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. قی) پایان گرفته استمنطگرایییا تجربه(که روزهاي خوش جنبش فلسفی موسوم به پوزیتیویسم منطقیشودمیبیش از نیم قرن ،اکنون
معموال پوزیتیویسم منطقی را آن پس،. از 1گذردبسته به اینکه چطور ارزیابی کنیم، از سقوط رسمی این جنبش، نزدیک نیم قرن می

هاي تقبل از بیان صحیح رویکرد نوین و مطلوب خود در فلسفه، الزم است خطاها و شکسکهاندفلسفی نشان دادهة خورخورمثل یک لولو
ردي به پوزیتیویسمچنین رویککمتر معمول است).البته به دقت بررسی کنیم، که حتی و یک به یک برشماریم(پوزیتیویسم منطقی را 

لکه به همان ب، )حرکت کردندنه تنها در جوامع محدودتر فیلسوفان علم (که مشخصا برخالف نقد مشهور کوهن ، سقوط آنبه منطقی و 
خواه، ناشود، خواهفراگیر شده است. هر چه فاصله تاریخی ما با پوزیتیویسم منطقی بیشتر مینیز تر فیلسوفانه وسیعکیفیت در میان جامع

نشا معارضه و چالش زنده مفلسفی ۀ یک گزینبه منزله طرفانه نیز ظهور خواهد کرد. از آنجا که پوزیتیویسم منطقی دیگر هاي بیارزیابی
از منظري آنرا ان تومیشود؛ بطوریکهفراهم میهر روز بیشتر ،نبش صرفا در مقام بخشی از تاریخ فلسفهنیست، امکان بررسی این ج

پر رونق اخیري هادر سالمحور، تاریخمنطقی به نحويپوزیتیویسم به طور کامل بررسی کرد. بر همین اساس، ارزیابی دوباره ،تاریخی
. 2استشده 

رات گمراه تصو،هاي پساپوزیتیویستی مذکورکه واکنشمشخص شد ي مجدد،هاجریان این ارزیابیدررفت، همانطور که انتظار می
منتقدان فلسفی که د از (نبایاند.ها و اهداف فلسفی راستین جنبش پوزیتیویستی پدید آوردهها، انگیزهبسیار زیادي درباره سرچشمهة کنند

ن در م) ها انتظار داشت.مشهورات و بدفهمیذکر خود هستند چیزي به جز برنامه طرح و عمدتا نگران ،به جاي امانت داري تاریخی
گذارم؛ به عالوه امیدوارم نشان دهم، یا حداقل پیشنهاد کننده است به بحث میآنچه را که به نظرم مهمترین این تصورات گمراهادامه
تاریخ مربوط به رفاصهاي فلسفی پوزیتیویسم منطقی، موضوعی مینهها، تکوین و بسط، و ززمینهکه دستیابی به فهمی بهتر از پیشکنم،

آنچه من در صدد ؛شکل گرفته استاز ظهور و افول پوزیتیویسم منطقی مستقیماًوضع کنونی ما ،خوشبختانه یا بدبختانهچون،نیست

1962اثر کوهن در »the structure of scientific revolutions«، و انتشار 1951اثر کواین در » two dogmas of empiricism«به عقیده من این اتفاق زمانی بین انتشار1
قوع یافته است.

بریتانیاي کبیر، ان. ر، تی. ریکمن، تی. ریکتس، دبه عنوان مثال کارهایی است که در آمریکا، ا.ریچاردسون، تی. ابردن، دي. هاوند، دبلیو. گلدفارب، آر. گیر، اچ. اشتین، جی. لوییس ترنر2
، یو. ابریل، جی. ولترس، اف. استادلر، دبلیو. سوئرکورترایت، تی. اوبل، جی. اسکوروپسکی، ا. همیلتون، اس. هواك، و در قاره اروپا، ا. کماله، کی. هنشل، ام. هایدلبرگر، آر. هالر، جی. گ

ـ جی. دمس انجام داده اند. به عالوه اخیرا منتخب حلقه وین، تحت سر ویراستاري عمومی،  بسیاري از آثار شلیک،  ماجر، وي. میر، سی. پرینی، جی. پروست، اچ. روت، سی. مولینس، اچ 
) به زبان انگلیسی در دسترس نیست.1999هنوز (کارنپنویرت، رایشنباخ، منگر و وایزمن را که تا پیش از این به انگلیسی ترجمه نشده بود در دسترس قرار داده است. متاسفانه  آثار متقدم 
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هاي زمینهپیش،یم مگر آنکه با وسواسی کاملمان فراتر بروپیشنهاد آن هستم، این است که هرگز نخواهیم توانست از وضع کنونی فلسفی
.به نحو خودآگاهانه درك و ارزیابی کنیمتاریخی بالفصل خود را 

I.
فلسفی » 3مبناگروي«اي از پوزیتیویسم منطقی این باشد که پوزیتیویسم منطقی نسخهة اي دربارکلیشهصورتبندي ترین کنندهشاید گمراه

از نقطه ،ها بیش از هر چیز نگران دست و پا کردن توجیهی فلسفی براي دانش علمیپوزیتیویستگوید، میاین داستانکه. آنطور است
رایان در گ، آنها از همان راه منطقترخاص. بطور اندبالفعل (تاریخی) بودهفراتر یا وراي علوماز جایگاهینظري ممتاز و ارشمیدسی،

د. دقیقا به همان اناساسا مبناگرا شمرده شدهداللت،؛ گروه اخیر نیز چه از جهت انگیزه و چه از راه تقلیل ریاضیات به منطق پیروي کردند
بنایی مطمئن بر م،) منطقتردانان کوشیدند دانش ریاضیات را توجیه کنند و آن را با استنتاج از دانشِ(مفروضا مسلممنوالی که منطق

سی علم تجربی را توجیه کنند و با بازسازي منطقی مفاهیم تجربی علم بر اساس مدرکات حها نیز کوشیدند تا استوار سازند، پوزیتیویست
نقطه نظري ،آن را بر مبنایی مطمئن قرار دهند. از این رو، منطق صوري براي این فرآیند مبناگرایانهترند)،(که مفروضا مسلمبالواسطه

راهم نمود و عمل تحویل پدیدارشناسانه با بکارگیري منطق صوري( از همان فاست، فرادستانه که خارج از واقعیت (تاریخی) خود علوم 
Der logische) 1928کارنپ (اثر سنخ که در  Aufbau der Welt؛به دقت صورت پذیرفتمودار گشت)(ساختار منطقی جهان) ن

