيعي ثط احط تبثف
تـييط ٗيًٜس ٞٗ ٝاضز ثؿيبضي اظ اي ٚزؾت ،ثبظ زاؾتب ٙاٛتوبّ اٛطغي اقؼ ٠ث١ٌّٞٓٞٗ ٠ب َطح
ٗيقٞزُٞ .يي پسيسٟاي ٝاحس ضٝي زاز ٟاؾت .ثب اي ٚزاؾتبٝ ٙحستثرف ،ثب ُط ٟظز ٙؾطٞٛقت
اي ٚپسيسٟي ذبل ث ٠ثيق٘بض پسيسٟي زيِط ،ػٖٔ تٓٞيس ٗيقٞز ٗ ٝسػي قٜبذت ٗيقٞيٖ؛
چطاً ٠قٜبذت چيعي ٛيؿت رع ٝحست ثركيس ٙث ٠پسيس١ٟبي ٗتٌخط ظيط يي چتط ٝاحس .اي ٚچتط
ٝاحسِ ٢ٛبيي٘١ ،ب ٙآضذ٠اي اؾت ً ٠اظ زيطثبظ ؿبيت قٜبذت ثٞز ٟاؾت.
ػٖٔ كٗ ٖ٢ب ضا اظ َجيؼت ثسيَ ٚطين اكعايف ٗيز١س ً ٠ثٗ ٠ب
ٛكبٗ ٙيز١س چِ ٠ٛٞپسيس١ٟبي ٗتٌخط ضا ثب ثً ٠بض ثطزٌٗ ٙطض آِٞيي ٝاحس
تٞنيق ًٜيٖ ٝ ،زض اي ٚكطايٜس ثٗ ٠ب ٗيآٗٞظز ً ٠چِ ٠ٛٞتؼساز ٝاهؼيبت ٢ٛبيي
(ههٞا) ضا ًب١ف ز١يٖ).(Kitcher, 1989, 423
ضيبييبت ٛيع ثب كطًٝب١ي ًيليت ثً٘ ٠يت ُبٕ ثعضٍ  ٝؾطٞٛقتؾبظي زض اي ٚر٢ت
ثطزاقت ٠اؾت .ايً ٠ً ٚيليبت ٗتلبٝت نطكبً ظب١طياٛس  ٝثطآٗس ٟاظ تلبٝت١بي ً٘ي زض پسيسٟاي
ٝاحس ،يٌي اظ ٝؾٞؾ٠اِٛيعتطي ٚثرف١بي ايٗ ٚبرطا اؾت .تجريط آة زض قطايٍ ٗرتٔق ،اظ زٗبي
ٗؼ٘ٓٞي تب ِٜ١بٕ رٞقيس ،ٙػٔيضؿٖ تلبٝت چكُٖيط ،اٗطي ٝاحس اؾت ٗ ٝب اي ٚضا ٗسيٙٞ
ضيبييبتي ًطز ٙػٖٔ ١ؿتيٖ .ض١َٛبي ٗرتٔق حبًي اظ اٗٞاد آٌتطٗٝـٜبَيؽ ٗرتٔلي ١ؿتٜس
ً ٠٘١ ٠اظ يي رٜؽ ،اٗب ثب كطًبٛؽ ٗتلبٝتاٛسٗ .ب زيِط تلبٝت ٗيب ٙض َٛهطٗع  ٝؾجع ضا تلبٝت
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ٗيب ٙزٞٛ ٝع ٗٞد ٗتلبٝت ٘ٛيزاٛيٖ ،ثٌٔ ٠اي ٚتلبٝت ًيلي حبًي اظ تلبٝتي ً٘ي زض كطًبٛؽ١بي
ٗٞري ٝاحس اؾت ً٠ٛ ٠ت٢ٜب ض١َٛبي ٗرتٔق ،ثٌَٔ ٠يق ٝؾيؼي اظ پسيس١ٟب (اٗٞاد ُبٗب ،ايٌؽ،
ضازيٞييٗ ،بيٌطٝٝي )...ٝ ٞضا پٞقف ٗيز١س.
اي ٚزيسُبٝ ٟحستاِٛبضا ٠ٛزض ؾطاؾط تبضيد ػٖٔ حبًٖ ثٞز ٝ ٟكؼبٓيت ػٔ٘ي ضا ٗٞرت
قس ٟاؾت .اظ ٗخبّ١بي ٗؼطٝف آٗ ٙيتٞا ٙثٝ ٠حست ٛيٞتٜي ٗيبٌٗ ٙبٛيي ارؿبٕ ظٗيٜي ٝ
ٌٗبٛيي ؾ٘بٝيٛ ٝ ،يع ٝحستي ًٗ ٠بًؿٗ ّٞيب ٙآٌتطيؿيتٗ ٝ ٠ـٜبَيؽ ثطهطاض ًطز ،اقبضٟ
زاقت.
