
 

 

 
 
 
 

 
 نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقالب علمیبررسی امکان تاریخ

 
سیدمحمدحسن آیتاللهزاده شیرازی  
 محمد مهدی جعفری  

 چکیده
شناسی و فلسفه علم، تحت عنوون  نقالو ب عل وی    های تاریخ، جامعههای متعددی در حوزهکتاب

نقود،  خا ، تاریخ جنو  ویتنوار رن قوشوته   که مورّگوقهوجود دنرد. م کن نست گ ا  برود ه ا 
نقد. در نین مالالوه قاوا  دنده   چیزی به قار نقال بِ عل ی وجود دنرد که مورّخا  آ  رن ثبت کرده

توون  تواری ی نز   شود که نین تصور نولیه رن تا آقجا باید تصحیح کرد که پرسید: آیا نساساً موی می
تور، آیوا نمکوا     وجود دنشته باشد؟ به بیا  دقیقعلم جدید به قگارش درآورد که در آ  نقال ب 

دنرد که یک مورخ و قه فیلسوف یا دنقا ند، سیر تحوالت علم جدید رن ثبت کنود و در آ  بوه   
 کافِ تاری یِ نقال ب قائل آید؟  

کم به دو معنوا نز نقالو ب   پاسخ ما بر نساس معاقی متفاوت نز نقال ب عل ی یکسا  قیست؛ دست
های عل ی تامس کوهن، چنین نمکاقی وجود قودنرد. در نینجوا   سیاسی و نقال بهعل ی، نقال ب شب
بر پایوه   یا قگاری علم بر مبنای نقال ب عل ی به دو معنای فوق نز نقال بشود تاریخقاا  دنده می

های فلسفی نقجوار شوده نسوت؛ نموا نمکوا       فرضشونهد روشن تاری ی شکل قگرفته و یا با پیش
فورض فلسوفی و مسوتند بوه     معنای سور نز نقال ب، نقال ب عل ی پسینی، بدو  پیشتحالق تاری ی 

 تحالیالات تاری ی وجود دنرد.
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 مقدمه. 1

در  هاشپژوهبخش بسیار از تاریخی است که سازمان 1بندیتقسیمانقالب علمی یک 
را به عنوان معیار در نظر بگیریم،  ISI رشته تاریخ علم بوده است. اگر فهرست مقاالت 

انقالب  یرو به افول است و به باور برخ ی،انقالب علم نگارییختار شویمیمتوجه م
 ین.  ا(Pumfrey, 1997)شده است  یلدر مطالعات علم تبد یابه اسطوره یعلم
 یخپژوهشگر تار یهافرضپیشبا  یخیتار یجرا هایبندییمتقس یگر، مانند دبندییمتقس

-Pumfrey, 1997; Kragh, 1987, pp. 76) شودیم یهتوج بندییمتقس ینا یدرباره سودمند

یا رنسانس،  2پروتستانی های تاریخی معاصر مانند اصالحاتجریان . برخالف(80
به بعد برای اشاره میالدی  دههجدانشمندان قرن  از سویکه  انقالب علمی عبارتی است

ای خاص پیشنهاد شد و خود عامالن و متفکران اصلی انقالب علمی در به دوره
ای میالدی با این عبارت بیگانه بودند.  انقالب علمی مقوله شانزده تا هجده هایسده

های فلسفی و تاریخی پژوهشگر، معانی متفاوتی به قابل تفسیر است و بسته به فرض
اند که از انقالب علمی بحث کرده یهای. با مطالعه کتاب(Pumfrey, 1997)گیرد خود می

رو برای بررسی مفهوم انقالب خوریم. از اینمیبراز این عبارت به معانی متفاوتی 
 .شودتفکیک  از همانقالب علمی  متفاوتعلمی ضروری است که معانی 

ی یز انقالب علمی را به روش استقرادر این مقاله ما سه معنای اساسی و تاثیرگذار ا
 هایِانقالب: الف. انقالب شبه سیاسی؛ ب. یماهکرد ینگاری علم شناسایدر سنت تاریخ

