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 درآمد. 1

، چنانكه در »علم». «تجربيات ما و هم به نظم كشيدن آنها استة هم گسترش دامن«نويسد، مي 1، چنانكه نيلز بور»علمة وظيف«
در اين مقاله خواهم كوشيد ». مند كندما را نظامة طالعات تجربخواهد امي نهايتاً«منعكس گشته،  2كالم يكي از فيلسوفان مدرن

  دارند.برمعقول درة شان، نتايجي مخالف با روش علمي و فلسفضررتا نشان دهم كه اين دو جمله، به رغم سادگي و ظاهر بي
ر باشد، الذكفوقة دو جملبراي آسان شدن، هر تفسيري را از علم (و به طور كلي از دانش تجربي) كه مستلزم فرضي معادل 

ابزارگرايي، يعني اين نگرش كه 		)1هاي تفاسير پوزيتيويستي در چنين معنايي عبارتند از (نامم. نمونهميتفسيري پوزيتيويستي 
هاي علمي تر كه نظريهاين نگرش پيچيده		)2اند، و واجد هيچ معناي وصفي نيستند؛ و (بينيهاي علمي ابزارهاي پيشنظريه
  3ارند، اما معنايشان فقط مديون اتصال آنها به تجربه است.معناد

ج برخي نتاية پذيري، به توسعمفهوم مشاهدهة مقدماتي دربارة پس از تذكر چند نكت :من به صورت زير پيش خواهم رفت
داده خواهد ) اظهار خواهد شد. نشان 3پايداري، بخش ة پوزيتيويسم دست خواهم زد. اين نتايج در غالب يك آموزه (آموز

) وجود دارد. 5و  4هاي هاي مرسوم براي دفاع از آن (بخشپايداري و نيز عليه تالشة شد كه اعتراضاتي جدي عليه آموز
اخير را تالش براي ة ). شايد شايسته باشد آموز6اي جايگزين بررسي شده و نتايج آن توسعه داده خواهند شد (بخش آموزه

داري، و به طور پاية هاي مخالف با آموزبناميم. مطلب را با بحثي در باب وضع منطقي استداللتفسيري واقعگرايانه از تجربه 
  گرايي جمع خواهم كرد.ميان پوزيتيويسم و واقعة كلي مجادل

                                                            
  )، مي باشد.1951(وين،  Zur theorie der Basissätzeاين نوشته نسخه بسيار فشرده تز [دكتري] من، * 

1 Niels Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature (Cambridge, 1934), 1. 
2 C. G. Hempel in International Encyclopedia of Unified Science (Chicago, 1952), II 7, 21. 

  .7اين ديدگاه كارناپ است، مقايسه شود با مبحث پانوشت  3 
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 زبانهاي مشاهده.2

ود. آن هم متوان به بهترين وجه تبيين ندرون علم تمايز صريحي ميان نظريه و مشاهده ترسيم شده است. اين تمايز را مي
. هر زباني كه توصيف نتايج مشاهده و تجربه مقبول بيفتدة با فرموله كردن شرايطي كه زبان بايد برآورده سازد تا به عنوان وسيل

  ناميم.آن شرايط را برآورده سازد، زبان مشاهدتي مي
ي) نشناختي، جامعه شناختنخست عملي(رواة توان تشخيص داد. شرايط دستبراي زبانهاي مشاهده دو دسته شرط را مي

(اوضاع  Sگران) و يك مجموعه از اوضاع فيزيكي (مشاهده Cميان رفتار (شفاهي يا حسي) يك انسان عضو كالس ة هستند. آنها رابط
) از زبان A(عضو كالس  aاتمي ة كند. [از ميان شروط عملي، نخست] مطلوب آن است كه براي هر جملمشاهده شده) را تقرير مي

 aي] ، هنگام مواجهه با [جملهCشود)به نحوي كه هر (كه معموال شرايط مطلوب ناميده مي sرسي، وجود داشته باشد وضعيت تحت بر
  4است.منتخب  Cة بوسيل aيك سري از حاالت و اعمال را از نظر بگذراند، كه مقتضي قبول يا رد  ،sدر [اوضاع] 

هاي همبسته ، يا براي سادگي سريaهمبسته با  C-هايمذكور، سرية گونناميم. هر سري از پذيري ميما اين را شرط تصميم
ن را با حرف زبان تحت بررسي ناميده و آة كند، تابع همبستهاي همبسته را بيان ميهاي اتمي به سريشود. تابعي كه ربط جملهناميده مي

F زبان تحت بررسي نسبتا با سرعت طي شوند. ما اين را شرطة هاي همبستدهيم. ثانيا مطلوب است كه در اوضاع مناسب، سرينشان مي 
 اي اتمي مورد قبول (يا رد) برخي اعضايبايست تصريح كنيم كه اگر (در اوضاع مناسب) جملهثالثا، مي 5ناميم.پذيري سريع ميتصميم

C اعضاي ة واقع شد، (تقريبا) همC  ناميم. در آخر، بايد معارض ميپذيري بيميممورد قبول (يا رد) قرار دهند. ما اين را شرط تصآن را
ا حالت دروني اتمي ارائه شده ية تصريح شود كه تصميم مذكور، بايد (به نحو علي) مبتني بر اوضاع اتخاذ شده و نه فقط بر اساس جمل

C تابع -هده مرتبط كند،  يك رابطداده شة ناميم. هر تابعي كه اوضاع را با پذيرش يا رد يك جملمنتخب باشد. ما اين را شرط رابطه مي
  نشان داده خواهد شد. Rناميده شده و با حرف 

و  A ،Cتوان چنين گفت: از ميان سه كالس مفروض اگر بخواهيم چهار شرطي را، كه هم اكنون بيان كرديم، خالصه كنيم، مي
S كالس ،A ة هاي مشاهدتي (استفاده شده بوسيلرا كالس جملهC  در شرايطS( م، فقط اگر، براي برخي  ناميميS  هاي مفروض، هرC 

                                                            
  اند و به دوگونه واكنش مشخص و به وضوح متمايز اشاره دارند.اصطالحاتي عملي» رد كردن«و » قبول كردن«اصطالحات 4 
  هاي همبسته هر اندازه هم پيچيده باشند، بايد سريع طي شوند].هاي همبسته نيست [يعني سريسري پيچيدگيبايد توجه داشت كه اين شرط حاوي هيچگونه محدوديتي در مورد 5 
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به تصميمي سريع، بدون معارض و مرتبط [با اوضاع شود هاي داده شده برايشان مناسب محسوب ميSها كه  Aآن دسته از ة بتواند دربار
ة د. هر مجموع} مشخص كرC ،A ،S ،F ،R{ة توان با مجموعي يك زبان مشاهدتي خاص را ميمذكور] برسد. پس ويژگيهاي عملي

  نمايد.هاي اتمي را معين ميهر يك از جمله» كاربرد«يك زبان مشاهدتي، ة شود. شاخصاينچنيني شاخصه ناميده مي
آنكه پردازد، بيهاي) مشاهده و موجودات انساني مينه گزاره (وهاي جملهبه ارتباط ميان  چنانكه در باال بيان شد، شرايط عملي

د كنند، داشته باشد. اگر بخواهيم به يك زبان تام وتمام دست بيابيم شرايط بيشتري بايها فرضا اظهار ميگزاره تصريحي درباب آنچه آن
اش به همراه شود. يك زبان مشاهدتي خاص با شاخصهناميده مي تفسيراضافه گردد. هر كالس كاملي از چنين شرايط بيشتري يك 

  گردد.تفسيرش به طور كامل معين مي
] پرنفوذ، يان ويژگيتمايز م هاي عملي يك زبان و تفسير آن روشن است و ابهامي ندارد. با اينهمه از آنجا كه برخي مذاهبِ [فلسفيِ

يگر الزم توضيحي دة كه بعدتر در مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت، وجود خود را مديون غفلت از اين تمايز قاطع هستند، چند جمل
  رسد.به نظر مي

، Oتوان با تحقيق در رفتار قابل مشاهده هست يا نه را مي Oارگانيسم ة به وسيل sيري مفهومي عملي است. اينكه وضع پذمشاهده
توان و وضعي ديگر. و مي sبراي تميز ميان  Oخواه رفتار ذهني باشد (حسيات) يا غير آن، معلوم ساخت؛ به ويژه، با تحقيق در توانايي 

 rواكنش معين  Oرا دارا است، اگر بتوان شرايطي را به وجود آورد كه  sو وضعيتي متفاوت با  sميان  توانايي تمايز گذاشتن Oگفت 
  توليد ننمايد. sرا هنگام غياب  r(به نحو مشروط يا غيرمشروط)توليد كند، و  sرا در هنگام حضور 

الحظات يكساني برقرار خواهد بود. البته در اين او باشد نيز، دقيقا مة اتمي از زبان مشاهدة يك جمل rيك انسان و  Oهنگامي كه 
انكه متناوبا چن -بايست الذكر را برآورد يا نه، مورد تفسير قرار خواهد گرفت. اما از اين نه ميي فوق، فارغ از آنكه شرايط عمليrمورد 

شود، و نه اين فرض را درست انگاريم كه وضع مشاهدتي معين مية به وسيل منطقا rنتيجه بگيريم، كه تفسير  -نتيجه گرفته شده است 
هاي انتزاعي) داشته باشد، كه بالذات ما را قادر سازد تا بر اساس انسان قادر است واكنشي از نوعي به غايت متعالي (احساسات يا ايده

جمله  كند، قبول يا رد يكبياناتي كه ظهور شفاهي آنهايند، معنا را مالقات كنيم. آنچه وضع مشاهدتي آن را (به نحو علي) معين مي
رابر هستيم. اما شود، ما با يك ابزار فيزيكي بعلي با ارگانيسم خود ما درگير مية است، يعني، يك رويداد فيزيكي. تا آنجا كه اين زنجير

ير شود) تفسر ميدهد، يا جمالت مشاهدتي كه اظهابه عالوه ما دريافتهاي اين ابزارها را (يعني احساساتي كه هنگام مشاهده روي مي
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ود ما (بدن ها باشند و خواه تشكيالت حسي ختر است، حاال خواه ابزار استفاده شده برخي دستگاهكنيم و اين تفسير يك عمل اضافهمي
  6خود ما).