.4م فراهم شدوشناسانه مطلوب براي علبدین ترتیب توجیه معرفت
وضع فلسفه در قیاس با علوم خاص، نمایشگر انحراف نسبتا کاملی از رویکرد واقعی پوزیتیویسم منطقی است؛ چنین دریافتی از اهداف و

1915اي گویا در نخستین پاراگراف مقاله نمونهدانستند.هاي فلسفی میچنین ریاکاريردآنها نقطه آغاز حرکت روشنفکرانه خود را 
شود:میهاي جدید نظریه نسبیت دیدهشلیک درباره ضرورت تطبیق فلسفه  با یافته

Foundationalism3

شود. این چنین دریافتی مسلما (اگرچه با حفظ اهمیت هر کدام ) گیر ، یافت می1988و 22ـ8در (صص _تا آنجا که من اطالع دارم_صریح ترین مثال چنین وصفی از پوزیتیویسم منطقی4
کند که مبتنی بر ) است. رورتی سنت فلسفی بالکل مدرنی ترسیم می1936ایر (»زبان، صدق و منطق«و "Epistemology Naturalize") و 1969ین (از موارد) مورد قصد و پیروي کوا

رورتی نقد کوهن براي رد چنان ) و بنابراین براي 1929و 59، 32-33ها به وضوح ویران شده فرض شده اند (صص است، عنوانی که تحت آن پوزیتیویست"معرفت شناسی مبناگرایانه"
معرفت شناسی مبناگرایانه اي مسلم است.
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ی علوم از بررسی انتقادي اصول نهایستعبارتتماما نظري ما از روزگار کانت به این سو دریافته ایم که تنها روش ثمربخش فلسفه
حتی ریان اندازد،به جفعالیت فلسفی را بایدظهور اصول بنیادین تازه، گونهنهایی، هرۀ هر تغییري در این اصول موضوعبنابراین خاص. 

علمی رنسانس است. هايتردید تولد فلسفه مدرن از بطن یافتهبی،ترین مثالپیش از کانت نیز بطور طبیعی، چنین بوده است. درخشان
تی به طور، و حدرجه اولمحصوالت تعالیم نیوتون درباره طبیعت تلقی شود. در یکی از خود فلسفه نقادي کانت هم به منزله شاید 

ام و دقیقمحکها، مبانیِ به این دلیل ساده که تنها در این رشتههستند، عظیمی اند که داراي اهمیت فلسفی خاص، اصول علوم دقیقه
153. (ص پذیردبینی ما از آن تاثیرشاید جهانشود ومیتغییر در این مبانی موجب آشوبی چشمگیراي که به گونه،یابیمشده میتعریف

 ،1978/1915.(
“پوزیتیویسم”، نه کاسیرر و ناتروپ» گراییانتنوک«کند که هیچ یک از دو سیستم فلسفی متداول، نه شلیک در ادامه استدالل می

اکنون . ت برداشتاز هر دو سیستم  دسباید بنابراین ین داشته باشند واتواند قضاوت درستی درباره نظریه جدید اینشتنمیپتزولت و ماخ،
و پوآنکاره، ضروري است.اینمبتنی بر کارهاي خود اینشت،ايبه کلی تازهاصول فلسفی 

اي فلسفه بربرعکس، علوم خاصشود. مبناي علوم خاص محسوب نمیپس از نظر شلیک، فلسفه به مثابه یک رشته، به هیچ وجه 
ی در جایگاهاند. حاشا که فلسفه به هر طریقدانش و یقین پذیرفته شدهي، به مثابه مثال اعال»علوم دقیقه«اند. علوم خاص، به ویژه مبنایی

ه خواه ناخواه در  معرض پرسش قرار دارد. به این معنا کفلسفه است که خود قضاوت درباره این علوم از نقطه نظري باالتر باشد؛ بلکه 
تر ب یقینیگیري خودش را با نتایج به مراتصورت نیاز جهتتا خود را بیازماید و در تعقیب نمایدفلسفه بایستی تحوالت علوم خاص را 

براي علوم خاص شناسانهدوباره تنظیم نماید. پس مسئله مرکزي فلسفه بطور خاص، فراهم ساختن بنیادي معرفت،تر این علومو مطمئن
در البی اخیر هاي انقروشناي پیشرفتبلکه بازتعریف وظایف خودش در نیست، (که خودشان واجد همه بنیادهاي مورد نیازشان هستند) 

.5هاي پیشین را غیر قابل دفاع ساخته استکه تمامی فلسفههایی پیشرفت؛استعلم 
هاي پوزیتیویستۀ اخصش،عموماًبلکه ،منحصر به شلیک نیست،فلسفه در قیاس با علوم خاصۀ شایستایگاهچنین دریافتی از ج،به عالوه

شناسی مبناگرایانه که البته بارزترین نماینده معرفتاثري (کارنپAufbauکتاب ن امر در موردای-شود. حتیمنطقی محسوب می

بنابراین وال است وسو نه علوم خاص که محلدهد این راهی پر ثمر براي ارائه جایگاه فلسفی کانت با توجه به علوم خاص است. براي کانت نیز، این فلسفه است چنانکه شلیک تشخیص می5
قات علمی به دست آمده علوم بر طبق توفیمتافیزیک(زیرا آنها نمونۀ اعالي یقین هستند) بلکه قصدش اصالح تر نیستتر و مطمئند کانت استقرار علم بر زمینی محکمنیاز به توجیه دارد. قص

) 1979تمهیدات. به گمان من مطلب فوق، تلقی رورتی (40حه )، ... بخش ششم مقدمۀ نقد خرد محض، و صفbxxii-xxiiiدقیقه است. بنگرید به دیباچه ویرایش دوم نقد خرد محض(به ویژه 
کند.) را ویران میecth-foundationalistاز کانت به منزلۀ مبناگراي اصیل(
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ه هاي بیواسطهمه مفاهیم علمی به دادهۀ نمایشگر تقلیل پدیدارشناسانAufbau. درست است که6است) هم برقرار استمحسوب شده
اي چ عالقهارتباط باشد. اوال کارنپ هیبا مبناگرایی سنتی ارتباط اندکی دارد، و اي بسا بیریزيطرحتجربه است، با این همه هدف این 