١سف تجيي ٚػٔ٘ي زض ت٘بٕ زٝض١ٟب ٝحستاِٛبضي ثٞز ٟاؾت .يؼٜي
زضى ثيفتطيٝ ٚاهؼيبت ٛ ٝظٖ١ب ثطحؿت ًٖتطيٗ ٚلب١يٖ  ٝكطييبت ٛظطي
).(Feigl, 1970, 12
زض زٝضاٗ ٙسض ٙقٞا١سي ٗكرمتط ثطاي آٝ ٙرٞز زاضز ً ٠ث ٠ثطذي اظ آ١ٙب اقبضٟ
ٗيًٜيٖ .زض آؾتب٠ٛي هط ٙثيؿتٖ ،هب ٙٞٛپبيؿتِي اٛطغي زض پسيسٟي ضازيٞاًتيٞيت ٠ظيط ؾإاّ
ضكت .پٞاٌٛبضٗ ٝ ٟبخ ُلتٜس ً ٠ثبيس ٛظطي٠ي پبيؿتِي اٛطغي ضاٛ ٠ً ،ظطي٠اي اؾت ٗيب ٙزيِط
ٛظطيبتًٜ ،بض ُصاقت ،اٗب پالٛي زض ٗوبثْ اي ٚپيك٢ٜبز قسيساً ٗوبٗٝت ٗيًطز ،تب ربيي ً ٠ثطاي
حلظ هب ٙٞٛپبيؿتِي اٛطغي حبيط ثٞز ٗلب١يٖ اؾبؾي كيعيي ضا ٛيع زؾتًبضي ًٜس .اي ٠ً ٚزض
تجسيْ ٗبزٟاي ثٗ ٠بزٟي زيِط اٛطغي تٓٞيس قٞز ١ ٝيچ رطٗي ٛبپسيس ٛكٞزٗ ،ب ضا حساًخط ث ٠هبٛٞٛي
ٗيضؾبٛس ًٖ١ ٠رٞاضي (ٖ١ظٗبٛي) تٓٞيس اٛطغي  ٝتجسيْ ايٞٗ ٚاز ضا ثيبٗ ٙيًٜس ،اٗب اظ ٝحست
ثركيس ٙث ٠اي ٚز ٝحٞظ( ٟر٢بٗ ٙبز ٝ ٟر٢ب ٙاٛطغي) ٛبتٞا ٙاؾت .چ ٠اضتجبَي ٗيب ٙاي ٚزٝ
ر٢ب ٙاؾت ً ٠چٜيٖ١ ٚظٗبٛي (ٗزبٝضتي) ضا ٗٞرت ٗيقٞز؟ پالٛي زض رؿتٝرٞي ٝحستي ثٞز
ً ٠زؿسؿ٠ي ٗؼطكت (اظر٘ٔ ٠كيعيي) ث ٠ق٘بض ٗيآيس ٝ ،حبيط ثٞز زض اي ٚضاٗ ٟلب١ي٘ي ثٜيبزي ٚضا
تـييط ز١س .قبيس الظٕ ثٞز ٗل ٕٞ٢رطٕ ضا ثب ٗل ٕٞ٢زيِطي ربيِعيًٜ ٚيٖ ً ٠زض اي ٚتجسيالت
ثركي اظ آ ٙث ٠اٛطغي تجسيْ ٗيقٞز .ذٞـثرتب E=mc2 ٠ٛت٘بٕ ايٗ ٚكٌالت ضا ث ٠يطث٠اي
حْ ًطز ٗ ٝب ضا اظ تؼٞيى ٗلب١يٖ انٔي كيعيي ثيٛيبظ ًطز (ٛي .ثيعٛٝؿٌي .)87 ،1388
اي ٚزؿسؿ٠ي ٝحستاِٛبضا٘١ ٠ٛچٜي ٚقبذهي ثٞز ً ٠ايٜكتبي ٚضا ث ٠ؾٞي ٛظطي١٠بي
ٛؿجيت ضاٜ٘١بيي ًطز .ايسٟي ضاٜ٘١بي ٝي زض ٛؿجيت ذبل اي ٚثٞز ً ٠هٞاٛي ٚكيعيٌي زض ت٘بٕ
زؾتِب١ٟبيي ًٛ ٠ؿجت ث ٖ١ ٠حطًت ٗؿتويٖآرٍ ييٞٛاذت زاضٛس ،يٌؿب ٙاؾت .ايٜكتبي ٚثب
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ٗؼطكي ً٘يت ٛبٝضزاي كًبـظٗب ٙث ٠ربي ً٘يت١بي ًالؾيي كًب  ٝظٗب ،ٙت٘بٕ اي ٚزؾتِب١ٟب
ضا ٖ١اضظ زاٛؿت .اٗب ٜٞ١ظ زؿسؿ٠ي ٖ١اضظي ت٘بٕ زؾتِب١ٟبي ٗرتهبت ثبهي ثٞز  ٝايٜكتبي ٚثب
َطح ٛظطي٠ي ٛؿجيت ػبٕٗ ،يب ٙت٘بٕ زؾتِب١ٟب ٝحست ثطهطاض ًطز .ػال ٟٝثط اي ،ٚايٜكتبيٚ
ؾبّ١بي پبيبٛي ػ٘ط ذٞز ضا ٝهق تالـ١بيي ٛبٗٞكن ر٢ت ٝحست ثركيسٗ ٙيبٛ ٙيط١ٝبي
ُطاٛف  ٝآٌتطٗٝـٜبَيؽ ًطز .زض ؾبّ١بي اذيط اي ٚضٝيًطز ٝحستاِٛبضاٛ ٠ٛؿجت ث ٠چ٢بض
ٛيطٝي ثٜيبزيَ ٚجيؼت (آٌتطٗٝـٜبَيؽ ،ثطًٜٖ١ف يؼيق ،ثطًٜٖ١ف هٞي ُ ٝطاٛف) ٖ١چٜبٙ
زٛجبّ قسٛ ٝ ٟظطيبت «آٌتطٝيؼيق» ٝ« ٝحست ثعضٍ» ث ٠تطتيت ٛيط١ٝبي ا ٝ ّٝز ٝ ،ٕٝؾ٠
ٛيطٝي ٛرؿت ضا ٝحست ثركيس ٟاؾت .كيعييزاٛب ٙاً ٜٙٞزض رؿتٝرٞي ٛظطي٠اي ٗٞؾ ٕٞث٠
«اثطٝحست»اٛس ً ٠ضؤيبي ٘١يكِي اٛؿب ٙضا زض َطح ٛظطي٠اي ٝاحسٛ ،ظطي٠ي  ٠٘١چيع ،تحون
ثركس؛ ٛظطي٠اي ً ٠آ ٙضا اؿٔت «ربٕ ٗوسؼ» كيعيي ٗيزاٜٛس).(Jones, 2008, 489
رؿتٝرٞي آضذ٘١ ٠چٜب ٙازاٗ ٠زاضز.
ٗؿأٓ ٠ضا ثب زيسي ٝؾيغتط زٛجبّ ًٜيٖ .كيعيي رسيس ٗجتٜي ثط يي ضٝيًطز اؾت ٝ
ت٘بٕ ٛظطيبت كيعيٌي (ٌٗبٛيي ٛيٞتٜيٛ ،ؿجيت ًٞ ٝاٛت ٕٞكيعيي)  ٠٘١زض اي ٚضٝيًطز كطاُيط ضخ
زازٟاٛس؛ ضٝيًطزي ًٗ ٠يتٞاٛيٖ آ ٙضا ضٝيًطز ُبٓئ٠اي (ضيبييبتي زيسَ ٙجيؼت) ثٜبٗيٖ.
