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  گفتارپيش
  

در ده فـصل     1اين كتاب با هدف تحليل و ارزيابيِ انتقاديِ فلسفة علـم تـامس كـوهن              
گرايانـه بـه     كـل رويكـردي تـاريخي و نگـاهي        از آنجا كه كـوهن      . نگاشته شده است  

فصل نخست كتاب، بـا تفـصيل از رويكـرد تـاريخي و در فـصل                 ، در داردفلسفة علم   
همچنين كوهن علم عـادي     . ث خواهيم كرد  گرايي و اصالت جامعه بح      دوم نيز از كل   

كنـد و لـذا در فـصل سـوم از مفهـوم               مي  تعريف 2يمامحوري پاراد  را با تكيه بر مفهوم    
محوري پارادايم به عنوان پركاربردترين مفهوم فلسفي در آثار او و در فـصل چهـارم                

هاي علمـي اختـصاص       فصل پنجم به انقالب   . از نگاه او به علم عادي بحث شده است        
ها در باور به پيشرفت       ها در بروز بحران و نقش انقالب        دارد و در آن از نقش اعوجاج      

 منتقـد روش تجربـي و مخـالف اصـلي روش            معمـوالً كـوهن   . علم بحث شـده اسـت     
پرداختـه  گرايي    فصل ششم به نقد كوهن بر تجربه      در  . پوزيتيويستي معرفي شده است   

ت كـوهن بـا پوزيتيويـسم        و در آن ديـدگاهي متفـاوت در خـصوص نـسب            شده اسـت  
تـرين   ناپذيري اختصاص دارد كـه مهـم   فصل هفتم به بحث از قياس. مطرح شده است  

ضـع  در فـصل هـشتم نيـز از مو        . بـرد   مي الؤهاست و رئاليسم را زير س       ارادايموصف پ 
 از داليـل مـتهم شـدن كـوهن بـه            رئاليسم بحث شده اسـت و همچنـين       بارة  كوهن در 

گرايي را ارزيابي خواهيم كرد و     خ كوهن به اتهام نسبي    در فصل نهم پاس   . گرايي نسبي
  . گيري اختصاص دارد بندي و نتيجه فصل آخر به جمع

با اينكه بخش زيادي از آثار كوهن به تاريخ علم اختصاص دارد، در ايـن كتـاب                 
  تالش شده است در درجة نخست بـه شـرح و ارزيـابي انديـشة فلـسفي كـوهن پرداختـه                    

  

                                                                                                                             
1.  Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) 
2.  paradigm 
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 در حد نياز و با اجمـال توجـه شـده            صرفاً تاريخي مورد استناد او      هاي  شود و به نمونه   
هاي مورد استناد او از نظر تاريخي وثاقت دارند و لـذا              فرض اين بوده كه نمونه    . است
اگر در جايي نيز ديـدگاه      . بحث شده است  ها     آن هاي منطقي و فلسفي      از داللت  صرفاً

امـا در   .  اسـت  مورخـان  سـاير     اسـت، مـستند بـه ديـدگاه        تاريخي متفاوتي طرح شـده    
بندي كتاب سعي شـده بـه سـياق تـاريخي و اجتمـاعي انديـشة كـوهن و نـسبت                       جمع

از نگـاه   . هاي تاريخي و اجتماعي كـشور خودمـان پرداختـه شـود               انديشة او با دغدغه   
گيـرد و لـوازم منطقـي خاصـي دارد            كوهن هر پارادايمي در سياقي تاريخي شكل مي       

 ايـن موضـع كـوهن در مـورد          قطعـاً . گذاران آن اسـت     ح پايه كه فراتر از سخنان صري    
كند كه مانند هر فلسفة ديگـري در سـياق تـاريخي و               مي فلسفة علم خود او نيز صدق     