  پايدارية .آموز3

ستند، الجرم جارب ما نيمند ساختن اطالعات تهاي عام چيزي بجز نظامهاي علمي و ديگر فرضاگر فيلسوفي بر آن باشد كه نظريه
بتني م(به معنايي كه در باال شرحش رفت) تفاسير نامم) كه پايداري مية اين ديدگاه را اتخاذ كرده است (ديدگاهي كه من آن را آموز

امطلوبي ن پايداري نتايجة ما عليه پوزيتيويسم مشتمل بر نشان دادن اين امر است كه آموزة نخستين حمل 7بر وضع دانش نظري ما نيستند.
  در بر دارد.

عين) يا يك نظريه (به كمك يك زبان مفرموله كردنِ يك جمله براي اين هدف كافي است نشان دهيم كه ما احكام را نه صرفا با 
براي بيعي سازيم. بنابراين هنگام استفاده از اعداد طارتباط مية و تصريح به صدق آن، بلكه به عالوه با كاربرد يك زبان به عنوان وسيل

                                                            
 K. R. Popper ،The Open Society and Itsاست (مقايسه شود با انگاري ميان طبيعت و قرارداد انگاري ( كه تنها صورت ديگري از دوگانهدو تالش براي غلبه بر اين دوگانه 6 

Enemies)London،1946 تالشي معكوس 2يا ( -ي رفتارگرايان انجام شده استاين كوششي است كه بوسيله –عناصر قراردادي » طبيعي كردن«) تالش براي 1)) عبارتند از (5)، فصل (
هاي انتزاعي). هر دو كوشش به دشواريهاي بنيادين دچارند كه برخي از آنها بعدتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. نيز براي : دكترين ايدهقطعات طبيعت (مثال» روحي كردن«[قبلي] براي 

)، London ،1955( S. Körner ،Conceptual Thinkingمقايسه شود با )non‐ostensiveهاي (الف) توصيفي و (ب) تفسيري و غير اشاري (تمايزي مشابه ميان مفاهيم و گزاره
 . 17و  7مخصوصا فصول 

ها ابزارهايي ريهي پوزيتيويستي ديد. ابتدا ابزارگرايي را در نظر آوريد. طبق ابزارگرايي نظتر به دو فلسفهتوان با نگاهي دقيقي پايداري يكي از نتايج پوزيتيويسم است را مياينكه آموزه 7 
ها ينكه گزارههايش (الف) مشاهدتي و (ب) تعبير شده باشند. به عبارت ديگر، اهاهستند. بنابراين، براي توصيف آن رويدادها به زباني نياز است كه جملهي معيني از رويدادبيني گونهبراي پيش

هاي توانند تفسيري براي زبانر اين درست باشد، آنگاه آنها نميشود كه آنها تفسيري داشته باشند (به معنايي كه كلمه در باال معرفي گشت). اگشود يعني انكار ميمعناي وصفي دارند انكار مي
  نظري نيست.» )يsuperstructuresفراساختارها («ديگر فراهم نمايند. نتيجتا، هرقدر هم يك زبان مشاهدتي داراي تفسير باشد، اين تفسير مبتني بر 

شود كه تفسير اصطالحات . در اين روش فرض ميTي دوگانه، مشتمل بر يك زبان مشاهدتي تعبير شده و يك زبان نظري در بازسازي زبان علم با تدبير را روش كارناپبه عنوان مثالي ديگر 
، در Carnapي هالبه طور كامل به انجام برسد (مقايسه كنيد با مق "كه برخي از اينها متصل به ... اصطالحات مشاهدتي هستند«ي اشاره به اين واقعيت تواند بوسيلهمي Tي توصيفي اوليه

Minnesota Studies in the Philosophy of Science(Minneapolis,1965) ،1 ،47ر دسترس نيست(همان). نتيجه اينكه ). هيچ تفسير مستقلي براي اصطالحات نظري د
)، 40ي در دست استفاده بوده اما بستگي به چيز ديگري ندارد. و چنانكه تصريح شده است، زبان مشاهده به طور كامل تفسير شده است (همان، تفسير يك نظريه مبتني بر تفسير زبان مشاهده

  ) نظري است.  superstructure» (فراساختار«بر زبان مشاهده است كه تفسيري كه براي آن معرفي گشته مستقل از وضع كند كه تلقي پيچيده تر كارناپ بتني اين نيز چنين داللت مي
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شمارش اشيا و گزارش نتيجه يكي از فروض ما (بدون اينكه صريحا آنطور گفته باشيم و شايد حتي بدون آنكه قادر به بيان اين فرض 
) 2توانند در يك سلسله چيده شوند، و () آن اشيا هوياتي مجزا هستند كه همواره مي1درون زبان مورد استفاده باشيم) اين است كه (

هاي (روش مورد استفاده در شمردنة هاي ويژايم و نيز مستقل از روشارش ما مستقل از ترتيبي كه ما در شمردن طي كردهاينكه نتايج شم
ت. بر صدق آنها موجود نيس دليل پيشينيي اعداد در يك كالس معين) است. به رغم ممكن بودن اين دو فرض، هيچ »مشاهده«ويژه در 

شود كه هيچ زبان مشاهدتي اي از اشيا  نادرست است به اين كشف منجر ميبراي هر مجموعه) 1برعكس، اين كشف كه، مثال فرض (
  حاوي اعداد طبيعي به منظور شمارش قابل اعمال بر واقعيت نيست.

 اي خاص)،كاربرد پذير است (خواه به طور كلي و خواه در حوزه Lاي را كه از نتايج اين گزاره باشد كه زبان معين ما هر گزاره
 ةناميم. وجود نتايج وجودشناختي كه صدقشان منطقي نيست راهبر ما به نخستين معضل [پيش روي] آموزمي L وجودشناختية نتيجيك 

  پايداري است.
ند (يعني كپايداري را ارضا مية بگذاريد فرض كنيم (الف) كه زبان مشاهده نتايجي وجودشناختي دارد؛ (ب) كه اين زبان آموز

مواره پذير است، كاربردپذير بوده و هپوزيتيويستي است)؛ و (ج) اينكه آن زبان كاربردة اهيم داد يك زبان مشاهدچنانكه نشان خو
توانند به عنوان نتايج پژوهش تجربي ظهور ) آن نتايج وجودشناختي نمي1شويم به اينكه (سپس رهنمون مي  8كاربردپذير خواهد بود.

توان با پژوهش ) نه اينكه هرگز مي2شود)؛ (ها در گذشته نقض ميپايداري در برخي زمانة موزكرده باشند (زيرا اگر چنين باشد، آ
ن اگر ايشود). بنابرها در آينده نقض ميپايداري در برخي زمانة تجربي نشان داد كه آنها نادرست هستند (زيرا در اين صورت آموز

قا صادق نباشند(كه اگر صدقشان منطقي باشد، زبان مذكور تنها براي هايي منطنتايج وجودشناختي يك زبان معين بالكل گزاره
يويستي مبتني پوزيتة هر زبان مشاهد رسيم كه رسد) به اين نقطه مياستدالالت منطقي محض كاربردپذير است كه به نظر نامطلوب مي

ه به اين آموزه (نامطلوب براي پوزيتيويست كنامطلوب آموزه ي پايداري است ة اين نخستين نتيج بر يك وجودشناسي متافيزيكي است.
   9اعتقاد دارد).

                                                            
  ها باشد شك كمي وجود دارد.ي پوزيتيويستدر مورد اينكه فرض (ج) ناگفته مورد قبول تقريبا همه8 
يان هاي مفهومي، مثل افالطون گرايي بگراييي پايداري (كه در اقسامي از واقعنتايج وجودشناختي است، به همراه آموزه ياين واقعيت كه هر زبان (و مخصوصا زبان روزمره) دربردارنده 9 

  ي مشائيان و پيروانشان مورد استفاده واقع شده است.شده است)، به وفور براي تعمقات متافيزيكي بوسيله
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برگزيده توجيه  اششود: يك پوزيتيويست چگونه تفسيرخاصي را كه براي زبان مشاهدهاين نتيجه فورا به اين پرسش منجر مي
  نمايد؟ در دو بخش بعدي تالش خواهم نمود پاسخي موقت به اين پرسش بدهم.مي

 يتمعناي عملي؛ مكمل. 4

يح يك وجودشناسي مشخص، با اين توضيح يا بدون اين توضة ترين راه معرفي يك تفسير مشتمل است بر پذيرش غيرنقادانخام
وجود دارند  تجارب(«است.  انواع متعددي از پديدارشناسي » غيرطبيعي«كه استفاده از يك وجودشناسي متفاوت [با آن وجودشناسي] 

  د.اند، در اين مقاله مورد بحث واقع نخواهند شدستانهاز اين قبيل هستند. تفاسيري كه به اين معنا خام») و هيچ چيز ديگري وجود ندارد
هايي ريههاي معنيِ خاصي هستند. در اين مقاله من به اختصار دوتا از چنين نظترِ معرفيِ يك تفسير، مبتني بر نظريههاي پيشرفتهروش

نيز با  شود. با اعمال آن بر ما نحن فيه وآن معين مي» كاربرد«خستين نظريه  تفسير يك عبارت با را مورد بحث قرار خواهم داد. مطابق ن
شود. اين ن ميآن معية نحو يگانه و كاملي با شاخصرسيم كه تفسير يك زبان مشاهده بهكاربرد اصطالحات خودمان به اين نتيجه مي

ة داده شد«(يا )» givenداده شده («ن نظريه تفسير يك اصطالح مشاهدتي با آنچه كه خوانيم. مطابق دوميمي اصل معنا عملينتيجه را ما 
ردد. گاي مشاهدتي، كه حاوي آن اصطالح است، معين ميبالفاصله پيش از هرگونه رد و قبول جمله)») Immediate givenبالفصل (
تي ايي كه در فصل نخست تعريف كرديم) نقش اين دو اصل اهميناميم. درون پوزيتيويسم (به معنمي اصل معناي پديدارشناختيما اين را 

  ما است تا نشان دهيم كه آنها هر دو غير قابل دفاع هستند.ة كامل و بي رقيب دارد. اين وظيف
(اگر يك  روزيزبان هرة ابتدا اصل معناي عملي را در نظر آوريد. اين اصل در تركيب با واقعيت (تجربي) ثبات نسبي شاخص

رد خواهد شد. همزمان توضيح خواهيم  6پايداري در بخش ة پايداري خواهد بود. آموزة را ببينيد)، مستلزم آموز 6باشد. بخش  واقعيت
عناي عملي آن تغيير كند. اين به رد اصل مة داد كه چگونه ممكن است كه تفسير يك زبان بدون هيچگونه تاثير محسوسي روي شاخص