، Aufbauمتن؛ بعالوه در کندمینابراز ) واداشت، 1914(دانش ما از جهان خارجرا به نوشتنراسل مثالًکه ايیت فلسفیاکبه شک
تصریح کامالًتر از آن، کارنپ . ثانیا، و مهم7و مانند آن سر و کار نداریم» توجیه«، »شک«، »یقین«در هیچ موضوعی با اصطالحات سنتی 

) و در نتیجه، نظام ساختاري خاصی §122(» علوم تجربی است«واقعی » نتایج«مبتنی بر کامالً،رفتهگاي که به کار کند که ساختار ویژهمی
پس، براي مثال، اینکه )§100(8) شناخت نگریست.تجربی(اقعیوفراینداز»بازسازي عقالنی«یک را باید به مثابهدهدمیکه او نمایش 

ناسی هاي تجربی روانشدهد، ریشه در یافتهاش قرار میبنیان نظام،گرایانه را به جاي محسوسات اتمیکل9»تجارب اولیه« کارنپ دیدگاه 
یگانه کیفیت ،یبینایحس تعریفش از کیفیت حس بینایی مبتنی بر این واقعیت (مفروضا) تجربی است که یا )، 67صگشتالت دارد(

هاي علوم خاص از قبیل روانشناسی تجربی به افتهیAufbauدرالی آخر. پس)، و86(صحسی است که داراي دقیقا پنج بعد است
ست که باید خود را با آنها تطبیق دهد نه بالعکس.هیچ روي محل پرسش نیستند: باز هم باید گفت، این فلسفه ا

صورت،، که گویی در غیر ایندانشی تجربی فراهم سازداستفاده کند تاهاي حسی ، این نیست که از منطق و دادهAufbauهدف بنابراین
این مورد در(خیر علم منطق هاي اشناسانه یا ناموجه خواهد بود. بلکه هدفش استفاده از پیشرفتدانش تجربی فاقد مبناي معرفت

بههاي علوم  تجربی(مخصوصا روانشناسی گشتالت) پیشرفت) وPrincipia Mathematicaراسل درۀ هایی از قبیل نظرینظریه
Principiaهاي منطقی شناسی سنتی است. کارنپ با استفاده از تکنیکبراي معرفتآبرومند علمی جایگزین منظور طراحی

Mathematica یکی هاي متافیزسازد از افراطمیدهد که ما را قادرمیتجارب اولیه ارائه از ساخت دانش تجربی برمبناي تصویري
اجتناب کرده و در عین حال آنچه در ـ-)177آلیسم استعالیی(صپدیدارشناسی، ایدهآلیسم، ایدهرئالیسم، ـ شناسیمکاتب سنتی معرفت

): ارجاعات درون متن بر حسب پاراگراف انجام شده است.1967/1928کارنپ(6
ا نگر باش توضیح دهد. اما تعارض میان این تفسیر گذشتهرا با نظر به گذشتهAufbauاش از نوشتن گیرد تا انگیزهیبکار م» اشزندگینامه فکري خودنوشت« کارنپ این زبان را بارها در 7

کنیم.واقعا درخور توجه است. درباره این بخشهاي کتاب زندگینامه فکري خودنوشت کارنپ، بطور مفصل در فصل ششم بحث میAufbauزبان 
).1963و 18ه ( صفحکارنپمقایسه شود با 8

Elementary experiences9
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) مبانی (neutral fundamentبه قول کارنپ بدین ترتیب مجاز خواهیم بود که مت برداریم: تمام آن مکاتب صحیح است را به غنی
10)178طرفانه مشترك میان همگان را نمایش دهیم(صبی

II.
شود تی شمرده میشناخجنبش نه تنها نوعی از مبناگرایی معرفتاینپوزیتیویسم منطقی که بطور خالصه ذکر شد، رایجطبق تصویر 
راسل تلقی 11سنت الك، بارکلی، هیوم، ماخ و برنامه جهان خارجامتداد در ،تجربه گرای شناسي از معرفتابلکه نسخه

باید درباره صحت ـ یا برحسب مورد عدم و شوندیقین محسوب میهاي نخستین دانش و نمونهحس،مدرکات بیواسطه 12گردد.می
جربی محرز گروي تحس قضاوت کرد( هنگامیکه شکست تحویلواسطه در پرتو ارتباط با مدرکات بی،تمام مشهورات دانشـ صحت

حاظ کند که نسبت به نظریه خنثی و به لاي معرفی میزبان مشاهدتیة گرایی خام پوزیتیویستی خود را در لباس آموزشود، تجربه
ست به منزله پوزیتیویتلقی با  پیش از این) من اي که تمام دعاوي علمی را باید در برابر آن آزمود.شناختی غنی است، به گونهمعرفت

ها پوزیتیویستو به ویژه ارتباط میان-گراییمسئله تجربهاما برطرف شده است. به سادگی مبناگرا  سر و کار داشتم و به نظرم این مساله 
تر است.گرایی سنتی الك، بارکلی، هیوم و ماخ، به نحو قابل توجهی حساسو تجربه

گرا فلسفی تجربهها هرگز از زمینه سنتفلسفی پوزیتیویستهاي نگرانیترین ه باید به خاطر داشت، این است که اصلیکاياولین نکته
، 13در اواخر قرن نوزدهم بوسیله ریمانهندسهورزي آنها برآمده از کار بر روي مبانی و بلکه محرك نخستین فلسفهنروییده است

یده یه نسبیت اینشتاین به اوج خود رسرهاي متقدم در نظپوزیتیویستة کاري که به عقید-است17و هیلبرت16، کالین15، الي14هلمهولتز

) را ببینید.1998و1992و 1990، بخش دوم همین کتاب و آثار ریچارسون(Aufbauبراي جزئیات این رویکرد به 10
World Program-External11

گراییتجربهنتیجه منطقی «جمالت مقدمه ایر که دیدگاههاي ارائه شده در آن  به منزله ) منتشر شد: مقایسه کنید با نخستین 1936این البته همان دریافتی است که به ویژه از طریق ایر (12
شوند.معرفی می» بارکلی و هیوم