ای خاص طور پسینی به دورهکه مورخان بهعلمی انقالب ج.  و تامس کوهن علمیِ
نگاری علم بر اساس هر یک از . سوال اصلی این مقاله امکان تاریخدهندنسبت می

شود که در هر بخش رو ساختار کلی مقاله به سه بخش تقسیم میاز این .ستباالمعانی 
علمی، امکان نگارش تاریخ علم بر اساس  انقالبِ خاصِ انیِمعاز  ییکبررسی  پس از

صورت نیاز برای فراهم آوردن مقدمات بحث در هر  آن معنا بررسی شده است. در
نگاری علم به ا از انقالب علمی در سنت تاریخگیری آن معنتاریخ و زمینه شکل ،بخش

 . شودمینحو اجمالی بررسی 
 

 

                                                           

1 . Periodization 

2 . The Reformation 
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  شبه سياسيانقالب . 2

از روند تحول معنای  ابتدا گزارشی مختصر ،برای روشن شدن این معنا از انقالب علمی
« انقالب علمی»گیری ترکیب پیشینه شکل ،پس از آنو ه ئدر اروپا ارا «انقالب»واژه 

به امکان  ،پس از طرح این دو مقدمه کوتاه .شودجریان علم بررسی می برای توصیف
 .شودپرداخته مینگاری علم بر مبنای این معنا از انقالب و نقد آن تاریخ

 

 تحول معنای واژه انقالب در اروپا. 2-1

معنای چرخیدن و به  (Revolvere) ( برگرفته از ریشه التین آنRevolution) لفظ انقالب 
. این واژه در ابتدا برای اشاره به حرکت و (Nickles, 2014) است.( to Revolveتن)یا گش

ترین مثال استفاده از این واژه به معروفو  رفته استچرخش اجسام سماوی به کار می
باز  1درباره حرکت اجسام سماویبا عنوان  ورساله کپرنیک  در تاریخ علم بهاین معنا 

معانی دیگری  نبه مرور زما همورد استفاده بودهمواره جوم این واژه که در ن. گرددمی
برای اولین بار در سال  معنای سیاسی است. ،گیرد که پرکاربردترین آنهابه خود مینیز 

 - که به سقوط جیمز دوم در انگلستان منجر شد -برای توصیف وقایع سیاسی  4988
 . اندنامیده« 2انقالب شکوهمند» را آن سال وقایع ؛از واژه انقالب در معنای سیاسی آن استفاده شد

به شمار آن خشونت و درگیری از وجوه بارز  ،در انقالب شکوهمند انگلستان
اما با گذشت زمان و تحقق دو انقالب سیاسی بزرگ دیگر یکی در فرانسه و  ؛رفتنمی

این پس  دگرگون شد و از کامالً ،«Revolution»واژه این  یبار معنای ،دیگری در آمریکا
این در  .معنای سیاسی واژه انقالب جای معنای نجومی آن را گرفت ،در ادبیات عمومی
که  های هجده و نوزدهسدههای مارکسیستی و انقالب روسیه در جریانحالی است که 
مفهوم انقالب  شدند تامزید بر علت ، های فهم نظام فکری آنها بودواژهانقالب از کلید
. (Cohen, 1985, pp. 51-76) جای خود را در ادبیات عمومی باز کند پیش ازسیاسی بیش
کنند که معنای دو یا سه معنا برای واژه انقالب ذکر می ها عموماًنامهواژه چنانامروزه هم

معنای مورد استفاده در نجوم  ،های سیاسی دارد و در مرتبه بعداول آن اشاره به انقالب
 .3شودآن ذکر می

                                                           
1  . On the Revolutions of Celstial Bodies ,1543 

2. The Gloriuos Revolution 

3. Revolution, Oxford Dictionaries 
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 1شبه سیاسی گیری ترکیب انقالب علمیشکل پیشینه .2-2