ضٝيًطز زض اي ٚتؼطيق ٗلٗٞ٢ي كطاُيطتط اظ پبضازايٖ زض ٗؼٜبي ٗٞضز ٛظط تبٗؽ ً ٙٞاؾت  ٝذٞز
ظٗي٠ٜي ثطٝظ پبضازايٖ١بي ٗرتٔق (زض ٗخبّ هجْ ،پبضازايٖ١بيي ٘١چٛ ٙٞيٞتٜي يب ٛؿجيتي) اؾت.
زض ظيؿتقٜبؾي  ٖ١ت٘بٕ پيكطكت١بي اذيط زض ثؿتط ضٝيًطز كطاُيط زاضٝيٜي (تٌبٗٔي) ضخ زازٟ
اؾت .ضٝيًطز١بي ُبٓئ٠اي  ٝزاضٝيٜي ت٘بٕ ر٢ب ٙكيعيي  ٝظيؿتقٜبؾي ضا زضثطٗيُيطز  ٝزض
١ط ٛظطي٠ي كيعيٌي يب ظيؿتقٜبذتي ٗٞضز تأًيس  ٝاشػب ٙهطاض ٗيُيطز .اي ٚضٝيًطز١ب زض ر٢ت
ٝحست ثركيس ٙثيفتط ث ٠ػٖٔ پيف ضكت٠اٛس ٘١ ٝي ٚزٓيْ ثطتطي  ٝتطريح آ١ٙب ٛؿجت ث٠
اؾالفقب ٙاؾت.
اٗطٝظ ٗب ثب ٛوُ٠ي اٝد چٜي ٚضٝيًطز١بي ٝحستاِٛبضا٠ٛاي ٗٞار٠ايٖ ١ ٝطُ٠ٛٞ
زٝاِٛبضي (ضٝح ـ رؿٖ ،ضٝا ٙـ كيعيي ،حيبت ـ ػسٕ حيبت  )...ٝربي ذٞز ضا ث ٠يي ٗٛٞيؿٖ
كطاُيط زاز ٟاؾت.
زض هطٞٛ ٙظزٜٞ١ ٖ١ظ ثؿيبضي ثٞزٛس ً ٠ازػب ٗيًطزٛس ظٛسُي
ثطحؿت ػْٔ َجيؼي هبثْ تجييٛ ٚيؿت .زض آؿبظ هط ٙثيؿت  ٝيٌٖ ،ثٝ٠يػٟ
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پؽ اظ تٞؾؼ٠ي ظيؿتقٜبؾي ٌٗٓٞٓٞي ،اكطاز اٛسًي زض اي ٚتطزيس زاضٛس ً٠
ظٛسُي ت٘بٗبً پسيسٟاي َجيؼي اؾت).(Giere, 2008, 214
ظيؿتقٜبؾي ٌٗٓٞٓٞي ٛ ٝيع تالـ١بيي ً ٠زض ؾبّ١بي اذيط زض ػهتقٜبؾي ٝ
ثٝ٠يػ ٟزض ػٔ ِٕٞقٜبذتي) (Cognitive scienceنٞضت ٗيُيطز ٝ ،زض ٢ٛبيت ٜٗزط ث ٠تؤيْ
ٗؼطكت ث ٠كيعيي ٗيقٞز ،پطٝغ١ٟبيي اؾت قٌُْطكت ٠زض زّ اي ٚضٝيًطز كطاُيط ٠ً ،ث ٠پيطٝي
اظ ًٞاي ،ٚآ ٙضا ضٝيًطز َجيؼتُطايبٗ (Naturalistic)٠ٛيٛبٗيٖ .ضٝيًطز١بي ُبٓئ٠اي ٝ
زاضٝيٜي ت٢ٜب ٗطاحٔي ٗوسٗبتي  ٝآٝي ٠اظ اي ٚضٝيًطز ٢ٛبيي ث ٠ق٘بض ٗيآيس؛ ٗوسٗ١٠بيي زض ر٢ت
ضؾيس ٙث ٠يي ٝحست كطاُيط ،يؼٜي ٘١بٛ ٙوُ٠ي پبيب ِٙقٜبذت .زض ايٗ ٚؼٜب اؾت ً ٠زيِط
٘ٛيتٞا ٙاظ «نسم» ً« ٝصة» ،يب تأييس  ٝاثُبِّ ضٝيًطز١ب ؾرُ ٚلت؛ اي١ٚب ضا ثبيس ث٠
ٛظطيبتي ٛؿجت زاز ً ٠ت٢ٜب ضٝيزاز١بيي ٗٞهت زض اي ٚضٝيًطز١ب ١ؿتٜسُٞ .يي آضٗب٢ٛ ٙبيي
ػَٖٔ ،طحي كطاُيط اؾت ً ٠ث ٠قيٟٞاي ضيبييبتي  ٝثب تٞؾْ ث ٠تؼبضيق  ٝان ّٞتحٔئي ثطآٗس ٟاظ
آ ،ٙر٢ب ٙضا ٗلهْثٜسي ٗيًٜسًٞ .اي ٚزض ػجبضاتي قِلت  ٝآجت ٠آ٢بٕثرف ،چٜيٗ ٚيٞٛيؿس:
١ط چوسض يي ػٖٔ ًٖتط پيكطكت ًطز ٟثبقسٗ ،ز٘ٞػ٠
انُالحبت آ ٙثيفتط ٗت٘بيْ اؾت تب ث ٠كطيي ؿيطاٛتوبزي اظ زضى ٗتوبثْ
تٌيًٜ ٠س .بب افسايش مًشکبفي ،بٍ تدريج ابداعِ تعبريف
جبیگسيه ايه مبىب ميشًد .ضٝاثُي ً ٠زض اي ٚتؼبضيق ثً ٠بض ُطكت٠
قس ٟاؾت ث ٠انٓٞي تحٔئي تجسيْ ٗيقٞز؛ چيسی کٍ زمبوي يک
تئًری درببرٌی جُبن محسًة ميشد ،بٍ عىًان يک قرارداد
زببوي تعبير ميگردد .ثسيٚؾب ،ٙاي ٠ُٛٞ ٚاؾت ًُ ٠صض اظ ٗجبٛي تئٞضيي
ثٗ ٠جبٛي هطاضزازي ،ثركي اظ پيكطكت زض ٗجبٛي ُٜٗوي ١ط ػٔ٘ي
اؾت).(Quine, 1966, 70
ػٖٔ ،ضيبييبت َجيؼت اؾت  ٝپبؾد ث ٠چطايي پسيس١ٟب ثٗ ٠ؼٜبي اؾتٜتبد آ١ٙب اظ
ان ّٞتحٔئي ٛبقي اظ تؼطيق١بي هطاضزازي اؾت .آجت ٠الظٕ ث ٠يبزآٝضي اؾت ً ٠اي ٚزيسُبٟ
ٞ٘١اض ٟزض ٗؼطو يي ثسك٘٢ي ٗتبكيعيٌي ثٞز ٟاؾت؛ زض ثرف ثؼس ،تحت ػٜٞا« ٙقياِٛبضي
ًٔ٘ (Reification of the word)»٠ث ٠آٗ ٙيپطزاظيٖ.