اجتماعي خاصي شكل گرفته است و هر تحليلي كه به اين سياق توجه نداشته باشد از           
را هاي فلسفة مدرن     فرض  كه برخي از پيش   او با اين  . وهن ناتمام خواهد بود   نظر خود ك  

كند، اما هنوز در سياقي اومانيستي و سكوالر سـخن            در خصوص علوم تجربي نقد مي     
لذا بر خالف انتظار برخـي  . كند گرايي دفاع مي گويد و از نسبيت معرفتي و كثرت    مي

دار يـا   سازي علوم، بعيد است براي دفاع از امكـان دانـش ارزشـم             داران بومي  از طرف 
  . هاي فلسفة علم تامس كوهن تكيه كرد ه قابليتعلم ديني بتوان ب

.  اين كتاب در طول چند دورة تدريس در دانشگاه اصفهان تدوين شده اسـت             
. در تدوين محتواي اين كتاب بيش از همه مديون دانشجويان گروه فلسفة علم هـستم       
ل بخشي از منابع را دانشجويان كارشناسي ارشد كه اغلب در دسترسي به منابع ديجيتا             

هايي از محتـواي كتـاب نيـز برگرفتـه از       بخش. ندا هجلوتر هستند در اختيار من گذاشت  
 قطعـاً ام و     پيش از اين در مجالت مختلف به چاپ رسـانده           محتواي مقاالتي است كه     

بـر خـود   . ها در تكميل محتواي اين كتـاب نقـش داشـته اسـت             دقت نظر داوران مقاله   
رش و ارزيابي اين كتاب نقش      مراحل مختلف نگا  دانم از همة كساني كه در         الزم مي 
  .اند، قدرداني و تشكر كنم داشته

  
  دكتر رضا صادقي

  1397تابستان 
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  دربارة تامس كوهن
  

 از  1949يي، در سـال     امريكـا دان، مورخ و فيلسوف علم معاصر         تامس كوهن فيزيك  
 بيـستم بـا   التحـصيل شـد و در نيمـة دوم قـرن     دانشگاه هاروارد در رشتة فيزيـك فـارغ      

هـاي    در حوزة فلـسفة علـم و شـاخه        ) 1962 (هاي علمي    ساختار انقالب  كتابنگارش  
كتـاب كـوهن يكـي از تأثيرگـذارترين و          . مرتبط بـا آن تحـولي اساسـي ايجـاد كـرد           

قـرن از چـاپ      ترين آثار تاريخ فلـسفه اسـت و هنـوز بـا اينكـه بـيش از نـيم                    پرخواننده
 انقالبي كه كوهن در حوزة فلـسفة علـم          .هاست گذرد، در محور بحث     نخست آن مي  

شناختي او به نهاد علم است        ايجاد كرد تا حدود زيادي ناشي از نگاه تاريخي و جامعه          
زمـان در دو حـوزة       آثار و ادبيات فلـسفيِ او هـم       از  و او از معدود فيلسوفاني است كه        

بـا اينكـه    .  است شدههاي غير فلسفي استقبال      اي و حتي در شاخه     حليلي و قاره  فلسفة ت 
دانـست، امـا آثـار او متـضمن نـوعي        مـي 1او با فروتني خود را يك مورخ علـم سـاده     

ماننـد تـاريخ علـم، فلـسفة        هايي     در شاخه  اش  ه به معناي عام است و انديش      2شناسي  علم
 شـناختي تأثيرگـذار      علم و علوم   شناسي  روانشناسي علم،     شناسي، جامعه   علم، معرفت 

 5 و كـوايره   4ني ماننـد باترفيلـد    اوهن تحـت تـأثير مورخـ      روش تاريخيِ ك   3.بوده است 
 و  7، كـواين  6است و بخشي از محتواي فلسفيِ آثارِ او نيز متـأثر از فلـسفة ويتگنـشتاين               

  . از روش تاريخي كوهن بحث خواهيم كرداولدر فصل .  است8گودمن
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