را دوران انقالب علمی و  شانزده تا هجدههای در تاریخ علم، سده متداول است که
، گالیلهکپرنیک، »ن علم کسانی چون ادانند. مورخهای علم مدرن میگیری بنیانشکل
ساز را زمینه هاآندانند و آثار ن پیشگام انقالب علمی میارا از متفکر 2«و نیوتن کپلر

با نگاهی به آثار دانشمندان طراز اول این  ؛ اماشمرندتغییرات بنیادی در علم جدید برمی
 دانستندنمی «انقالب»فعالیت خویش را  ،ابیم که این اشخاصیدوره درمی

(Pumfrey, 1997) . استخدام این واژه در مفهوم سیاسی، که در بند  تاریخچهبا توجه به
یعنی در ابتدای دوره مورد  های شانزده و هفده،سده در شود کهمعلوم می بیان شد، 4-7

چه  نگرفته،انقالب در فهم عمومی از جریان تغییرات اجتماعی نقشی  واژه اساساً ،نظر
 های دیگر باشد.بخش انقالب در عرصهرسد به آنکه بتواند الهام

 در اواخر سده ویژهمریکا بههای سیاسی و تحوالت اجتماعی در اروپا و آاین انقالب
های اجتماعی به رسمیت شناخته هجدهم میالدی بود که باعث شد انقالب در عرصه

تر شدن این استفاده از ترکیب انقالب علمی همزمان با جدی به روایت کوهن شود.
توان در . اولین موارد استفاده از واژه انقالب علمی را میکاربردی شدتحوالت 

 را فونتنل علم حساب جدیدی .در اوایل سده هجدهم مشاهده کرد 3ونتنلهای فنوشته
دانست. یک انقالب در ریاضیات می ،اری شده بودذگو الیبنیتز پایه تنونی از سویکه 

 .بارها از انقالب علمی سخن گفتند،  4و داالمبرو پس از فونتنل افرادی چون دیدر
توان در مقاله داالمبر در طور واضح میهاین مفهوم جدید را ب های استفاده ازنشانه

را های نیوتن ایده ،او در این مقاله .مشاهده کرد 6مدخلبا   5(المعارفدایره) دانشنامه
جدید، دقیق، ژرف و  علمی کامالً ،داند و بر این باور است که نیوتنانقالب مییک 

پیشرفت علم را همان  دیدرو هم مانند داالمبردر این میان . است روشنگر تاسیس کرده
قرون  ،عصرشمتفکران هماز  یدید، او مانند بسیارهای بزرگ علمی میموفقیت انقالب

اروپا را قادر ساخته  و معتقد بود انقالب در علمدانست را دوران تاریک اروپا می اوسط
از آن بربریت نجات پیدا کند. در پزشکی هم کشف سیستم گردش خون توسط که 

                                                           
1. The Scientific Revolution 

2  . Copernicus, Galileo, Kepler, Newton 

3  . Fontenelle  .  

4  . Diderot, d'Alembert 

5. Encyclopédie 

6. Expérimental 



      16 نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقالب علمیررسی امکان تاریخب

 

شد. چند دهه بعد در اوج تحوالت انقالبی در پزشکی نامیده می ،1یهاروویلیام 
های نیوتن تا حدودی مقبولیت عام یافته وردااجتماعی غرب، انقالبی دانستن دست

 (.Cohen, 1985, pp 77-99)بود

به شدت تحت تاثیر  - طورکه در باال اشاره شدهمان -این معنا از انقالب  
که به  -ن این دوره امتفکر .میالدی است هجدهدر سده  های اروپا و آمریکاانقالب

ها را حرکاتی رو به بینی این انقالببا خوش عموماً - نداهانقالب در علم اشاره کرد
در راستای پیشرفت علم و زدودن اوهام و خرافات پیشین،  یانقالب ؛دانستندجلو می

های نامطلوب را فت نظامرهای سیاسی که در آن دوره گمان میدرست مانند انقالب
 شود.چون آزادی می یهایکند و موجب تحقق آرمانسرنگون می