  خواهد انجاميد.
ة تواند به همان خوبي كه به وسيلمي 2تر [به اصل معناي عملي] چنين است: چهار شرط ارايه شده در بخش اعتراضي عمومي

ار تر است كه يك ابزهايش نيز ارضا شود. از روز روشنماشين و واكنشة شود، به وسيلموجود انساني و اظهارات شفاهيش ارضا مي
دهد، ما را واقعيت كه در اوضاع معين، به نحو سازگار و بدون بدقلقي واكنش نشان ميفيزيكي هر چقدر هم رو به راه و مفيد باشد، اين 

ها چيست: اوال،؛ به اين دليل كه وجود يك توانايي مشاهدتي معين ( به معنايي دارد (منطقا) نتيجه بگيريم كه معناي آن واكنشمجاز نمي
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اي و ثانيا، به اين دليل كه هيچ مجموعه 10شياي مشاهده شده هماهنگ است؛روشن شد) با بيشتر تفاسير مختلف از ا 2كه در پايان بخش 
باشد كه  استقرا). نيز به همان اندازه بايد روشنة از مشاهدات براي ما كافي نيست تا (منطقا) يكي از آن تفاسير را استنتاج نماييم (مسال

در اوضاع معين او (به نحو سازگاري) سر و صداي معيني توليد  يك موجود انساني هرقدر هم رو به راه و مفيد باشد، اين واقعيت كه
  دارد كه (منطقا) نتيجه بگيريم معناي اين سر و صداها چيست. كند، ما را مجاز نمي

) اصلِ معناي عملي، ايد مكمليت بور را مورد بحث قرار خواهم داد. اين ايده كه به نحو ة به عنوان مثالي براي كاربرد (تلويحيِ
توان قادي نمياستخدام خود گرفته كه بدون نشده است، مفروضاتي فلسفي را بهي در فهم پديدارهاي ميكروسكوپيك مشاركت دادهمهيب

واند فراچنگ تهيچ محتوايي بدون فرم نمي«پيروي از او هستم، كه ة پذيرفتشان. بور مكررا تاكيد كرده، و من در اين مورد كامال آماد
، A» (رسانداي... خود را در چارچوب نقطه نظرات معمول و صور ادراك ما به ظهور ميهر تجربه«كه، به ويژه، و اين 11)E ،240» (آيد

يكي را فيزيك كالس تبيينة هر قدر هم پديدارها داير« كه  -و اينجا الزم است كه مورد انتقاد واقع شود –). نيز او خاطر نشان ساخته1
و  A ،77 ،53 ،94؛ نيز مقايسه شود با E ،209» (كالسيك بيان شوداصطالحات اهد بايد ازخالل شوة گسترش ببخشند، تلقي [ما] از هم

كه در باال مورد اشاره قرار گرفت، مطابق فيزيك كالسيك هستند و خواهند بود: » صور ادراك«آن اين خواهد بود كه ة غيره) كه نتيج
تجارب ما  ةشكالي كه تمام زبان ما را رنگ بخشيده و نيز اصطالحاتي كه همتوانيم از آن اشكال خالص شويم. اما به هيچ طريقي نمي«

يرش پوزيتيويستي است كه تفسة فيزيك، يك زبان مشاهدة ). خالصه اينكه: زبان مشاهدA ،5» (آنها توصيف شودة بايست بوسيلنهايتا مي
ك كالسيك ان اين انديشه را با اين واقعيت كه فيزيتواز ظهور مكانيك كوانتومي است. چگونه مي پيشهمان تفسير فيزيك كالسيك 

  با فيزيك كوانتوم در تضاد است، سازگار نمود؟
مجالي «توان برقرار ساخت، آن هم با تحديد كاربرد اصطالحات كالسيك به طريقي كه (الف) طبق نظر بور، اين سازگاري را مي

م آورد؛ و (ب) هنوز ما را مجاز بدارد كه از اصطالحات كالسيك در و بويژه براي كنش كوانتومي فراه 12فيزيكة براي قوانين تاز
هاي صحيح شود. بور هر مجموعه از قواعد را كه (الف)، (ب) بينيممكني سود ببريم؛ و اينكه (ج) رهنمون به پيشة توصيف هر تجرب

) بينيكند كه قوانين (يا بجاي آن قواعد پيشي). او تاكيد مA ،56نامد (مي» كالسيكة تعميم طبيعي توصيف گون«و (ج) را ارضا كند، 

                                                            
  .5و نيز بخش  2مقايسه كنيد با پايان بخش 10 
  . ,Atomic TheoryBohrارجاع دارد به  Aحرف  ؛  ,Scientist‐Albert Einstein: PhilosopherP. A. Sclipp (ed.) (Evanston, 1953)، ارجاع دارد به Eحرف  11 

12 Niels Bohr, ‘Can the Quantum Mechanical Description of Physical Reality be considered Complete?’ Phys. Rev., 48 (1936), 701. 
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، 22؛ A ،12( »ممكن نيست در چارچوبي كه با انواع آشناي ادراكاتمان شكل گرفته، بگنجد«چنان تعميمي ة به كار گرفته شده بوسيل
الل توم مكانيك از خكنند. يا به عبارت ديگر: تفسير قوانين كوانهايي را بر همين چارچوب تحميل مي) زيرا آنها محدوديت87

ر آتي در باب هويات ميكروسكوپيك برقراة اصطالحات شهودي ممكن نيست. ظاهرا بور فرض كرده است كه اين امر درمورد هر نظري
  است.

كه چنان راستي بر اساس مدل كالسيك تفسير كرد، كما اينتوان به صورت سرممكن است بپذيريم كه مكانيك كوانتومي را نمي
يم كه تصور واقعيت بپذيربه عنوان يك  ل تطابق و نيز فرديت هويات ميكروسكوپيك ناسازگار است. نيز ممكن است مدلي با اص

وجه تي به هيچروانشناخة شهودي فرايندي كه مبتني بر چارچوبي كالسيك نيست، براي ما دشوار (و نه ناممكن) است. ولي از اين مخمص
تر است اگر بر آن اساس فرض شود فهم شهودي هرگز ممكن نخواهد بود. و حتي نادرست) كه چنان 1توان نتيجه گرفت (فرض نمي

توانيم مفاهيم را بسازيم )؛  زيرا به خوبي معلوم است كه ما مي2توان داشت (فرض كالسيك نميكه مفهوم محصلي از يك فرايند غير
بور دارند: طبق  ةديدنشان نيستيم. اما اين دو فرض نقشي مهم در فلسفكار اندازيم حتي اگر مربوط به اموري باشند كه فعال قادر به و به

ما را «ستند كه نمادين ه» راهكارهايي«كوانتوم آتي ة نظر بور قوانين مكانيك ماتريسي (يا مكانيك موجي) و بنابراين، قوانين هر نظري
ذاتي] اوضاع كالسيك را [بيان كنيم]؛ او ة )، يعني، [جنبA،12» (هاي ذاتي پديدارها را بيان كنيمسازند تا با رفتاري سازگار جنبهقادر مي

، عليه تفسير A ،111اندازند(را در نمي» ايطرح مفهومي تازه«هاي مختلف كوانتوم فيزيك] كند كه آنها [يعني فرماليسمتاكيد مي
مطابق راي  ات فيزيك كالسيك است. وهاي عمومي جهان متفاوت با توصفشرودينگر از تفسير مكانيك موجي) زيرا توصيف ويژگي

اب اتمي شايد نهايتا با جايگزيني صور مفهومي تازه بجاي مفاهيم كالسيك قابل اجتنة هاي نظريبدفهمي است كه باور كنيم دشواري«بور 
). اين نگرش بدبينانه را A ،96دارد (» هايي عام[يعني غير قابل رفع]قابليت انسان در آفرينش مفاهيم محدوديت«)، چرا كه A ،16» (باشد

  توان فهم كرد؟چگونه مي
ه فيزيك دهد، بتوان آن را فهميد. اولين ايده اين است كهايي كه بنيان تفسير بور را شكل ميكنم با توضيح كاملتر ايدهفكر مي

صيف درستي ود دارد. اين ايده توما را تحت نفوذ خ» صور ادراك«كالسيك نه تنها بر تفكر ما نفوذ دارد بلكه فرايندهاي تجربي و حتي 
تفاوت از وقايع به م دهد: تصور يك تلقيفيزيكيِ نسبتا عمومي، بر عادات و ادراكات ما به دست مية مستمر از يك نظرية از اثر استفاد
اهداتمان به ما كنيم كه مشمي هايي را ابداعگرايي است. بنا بر استقراگرايي ما تنها نظريهدوم استقراة شود. ايداي دشوار مينحو فزاينده

» طرح مفهومي«ك كالسيك و ابداع يشود كه به لحاظ روانشناختي خلق مفاهيم عيرنخست نتيجه اين مية پيشنهاد بدهد. در تركيب با ايد
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» راكادصور «هاي كالسيك و وجود سوم اصل معناي عملي است. مطابق اين ايده،  استفاده از روشة كالسيك ممتنع است. ايدغير
كالسيك كالسيك اين نتيجه را در بر دارد كه زبان مشاهده داراي تفسيري كالسيك است (مطالب باال را ببينيد). از آنجا كه تصويري غير

اختي ناممكن كالسيكي، گذشته از آنكه به لحاظ روانشنشود، چنين تصوير غيراز جهان منجر به تفسيري متضاد با تفسير كالسيك مي
حاصل است. من فكر مي كنم نگرش بدبينانه بور كه در نقل قول پاياني پاراگراف آخر هويداست به دليل اعتقاد نطقا نيز بياست حتي م

و نيز نقل قول ذكر شده در آغاز مقاله).  A ،18گرايانه است (مقايسه شود با ضمني او به اصل معناي عملي و اتخاذ صريح انديشه استقراء
توان ه ديگر نميدهند كاي را پيشنهاد مينظريهها واقعيتنگرش] كافيست خاطرنشان شود كه  حتي وقتي ظاهرا همه براي مخالفت با اين [

آن را به نحو جهانشمول صادق دانست، حتي در چنان وضعي از آنجا كه تصاوير انتزاعي (متافيزيكي و غير آن) از جهان چرخش به 
. و انتقاد 13هاي مفهومي تازه را الزم نيست به لحاظ روانشناختي ناممكن بدانيمزند، ابداع طرحساپذير ميسوي تفاسير جايگزين را امكان