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شياوگبری کلمٍ
پبؾد ث ٠چطا١ب ٗب ضا ث ٠يبكتٝ ٚحستي ٝضاي پسيس١ٟبي ٗتٌخط ٗيًكبٛس .اٗب ثبيس تأًيس

ًطز ً ٠رؿتٝرٞي ٗب ث ٠اٗطي اؾطاضآٗيع  ٝػيٜي زض ٝضاي پسيس١ٟب ٘ٛياٛزبٗس .هٞاٛيٚ
ثبظًُٜٜٞس ٝ ٟتجييُ ٚط ٗكب١سات ٗب ١ؿتٜس ٠ٛ ،حبًي اظ اٗٞضي ًٞٗ ٠رت چٜيٝ ٚاهؼيبت ٗكب١ستي
ٗيقٛٞس .ثب يي ٗخبّ ث ٠تأٗٔي كٔؿلي زض اي ٚظٗيٗ ٠ٜيپطزاظيٖ .ؾِٜي ضا ض١ب ٗيًٜيٖ .ؾ َٜث٠
ؾ٘ت ظٗيً ٚكيسٗ ٟيقٞزٛ .يٞت ٚثط اؾبؼ انٌٗ ّٞبٛيي ذٞزٗ ،تٞر ٠قس ًٗ ٠يب١ ٙط زٝ
رطٗي چٜيٛ ٚيطٝي ًككي ٝرٞز زاضز ،آ ٙضا «ُطاٛف» ٛبٗيس  ٝكطٗٓٞي ٛيع ثطاي ٗحبؾج٠ي آٙ
پيك٢ٜبز زاز .تب ايٚرب ٗؿأٓ٠اي ٛيؿتٗ .كٌْ ِٜ١بٗي پيف ٗيآيس ً ٠زض پبؾد ث ٠چطايي ؾوٌٞ
ارؿبٕ ،ػٔت ضا «ٛيطٝي ُطاٛف» ثساٛيٖ؛ ثس ٙٝتٞر ٠ث ٠ايُ« ٠ً ٚطاٛف» نطكبً ًٔ٘٠اي ثٞز ً٠
ثطاي تٞنيق اي ٚپسيس١ٟبي ٗكب١س ٟقس ٟثً ٠بض ثطزيُٖٞ .يي ُطاٛف ٛيطٝيي اؾطاضآٗيع ٛ ٝبٗطئي
اؾت ً٘١ ٠چً ٙٞف١بيي ٛبٗطئي ٗيب ٙارطإ ُؿتطز ٟقسٞٗ ٝ ٟرت ًكيس ٟقس ٙآ١ٙب ث٠
ؾٞي ييزيِط ٗيقٞز 1.ث ٠اي ٚاقتجب ٟتؼييًٜٜٚس ٠ً ٟزض تبضيد كٔؿل ٠نسٗبت كطاٝاٛي ث ٠ثبض
آٝضز ٟاؾت« ،قياِٛبضي ًُٔ٘ٞ »٠ييٖ١٠ٛٞ٘ٛ .بي ٗؼطٝف ح٘ٔ ٠ث ٠آ ٙضا ٗيتٞا ٙزض تحٔيْ١بي
ثطًٔي اظ «ٝرٞز» ٗ« ٝلب١يٖ ًٔي»ٛ ٝ ،يع تحٔيْ زضذكب١ ٙي ٕٞاظ «ػٔيت» يبكت .ثطاي ٗخبّ
ٝهتي ٗيُٞييٖ «آق ػٔت ة اؾت»ٜٗ ،ظٞضٗب ٙاي ٚاؾت ً ٠ضٝي زاز ٙة پيبٗس ضٝي زاز ٙآق
اؾت .يؼٜي «١طُب ٟآق ثبقس ،ة ٛيع ضٝي ذٞا١س زاز» .اٗب زض ازاٗٗ ٠برطا ثطػٌؽ ٗيقٞز  ٝثب
قياِٛبضي ًٔ٘٠ي «ػٔت» ،زض پبؾد ث ٠اي ٠ً ٚچطا «١طُب ٟآق ثبقس ،ة ٛيع ضٝي ذٞا١س زاز؟»،
ٗيُٞييٖ چ« ٙٞآق ػٔت ة اؾت»؛ چٜبُٞ ٠ً ٙيي ػٔيت ضاثُ٠اي اؾت ػيٜي  ٝاؾطاضآٗيع
ٗيب ٙپسيس١ٟبي آق  ٝة .ايٛ ٚحٟٞي تجيي ٚضاثُ٠ي ٗيب ٙپسيس١ٟب ضا تجيي ٚػّٔي ٗيٛبٜٗس .زض
اي ٚحبٓت ثطاي تجيي ٚپسيس١ٟب ؾطاؽ ضٝاثٍ ػّٔي حبًٖ ثط آ١ٙب ٗيضٝيٖ .اٗب تٞر ٠ثٌٛ ٠ت٠ي
پيفُلتٛ ٠كبٗ ٙيز١س ً ٠ثبيس ضٝيًطز ػّٔي ضا ثٛ ٠لغ ضٝيًطز ٝحستاِٛبضا ٝ ،٠ٛث ٠آٙ
كطًٝبؾت٘١ .بَٞٙض ًً ٠يچط ،اظ ٗساكؼيٗ ٚؼطٝف زيسُبٝ ٟحستاِٛبضاٛ ،٠ٛيع ٗيُٞيس« :ظيطاي
ػٔيت ٘١يك ٠اظ ظيطاي تجيي ٚثطٗيآيس») .(Kitcher, 1989, 477اي ٠ً ٚپسيسٟاي ضا ٗؼّٔٞ
پسيسٟي زيِط ثساٛيٖ ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب اؾت ً ٠تجييٜي ثطاي پسيسٟي ٛرؿت ثطحؿت پسيسٟي زٕٝ
ٝرٞز زاضز .يؼٜي ِٜ١بٗي ً ٠ثطاي تجيي ٚپسيس١ٟب ث ٠ضٝاثٍ ػّٔي يب هٞاٛيَ ٚجيؼي حبًٖ ثط آ١ٙب
ٗتٞؾْ ٗيقٞيٖ ،زض ٝاهغ نطكبً زاضيٖ ثب ٝيغ ٛظطيبتي ٗيب ٙپسيس١ٟبي ٗتٌخطٗبٝ ٙحست ثطهطاض
ٗيًٜيٖ .هٞاٛيَ ٚجيؼي ٘١بٛ ٙظطيبت ٝحستثركي ١ؿتٜس ًٛ ٠حٟٞي ٝيغقب ٙضا كطاٗٞـ
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ًطزٟايٖ  ٝثب اكتبز ٙزض زإ «قياِٛبضي ًٔ٘ ،»٠ثطاي آ١ٙب ٗٞرٞزيتي ٗؿتوْ  ٝػيٜي هبئْ
قسٟايٖ.