 .شودمیالدی محدود نمی هجده به سدهالبته استفاده از این معنای انقالب علمی 
غیر دقیق به تاریخ علم دارند،  گاهیامروزه هم برخی دانشمندان که نگاهی ترویجی و 

. این است نزدیک بسیار هجده به متفکران سدهشهور م علمی انقالب درباره شاننگاه
 .2قابل مشاهده استنیز های با مخاطب عام نوع نگاه به خوبی در رسانه

 

 شبه سیاسینگاری علم بر مبنای انقالب بررسی امکان تاریخ .2-3

از انقالب علمی نگارش کند، باید بتواند  معنای فوقنای تاریخ علم را بر مب رخ،اگر مو
مبنا قرار  در عرصه علم نشان دهد. های سیاسیشبیه به انقالب ،را یک انقالب تحقق

انقالب علمی برای نگارش تاریخ علم بدین معناست که مورخ از اساس گرفتن 
که این انقالب به طوریبه ؛علم جدید را حاصل وقوع یک انقالب بزرگ بداند ،پیدایش

بیش مطالعه وه و مطالعه این پدیده کمفرد و واحد منجر شدای منحصربهتولد پدیده
نامیم. بدین ترتیب تبیین ظهور این ای است که ما آن را علم تجربی میهمین پدیده

نگاری علم تجربی است. انقالب پدیده یا روایت کردن شرایط پیدایش آن همان تاریخ
همین  دهد وز مییدر این معنا همین چیزی است که علم تجربی را از غیر از آن تمی

حال باید پرسید:  نگاری بر انقالب علمی است.مانعیت معنای ابتنای این نوع تاریخ
تواند باشد و وجوه مشترک این دو سیاسی چه چیز می علمی شبیه به انقالبِ انقالبِ

                                                           
1. William Harvey 

  Seth MacFarlane, 2014برای مثال مشاهده کنید.  2
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 1چیست؟
و  ویدنبودن، گر نوتوان در های اساسی انقالب سیاسی را میاجمال ویژگیبه  

 .Cohen, 1985, pp. 7)-(12 2آنها دانست نت و هدف پیشینیتحول، نارضایتی، خشو
بدین  ؛در علم، باید یک نظام پیشین وجود داشته باشدسیاسی شبهبرای تحقق انقالب 

قهری  اقدامبا دست بردن به  ،انداز این نظام ناراضی هر دلیلبه که ای که توده امعن
 . اقدامی که بر اثر آنن آن کنندیزوضع حاکم در علم را تغییر دهند و نظامی نو جایگ

 این در حالی است که .آورندروی به نظام جدید  جمع زیادیشود و وضع سابق ساقط 
نی امورخ گیرد.میبا هدف مشخص قبلی انجام هم کل این فرایند هم آگاهانه و 
که برای بار اول عبارت انقالب علمی را به  دایره المعارفهمچون فونتنل و نویسندگان 

تصویری از انقالب علمی در ذهن داشتند که بیشترین شباهت را به  ،ار بردندک
یک از این که کدام گرددبررسی  های سیاسی داشت. با این شرایط بایدانقالب
 ؟محقق شودی های انقالب سیاسی ممکن است در انقالب علمویژگی

ت علمی توان به وضوح در تحوالرا می گرویدنبودن و  چون نو یهایویژگی
 هاکتاب توصیف درهفده و هجده  هایبسیاری از دانشمندان پیشگام سده .مشاهده کرد

فرانسیس  3ارغنون نوتوان به برای مثال می .نداهبهره جست« نو»از واژه  شانفعالیت و
طورکه همان که گالیله اشاره کرد. همچنین کپلر بر این باور بود 4دو علم نوبیکن و 

                                                           
عنای علمی آن تفکیک کنیم. برای مثال . این پرسش را باید از پرسش از شرایط مجاز بودن کاربرد استعاری واژه انقالب در م 4

های علمی های سیاسی با آنچه وی انقالبدر پی یافتن شباهت میان انقالب ساختارهاتوماس کوهن در فصل نهم کتاب 

داند. پرسش ما  بررسی امکان نامد است. او با ذکر چند شباهت میان این دو معنا استفاده استعاری از انقالب را مجاز میمی

انقالبی به بزرگی انقالب فرانسه و به همان « فی الواقع»رد استعاری واژه انقالب نیست؛ بلکه تحقیق از این مدعاست که کارب

 معنا در عرصه مطالعه تجربی طبیعت به وقوع پیوسته است.