Riemann13

Helmholtz14

Lie15

Klein16

Hilbert17
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وم کانتی شهود محض مفهدیگر از این بود که دریافتندهندسیاي که پوزیتیویستهاي متقدم از این توسعات عبرت فلسفی اساسی18بود.
،مخصوصااند.دهعلوم دقیقه به ما نمواکنون وضعیتی که سازگار با ردـ یعنی سازگار حمایت کيتوان به نحونمی،یتألیفماتقدم مفهوم و 

دهد که شهود مکانی هیچ نقشی در به نحوي جامع نشان می) در مورد هندسه اقلیدسی 1899دقیق هیلبرت(منطقا سازي اصول موضوعه
ن بکارگرفتن عملی آنها در طبیعت از سوي اینشتایو نا اقلیدسی هايهندسهگسترش محض ندارد و هاي هندسه دلیل آوري و استنتاج

ر این اساس هاي متقدم بدر معناي کانتی، باشد. همه پوزیتیویست،یفتألیتواند ما تقدم نمیهندسهدهد که دانش ما در نشان میکامالً
آنها » گراییتجربه«مرکزي در یاهمیتی ماتقدم، دارايتألیفکانت باید بی مسامحه طرد شود؛ طرد »پیشینی«متفق القول بودند که مفهوم 

بود.
یک اتخاذ بصورت ، ی ماتقدم کانتیتألیفافولبه نسبت منطقی هاي واکنش پوزیتیویستاي همانقدر مهم اشاره کرد: ، باید به نکتهثانیا

گیري مجموع با اندازهشود کوشید تا(همان کسی که گفته می19تجربی از هندسه فیزیکی، از نوعی که سنتا به گوسمستقیماًتصور 
تعیین کند که انحناي فضاي فیزیکی چقدر است) نسبت، روي زمین با سه قله کوه [به عنوان رئوسش]بر زوایاي یک مثلث واقعی 

ه گوس، قویا طرد کردند (تصوري که آنها بنیزهاي متقدم این نوع تصور تجربه گرایانه را بر عکس تمام پوزیتیویستنبود. ،دهندمی
ان پیروي کردند که معتقد بود هیچ مسیر ارتباطی مستقیمی میدادند) و در عوض از نمونه پوانکاره میمان و گاهی به هلمهولتز نسبتری

شوند، میهامیدن» تعاریف هماهنگ کننده«یا » قراردادها«غیر تجربی که با اصطالح ذاتاًندارد: عوامل وجود هندسه فیزیکیو تجربه حسی 
به هیچ ی،اقلیدسی است یا نا اقلیدسخالصه، اینکه آیا فضا بطور هاي هندسی واسطه شوند. میان تجربیات حسی و نظریهباید ضرورتا 

20تجربی نیست.صریحاًوجه یک امر واقع 

)، 1978/1917شلیک که پیش تر ذکرش رفت، نگاه کنید به شلیک(1519فیزیکی متمرکز است. به عالوه تا مقاله -ها بر این توسعات ریاضیاتیهاي متقدم پوزیتیویستاغلب نوشته18
هاي معرفت شناسانه شلیک و پل هرتزِ فیزیکدان از نوشته1921هیلبرت و نیز ویرایش 1854وایلی از تز 1919). توجه به اینگونه مباحث با ویرایش 1922(کارنپ) و 1965/1920رایشنباخ(

هلمهولتز تحریک شد.

Gauss19

:la science et l'Hypothese)  1905/1902، 79به ویژه نگاه  کنید به پوانکاره(ص20
).1923/1921(یناینشتاخود مکررا آموزه پوانکاره را تحسین کرد: مثال بنگرید به اینشتاین». هر طور که بنگریم، ناممکن است که در هندسه تجربه گرایانه معنایی معقول بیابیم«
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جدید از هندسه کامالً، این مفهوم 21نظریه نسبیت و دانش پیشینیدر اولین کتابش ،) با سبک و سیاقی بسیار جالب توجه1920رایشنباخ(
نظریه علمی دلخواه، درون هرمعتقد است است. رایشنباخ بندي کردهصورتگرایانه ـ فیزیکی را ـ که نه دقیقا کانتی است نه دقیقا تجربه

ستند که هسنتی اي قوانینی تجربی در معن» اتصالۀ اصول موضوع«: وجود داردنفسه متفاوت از اصول فیۀ دو گونتمایزي قاطع میان 
اصول «یگر ؛ در سوي داندشوند که پیشتر بطور واضح تعریف شدهو شامل اصطالحات و مفاهیمی میدهند هاي استقرایی را نشان مینظم

وضوع اصطالحات م،در وهله نخستریزي شوند، یعنی قبل از آنکه پایهاند که باید پیشاپیشهایی غیرتجربیگزاره،»هماهنگیۀ موضوع
زیر تجربی گوس براي تعیین انحناي فضا از طریق یک مثلث واقعی زمینی ناگهاي تالشمثالًشود.(پس مفاهیم مربوطه، بوضوح تعریفو

» خط مستقیم«کنند و بنابراین مفهوم کند که پرتو نور در خطوط مستقیم سیر میبود زیرا این روش فرض میمحکوم به شکست خواهد
تواند خود در معرض آزمون هستند، می،ا چگونه، مستقل از اصول هندسی و نور شناختی که مطابق فرضبوضوح تعریف شده است. ام

-ــکه به نحو بارزي شامل اصول هندسه فیزیکی استــ غیرتجربیهماهنگیِۀ چنین امري صورت بگیرد؟) بنابراین، اصول موضوع
از مفهوم پیشینی کانت رفع ابهام کنیم.بخشیتوانیم از می، و از این راه،موسس متعلق دانش است

کانت داراي دو جنبه است: یکی مربوط به ضرورت و صدق غیرقابل تجدید نظر است اما دومی تنها طبق نظر رایشنباخ، امر پیشینیِچون 
موزیم آن است آمیارتباط دارد. پس درسی که از هندسه مدرن و نظریه نسبیت » ی بودنتأسیس«که اکنون ذکر شد یعنی ايبا ویژگی

نمود. در حقیقت ی آن را از جنبه صوري بودنش تفکیکتأسیسکه نباید از پیشینی کانت به کلی دست شست، بلکه در عوض باید جنبه 
بلکه در ،موضوعی که مورد تایید یا عدم تایید مشاهده واقع شود نیستمستقیماًن آخود ــ ی است تأسیسهندسه فیزیکی، غیر تجربی و 

رت، هندسه صواینکند (یعنی از طریق اصول موضوعه اتصالی). در غیرممکن میکامالًوال تایید و عدم تایید قوانین تجربی را عوض ا
ی أسیستتواند هنوز دستخوش تغییر و تبدل از یک چارچوب نظري به یکی دیگر شود: هندسه اقلیدسی به عنوان مثال به معناي فیزیکی می

) پیشینی پذیردبتونی پیشینی است اما در متن نسبیت عام فقط توپولوژي( که کفایت دارد ساختاري ریمانی را بودن در متن  فیزیک نیو
است.