اي اين مورد حاصل باشند (بردهد كه چنان تفاسير جايگزيني الزم هم نيست كه به لحاظ منطقي بيآتي ما از اصل معناي عملي نشان مي
علم ة توان بدون اتخاذ يك فلسفكالسيك را مي» صور ادراك«آنكه دوام ). نتيجه 21و  20هاي همچنين مقايسه شود با پانوشت

ادرستيشان را فلسفي ديگر (استقراگرايي؛ اصل معناي عملي) كه نة پوزيتيويستي مقبول داشت؛ و اينكه اين ايده فقط با استفاده از دو ايد
  انجامد.به آساني مي توان آشكار ساخت، به پوزيتيويسم مي

 ارشناختيمعناي پديد. 5

ين [اصل] گيرد. ارسد شكست خورده است، اصل معناي پديدارشناختي ميدان را بدست ميجايي كه اصل معناي عملي به نظر مي
اسات و تجارب كند، داراي تاثرات، احسكنند. اما انسان گذشته از آنكه به طريقي منظم رفتار ميپذيرد كه رفتار تفاسير را معين نميمي

سي توضيح شوند: براي اينكه براي كگيرد كه تفاسير با تجارب معين ميز هست. اصل معناي پديدارشناختي فرض ميتري نيپيچيده
شود (يا به چه معنا است فقط كافي است شرايطي را ايجاد كنيم كه قرمز تجربه شود. آنچه در آن شرايط تجربه مي» قرمز«بدهيم كه 

 تعريف اشاري). يا، با اصطالحاتي فراگيرتر: معناي يكة كند (نظريرا بطور كامل معين مي »قرمز«ة ، معناي كلم»)واسطهدريافت بي«
  شود.است، معين مي)» givenواسطه (بية داد«مشاهدتيِ حاوي آن اصطالح، ة تصديق يك جملة اصطالح مشاهدتي با آنچه در لحظ

                                                            
  مقاله حاضر رجوع كنيد. 7براي اين نكته به بخش  13 
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را در وسيعترين » هواسطبية داد«، بگذاريد ابتدائا اصطالح هايي در باب دالالت ضمني اين اصل دست بيابيمبراي آنكه به بصيرت
هيچ د بيتوانهستند و نيز ارتباطاتشان [با هم] مي» واسطهبية داد«معناي آن در نظر آوريم. ويژگي چيزهايي كه در اين معناي وسيع 

 ايا رد) هر توصيفي از آن چيزها به نحو يگانه(ي قبول)، يعني، read off(		شود» خوانده«دشواري در [مواجهه با] تجارب به طور كامل 
ناي اصل معة آيد (و با پاسخ تاييدگران. پرسشي كه پيش مي14گردد) معين ميobservational situation(		وضعيت مشاهدتية بوسيل

  د.شوتوصيف تصديق (تكذيب) شده مي معنايِشود) اين است كه آيا اين منجر به تعيين شدن پديدارشناختي روبرو مي
پاسخ ما به اين پرسش (كه [پاسخي] منفي است) طي سه مرحله داده خواهد شد. اين پاسخ منجر به رد اصل معناي پديدارشناختي 

  شود.مي
هاي اي از پرسش(اين پديدار ممكن است شامل مجموعه Pپديدار واسطه يا يك بية ميان يك شيء دادة (الف) نخست، رابط

 ( ة بطكنيم. من اين رابطه را راكند بررسي مياي معين مي، كه مطابق فرض آن پديدار را به نحو يگانهSيك گزاره قبلي باشد) و (پذيرشِ
  نامم.كفايت پديدارشناختي مي

بالواسطه است، بالفاصله داده شود، يعني ة داد Pتواند به همان معنايي كه ، اين رابطه نميSاظهار ة دهم كه در لحظابتدا نشان مي
را اظهار  O ،Sگيرم كه شاهد تواند يك پديدار باشد. استدالل من يك برهان خلف خواهد بود. در حقيقت، فرض مي[رابطه] نمياين 
شناختي كفايت دارد يا به به لحاظ پديدار Sيابد كه ) به اين علت (و تنها پس از آن) كه درميSكند چنين است كه كند (يا فكر ميمي
P »بدان معنا است كه اين ». شودچفت ميO )1 نه تنها به (P  وS بلكه همچنين به پديدار سوم ،P’ رابط) ميان ةP  وS توجه كرده؛ و (
تيم، او اكنون در حال تحقيق در باب آن هساي كه همكفايت پديدارشناختي تشخيص داده است. طبق ايدهة رابطة را به مثاب ’P) اينكه 2(

ة را رابط ’P(كه آن هم يك فكر، يا يك جمله است) انجام دهد تا  ’Sبا پديدار ديگر  ’Pجه ساختن تواند اين كار را از طريق موامي
) كه او نه صرفا  1خود از پيش فرض كرده است ( ة شود. اين دريافت به نوبچفت مي ’Pبه  ’Sكفايت پديدارشناختي بيابد و دريابد كه  َ

) اينكه او  2) توجه كرده است؛ و( ’Sو  ’Pميان ة (رابط ’’Pر تپديدار اضافه بلكه همچنين به ’P ،S ،P’ ،Sبه  َP’’ كفايت ة را به عنوان رابط
ونيش را پيش منتهايي كثيرا عمل شهود دربايست به نحو بياين، شاهد مينهايت؛ بنابردهد؛ و همينطور تا بيپديدارشناختي تشخيص مي

                                                            
  ي توصيف پديدارشناختي مقايسه كنيد بابراي مساله 14 
 E. Tranekjaer‐Ramussen, Bevidsthedsliv OG Erkendelse (Copenhagen, 1956), Ch. 2هاي پديدارشناختي براي فلسفه من چيزهاي . با توجه به مفيد بودن تحليل

  و به همان اندازه از كتاب ايشان آموختم. Tranekjaer‐Ramussenاز پروفسور  زيادي
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د، به انجام رساند. اين بدان معنا است كه شرايط گزارش داراي كفايت، چيزي كه مشاهدتي بر زبان آورة از آنكه هرگز بتواند يك جمل
نيز  كه آشكارا دعايي ياوه است. اين –گري قادر نيست چيزي بگويد اكنون در حال بررسي آن هستيم، طوري است كه هيچ مشاهدههم

نيم، راهي كن ما هست كه ما فقط به برخي از آنها توجه ميشماري پديدار مجزا در ذهبه همان اندازه پوچ است كه فرض كنيم تعداد بي
، فقط آن پديدارهايي كه به نحو مكفي Oشاهد ة بوسيل Sمشاهدتي ة اظهار يك جملة ماند كه بگوييم در لحظجز اين نتيجه باقي نمي

كند تجربه مي Oي بخشي از آنچه شاهد كفايت پديدارشناختة گيرند. رابطشوند، وجود داشته و مورد توجه قرار ميتوصيف مي Sة بوسيل
  نيست.

ساخت. زيرا  موجه» شودچفت مي«توان با گفتن اينكه به پديدار مشاهدتي معين را نمية بي واسطه اينكه اظهار يك جملة نتيج
ا پديدار اصلي را تغيير تنمايد كه نتيجما تبديل مية كفايت پديدارشناختي، آن را [يعني اين رابطه را] به بخشي از تجربة توسل به رابط

اصال خوب نيست، زيرا » كنمرا تجربه ميPاما من «ايم. و توصيف ما از پديدار جديد هم خود نيازمند توجيه خواهد بود. تكرار داده
ا نه. و هست ي ايم با كفايتايم، بلكه اين است كه آيا توصيف ما از آنچه تجربه كردهمحل بحث اين نيست كه چه چيز را تجربه كرده

كفايت پديدارشناختي پاسخ گفت. اين [استدالل] نافي اين دعوي است ة توان با توسل به رابطايم كه اين پرسش را نميما نشان داده
واسطه دريافت بيني يا با توجه به آنچه بيتوان با درون(ادعايي كه اصل معناي پديدارشناسي متضمن آن است) كه پرسش از معنا را مي

) قبول (يا رد) 		علتتواند شود، حداكثر ميمشاهده ظاهر مية حل و فصل كرد. پديداري كه در لحظ شود،مي پنداشته  S(پديدارشناختيِ
  شود.

، بالكل شيپور توليد شده دست و پا كندة ي براي جملتفسير(ب)  اين فكر كه آن [پديدار] بتواند بيش از اين باشد، و مثال بتواند 
ديدارشناختي كفايت پة توانند با پديدارهايي ديگر رابطتن است. اين البته درست است كه برخي پديدارها كه ميرا از سر گشاد نواخ

سير] خود به آنها ارزاني نشده بلكه اين [تف» شوندچفت مي«برقرار كنند نيز خود داراي تفسيرند. اما اين تفسير به اين دليل كه آنها 
نها ديگر به توان دريافت؛ آاين را با بررسي عالماتي كه تفسيرشان فراموش شده به آساني مياست. » چفت شدن«فرض ذاتي آن پيش

يا  شوند. در نتيجه اصل معناي پديدارشناختي در بيشتر مواردكردند، چفت نميپديدارهايي كه پيش از اين، تصديقشان را ناگزير مي
شود آن را به كار يابد مغاير است (بخش بعدي را نيز ببينيد)، يا آنكه نميمي شود كه با آنچه فرد با جهد خود دررهنمون به تفسيري مي

وز هيچ يعني در مورد عالماتي كه هن –آورد ناپذير است كه فرض شده براي ما تفسيري فراهم ميبست. و دقيقا در آن مواردي كاربست
  اند.معنايي دريافت نكرده
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 كنندگي داشته باشد؟ يعني آيا احتماال ممكن نيست براي يك پديدار مفروض نقش انتخابتواند احتماالبيني نمي(ج) اما آيا درون
P  هايي كند كه به درستي كفايت پديدارشناختي ما را مجاز به انتخاب آن جملهة رابطتفسير شده،هاي يك كالس از جمله وP  را (كه

كننده را هم بازي تر يك انتخابتواند حتي نقش فروتنانهبيني نميكنند؟ من معتقدم كه دروناست) توصيف مي» درست«داراي تفسيري 
مهم ة بنامم. اما نكت» زرد«را  ـِـاست: شايد من تمايلي قوي [در خود] احساس كنم كه صداي  15»تفاسير ثانوي«كند. يك دليلش وجود 