های انقالب سیاسی را گیترین ویژهای سیاسی الهام گرفته باشد، ملزوماتی دارد که در اینجا مهم. انقالب علمی که از انقالب7

المعارف و یا حتی برخی دانشمندان امروزی، انقالبی بزرگ و دراماتیک در ذکر کردیم. افرادی چون فونتنل، نویسندگان دایره

های سیاسی است و هدف ما بررسی همین تصور خاص از انقالب های انقالبعلم چنان توصیف کردند که واجد ویژگی

های سیاسی را به چند های اساسی انقالباگر انقالب سیاسی را طور دیگری معنا کنیم یا ویژگی علمی است. واضح است که

 شود.هایی در علم عوض میمورد خاص تقلیل دهیم، نتیجه بررسی امکان تحقق چنین انقالب

3  . The New Organon. 

4 . Two New Sciences 
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نجومی نو طرح کرد.  علم علم پزشکی نوینی طرح کردند، کپرنیک هم 1هاسیوپاراسل
او  .کپلر کافی است 2جهان رازکتاب  ، اشاره بهو تحول روی آوردن یا گرویدن درباره

باور  کهدرحالی ؛دهددر دو فصل مراحل گرایش خود به نجوم کپرنیکی را توضیح می
البته . است ا به او نشان دادهداشت خداوند نحوه تشکیل و کار نجوم کپرنیکی ر

 رسد ادعای نواما به نظر می ؛توان برشمرددو ویژگی می این برایهای بیشتری مثال
مستند به شواهد تاریخی قابل نشان دادن انقالب علمی دوره  در یدنبودن و گرو

 .(Cohen, 1985, pp. 10-19)است
به  هدف پیشینیشتن داخشونت، نارضایتی و  هایی چوناما نسبت دادن ویژگی

. نشان دادن خشونت، تحوالت نهاد علم در دوره انقالب علمی محل تردید است
نارضایتی و داشتن هدفی مشخص و آگاهانه برای تحوالت مرتبط با نهاد قدرت در 

چنینی در نهاد علم ممکن نباشد. از اما شاید تحقق تحوالتی این ؛جامعه کار آسانی است
های بسیار متفاوتی از نهاد علم در جامعه دارد، تحوالتی که ویژگی ،آنجا که نهاد قدرت

پذیرد.  برای متفاوت از تحوالتی است که نهاد علم می ،ممکن است نهاد قدرت بپذیرد
ترین طور معمول ابزار اعمال زور در انحصار دولت است و شاید یکی از معمولمثال به
ین انحصار از دست نهاد رسمی قدرت به خارج کردن ا ،ها برای مقابله با دولتروش

در صورتی که با نهاد علم به این  ؛قشرهای جامعه باشد از سویوسیله اعمال خشونت 
  شود.روش مقابله نمی
 ـ کم آنچنان که در نهاد قدرت داریمدست -انحصار قدرت را  ،در نهاد علم

های در سایر نهاد. 3شودنمیامکان برای طرح خشونت مطرح  لذا ؛کنیممشاهده نمی
توان به اهداف ملموس و تا حدی مشخص اشاره کرد که عدم تحقق آنها می قدرت

قدرت است و  ت یکی از اهداف نهادیطور مثال ایجاد امن. بهشودموجب نارضایتی می
آیا نهاد علم  های اجتماعی است. امات موجب بروز نارضایتییعدم دستیابی به امن
بتواند شان که عدم تحقق است یاهدافی مشخص و ملموسرای دا همانند نهاد قدرت،