ٗلب١يٖ تجييٝ ٝ ٚحستاِٛبضي آٝي١ ٠ؿتٜس ٝ ،ضٝاثٍ ٗٞؾ ٕٞث٠
ػّٔي نطكبً ضٝاثُي ١ؿتٜس ثطُطكت ٠اظ ييپبضچ٠تطيٛ ٚظطيبت ٗب
).(Woodward 2008, 176
الظٕ ث ٠يبزآٝضي اؾت ًٗ ٠ب زض ايٚرب زض ضهبثت ٗيب ٙتجيي ٚػّٔي  ٝتجييٚ
ٝحستاِٛبضا ،٠ٛثٛ ٠لغ زٗٝي اؾتسالّ ٛيبٝضزٟايٖ ،ثٌٔ ٠ذٞاؾتيٖ ٛكب ٙز١يٖ تجيي ٚػّٔي ٘١بٙ
تجييٝ ٚحستاِٛبضا ٠ٛاؾت ً ٠زچبض ذُبي قياِٛبضي قس ٟاؾتٛ .ظط ث ٠ا٘١يت اي ٚذُبي
كطاُيط ،زض ازاٗ ٠ث ٠تٞييح زهينتط آٗ ٙيپطزاظيٖٛ .رؿت تؼطيق ظيط ضا پيك٢ٜبز ٗيًٜيٖ:
تعريف (قياِٛبضي ًٔ٘ :)٠پسيس١ٟبي ٗتكبث ٠آق ،ة ،ح ،ت ،ث ،د ...ضا ٗكب١سٟ
ٗيًٜيٖ  ٝآ١ٙب ضا ثب انُالح ايٌؽ ٝحست ٗيثركيٖ .ؾپؽ زض ازاٗ ،٠ايٌؽ ضا ٞ١يتي ٗؿتوْ
 ٝظيطثٜبيي زض ٛظط ٗيُيطيٖ ً ٠آق  ٝة  ٝح ٛ ٝظيط آ ،ٙنطكبً رٔ١ٟٞبيي اظ آ١ ٙؿتٜس.
قياِٛبضي ًٔ٘ ٠ثٝ ٠كٞض زض ٗٞضز ٗلب١يٖ ثٜيبزي ٚػٔ ٕٞضٝي ٗيز١س« .اٛتربة
َجيؼي»« ،ثبض آٌتطيٌي»ٗ« ،يساٛ ٙيط« ،»ٝآٌتط١٠ٛٞ٘ٛ ...ٝ »ٙٝبي ٗ ٖ٢آ١ ٙؿتٜسِٛ .ب١ي ث٠
ٗٞضز ًكق  ٝآقٌبضؾبظي شضات آٌتطٗ ٙٝياٛساظيٖ ً ٠ثطاي ٛرؿتي ٚثبض زض اتبهي اثط اٛزبٕ قس.
ث ٠اي ٚنٞضت ًٝ ٠هتي پطت١ٞبي ًبتسي اظ ُبظي زض ككبض ثؿيبض ًٖ ُصضاٛسٗ ٟيقٞز ،ثبضيٌ٠اي ث٠
ٛبظًي ٞٛى ٗساز زيسٗ ٟيقٞز .اي ٚضا ٗؿيط حطًت شضات آٌتط ٙٝث ٠ق٘بض ٗيآٝضٛس .زض ٝاهغ
اتبهي اثط ،اتبهٌي قيك٠اي پط اظ ثربض آة اؾت ً ٠زض آ ٙيي پيؿتً ٙٞبض ُصاقت ٠قس ٟاؾت.