دهد، در ص نمیهماهنگی را تشخیۀ ی پیشینی اصول موضوعتأسیسجهت که نقش گرایی سنتی از آنکند که تجربهرایشنباخ ذکر می
نباره ، مابقی پوزیتیویستهاي منطقی در ایموردشناختی در این رخی مشاجرات اصطالحاشتباه است و به عالوه واضح است که، برغم ب

Relativity and A Priori KnowledgeThe Theory of21
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دوگانگی قاطع میان 23اي عمومی دانشدر کتاب نظریهبه عنوان مثال یکی از موضوعات مورد توجه شلیک 22توافق اساسی دارند.
ر این بگذرا و هم به نحوي گریز ناپذیر سوبژکتیو است. شده، هم اس بیواسطه با امر دادهآگاهی حسی خام و دانش عینی اصیل است. تم

در واقع، د. نکه باید به دقت از تصور حسی شهودي تفکیک گردمفاهیم و احکامی است، احکامو مفاهیماساس دانش عینی نیازمند 
پذیر نه اعالي آن است، امکانسازي هیلبرت در مورد هندسه نمومفاهیم و احکام تنها در بافت یک نظام صوري دقیق، که اصول موضوعه

میان نونمفهومی که اکمفاهیم علمی از خالل جایگاه آنها در یک نظام منطقی(» تعریف ضمنیِ«تر آنکه، مفهوم هیلبرتی . مهمهستند
مه جانبه، دقیق و عینی، هاًواقعتواند تبیین کند که بازنمایی ، به تنهایی میمشترك است)گرایانه پوانکاره توافقۀ هندسهشلیک و فلسف

،ستیگرایی سنتی داریم و در حقیقت به تعالیم ضد پوزیتیویفاصله زیادي با تجربهدر اینجاواضح است که صادق چگونه ممکن است.
24بار بودن مشاهدات نزدیکیم.نظریهمبنی بر 

دستگاه منطقی کتاب اصولصحیح است. کارنپ با بکارگیري نیز کارنپ Aufbauدر مورد -هو در حقیقت به ویژ-همین امر حتی 
ن کند. اگرچه او همچناهاي مدرکات حسی بالواسطه ارائه میاز تمام مفاهیم علمی را با [مصالح] دادهاي پیچیدهساختمان ،ریاضیات

اط بین االذهانی ها نیست. برعکس، ارتببا دادهماند که معناي عینی مفاهیم علمی به هیچ طریقی مبتنی بر تماس ظاهري میباقی بر این باور 
محصول جایگاه منطقی مفاهیم در درون کل نظام علمی دانشاي که ت، ساختار منطقیاسپذیرامکانمفاهیم ساختار منطقیتنها در سایه 
نتیجه شوند، نه از نامدمی» تاريتوصیفات صریح و یکسره ساخ«از آنچه کارنپکامالًذهانی بایستی تر اینکه، معناي بین االهستند. مهم

ندمدعکیفیت حس بینایی در ثالب ویژگیهاي صوري محضی تعیف شده است که مربوط به بمثالً(بر این اساس، ). 12ــ15(ظواهر حسی 
یعنی بر اساس (سیستم آن مبناییبه این معنا، ساختار منطقی مفصلی که بر اساس عناصر آن هستند، نه در قالب محتواي پدیداري آن.

دارد و نه از باال به پایین جریان،معناي عینیتوان گفت می، در واقع مهمتر از خود آن عناصر مبنایی است. شده استتجارب اولیه) برپا
.25از پایین به باال

در مورد کتاب رایشنباخ میان شلیک و رایشنباخ در گرفت. شلیک رایشنباخ در تایید طرف کانت مبالغه کرده است و باید اصول 1920مشاجره اصطالح شناختی مورد بحث در نوامبر 22
و 333همین کتاب مورد بحث قرار گرفته. خود شلیک به آن در (ص3اره فهمیده شود. این مکاتبات در فصل ) ترد پوانکalaتاسیسی پیشینی رایشنباخ به عنوان توافقات مشابه (

کند.) اشاره می1978/1921
General Theory of Knowledge (1918)23

مفاهیم علمی، از جمله آنهایی که براي گزارش نتایج آزمایشات بکار همه(همین کتاب) را ببینید. نظریه بار بودن نتیجه این وضعیت است که 1براي بحث بیشتر درباره شلیک فصل 24
).1992cآورند. براي بحث بیشتر از این نکته، بنگرید به فریدمن (روند، معناي عینی خود را از جایگاهی که در یک نظام منطقی دارند، بدست میمی

را ببینید.8براي بحث بیشتر مراجع ذکر شده در پاورقی 25
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رتی بلیغ توضیحبه صوAufbau) 1961حاصل را در مقدمه ویرایش دوم(» گراییتجربه«اي معناي دقیق روشنگرانهکارنپ به نحو
دهد:می

اساسا، محصول همکاري تجربه و عقل است.،هاي گوناگون بر آن بودند که تمامی مفاهیم و احکاممشرببراي مدتی طوالنی، فیلسوفانِ
اندتهبرآورد متفاوتی از این دو عامل داش،تجربه گرایان و عقل گرایان بر سر چنین دیدگاهی توافق دارند، هرچند که هر یک از دو طرف

ت اند. آموزه مشترك آنان مکررا به صورآن، موجب پوشیده ماندن آن توافق بسیار مهم شدهنهایی حدات و با پیش بردن راي خود تا سر
کند که نظام ] میverarbeitکند، عقل آن مواد را چنان فرآوري [ساده شده زیر بیان شده است:حواس ماده شناخت را فراهم می

آورد. بر میگرایی سنتی سرگرایی سنتی و عقلی از تجربهتألیفیافتن ۀ اي از دانش حاصل شود. اینجاست که مسئلسازمان یافته
اهمیت بنیادین ه بفشارد، اما بر اهمیت صور منطقی و ریاضی واقف نیست... من از یک سو گرایی سنتی به حق بر سهم تجربه پا میتجربه