                                                           
شود که های شانزده و هفده گفته می( در سدهParacelsusسلسوس)گران پیرو پاراها به گروهی از درمانپاراسلوسی .4

-های جایگزین طبیعیها در بدن تاکید داشت، درمانبرخالف جریان طبی رایج جالینوسی در آن زمان، که بر توازن طبع

 کردند.شیمیایی را پیشنهاد می

2 . Mysterium Cosmographicum 

 ان وجود ندارد که در نهاد علم مناسبات متناظر نهاد قدرت وجود دارد.شناسکم اتفاق نظری میان جامعهدست 3.



                        6231زمستان / 32ش/ 32س/ شناسی علوم انسانیروش  14

 

نجا که مربوط به امکان آهای اجتماعی باشد؟ تا گیری جریانانگیزه کافی برای شکل
 شود، جواب منفی است.های دراماتیک میهای خشن، رادیکال و با مایهتحقق انقالب

شونت، نارضایتی و تحوالت نهاد علم همچون انقالب سیاسی با خ» :این ادعا که
تواند نهاد علم نمی اساساً و اشکال نیستبی ،«پذیردداشتن هدفی مشخص صورت می

از تحوالت علمی که با  یهایباشد. یافتن مثال یهایپذیرای تحقق چنین ویژگی
بسیار دشوار و یا  ،همراه باشد نیداشتن هدفی مشخص و پیش و خشونت، نارضایتی

وه باید یادآوری کرد که پیشروان مشهور انقالب علمی حتی غیرممکن است. به عال
انقالبی و با هدف براندازی  اقدامیفعالیت خود را ، شانزده تا هجده های سده
 دانستند.نمی

رسد امکان نگارش تاریخ علم بر مبنای انقالب علمی در مجموع به نظر می
  :زیرا محل تردید است، سیاسیشبه

، چه در زمان مشهور و یهایامی از تحقق چنین انقالبهای انضمیافتن مثالالف( 

ای روی کار ساده، چه قبل و بعد از آن، به هیچشانزده مصطلح انقالب علمی سده

نه تصوری از انقالب ابژکتیو در فهم  در آن زمان، طورکه گفتیمزیرا همان ؛نیست

الب علمی در زمان شروع انق ،تحوالت اجتماعی وجود داشت و نه پیشگامان علم

 ؛1دانستندمشهور، کار خود را انقالب در علم می

پیدا های ابژکتیو به طور مشخص در رابطه با نهاد قدرت امکان وقوع انقالب( ب

های انقالب الزاماتنهاد قدرتی در علم وجود ندارد که بتواند پذیرای  و اساساً کنندمی

 .سیاسی باشد

 در را آن یاسیسشبه یمعنا در رگبز 2یعلم انقالب کی تحقق به باور یینارسا
 کدامچیه. داد نشان یخیتار مطالعات لهیوس به صرفاً توانیم  هجده، تا شانزده یهاسده
 کردند، وصف آن با را یعلم انقالب دوره، نیا نیبخوش مورخان که ییهایژگیو از
 آن به باال در که اول لیدل. کرد دایپ دوره آن یخیتار انیجر ای دهیپد چیه در توانینم

                                                           
های جدید است که به ها و افقهای پیشگامان انقالب علمی صرفاً به منظور باز نمودن راهها و ایدهمدعای نو بودن روش .4

سازی از ارائه شده باشد. اسطورههای آمد، نه آنکه از روی ایمان به صدق و حقیقت این روشنظر آنها امیدوارکننده می

شود که بدانیم تر میمنطق به نام کلیسا امروزه بسیار مورد نقد است. این امر هنگامی روشنمقاومت گالیله در مقابل نهادی بی

ر باشد دکه برای بیکن فقط صوت کشتی برای حرکتی امیدوارکننده به صدا درآمده بود. عزم جازم که مبنای شورشی رادیکال 