اي كنم. اما مطابق اين معنداشته باشد احساس ميمعناي معمولش را » زرد«در اينجا اين است كه من اين تمايل شديد را تنها وقتي كه 
قابل اعمال به اصوات نيست. يك دليل دوم هم اينكه آنچه به عنوان يك مورد قطعي در حال بررسي آن هستم، وجود » زرد«معمول، 
ك مثال از چنين يهايي پديدارشناختي است كه توصيفات آنها كه داراي كفايت پديدارشناختي هستند، با خود در تضادند. وضعيت

توان يك دليل سوم هم اينكه، براي تعدادي پديدارهاي مفروض، همواره مي 16راسموسن شرح داده شده است.-ترانكيائرة وضعي بوسيل
شوند. يك روش ممكن براي ساخت چنين مي» چفت«هاي خاص پاياني از توصيفات ارائه كرد كه همگي به اين پديداربية سلسل
هايي هم هست، عبارتست از اينكه به نحو بي پاياني نتايج متعدد يك توصيف شناختي واجد اهميتمباحث معرفتاي، كه در سلسله

تر از تفسيري »درست«مي تواند  Sتر، اين فرض كه يك تفسير عالمت معمولي را يكي يكي كم كنيم. در هر صورت، به داليلي عمومي
توان يم را بصورت مستقل در نظر بگيريم آنگاه هر تفسيري را كه براي آنها ارائه شود ميديگر باشد، بايد مورد نقادي واقع شود: اگر عال

ها را نه بصورت مستقل بلكه به عنوان بخشي از يك دستگاه ). همين ماجرا در حالتي كه آن6مورد توافق قرار داد (مقايسه شود با پانوشت 
  اينكه متوسل به اصل معناي عملي شويم كه [آن هم] مورد نقادي واقع شد.مگر  -زباني پيچيده هم در نظر بگيريم، برقرار است 

                                                            
 و هم مثال [عرضه شده] را مديون» معناي ثانوي«اصطالح هم 15 

Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford, 1953), 216, Para. 3ff 

  هستم.
16  ‘Perspectoid Distances’ ،(«فواصل پرسپكتيوي») Acta psycologica, 11 (1995), 297  

 Acta Psycologica, 7، »)اشكال تصويريِ به وضوح ناسازگار با هندسه(« ’E. Rubin, ‘Visual Figures Apparently Incompatible with Geometryنيز مقايسه شود با 

(1950), 365ffوده هستند.. اين دو مقاله مستحق توجهي بيش از آنچه تا كنون از سوي فالسفه ب  
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 17سازد.خالصه اينكه: معناي يك اصطالح مشاهدتي به كلي غير از پديداري است كه ما را به كاربرد آن [اصطالح] رهنمون مي
تي) ايم ممكن است (به لحاظ روانشناخكرده توانند معاني را معين كنند، اگرچه اين واقعيت كه تفسير خاصي را اتخاذپديدارها نمي

ه هاي متفاوت از آن ممكن است منجر به وضعي شود كپديدار را معين نمايد. يعني هواخواهيِ متعصبانه از يك تفسير و طرد تمام تلقي
ميان  ير از يك سو و تمايزها يك به يك بشود. در چنين وضعي تمايز ميان پديدارها و تفاسميان پديدار و جملهة [در آن وضع]، رابط

پديدارها و واقعيات عيني از سوي ديگر به آساني قابل ترسيم نيست؛ اصل معناي پديدارشناختي و نيز اين اصل كه توصيفات به صورت 
است درك . يعني مهم آمدمعقول به نظر خواهدة بيكن تنها فلسفة شوند درست به نظر خواهد رسيد و فلسفواقعيات معين مية يكتا بوسيل

دهد تا نتيجه بگيريم كه چنين وضعي بروز نخواهد كرد. اين نكته در بخش هفت با دقت كنيم كه هيچ دليل واقعي به ما اجازه نمي
  شد.بيشتري شرح داده خواهد

حال با اين ايم.توجه به چيزي كه به آساني قابل توصيف است، استفاده  كرده«را به معناي وسيعِ » درون بيني«تا اينجا اصطالح 
صورت  ةاي كه اكنون مطرح شد نيز قابل اعمال است؛ حتي اگر به عنوان نمونه [يعني نمونتر مسالههاي پيچيدهتحليلِ ما بر صورت

 حده يافته شود، يا [مثال]مستقيما قابل دسترسي نيست بلكه بايد با تالشي علي» امر داده شده«مذكور]، فرض شود كه ة تري از مسالپيچيده
ها]، يا شود (مثال وقتي از يك فيلتر كاهنده استفاده شود). زيرا ثمرات [آن تالش] تنها تحت شرايط خاصي ظاهر ميشدهاينكه [امر داده 

معين  توانند تفاسير رااموري كه تحت شرايط خاص مذكور ظاهر شده، نيز پديدار هستند و ما هم اكنون نشان داديم كه پديدارها نمي
بندي د، جمعگير، اين بخش را با ارزيابي استداللي فلسفي كه اصل معناي پديدارشناختي را (ناگفته) بكار مي4ند بخش نمايند. مان

كه به لحاظ 		اي از اصل معناي پديدارشناختي است)كنيم. اين استدالل از آن راسل و مبتني بر اين فرض است (فرضي كه نتيجهمي
كند، مثال اينكه هايي را از زبان روزمره بررسي ميگزاره 18هاي منطقا ساده هستند. راسل ي ويژگيپديدارشناختي اشياي ساده حتما دارا

وقتي در حضور يك سگ اظهار شود. اين گزاره منطقا پيچيده است به اين معنا كه اگر صادق باشد بسياري » اينجا سگي هست«
يك  هر قدر»). اي وارد اطاق شود، صداي پارس خواهم شنيداگر گربه« (از قبيل اين گزاره كه		هاي ديگر نيز صادق خواهند بودگزاره

                                                            
 Det fraemmande sjaelslivets kunksapsteoretiska problem’, Theoria, 2 (1933), 144ff‘واقع شده است. مقاله  E.Kailaاين تمايز با وضوح بسيار مورد تاكيد  17 

شامل استداللي جدلي عليه راسل شبيه آنچه كمي بعدتر در ( Ubere das System der Wirklichkeitsbegriffe’, Acta Phil. Fenn, 2 (1936), 17ff‘و نيز مقاله ديگرش 
  همين بخش آمده است).

  . Inquiry Into Meaning and Truth (New York, 1940), 139تحقيقي در معنا و صدق  18 
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تر (گزاره اي كه »متواضع«ة تر ابطال خواهد شد بنابراين طبيعي است همچون راسل گمان كنيم كه يك گزارتر باشد آسانگزاره پيچيده
واهد بود. به خ» اينجا سگي هست«تر از اي منطقا سادهي به بار آورد) شانس بيشتري براي صادق ماندن دارد. چنين گزاره»كمتر«نتايج 

اشد، صادق ب» اينجا سگي هست«، كه صادق است مادامي كه »رنگي هستة اينجا لك«ة كه گزار رسد راسل مفروض گرفتهنظر مي
رنگ دو ة (يك لك تري استپديدار سادهة زيرا دربارسازد برآورده مي» اينجا سگي هست«ة تر بودن را بهتر از گزارشرايط منطقا ساده

است. اول از همه كند و غيره). اما او همزمان سه خطا مرتكب شدهكند؛ يك سگ سه بعدي است، پارس ميبعدي است، پارس نمي
سگ  الذكر آنچه ديده شده يكبايست كفايت پديدارشناختي داشته باشد. اكنون در مثال فوقاينكه يك جمله از زبان مشاهده مي

ر يك سگ (كه مثال با نگاه كردن به تصوي» رنگة لك«كفايت پديدارشناختي ندارد چرا كه پديدار » رنگي هستة اينجا لك«است.پس 
ر داديم؟). ثانيا، اگاست (وگرنه از كجا يك سگ را از تصويرش تشخيص مي» سگ«به ادراك درآمده است) مسلما غير از پديدار 

رنگي ة لك اينجا«كاذب خواهد بود؛ زيرا تصويري از يك سگ، يك سگ نيست. ثالثا، » رنگي هستة اينجا لك«اينجا سگي باشد، 
ا شكلي رنگ) بة موضوعي فيزيكي (يك لكة مذكور دربارة گزار –نيست » اينجا سگي هست«تر از به هيچ وجه منطقا ساده» هست

مله را طوري توانم اين جو غيره به آن تعلق دارند. البته مي» گربه«، »سگ«اي است كه مانند) و در نتيجه متعلق به همان مقولهخاص (سگ
يندي تمام و البته اگر چنين فرآ –لمس كردنش است ة ادعاتر باشد، مثال با حذف آن دسته نتايجي از آن كه دربارتفسير كنم كه كم

ه توان نشان داد كنيز به انجام رساند و درنتيجه مي» اينجا سگي هست«توان درمورد اين كار را مي –) 4( 6بخش  -كمال قابل انجام باشد
  پديدارشناختيِ اشياي در دست توصيف است.ة [امكان انجام چنين كاري] مستقل از شاخص

اع جمالت مشاهدتي و نه پديدارهايي كه در اوض» كاربرد«توان محتواي دو بخش اخير را با اين گفته خالصه كرد كه نه اكنون مي
ه تالش بيشتري جهت ها بتوانند تفسير آنها را تعيين نمايند. از آنجا كه پوزيتيويستراه كاركرد آنها هستند، هيچيك نميمشاهدتي به هم

ي كه در ابتداي بخش اين تفاسير به معناية توانيم به اين نتيجه برسيم كه اصال هماند، ميهاي مشاهدتيشان دست نيازيدهتوجيه تفاسير زبان
  تانه هستند.دسذكر شد خام 4

  پايداري است. ةتر به آموزپذير است؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم نگاهي دقيقتر امكاناما آيا توليد تفاسير در طريقي معقول
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  »زبان روزمره«پايداري: ة رد آموز. 6

) i= 1، 2،  3(... ،				نهاي اين زبادهد. محمولرا در نظر بگيريد كه رنگها را به اشياي منير نسبت مي Lبراي اين هدف زبان 
) اينكه 2تعريف شده است و ( Lة ) كه شاخص1گيريم (پذيرند. نيز فرض ميگيريم كه آنها مشاهدهها هستند. فرض ميمحمول-رنگ
وليد ند تتوانها و غيره كه در سطح روزمره ديده شده و نسبتا آسان ميها، جرممنتج از اين شاخصه تنها با آن سرعتة هاي مشاهدروش

  شده و بكار بسته شوند سر و كار دارد.
امي كه هاي ع(به معناي مورد نظر بيكن)، يعني ايده» هايشانفرضپيش«از عاليم توصيفي اين زبان به  Lة تفسير افراد بكارگيرند