خاصیت یکسره منطقی، و یکسره صوري آنرا اهمیتبرده بودم، و از سوي دیگر، بندي نظامی از دانش پیریاضیات براي صورت
ها اساس کتاب مرا شکل احتمالی جهان واقع مرهون آن است. این بینشامور از ریاضیات که استقالل ام، خاصیتی دریافته

شود، که به هر دو مولفه اشاره ایی منطقی، (یا پوزیتیویسم منطقی) نامیده میگرگاه، تجربهاست...چنین گرایشی گهداده
.)1928a/1967, pp. v-vi(کندمی

با چنان تاکیدي بر اهمیت مرکزي عناصر صوري پیشینی در فراهم آوردن معنایی عینی براي اطالعات خام مدرکات حسی بیواسطه، به 
هم خود شود. سنتی که مطابق فگرایی الك، بارکلی، هیوم و ماخ منفصل میت تجربهعقیده من پوزیتیویسم منطقی قاطعانه از سن

بیان نکته راي بپوزیتیویسم منطقی، به اشتباه اطالعات ناپخته محسوسات بیواسطه را دقیقا در مرکز معرفت قرار دادند. شاید بهترین راه 
گرایی سنتی است: به گرایی سنتی و تجربهمیان کانت،ايبه کلی تازهمورد نظر این باشد که بگوییم پوزیتیویسم منطقی بیانگر موضع 

.یتألیفی اصول ماتقدم، اما در عین حال طرد تشخیص کانتی این اصول به عنوان ماتقدم تأسیسرسمیت شناختن نقش 

III.
ة ها، ایدتیویستقلب دریافت تازه پوزیمعضل بنیادي روبروست.چندین اي که به تلخیص مذکور افتاد، با موضع فلسفی تازه،همهبا این

ر خاص، تمایزي قاطع . به طوشودمحسوب میی است که سنگ بناي امکان دانش علمی حقیقتا عینی تألیفی اما غیر تأسیساصول پیشینیِ
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ت. در یک میان قراردادها، تعاریف هماهنگ کننده یا اصول هماهنگی از یک سو و اصالح اصول موضوعه از سوي دیگر برقرار اس
ی هندسه فیزیکی قرار دارد؛ در سوي دیگر قوانین تجرباصول حداقل در متن برخی نظریات فیزیکی، و، طرف اصول ریاضیاتی محض 

تر، چگونه این دو گونه ازاستانداردي مانند معادالت ماکسول و قانون گرانش قرار دارد. اما اساس این تمایز چیست و به نحو عمومی
ه تناسب، بکانتی، چنین تمایزي ریشه در ساختمان ثابت قواي شناختی ما دارد و مطلقاًکنیم؟ مطابق نگرشی تفکیک میاصول را از هم 

به هرحال، 26از ضرورت و اعتبار غیرقابل تجدیدنظر برخوردارند.هایی هستند که هماندقیقا ،مسئله تفکیک روشن است: اصول پیشینی
ی پیشینی، اصال داراي چنان اعتبار ضروري نیستند و در واقع این اصول ممکن است به سبب تأسیساقرار داریم که اصول صریحاًاکنون 

ا قوانین به تفاوت اصول پیشینی ما بچه چیز موجب دستخوش تغییر و تحول شوند. پس ،عنان با پیشرفت علومهاي تجربی، همیافته
شود؟ی روزمره میاصطالح تجرب

را قویا فه با علوم خاص نسبت فلسام، تلقی مبناگرایانه از تر باشد. پوزیتیویستهاي منطقی، چنانکه استدالل کردهمسئله دوم شاید بنیادي
یرو پدرباره علوم خاص حکم معرفتی صادر کند وجود ندارد: بلکه فلسفهبنشیند و رد کردند. هیچ برج عاجی که فلسفه بخواهد در آن 

فلسفه آنها مشخص کند. اما وظیفه مخصوصشده تثبیتباید جهت خود را در واکنش به نتایج به نحوي که،شودعلوم خاص دانسته می
اص علمی خاص در میان بقیه علوم خ،به سادگی، ارتباط آن با علوم خاص چگونه است؟ آیا فلسفه نیز،تربه نحو عمومی،چیست و
نماید؟ و نتایج آنها را عقال بازسازي میدهد میبه علوم خاص واکنش نشان نسبت اندازي چشمچه، پس از ستاینطور نیگرااست؛ و

اي از شاخهبه منزله الًمث-علم تجربی در میان بقیه علوم ها در رد صریح یک تلقی طبیعت گرایانه از فلسفه به مثابه یکپوزیتیویست
منطقاز ايدهند که فلسفه را، به یک معنا، شاخهدر کل آنها ترجیح می27متفق القول بودند.تقریباً-شناسی معرفتروانشناسی یا جامعه

چنان هنوز منظر یا دیدگاهی که مطابقش،علوم خاص بپندارند. با این همه» تحلیل منطقی«به حساب آورند و وظیفه مخصوص فلسفه را 
.ه استده ابهام باقی ماندشدیدا در پر،باید به انجام برسدايتحلیل منطقی

،کارنپ به این پرسش داده نشد. در این اثر) اثر logical syntax of language» (نحو منطقی زبان«هیچ پاسخ حقیقی تا انتشار 
گرا هودشدهد: به عنوان مثال واکنش به صورت بندي هیتینگ از ریاضیات هاي اخیر علوم دقیقه واکنش نشان میبه توسعهدوباره کارنپ 

که در ... از پیش درآمد نقد عقل محض مفصال توضیح داده شده است.» معیاري که با آن تفاوت دانش محض و تجربی از جهت یقین«ي] مشهور کانت [یعنی] مقایسه شود با [ایده26
ش مشهور کواین است. نویررات، برخالف دیگر اعضاي حلقه وین، هایی با نگراو دربردارنده مشابهت)naturalism(گرایی ر اینجا نویرت است که نسخه طبیعتاستثناي بارز د27