ِٜ١بٗي ً ٠پيؿت ٙٞضا ث ٠تٜسي پؽ ٗيًكٜس ،اٛجؿبٌ ٛبُ٢بٛي ُبظ ضا ؾطز ٗيًٜس  ٝزض ٞ١اي
ٖٛزاض ؾطز ٠ٗ ،ضهيوي تكٌيْ ٗيقٞزٝ .هتي شضات آٌتط ٙٝاظ آٗ ٙيُصضز ،اتٖ١بي ثربض ضا يٛٞيسٟ
ٗيًٜس  ٝثالكبنٔ ٠زض پيطاٗٗ ٙٞؿيط آ ٙشضات ،هُط١ٟبي اثط تكٌيْ ٗيقٞز .اي ٚهُط١ٟبي ضيع،
٘١ب ٙچيعي اؾت ًٗ ٠ؿيط حطًت شضات آٌتط ٙٝق٘طزٗ ٟيقٞز .ثب تطًيجي اظ ٗيسا١ٙبي
آٌتطيٌي ٗ ٝـٜبَيؿي ٗيتٞاٗ ٙوساض ثبض آٌتطيٌي  ٝؾطػت آٌتط١ٙٝب ضا اٛساظُ ٟطكت .ثسيٚ
تطتيت آٌتط ٙٝزضثطُيطٛسٟي ٗز٘ٞػ٠ي ٝؾيؼي اظ ٛظطيبت كيعيٌي اؾت ً ٠آ ٙضا ثٞٗ ٠رٞزي
ضيبييبتي (تئٞضيي) تجسيْ ٗيؾبظز .ؾرُ ٚلت ٚاظ شضاتي ثٛ ٠بٕ آٌتطٛ ٙٝبقي اظ قياِٛبضي
ًٔ٘ ٠اؾت .چٜب ٠ً ٙشًط قس ذُب ِٜ١بٗي ضخ ٗيز١س ً ٠اي ٚتطٕ تئٞضيي ضا ٞ١يتي ٗؿتوْ ٝ
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ػيٜي زض ٛظط ثِيطيٖ ً ٠پسيس١ٟبيي ٘١چ ٙٞثبضيٌ٠ي ٗكب١س ٟقس ٟزض اتبهي اثط نطكبً رٔ١ٟٞب ٝ
آقٌبضؾبظي١بيي اظ آ ٙث ٠ق٘بض آيٜس .اي ٚذُب حتي زض ٗيب ٙاٛسيكٜ٘ساٛ ٙيع ثؿيبض ضايذ اؾت.
ثطاي ٗخبّ ٘١پْ زض ُعيسٟي ظيط ،زض ػي ٚاي ٠ً ٚاظ ٝحستاِٛبضي زكبع ٗيًٜسٗ ،طتٌت ايٚ
ذُبي ضاٟثطزي ٗيقٞز:
آٙچ ٠ً ٠تجيي ٚػّٔي  ٝثٝ٠يػ ٟتجييٛ ٚظطي ث ٠زٛجبّاـ اؾت،
ٞٛػي ك ٖ٢قٞ٢زي  ٝقسيساً ؾٞثػًتيٛ ٞيؿت ،ثٌٔٞٛ ٠ػي ثيٜف اٝثػًتيٞ
اؾت ً ٠اظ َطين ٝحستاِٛبضي ٛظبٕٜٗس حبنْ ٗيقٞز .يؼٜي اظ َطين
ٛكب ٙزاز ٙاي ٠ً ٚپسيس١ٟب رٔ١ٟٞبيي) (Manifestationsاظ ؾبذتبض١ب ٝ
كطايٜس١بي ٗكتطى ظيطثٜبيي ١ؿتٜس ًُٗ ٠بثناٛس ثب ان ّٞذبل ٝ
آظٗٙٞپصيط ثٜيبزي( (Hempel, 1966, 83)ٚتأًيس اظ ٗ ٚاؾت).
زض ايٚرب ؾبذتبض١ب  ٝكطايٜس١بي ٗكتطًي ً ٠زض پي ٝحست ثركيس ٙث ٠پسيس١ٟب پب ث٠
ػطنُ ٠صاقت٠اٛس٘١ ،چ ٙٞاٗٞضي ػيٜي زض ٛظط ُطكت ٠قسٟاٛس ًُٞ ٠يي پسيس١ٟبي ٗرتٔق نطكبً
آقٌبضقسُي آ١ٙب ١ؿتٜس .قياِٛبضي ًٔ٘ ٠زض ٗؼٜبيي ً ٠شًط قس ،ؾطٛب ضا اظ ؾط ُكبزـ ٞٛاذتٚ
اؾت .تٞر ٠ث ٠ايٗ ٚؿأٓٗ ٠ب ضا اظ ٝاهغُطايي ٛبث٠رب زضثبضٟي ٗلب١يٖ كيعيٌي ،ثٝ٠يػ ٟآٙرب ً ٠پبي
آضذ ٠زض ٗيب ٙاؾت ،ثبظٗيزاضز .پبؾد ٢ٛبيي ث ٠چطا١ب ٓعٗٝبً زض ٝاهؼيت يبكت ٘ٛيقٞز ٝ ،ث٘١ ٠يٚ
زٓيْ اؾت ً ٠ثطذي ٖ١چًٞ ٙٞاي ،ٚػٖٔ ضا اظ رٜؽ اؾُٞض١ٟبي ثبؾتبٗ ٙيزاٜٛس .ايٚ
ٛبٝاهغُطايي ٗكٌْ تؼيٛ ٚبهم)ٝ( (Underdeterminationرٞز ٛظطيبت ٗتلبٝت ثطاي
تجيي ٚپسيس١ٟبي يٌؿب )ٙضا ٛيع حْٝكهْ ٗيًٜس.
علت غبيي
ثطذي اظ چطا١ب ،چطا١بي ٗطث ٌٞث ٠ضكتبض١بي اٛؿبٝٙاض ،ػٔت ؿبيي پسيس١ٟب ضا
رؿتٝرٗ ٞيًٜٜس .اٗب اُط اٛؿب ٙضا ٗٞيٞع قٜبذت هطاض ز١يٖ  ٝههس تجيي ٚضكتبض١بي اٛؿبٛي ضا
زاقت ٠ثبقيٖ ،آِٛب ٟثبيس ثپصيطيٖ ً ٠ػٔت ؿبيي زض ٢ٛبيت هبثْ تحٞيْ ث ٠ػٔت ٌٗبٛيٌي اؾت.
ػٔت ؿبيي ٗؼُٞف اؾت ث ٠ههس  ٝؿطو كبػْ اظ ًطزٟاـ١ ٝ ،طُب ٟاظ چطاييِ چٜي ٚههسي
پطؾيس ٟقٞز ،پبؾد١بي ثؼسي ٗب ضا ث ٠تجييٜي اظ كبػِْ ػْ٘ ٗيًكبٛس ً ٠الرطٕ تجييٜي ٌٗبٛيٌي
 ٝزض ٛتيزٗ ٠ؼُٞف ث٘١ ٠بٝ ٙحستاِٛبضي شًطقس ٟزض ثرف ٛرؿت ذٞا١س ثٞز .زض ثطاثط ايٚ
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پطؾف ً« ٠چطا ثطاي تؼُيالت ث ٠رٜٞة ٗيضٝي؟» يي پبؾد اي ٚذٞا١س ثٞز« :چ ٙٞزضيبي
رٜٞة زض اي ٚكهْ ذئي ُٗجٞع اؾت».