هاي اشيا داللت بر ويژگي ه اشيا و خواص آنها دارند، بستگي دارد. [فرض كنيم] يك ديدگاه رايج [در ميان آنها] اين است كة دربار
  كنيم.دارد و اشيا اين خواص را مشاهده بشوند يا نشوند، دارا هستند. ما [هم همدالنه با آنها] اين تفسير را اتخاذ مي

كند، گيري مياندازه Lزبان ة برطبق شاخص Bصورتبندي شده، طول موج نوري كه شاهد ة كنيم بنا بر يك نظريحاال فرض مي
  نور است (اثر دوپلر). اين نظريه همراه با اين گزاره (از روانشناسي) كه ة و چشم Bجز چيزهايي ديگر) وابسته به سرعت نسبي شاهد (ب

λكه نوري با طول موج  - aهر شاهد جسم منير  λ در هنگام استفاده از زبان  -كندتابش ميLپذيرد كه ، مي» «
، ...)3 ،2 ،1 =i،(  

شوند (عملگرهايي كه در مي aبه  شود: مبتني بر عملگرهايي كه منجر به نسبت دادن/ ندادن عالمت زير منجر مية به نتيج 
است/  رابطهباشد/نباشد، مصداقي از يك  حملبه جاي آنكه مصداقي از يك  اند)، بايد اينطور گفت كه توصيف شده Lة شاخص

  19شود كه متفاوت با كاربرد اصلي آن است.مي Lمذكور منجر به تفسيري از ة بدان معنا است كه اتخاذ نظرينيست. اما اين 

                                                            
ر، هويات توان تعيين نمود. از سوي ديگزمان و با هر دقت دلخواهي ميها) در فيزيك كالسيك را در هر تر اين است: مقادير (ويژگيتر و در عين حال سرراستمثالِ اندكي تكنيكييك 19 

توانند برخي مقادير ممكن خود را داشته باشند. اكنون مكانيك كالسيك مورد خاصي از كوانتوم مكانيك است مكانيك كوانتومي مكمل همديگرند به اين معنا كه در آن واحد آنها تنها مي
هايي گيكنند. بنابراين، بايستي عاليم فيزيك كالسيك را بازتعبيركرده و چنين بگوييم كه آنها داللت بر ويژكوپي از قوانين كوانتوم مكانيك پيروي ميي اشياي سطح ماكروسيعني همه

شوند). ال ميسيك آنها مطلقا در تمام شرايط اعمي شرايط قابل اعمال بر اشياي آنها (اشياي سطح ماكروسكوپيك) است (در حالي كه طبق بخش اصلي فيزيك كالدارند كه تقريبا در همه
 G. Temple, ‘Theبراي بحثي صوري از همين نكته مقايسه شود با  بايست تفسير كالسيك از فيزيك كالسيك را فروبگذاريم.با اتخاذ كوانتوم مكانيك مياين بدان معنا است كه 

Fundamental Paradox of Quantum Theory’, Nature, 135 (1957), 957ff ي همين نكته آمده است، نيز، رجوع شود به و مطلبي كه در ادامهG. Ludwig, Die 

Grundlagen der Quantenmechanik (Berlin, 1954), 49.  



  
 

17 

 

 

 گرايانه از تجربهتالش براي تفسيري واقع
  عليرضا شفاه ترجمة         پل فايرابند نوشتة 

 كامل و خالي از ابهام نيست. آن عبارت وابسته است به پارامتر » «ديگر در اين تفسير تازه عبارت  سرعت نسبي بين)a 
توصيف بدون ابهام از وضع اموري كه اكنون آن  قابل (يا غير قابل) مشاهده باشد). كه ممكن است –گر و دستگاه مختصات مشاهده

  بدست داده خواهد شد.» ,«هايي شبيه عبارت بدان ارجاع دارد، با عبارت
ن شاخصه، كاربرد تعريف شده بود نخواهد شد. چنانكه ذكر شد، اي Lچنانكه در شاخص » «از  استفادهاين منجر به توقف 

يابد. پس هيچ توجهي به وابستگي رنگ به سرعت ادامه ميرا به سطح روزمره محدود خواهد نمود. در سطح روزمره بي» «
بايد به نجستيم، بروز نخواهد كرد. البته به همان ترتيبي كه پيش از كشف اثر دوپلر از آن سود مي» «استفاده از ة دشواري با ادام

سابق را دارا است: يك عبارت از داللت بر يك رابطه باز نخواهد ايستاد حتي اگر تفسير هنوز همان » «اين نتيجه برسيم كه پس 
 كاربرد آن، اين رابطه فقط وابسته به يك عامل بوده و كامال غيرحساس نسبت به تغييرات تمام  عوامل ديگرة اوضاعِ درون دامنة در هم
  20باشد.

نقش زبان روزمره در فعاليت علمي آورده شود. مكررا اظهار شده است كه زباني ة رسد كه نكاتي درباردر اينجا مناسب به نظر مي
غييرات كنيم، نسبت به تها) را توصيف ميخوانده-ها، ميزها و نيز نتايج نهايي آزمايشات (عقربهكه با آن محيط اطراف خود، صندلي

كه  اي بتوان دفاع كرد محل شك است؛ اوال به اين دليلفروتنانهة تفاوت است. اينكه آيا حتي از چنين آموزبي» ساختارهافرا«نظري در 
شود (به هر روي ممكن است) مخلوطي از استفاده مي» انسان هرروزي«ي يكپارچه وجود ندارد. زباني كه توسط »زبان روزمره«يك 
و منسوخ  هاي مختلف و اغلب ناسازگارنظريهة اي است براي ارتباط كه تفسيرش از ناحيعني وسيلهها باشد، چنانكه بوده است، يزبان

                                                            
) به عنوان 2اند؛ و (بيان شده Tردد كه در قالب زبان گ) با شرايط فيزيكي تعريف مي1شود (ناميده مي» زبان روزمره«نچه باصطالح  Tي جديد بايد دانست كه از زمان آغاز يك نظريه 20 

هماهنگ هستند. اگر چنين نباشد » زبان هرروزي«بسا كه آن شرايط فيزيكي با شاخص شود. چهنيست مشخص مي Tبيني شده توسط ي پيشكليتي از پديدارها كه شامل پديدارهاي تازه
  حتي الزم خواهد آمد كه شاخص آن زبان تغيير كند.

ي مقادير فيزيكي را كه شامل مقادير كالسيك هم توان گفت كه اگر مكانيك كوانتومي درست باشد، آنگاه بايد همه، مي19ا اعمال اين مالحظات در متن در مورد مثال دوم، پاورقي ب
ات ي حركتشان، رنگشان و غيره، بايد به عنوان هويا مانند موقعيتشان، اندازههاي آشناي اشيي هويات نامتحرك در نظر آوريم. اين بدان معنا است كه حتي ويژگيخواهد بود عناصر حلقه

ر كنيم يا شاخص كنيم، تفسيي آنچه تجاربمان را توصيف ميكه زبان را به وسيله اي در ميان نيستهيچ ضرورت عمليهرميتي در نظر گرفته شوند كه همگي متحرك نيستند. اكنون 
نظر هستند، رفتوان نشان داد قابل صهاي كالسيكي كه ميي ماكروسكوپيك روي نداده، با تشخيص هويات هرميتي مكانيك كوانتومي و ويژگيي در حيطهزبانمان را تا زماني كه خطاي

دارد كه ازميخطا ما را ب وجوددامه دهيم، ي ماكروسكوپيك اكالسيك را در حيطه» صور ادراكي«از كاركردهاي كالسيك و  استفادهتوانيم خطا ميهنگام كوچكي تغيير دهيم. اما گرچه 
  .4كالسيك از آن صور ادراكي تلقي كنيم. نيز رجوع كنيد به بحث انتهاي بخش  تفسيراي براي دوام اي را نشانهتمديد چنان استفاده
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» زبان روزمره«مهيا گشته. ثانيا چنين نيست كه اين مخلوط دستخوش تغييرات جدي نشود: اصطالحاتي كه زماني عناصر مشاهدتي 
اصطالحات  ةو غيره در زمر» سرعت«، »پتانسيل«طالحات ديگري مانند ، ديگر چنين نيستند. اص»)ديو«شد (نظير اصطالح پنداشته مي
ردي هاي كارباند. اين واقعيت كه ويژگياي يافتهاند و بسياري از اصطالحات نيز كاربردهاي تازهدرآمده» زبان روزمره«مشاهدتي 

برند ر ميهاي خاص را بكاه مردماني كه اين بخشاند ممكن است مديون اين حقيقت باشد كهايي از زبان روزمره بدون تغيير ماندهبخش
ه بر آن توانند در عادات زباني تاثير بگذارند. آنچهايي نميآخر اينكه چنان نظريهة دانند؛ نكتاي به علم نداشته و نتايج آن را نميعالقه

  مردمان معين است.ة ها به وسيلآن نظريه اتخاذشود عادات موثر واقع مي
گيرد، همواره گزارش آزمايشاتش بكار مية يد قبول كرد كه حتي دانشمندي كه بخشي از زبان روزمره را به قصد ارائهمه بابا اين

ن نتيجه كند. آيا از ايو غيره معرفي نمي» متحرك«، »قرمز«، »عقربه«اي را از كلمات آشنا مانند هايش، كاربرد تازههنگام تغيير نظريه
همان چيزها است و همواره همان تفسير را ة يداري تصريح شده، كه  او همواره در حال سخن گفتن دربارپاة شود، چنانكه در آموزمي

دهد دهد كه الزاما چنين نيست. در عين حال شرح ميگيرد؟ تحليلي كه پيش از اين ارائه كرديم، نشان مياش بكار ميبراي زبان مشاهده
انجامد. اي عملي ميآن بگذارد. اين به رد اصل معنة اي بر شاخصآنكه تاثير قابل مالحظهبي تواند تغيير كندكه چگونه تفسير يك زبان مي

  تواند براي ما تفسيري هم فراهم آورد.سازد كه تحليل زبان روزمره نمينيز روشن مي
يIة آموزخود را پيشنهاد دهيم، ة اكنون اين امكان هست تا بر اساس بحثي كه آورده شد، آموز فسير  ت مشاهده :  ان  زب ك 

هة بوسيل ظري مين معين  ميهايي  بكار  كه  ميشود  مشاهده  ا  ر آنچه  ا  ت فاسيرگيريم  ت اين  و  دهيم،  شرح  يم  ه  كن ب
ه ظري ن آن  ر  ي غي ت ميمحض  ر  ي غي ت  ، ند.ها   كن

كنم. بنيادهاي منطقي آن در بخش بعدي و بخش آخر بررسي در خالل مابقي اين بخش برخي نتايج اين آموزه را مشخص مي
  خواهد شد.