دهد و در نتیجه عالقه بسیار کمی هم به مسئله اصول پیشینی و هم به مسئله روشن پرسشهاي فلسفی را با پیش زمینه اي در علوم اجتماعی و نه علوم دقیقه ریاضیاتی مورد توجه قرار می
.)1991ل (، و مقاالت مندرج در اوب)1992,1996(، اوبل )1993(د. نگاه کنید به هالرنمایراز میایسه با علوم خاص، ابساختن موضع ویژه و نقش فلسففه در مق
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ها ن توسعهکند مباحثات فلسفی برخاسته از ارتباط با ایهیلبرت. بعالوه او دوباره تالش می» متاریاضیات«و بیش از همه واکنش به برنامه 
اي ها درگیر صاحب بخشی از حقیقت هستند، بی طرف جلوه دهد؛ بخش باقیماندهبوسیله نشان دادن این امر که چگونه همه گروه،را

کند ، اساسا چیزي نیست که بتواند موضوع مباحثات معقول واقع شود. به خصوص اعالم میاسترسد محل نزاع واقع شدهمیه نظرکه ب
د گویمی»درست«اینکه کدام گروه اي آن، امري قراردادي است: به وضوح،که موضوع مناظره مذکور، دقیقا به معناي پوانکاره

28نابراین انتخاب هر یک از آن مواضع، موضوعی صرفا مربوط به مصالح عملی است.موضوعی مربوط به واقعیت نیست و ب

اندازه بوسیله پارادوکسها تا چهاصول ریاضیاتکتاب منشا منازعات مذکور درك فزاینده از اهمیت این موضوع بود که تهدید پروژه 
ارنپ با گرایی و شهودگرایی. کگرایی، صورتد: منطقشوسه مکتب سنتی در مورد بنیادهاي ریاضیات میبه بنیادین است که منجر 

به این منازعههاي صوري یا حسابی استاعالم این که هر یک از اطراف منازعه به وضوح در حال پیشنهاد ایجاد نوع معینی از نظام
،کند، شهودگراییک پیشنهاد میساخت ریاضیاتی اصل موضوعی را با استفاده از قوانین منطق کالسی،گرایی: منطقدهدواکنش نشان می

هاي نهد و الی آخر. نکته اصلی این است که هیچ یک از چنین نظامي مبتنی بر قوانین منطق کالسیک پیش میاسازياصل موضوع
نتر از بقیه نیست ــ در حقیقت، مفهوم درست بودن در اینجا به کلی نابجاست. وقتی که آنها صرفا به عنواصوري یا حسابی درست

شوند و یمهاي به ظاهر مخالف علی السویه درستهاي صوري تلقی کنیم، همه فلسفهپیشنهاداتی براي ساخت انواع متفاوتی از نظام
ع را اصل موضعملی و مربوط به توافق باشد. در مقدمه نحو منطقی زبان، کارنپ اینمطلقاًتواند پرسشی انتخاب میان آنها تنها می

کند:میس اشارهنامد و سپمی29تسامح
هایی متهورانه اگر از منظري تاریخی نگریسته شود، نخستین تالشها براي آزاد ساختن کشتی منطق از ساحل صور کالسیک، یقینا تالش

س وشد. اکنون در هر صورت، آن مانع از پیش رو برداشته شده و پیش روي ما اقیانها مانع آن تالش» درست بودن«اند اما نزاع بر سر بوده
)1934c/1937, p. xv(کرانی از امکانات نامحدود قرار گرفته است. بی

دهد.مینابراین کارنپ با معنایی شورانگیز از آزادي، قراردادگرایی پوانکاره را تا خود منطق گسترشب

گر اند بیش از دیتوآیا هندسه اقلیدسی صادق است؟ این هیچ معنایی ندارد... یک هندسه نمی«پس به کدام پرسش باید فکر کنیم: : )1902/1905(،50مقایسه شود با پوانکاره ص 28
».تواند مناسب تر باشدها صادق باشد؛ فقط میهندسه

Principle of Tolerance29



13

بازنگري پوزیتیویسم منطقی: مقدمه
علیرضا شفاهترجمۀ مایکل فریدمننوشتۀ 

هاي ریاضیات ترین بصیرتتواند با توجه به خود منطق از موضعی بی طرف حمایت کند؟ اینجاست که بنیادياما چگونه کارنپ می
نحو منطقی مفرانظهاي صوري یا حسابی تحت بررسی را با شود، زیرا ما برآنیم تا قوانین منطقی حاکم بر نظامهیلبرت وارد بازي می

)logical  syntax(ها به همراه قواعدي براي دستکاري هایی از نشانهاي از زنجیرهکنیم: هر نظامی صرفا به عنوان مجموعهتوصیف
اه بی صوري را از نظرگهاي توان همه سیستممیآنها) و» معناي«شود (به کلی مستقل از هر پرسشی درباره ها نگریسته میآن زنجیره

حساب هایی ازفقط نیازمند به کارگیري کمکنحويتر فرازباننمود. به بیان دقیقمشخص)syntactic(نحوي مطلقاًطرف فرازبانی 
یم. هاي شهودگرا و غیره را از نظرگاهی بی طرفانه توصیف کنهاي کالسیک، نظامتوانیم قوانین نظامبازگشتی ابتدایی است و لذا می

انتخاب یامدهايپدرست نیست، بلکه صرفا توصیف ذاتاًنوان نظام ها به عهدف ما قضاوت در مورد برتري یک نظام نسبت به دیگر نظام
هاست.هر یک از آن نظام

منطقی را به طور دقیق و بلیغ توضیح دهد. این فعالیت نمونه وار فلسفی هاي کارنپ اینک در موضعی است که روش و جایگاه تحلیل
»زبان فیزیکی«بنابراین سر و کار ما با آن چیزي است که کارنپ 30صرفا شاخه اي از نحو منطقی است: به ویژه، نحو منطقی زبان علم.