ــ چطا ٞ١اي ُٗجٞع ضا اٛتربة ًطزٟاي؟
ــ چٓ ٙٞصت ثيفتطي زاضز.
ــ چطا ٓصت ثيفتط ضا ٗيذٞا١ي؟
ــ چَ ٙٞجغ اٛؿب( ٙيب زؾتًٖ َجغ ُٗ )ٚطايف١بي ٝيػٟاي زاضز ً٘١ ٠بٓ ٙصت
ثيفتط ٗيٛبٗيٖاـ.
پبؾد١بيي ٛظيط پبؾد آذط ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠چطا١بي ؿبيي  ٠٘١پبؾد١بيي ٛؿجي ٝ
ٗٞهت زاضٛس ٝ ،زض ٢ٛبيت ثبيس ايٞٛ ٚع پطؾف١ب ضا تحٞيْ زاز ث ٠پطؾف١بي ٞٛع ٛرؿت
(چطا١بي ٌٗبٛيٌي).
اظ زٝضا ٙثبؾتب ٠ً ٙاٛؿبٙاِٛبضا (Anthropomorphic)٠ٛث ٠ر٢بِٛ ٙطيؿت٠
ٗيقس ،اٛؿب١ٙب زض ًٜبض آضذ ،٠ػٔت ؿبيي پسيس١ٟب ضا ٛيع رؿتٝرٗ ٞيًطزٛس  ٝآ ٙضا «تٔٞؼ»
)ٗ (telosيٛبٗيسٛسٞ٘١ .اض ٟزض ٗٞضز ؾبذت١٠بي زؾت ثكط زض ًٜبض ػٔت ٌٗبٛيٌي ،ػٔت ؿبيي ٝ
١سف  ٝؿطو ؾبظٛسٛ ٟيع رؿتٝرٗ ٞيقٞز .اٛؿبٙاِٛبضي)(Anthropomorphism
زيسُب١ي اؾت ً ٠ر٢ب ٙضا ٘١چ ٙٞؾبذت٠ي ٗٞرٞزي اٛؿبٝٙاض ث ٠ق٘بض ٗيآٝضز  ٝالرطٕ ػٔت
ؿبيي پسيس١ٟب ـ ٗوهٞز ؾبظٛسٟقب ٙاظ آ١ٙب ـ ضا ٛيع ٗٞضز پطؾف هطاض ٗيز١س .هسض ٗؿٖٔ ايٚ
اؾت ً ٠اٛسيك٠ي ٗسض ٙػٔت ؿبيي ضا حصف ًطز ،ٟآ ٙضا ث ٠ػٔت ٌٗبٛيٌي كطٗٝيًب١س.
ؾ َِٜثٜبي ضٝـ ػٔ٘ي اي ٚثٚاِٛبض (Postulate)ٟاؾت ً٠
َجيؼت اٝثػًتي ٞاؾت ...يؼٜي اٌٛبضِ ؾيؿت٘بتيي اي ٠ً ٚزاٛف «حويوي» ثب
تؼجيط َجيؼت ثط حؿت ػْٔ ؿبيي حبنْ ٗيقٞز).(Monod 1971, 21

ِٜ١بٗي ً ٠اٛؿبٞٗ ٙيٞع قٜبذت هطاض ُطكت  ٝػٖٔ هٔ٘ط ٝذٞز ضا تب ضكتبض١بي اٛؿبٛي
ُؿتطـ زاز ،ؾٞغٟي ذٞزثٜيبز ٗ ٝرتبض ربي ذٞز ضا ثٞٗ ٠رٞزي َجيؼي  ٝتجييٚپصيط زاز .ث ٠ربي
تحٔيْ١بي ػبٗٔيتٗحٞض ،تالـ قس ثب َطح ٛظطي٠اي ٝاحس  ٝكطاُيط ،ث ٠تجييًٜ ٚف١بي اٛؿبٛي
پطزاذت ٠قٞز .ػٔت ؿبيي ٘ٛبيٜسٟي حٞظٟاي اؾت ً ٠ههس زاقت اظ هٔ٘ط ٝػٖٔ ثِطيعز  ٝزض
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٢ٛبيت زض آ ٙكطٝز آٗسٛ .رؿت ػٔ ٕٞاٛؿبٛي  ٝزض ٢ٛبيت ػٔ ٕٞقٜبذتي ٗتٌلْ اي ٚكطٝز
ؾطٞٛقتؾبظ ثٞزٟاٛس.
وتيجٍ
ضايذتطي ٚضٝيًطز ٛؿجت ث ٠تجيي ،ٚضٝيًطز ػّٔي اؾت .ثسيٗ ٚؼٜب ً ٠ثطاي تجييٚ
پسيس١ٟب ث ٠ضٝاثٍ ػّٔي يب هٞاٛيَ ٚجيؼي حبًٖ ثط آ١ٙب ٗتٞؾْ ٗيقٞيٖ .اٗب تحٔيْ  ٝثطضؾي
زهينتط ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠زض ايٚرب نطكبً زاضيٖ ثب ٝيغ ٛظطيبتي ٗيب ٙپسيس١ٟبي ٗتٌخطٗبٙ
ٝحست ثطهطاض ٗيًٜيٖ .ضٝاثٍ ػّٔي  ٝهٞاٛيَ ٚجيؼي حبًي اظ ٘١بٛ ٙظطيبت ٝحستثركي ١ؿتٜس
ً ٠ر٢ت ك ٝ ٖ٢تجيي ٚپسيس١ٟب ٝيغ قسٟاٛسٜٗ ،ت٢ب ٗب ٛحٟٞي ٝيغقب ٙضا كطاٗٞـ ًطزٟايٖ ٝ
ثطاي آ١ٙب ٗٞرٞزيتي ٗؿتوْ  ٝػيٜي هبئْ قسٟايٖ ً ٠هطاض اؾت ث ٠ػٜٞا ٙپسيس١ٟبيي رسيس
تجييُٚط ٗكب١ساتٗب ٙثبقٜس .زض اي ٚضٝيًطز ث ٠تجيي ٚذُبيي ضاٟثطزي ٢ٛلت ٠اؾت ً ٠تالـ
ًطزيٖ ثب ٗؼطكي  ٝتحٔيْ «قياِٛبضي ًٔ٘ »٠ث ٠آ ٙثپطزاظيٖ .زض ٝاهغ ٛكب ٙزازٟايٖ ً ٠تجييٚ
ػّٔي ٘١ب ٙتجييٝ ٚحستاِٛبضا ٠ٛاؾت ً ٠ثب ذُبي قياِٛبضي ٘١طا ٟقس ٟاؾت .اي ٚتـييط
ضٝي ًطز ثيٜف  ٝاٛتظبضات ٗب ضا ٛؿجت ثٗ ٠ؼطكت ثَٞ ٠ض ًٔي ٛ ٝيع زض هٔ٘طٝيي ٗحسٝزتط ٛؿجت
ث ٠ػٔ ،ٕٞزؾتذٞـ تـييطاتي ثٜيبزي ٚذٞا١س ؾبذت؛ ٛبٝاهغُطايي زض ػٖٔ  ٝثبظِٛطي زض ثطا١يٚ
ػّٔي اظ ٛتبيذ آ ٙاؾت.