  Crucialسازها هستند آزمايشات سرنوشتاين ايده كه تفاسير مبتني بر نظريه 21ابتدا اعتراض زير را بررسي كنيم:

experiments كردن از تصميم بگيريم كه از ميان دو  مشاهدهة وسيلساز موردي است كه بهسازد. آزمايش سرنوشتمعنا ميرا بي
طرف ميان دو نظريه اي كه مفروضا بايستي قاضي بيمشاهدتي (جملهة يد كنار گذاشت. بنابراين، معناي جملمعين كدام نظريه را باة نظري

                                                            
هاي هوي كمك شاياني به من كرد تا ايدمركز باحثه با پروفسور فيگل واعضاي توجه مرا به اين دشواري جلب كرد. در اينجا مايلم اين را هم بگويم كه م H. Fiegel. فيگل ھپروفسور  21 

  خود را روشن سازم.
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ها باشد. پاسخ من در مقابل اين است كه از همان طريقي كه قبول (يا رد) يك جمله در اوضاع مشاهدتي باشد) بايد مستقل از اين نظريه
آزمون  شود، قبول (يا رد) يك نظريه بر اساسمستقال و گاهي تنها پس از وقوع تفسير مي اشخاص رويدادي عملگرايانه است كه نتيجه

اي ساز نيز رويدادي عملگرايانه (رويدادي روانشناختي) است كه سپس به عنوان تصميمي نظري، در غالب اصطالحات نظريهسرنوشت
  شود.كه جان از آزمون به در برده، تعبير مي

  ها هستند:بايست مورد قضاوت واقع شود (از جمله) اينها ميدر پرتوي آن، Iة نتايجي كه آموز
، بايد ميان نمودها (يعني پديدارها) و اشياي ظاهر شده (اشيايي كه جمالت مشاهدتي در يك تفسير خاص بدانها اشاره Iة . طبق آموز1

 گرايي است.واقعة دارند) فرق بگذاريم. اين تمايز شاخص

طالحات مشاهدتي و اصطالحات نظري تمايزي عملگرايانه (روانشناختي) است كه هيچ تاثيري در وضع منطقي آن دو . تمايز ميان اص2
مستلزم آن است كه اصطالحات يك نظريه و اصطالحات زبان مشاهدتي بكار گرفته شده براي آزمودن آن  Iة ندارد. در مقابل، آموز

هويات نظري ة سالم«خاصي تحت عنوان ة هيچ مسال تي شناختي) يكساني خواهند شد. نظريه دقيقا منجر به پيدايش مشكالت منطقي (هس
 22اي معلول اتخاذ اصل معناي عملي يا اصل معناي پديدارشناختي است.و اعتقاد به وجود چنين مساله ».وجود ندارد

اي متفاوت، هد كه دو زبان مشاهدتي با شاخصهذهن و بدن دارد: ممكن است چنين پيش آية . اين [آموزه] دالالتي در مسايلي نظير مسال3
يك و تنها يك نظريه وحدت يافته و مشتركا تفسير شوند. الكتروديناميك ماكسول همين نقش را در نسبت با پديدارهاي نور و ة بوسيل

مذكور] رود تا وحدت [ميكند. هرگونه اعمال اصل معناي عملي و نيز اصل معناي پديدارشناختي در چنان مواردي الكتريسيته بازي مي
دردها و  ،به لحاظ پديدارشناختيبدن وجود خود را دقيقا مديون اين وضعيت است: -ذهنة قلمداد كند. مسال» صرفا صوري«را ناروا يا 

پس، هيچ وحدتي ممكن نيست. اما چنانكه بحثمان درباب اصل معناي پديدارشناختي بايد روشن  –ها هوياتي ناهمگون هستند زخم
مگر آنكه  اشدبيني بتواند متكي بر درونخته باشد (مخصوصا قسمت ب)، اظهار اينكه دردها و اوضاع جسمي هوياتي متفاوتند، نميسا

 بيشترية كننداين است كه ممكن است تفاسير قانع Iة آموزة كه مستلزم چنين اظهاري باشد. نكت درحال استفاده از تفسير خاصي باشيم

                                                            
است كه تكليف آن  devilي وجود ديو است. يك نمونه مساله» اصطالحات نظري«دهد كه مسايل وجودي هويات مشاهدتي عينا همان مسايل وجودي باصطالح اين در ضمن نشان مي 22 

 History» گرايي در اروپاتاريخ ظهور عقل« با عنوان Lekcyي آخر مقايسه شود با اثر قابل ستايش هاي عملي مشخص شده است. براي اين نكتهو نه بر بنياد كوشش هايي نظريبر بنيادمبتني 

of the Rise of Rationalism in Europe (New York, 1827), 1, 9 and passim .هستند.» نظري« ي اصطالحاتبه لحاظ منطقي همه   
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مورد بحث قرار گرفته  23اي از چنان تفسيري توسط جِي. او. ويزدومبسيار آموزندهة ر تفاوتي برقرار نباشد. نمونباشند كه در آنها ديگ
 است. 

يزيولوژي) ف-هاي سايكوهاي مورد استفاده (در اين مورد نظريهمبتني بر نظريه») كشممن درد مي«. اما اگر تفسير يك گزاره (مانند 4
باني ها تعيين نماييم، حتي اگر گزاره متعلق به زها را مستقل از آن نظريهانست پيچيدگي منطقي آن گزارهباشد، آنگاه ما نخواهيم تو

پديداري  اي باشد كه مجزاي ازبايست فاقد هر نتيجهمي» كشممن درد مي«ة توانيم شرط كنيم كه گزارويژه، ما نميمشاهدتي باشد؛ به
 مگر آنكه روانشناسي مجال چنان شرطي را داده باشد. –شده است »] كشمد ميمن در«است كه منجر به توليد آن [يعني 

ينا اين يك شخص نابينا فهميده شود. تنها تفاوت شخص نابينا و شخص بة . يك نظريه (مانند الكترومغناطيس) ممكن است حتي بوسيل5
خص كور گيرد. بنابراين، حتي شهدتي خويش بكار مياست كه اولي بخش متفاوتي از نظريه (يا نتايج نظريه) را به عنوان زبان مشا

با اشاره «ينا را براي شخص ب» قرمز«) را بفهمد و دليلي ندارد كه نتواند نظريشو اصطالحات مشابه (متعلق به زبان » قرمز«ممكن است كه 
شدن كوري،  دانش او از  توانيم فرض كنيم كه هنگام برطرفشرح دهد. اين وضع چنان است كه ما نمي» by ostensionكردن 

 ةقرمزي خودبخود بهبود خواهد يافت. بايد قبول كرد كه او اكنون صاحب روشي تازه (وبسيار قوي) براي قضاوت (به معناي عملگرايان
يك  ة) درباب اينكه شيء خاصي قرمز هست يا نه شده است. اما دقيقا همانگونه كه كشف يك ميكروسكوپ تازه فهم ما دربار2بخش 

گر ما آنها شود، به طريقي مشابه، اين حقيقت كه مشاهدهة اي دربارتازهة دهد كه منجر به نظريگانيسم ويژه را تنها درصورتي تغيير ميار
ن قرمز رهنمو ةاي دربارتازهة شود كه او را به نظرياي از قرمزي رهنمون ميتواند قرمز را ببيند، تنها در صورتي او را به فهم تازهاكنون مي

 كه الزامي ندارد چنين چيزي واقع شود. –باشد شده

 6مباني منطقي مجادالت بخش . 7

موضوع نرسيده است. آن مجادالت مشتمل بر ة پايداري در بخش اخير وسعت داده شد، هنوز به ريشة مجادالتي كه عليه آموز
داشته باشد،  Lاي كه نتايجي در داخل تازهة بستن نظري كاررا به محض به Lخود ة دانشمندان زبان مشاهددر واقع اين موضع بودند كه 

دق آن را پايداري را اثبات كند. عدم صة كنند. اين موضع نه صادق است و نه آنقدر كفايت دارد كه بتواند نادرستي آموزبازتفسير مي
يرش واقع شده باشند، براي حمله به آورديم ديد. در عين حال حتي اگر به طور كلي مورد پذ 4شود از مثالي كه در پايان بخش مي

                                                            
  .Body Relationship’, Br. J. Phil. Sci., 2 (1952), 295ff.‐‘A New Model for the Mind، »بدن-اي براي روابط ذهنمدل تازه« 23 
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تواند شود، نميپوزيتيويسم آنچنانكه ما دوست داشتيم مكفي هم نيست. اين بدان معنا است كه روش علمي، آنگونه كه در عمل اجرا مي
ة حثمان درباربميان پوزيتيويسم و رئاليسم (آنگونه كه در ة آشكار سازد كه پوزيتيويسم غلط است. آنچه هنگام بحث در باب مناقش

م و رئاليسم ميان پوزيتيويسة مناقشمربوط به اشكال دانشمان است. به طور خالصه:  هايآلايده پايداري ترسيم شد) مد نظر ما استة آموز
و فصل  لاي مبتني بر واقعيت نيست كه بتوان با نشان  دادن اشيايي كه واقعا وجود دارند، فرآيندها، اشكال زبان و غيره آنرا حمناقشه

  24دانش است.ة هاي متفاوت دربارآلاي ميان ايدهكرد، اين مناقشه
مناقشه ة تيجنة ظاهرا دو اعتراض عليه اين توصيف از اوضاع وجود دارد. نخستين اعتراض اين است كه اين توصيف تصميم دربار

يك اندازه آسان درك كرد. ابتدائا در مواجهه با  توان بههاي متفاوت را نميآلكند. اعتراض دوم اين است كه ايدهرا دلبخواهي مي
ها در ميان باشد، مخصوصا اگر در ابداع انواع معيني از نظريه روانشناختيهايي پذيريم كه ممكن است دشوارياعتراض دوم، مي

تري از اعتراض مورت محكهايي به شدت متفاوت هستند. به هر روي صهاي متافيزيكي اتخاذ شوند كه ظاهرا مستلزم تجويز نظريهنگرش
و  شوندها معين ميدانش نظري ما (به نحو يكتايي) با واقعيتة تر، همدوم بارها در كار آورده شده است. حسب اين صورت محكم