گردد: قوانین میشود، با دو گونه اساسا متفاوت از قوانین مشخصمیریاضیاتی ارائهمطلقاً. زبان فیزیکی، که به صورت )82(نامدمی
آنرا بیان محتواي مادي یا تجربیفیزیکیانین کند، درحالیکه قوصوري و غیر تجربی نظریه علمی ما را بیان میمطلقاًمنطقی بخش 

ی تألیفی و تفسیر دقیق کارنپ از تمایز سنتی میان احکام تحلیل،نحوي میان قوانین منطقی و فیزیکیمطلقاًنماید. به عالوه، این تمایزِمی
سیر هاي تحلیلی زبان علم، بیانگر تفگزارهاین نیز واضح است که این قوانین منطقی یاو از همه مهمتر براي ما، نهایتا،).52ـ51است(

ئه ارا،نحوياش بحث شد: این قوانین منطقی، به بیان دیگر، به طوردربارهقبالًاست که ی ــتألیفی ــ و نه تأسیسدقیق کارنپ از پیشینی 
درست همسنگ ،قوانین منطقهمچنین اگر چه 31و شلیک) و اصول هماهنگ کننده رایشنباخ هستند.(کننده قراردادگرایی پوانکاره

ذاتاًغیر ممکن است؛ در آن تلقی هیچ تمایزي میان زبان عینی و فرا زبان وجود ندارد و زبان منطق principia mathematicaهاي منطقی درون تلقی منطقی این نحوه فهم تحلیل30
را » اسطوره گرایی«صریحا چنان کارنپ-هاي منطقی را نه یک دکترین بلکه یک فعالیت تلقی کردندشده است. و به همین دلیل نویسندگان متقدم مانند شلیک و ویتکنشتاین تحلیلتفسیر

داده شده است).logical syntax (section)هاي ارجاعات در این پاراگراف به شماره بخش(، )1985).و ریکتس (1979کند (...). مقایسه شود با گلد فار(رد می
تلف االنحناي ریمانی زمان) مخ-شود اما در فضا (فرض می» منطقی«پس نخستین مثال ... با تلقی رایشنباخ از متریک فضاي فیزیکی در همسویی دارد: در فضاي تخت فیزیک کالسیک31

یشتر از این همسویی فصل سوم و چهارم (همین کتاب) را ببینید.شود. براي بحث ب(تجربی) تلقی می» توصیفی«نسبیت عام، 
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مورد تجدید نظر واقع شوند، اما در عین حال در ضمن هر مرحلهواقعاًتوانند در خالل پیشرفت تحقیقات تجربی می،قوانین فیزیکی
از تحقیقات، تمایز قاطع و بنیادینی میان این دو گونه از قوانین برقرار است.معینی

آید، به یمتازه پوزیتیویستهاي منطقی برکامالًفلسفی اي که ذکر شد، همانطور که از مبانیدر نتیجه راه حل کارنپ براي دو مسئله 
صورت زیر است: تمایز تعاریف قراردادي یا هماهنگی و قوانین به اصطالح تجربی دقیقا همان تمایز قوانین منطقی و فیزیکی و نیز 

قی زبان دقیقا همان نحو منط-منطقی استهاي اکنون معلوم شد تحلیلکه -ی است؛ موضع و روش فلسفی تألیفتحلیلی و هاي گزاره
ر تر وقتی موضع فلسفی ویژه و مهم دیگنیست. به طور دقیقپذیرامکانعلم است. اما متاسفانه به کار گیري همزمان این دو راه حل 

شود: ادعاي بی طرفی تام فلسفی. زیرا یکی از میکارنپ را در کار بیاوریم، عدم امکان به کارگیري همزمان دو راه حل باال اثبات
اشد، تحلیل اش شامل حساب کالسیک بهاي یا گزاره،پیامدهاي قضیه نا تمامیت گودل این است که در هر زبانی که قوانین منطقی اش

اعمال تمایز 32ست.اپذیرامکانباشد، خود تنها در فرازبانی که اساسا غنی تر از حساب کالسیک ،تمایز میان قوانین منطقی و فیزیکی
کالسیک و به هیچ وجه میان حسابشود که مخصوصاًمیی کارنپ براي چنان زبان کالسیکی الجرم در فرازبانی محققتألیف-تحلیلی

یان بشهود گرا بی طرف نیست. نتیجه آنکه هیچ فرادیدگاه بی طرف فلسفی در نسخه ویژه کارنپ از قراردادگرایی به نحو سازگار قابل 
شود.مینیست، و دقیقا همین جاست که به نظر من شکست نهایی پوزیتیویسم منطقی پایه گذاري

به گمان من هنوز داللتهاي این شکست براي دوران ما، یعنی وضعیت فلسفی پساپوزیتیویستی، به اندازه کافی مورد سنجش واقع نشده 
وضع پساپوزیتیویستی و عناصر مبنایی موضع فلسفی خود هاي ماهوي میان جنبهخواهم در اینجا بدان توجه دهم همانندي میاست. آنچه

امیدوارم اکنون روشن شده شده باشد که پوزیتیویستها اصال تجربه گرایانی خام نبودند، بلکه در واقع آنچه مثالًاست. پس پوزیتیویستها
رایانه و دریافتی که نه اکیدا تجربه گ-علم مشارکتی مرکزي داشت نامیم در دریافت نوین آنها ازمیما اکنون نظریه بار بودن مشاهدات

هیچ بنیان به راستی ،که انواع تغییرات نظري-]و در نتیجه تاکید کرده بودند[بودند فهمیدهریحاًصز این رو، آنها نیز نه اکیدا کانتی بود. ا
که در اصل فلسفی» نسبیت«عمل گرایانه حتی تا گونه بسیار عامی از معقول و واقعی ندارند. نزد کارنپ این تمایل قراردادگرایانه و

کنش ) درباره وا197,1951/1932رود. آنگاه، اگر بر خطا نباشیم، این تبیین مشهور کاسیرر(صمی، باالاستتسامح بیان شده
در احتماالً-ه بودها را ساختآنقبلی جنبش مان هانجام شد که هایی اي با سالحکه مبارزه به نحو گسترده-رمانتیسیستی علیه روشنگري 

کرد. تحت نفوذ مستقیم آگاه از وضع تکنیکی بود اما در تشخیص نتایج ادعایش در بی طرفی فلسفی اشتباه میکامالًدر اینجا کارنپ.براي جزئیات، بخش سه همین کتاب را ببینید. خود 32
در نتیجه پروژه اش در نحو منطقی زبان را رها نمود.تارسکی، او بعدها تعریف تحلیلیت و
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ی در کند. از آنجا که نهایتا عدم امکان ترکیب همه عناصر تفکر پوزیتیویستمیمعاصر علیه پوزیتیویسم بیشتر صدقهاي مورد واکنش
ا  سر حد فلسفی خود را ، تهاي سیرت و منشا حقیقی سالحتا سرحد امکان، کنم که مییک موضع سازگار واحد اثبات شد، پیشنهاد

.روشن نماییمامکان، 