اي ٚتـييطات ثٜيبزي ٚزض ثيٜف  ٝاٛتظبضات ٗب ٛؿجت ث ٠ػٖٔ ،ث ٠تلؿيط رسيسي اظ ربيِبٟ
ػٖٔ زض ظٛسُي  ٝضكتبض اٛؿبٛي ٗياٛزبٗس .زض اٛسيك٠ي ٗؼبنط ٠ً ،ثَ ٠طظ ػ٘يوي ٗجتٜي ثط ػٖٔ
اؾت ،چطا١بي ٗطث ٌٞث ٠ضكتبض اٛؿبٛي زض ت٘بٗيت َجيؼت ٗيآٗيعز  ٝاٛؿب ٙثركي اظ پطؾف
كطاُيط زض ثبة ػبٖٓ ٗيقٞز .اظ اي ٚپؽ هطاض ٛيؿت ثطاي پبؾد چطايي اٛؿبٛي ،زض ذٞز اٛؿبٝ ٙ
اضازٟاـ ثبهي ث٘بٛيٖ ،ثٌٔ ٠پبؾد ضا ثبيس زض ثيط ٙٝرؿت؛ ربيي ً ٠اٛؿب ٙذٞز هُؼ٠اي اظ پبظّ
١ؿتي اؾت .زيِط ثطاي ٗتٞهق قس ٙچطا١بٗب ،ٙالظٕ ٛيؿت ث ٠كبػٔي ذٞزثٜيبز ذتٖ ًٜيًٖ ،بكي

اؾت ُٜٗن «چطا» ضا زضى ًٜيٖ .چٜبُ ٠ً ٙلت ٠قس پؽ اظ زؾتيبثي ث ٠آضذٝ ٝ ٠حست ٢ٛبيي،
ازاٗ ٠زاز ٙپطؾف١ب ٛبقي اظ زضى ٛبزضؾت ٗب اظ پطؾف چطايي  ٝاٛتظبضاتٗب ٙاظ ٞٛع پبؾد ث٠
آ ٙذٞا١س ثٞز؛  ٝثٜبثطايٛ ٚبتٞاٛي ٗب زض پبؾد ث ٠پطؾف١بي ثؼسي ٛكبُٙط رْٗ٢بٛ ٙرٞا١س ثٞز.
ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ ِٛب ٟػٔ٘ي ث ٠اٛؿب ،ٙاؾبؾبً ربيي ثطاي تؼ٢س اذالهي ثبهي ٘ٛيُصاضز  ٝزض ٢ٛبيت ثب
ٛلي كبػْ ذٞزثٜيبزٗ ،ؿئٓٞيت ضا اظ زٝـ اٛؿب ٙثطٗيزاضز.
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٠ ثبض زيِط شيْ ثحج آضذ، ثب زيِطي٠ُ ضاثٝ ...، اذالم٠ً ِبٗيٜ١
.(Derrida 1978, 100)س١يػُي اذالهياـ ضا اظ زؾت ٗيزٝ ،هطاض ُيطز

بيت ظيط٢ٛ  زضٙي آ٠ اٗب ؿٔج،س١بذتي ٗب پبؾد ٗيزٜبي ٗؼطكتق١ چطا٠ ث٠ػٖٔ ُطچ
.سًٜ اذالهي ضا ذبٓي ٗيٝ ٓيتثبضٞسُي ٗؿئٛپبي ظ
پيوًشتَب
ٙ تجسيْ آٝ يٛٝاي ثيطٟي رصة ٗبزٜ يؼًٖٙ ًطز١ ٝ ،ؿتٛ» زاًٖٙ ًطز١« ّٖ» ضا ثبيس ٗؼبز٢««ك.1
.)107 ،1390 ،ٟ»(كتحظازٙبي ثس١ ثبكت٠ث
بي َجيؼت ضا اظ َطين اؾتسالٓي١ٟيٖ ؾبيط پسيسٛاٞاضٕ ثتٝ «اٗيس:يسُّٞ ٗيٞي ان٠ٗ زض ٗوسٚتٞيٛ .2
.(Newton 1962, xviii)»ٖ ثِيطي٠تيزٛ يٌيّٛ ٌٗبٞ اظ ان،٠ٗكبث
ٚ «ًبْٗتطي:يؿسٞٛ ٗيٝ زٞبًؿٔي ٗيق١ ي٠ پيفُلتٟ اقتجبٙ٘ب١  ٗطتٌت٠ٗيع زض ازاٛ ٕٞي١ ٠ آجت.3
.)Hume 2007, 22(»ساظزٛين ٗياٞ تؼ٠ْ ٗب ضا ث٢سًي رٛب ا٢ٜيع تٛ ي َجيؼي٠كٔؿل
ت٢ تطتيت زض رٚ ثسيٝ ؿجت زازٛ ي كًب٠سؾٜ١ ٠ف ضا ثٛ ُطاٚكتبيٜب اي١ ثؼس٠ً ٖ ثبقي٠ يبز زاقت٠ ث.4
. ُبٕ ثطزاقتٙ ثيفتط آ٠ط چ١ ٙضيبييبتي قس
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