قبول  شود،معين مي» هاواقعيت«ة ) كه آنچه بوسيل5كنيم (مقايسه شود با بخش توانند دلبخواهي باشند. عليه اين اعتراض تكرار مينمي
ته پديدارشناختي چيزي است كه مورد مشاهده قرار گرفة و تفسيرشان مستقل از شاخص اندخود تفسير شده كههايي است (يا رد) جمله

تنها آن هنگام  شود،مي» معين«ها كنند و بنابراين عقايدمان با آن واقعيتاست. اين گمان كه هر واقعيت يك و تنها يك تفسير ارائه مي
  اي يك به يك باشد.كفايت پديدارشناختي رابطهة به زبان به كار گرفته شده) بروز خواهد كرد كه رابط (با توجه

كند كه اعتقاد به يك نگرشِ هايي بروز مي(ج) را ببينيد)، چنين وضعي زمان 5همانطور كه پيش از اين نشان داده شد (بخش 
ما و در نتيجه ادراكات ما را تحت سلطه بگيرد به ويژه اگر هرگز در خالل آن دوره تقريبا جامع، آنقدر طوالني شود كه انتظارات و زبانِ 

توان چنين وضعيتي را طوالني كرد، آن هم از طريق توجيه واقعيات مخالف، به كمك به هيچ تصوير بديلي توجه جدي نشود. مي
هاي ظت شده بيان شده باشند؛ يا با تقليل جايگزين) بوده و در چارچوب اصطالحات نظرگاه حفاad hocهايي كه موردي (فرضيه
كه [طبيعتا] وقتي خالي از معناي توصيفگرانه باشند، از رويارويي (در معناي پديدارشناختي آن) با هر » بينيابزارهاي پيش«تر به موفق
كوبد. ب هاييمعنايي بر پيشاني چنان بديلان بيآوردن معياري كه نشكار)؛ يا با در7(مقايسه شود با پانوشت 		اي ناتوان خواهند بودنظريه

                                                            
al de ‘Der Wissenschaftscharakter der Erkenntnislehre’, Actes du congre’s de l’union internationشناسي در ويژگي هنجاري معرفت24 

philosophie des sciences (Zurich, 1954), 85ff.  مورد تاكيد و. كرافتV. Kraft .قرار گرفته است  
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هاي موردي ابتكار هستيم تا آن دسته از فرضيهة (هرچند كه گاهي نيازمند قواي همواره انجام پذير استچنين شيوهمهم اينكه 
نيايند). يعني در متعارض حفاظت شدهة اند، با ديگر اجزاي مختلف نظريكه جهت توجيه برخي واقعيات پريشان بكار بسته شده

توانيم ترتيب امور را طوري معين كنيم كه اصل معناي پديدارشناختي يا اصل معناي عملي درست به نظر بيايند و همواره مي
رگزينيم، ب مخالف ايشيوه يمتوانميان دانش و تجارب ما باشد. اما در عين حال مية پايداري هم توصيف درستي از رابطة آموز

بط واقعا ها و روارغم شخصيت نامعمولشان، توصيف اشيا، ويژگي		ها را، بهها را جدي بگيريم و بديلبطالتوانيم ايعني مي
اگرچه شايد صدق يك نظريه مستقل از ما باشد، شكل آن (و نيز كال شكل دانش نظري ما) موجود، لحاظ كنيم. خالصه آنكه 

  شود.به اين ترتيب اعتراض دوم مضمحل مي رد.تواند طوري مرتب شود كه مطالبات خاصي را برآوهمواره مي
تواند طوري مرتب شود كه مطالبات ما را براورده سازد، طرد پوزيتيويسم را اما آيا اين واقعيت كه صورت دانش ما مي

 لآبا فهم پيامدهايي كه ممكن است از يك ايدهتوانيم سازد (اعتراض نخست)؟ چنين نيست، چرا كه ميكاري خودسرانه نمي
ه و نشان پوزيتيويستي را به بحث گذاشتة خواهم پيامدهاي شيوآل قضاوت كنيم. در ادامه ميآن ايدهة بشود يا نشود دربارناشي 

  بدهم كه چرا در نظرم رئاليسم ارجحيت دارد.
پايداري ة زوتوانيم برخي پيامدهايش را هم توضيح دهيم.  نخستين پيامد اينكه آمپوزيتيويستي توضيح داده شد. مية شيو

شناسي نشان داديم كه اين آموزه منجر به يك هستي 3دهد. در بخش تلقي درستي از تفسير زبان مشاهدتي به دست مي
شناسي را معين نماييم: اين نظريه يا ديدگاهي است كه به دليل كفايت توانيم بنيادهاي اين هستياكنون مي 25شود.متافيزيكي مي

اي تجربي اتخاذ شده نهايتا بالكل تهي از معنة رفتن به چنين راهي اين است كه نظرية ده است. هزينشناختيش محفوظ مانپديدار
تصور از يك  توان ميان فكر وكفايت پديدارشناختي، نمية ماند. پيامد دوم اين است كه به دليل طبيعت يك به يك رابطمي

رد ز اين حيث پوزيتيويسم منجر به محدوديتي براي كاربتوان گفت اسو و محسوسات از سوي ديگر تمايز گذاشت. حتي مي

                                                            
رايه داد. دهد ارا تشكيل ميي مشاهدتي آنتوان تلقي بديل جديد و معقولتري براي پديداري كه هستهي پايداري همراه شود، ديگر نمياگر اعتقاد به ديو با اعتقادي راسخ به آموزه 25 

ه با بهره بردن از ي ساختار بنيادين ماده است كهاي پوزيتيويستي مانع نوع بشر در كنار گذاشتن چنين اعتقادي نشد. اين متفاوت از برخي نگرشهاي متاخر دربارهداوريخوشبختانه پيش
  .4با انتهاي بخش  اند. نيز مقايسه كنيداعتقاد ضمني به معناي عملي، آنرا شرط الزم فهم فيزيكي دانسته
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احل شود. اين بدان معنا است كه دانش پوزيتيويستي بيشتر با مرجدلي/استداللي زبانمان شده و شايد منجر به حذف كامل آن مي
  انساني پيوند دارد تا انواع بديل آن.ة توسعة گرايانابتدايي و طبيعت

دهد، ممكن است كاشف به عمل آيد كه برخي عناصر انتخاب شده (مثل نشان مي 6مثال پيامد سوم اين است: چنانكه 
ة ريگر است، وجود دارند. در صورتي كه نظبا (شرايط فيزيكي) مشاهده قرمزي)، فقط تحت شرايط خاصي كه متضمن رابطه

آنچه در «ه وجود مشروط آن عناصر بگوييم كة توانيم درباربيني لحاظ كنيم، نميبيانگر اين رابطه را صرفا ابزاري براي پيش
ز باركلي تا اير ها اپوزيتيويستة همة ما مجبوريم بگوييم (چنانكه بوسيل». آمد در واقع يك رابطه استنظر ما يك ويژگي مي

  انجامد.يمپذيرفته شده) كه كاشف به عمل آمده است كه عناصر ما سوبژكتيو هستند: پوزيتيويسم دير يا زود به سوبژكتيويسم 
راين، دانش دهد. بنابناپذير را به قلمرو دانش راه نميهاي جزمي و اصالحموضع رئاليستي، بر خالف پوزيتيويسم، گزاره

پندارد هرچند كه ممكن است تناظري با پديدارها داشته باشد. اين بدان معنا است ناپذير نميما از امر مشاهده شده را نيز تبدل
هاي ك با دادهشوند و كدام ينمي» چفت«هيم بود تفاسير را بررسي كنيم تا دريابيم كدام يك به پديدارها كه گاهي مجبور خوا

اي غير مهبرآمده باشند. نتيجتا ما نيازمند سرچش» واقعيات«توانند از توجه دقيق به واسطه تصادم دارند. چنين تفاسيري نميبي
م چه نقش مهمي در بينيشود كه در نتيجه ميبا تعمق (متافيزيكي) حاصل مي ايمشاهدتي براي تفاسير هستيم. چنين سرچشمه

بايست پذير درآمده و در ضمن چنين تغيري، ميبايست به صورت آزمونكند. اگرچه نتايج چنان تعمقاتي ميرئاليسم بازي مي
اده امر مشاهده شده برگشت د به عنوان توصيف خصايص عمومي جهان تفسير شوند (در غير اينصورت به تلقي قديمي از

گر ترسيم كنيم، دهد خط مرز روشني ميان حاالت عيني امور و حاالت مشاهدهشويم). اين شيوه (الف) به ما اجازه ميمي
گذارد مكان دقيق خط مرزي اشتباه كرده باشيم؛ اين شيوه (ب) تجربي است يعني نمية پذيريم كه ممكن است دربارهرچند مي

جزمي بخشي از دانش شود؛ اين شيوه (ج) براي ترغيب و تقويت پيشرفت قابل اتكا است زيرا چنين پندمان ة كه هيچ گزار
ه دهد كه از كاركرد استداللي زبانمان بهاي تازه منطبق كنيم؛ و اين شيوه (د) به ما اجازه ميدهد كه حتي حسمان را با ايدهمي

د يا بيان گردد تواند توصيف شوچارچوبي بكار بنديم كه تنها خود آن مي درونقط بهره ببريم، نه آنكه آنرا ففراگير اي گونه
  »).صور ادراك«(مانند 
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 گرايانه از تجربهتالش براي تفسيري واقع
  عليرضا شفاه ترجمة         پل فايرابند نوشتة 

ماكان منجر به اين پيامدها كة اينها برخي پيامدهاي پوزيتيويسم و نيز رئاليسم از حيث طبيعت تجربيات ما هستند. اراي
شود. نهايتا بايد گفت، چنين تصميمي كنشي عملي است كه تصميمي قطعي در هواخواهي از پوزيتيويسم يا رئاليسم نمي

براي هايي [شود. كاري كه دوست داشتم در اين مقاله انجام دهم، اين بود كه انگيزهاستنباط تواند از مالحظات نظري نمي
ه ل شد، منجر بضرري كه در آغاز مقاله نقخواستم نشان دهم كه جمالت به ظاهر بيپذيرش رئاليسم] ايجاد كنم. نيز مي

  ها آزاردهنده باشد.شود كه شايد حداقل براي برخي پوزيتيويستپيامدهايي مي
  
  