 های این پیشگامان مفقود است.نوگروی

2.The Scientific Revolution  
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 نشان یبرا( یعلم یهاانقالب نیچن تحقق از یانضمام یهامثال نبودن)  شد اشاره
 کی ارائه با اما دوم لیدل است؛ یکاف یعلم انقالب هیاول مورخان تیروا یینارسا دادن
 یحت میشو متذکر که است یضرور. کندیم رد را یهاانقالب نیچن تحقق امکان لیتحل
 است یاسیسشبه یعلم یهاانقالب تحقق امتناع دادن نشان هدفش هک ما لیتحل اگر

 یهاسده در یانقالب نیچن تحقق از یانضمام یهامثال نبودن هم باز باشد، مناقشه محل
 .است یکاف یعلم انقالب هیاول مورخان نظر رد یبرا هجده تا شانزده
 یعلم انقالب از عنام نیا یمبنا بر علم تحوالت انیجر از یتیروا نگارش چندهر 
 دیآ کار به آن یباستان مدل از نکوهش و آن دانشمندان و دیجد علم شیستا یبرا دیشا
 حاصل اما باشد، ریاخ سده چند نیا در علم شگرف شرفتیپ دهندهحیتوض ینحو به ای
 .ستین یخیتار قیتحق کی جنس از یزیچ احتماالً تیروا نیا

 

 انقالب علمي تامس کوهن. 3

نگاری است که در آن نقطه آغاز نوعی تاریخ، 1کوهن های علمی تامسبنظریه انقال
شناسی علم قرار دارد علم و جامعه فلسفه هاییهمورخ بیش از هر چیز تحت تاثیر نظر

ثبت  ،کننده میئبه او ارا نظریاتکه این را  ماهیتی در تالش است تا تاریخِاز این راه و 
و خطی به پیشرفت علم،  2انباشتیین باور بود که نگاه کوهن بر ا .(Pumfrey, 1997) کند

به نظر او تاریخ علم چیزی بیش از یک  .اندازدبه خطا می علم ما را در شناسایی ماهیت
اگر تاریخ را چیزی فراتر از مخزن وقایع و ماجراها بدانیم، تحول »: مخزن وقایع است

 «ور در آن هستیم، ایجاد خواهد شد.مان از علم، که امروزه محصای در تلقیکنندهتعیین
های تحقیقاتی منسجمی را تشخیص داد . او در تاریخ علم دوره(76ص ،4363 ،)کوهن

که انتقال بین آنها در مسیر زمان بر اساس تغییر و حرکتی انباشتی قابل توضیح نبود و 
ها و تولد یبینصرفاً بر اساس تغییراتی رادیکال، مانند انقالب، که منجر به تحول جهان

                                                           
1  . Thomas Kuhn 

های گرد آمده در ها و روشها، نظریهای از مشاهدهاگر علم را مجموعه»کند: گونه توصیف میکوهن این جریان را البته این .7

آن  اند تا این یا آن جزء را بهفاتحانه یا مغلوبانه، کوشیده کتب درسی رایج بدانیم، در این صورت دانشمندان کسانی هستند که

مجموعه خاص بیفزایند. به این ترتیب، تحول و توسعه علمی، فرایندی تدریجی خواهد بود که طی آن اجزای مذکور به طور 

دهد و رفت علمی را تشکیل میای که فنون و معشوند؛ انباشتهفردی یا جمعی، به آن انباشته پیوسته در حال افزایش، افزوده می

 «کندشود که هم این اجزاء متوالی و هم موانع تراکم اجزاء را ثبت و ضبط میای از معرفت میاز این راه،  تاریخ علم حوزه

 .(33، ص4363)کوهن، 
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پارادایم به پارادایم دیگر حاصل یک باشد قابل بیان بودند. تغییر از میپارادایم جدید 
باشد. یک تغییر خطی و یا منطقی و یا حتی قابل تحلیل بر اساس چرخشی عقالنی نمی

های واحد ها قابل ارزیابی و مقایسه بر اساس معیارها در دو سوی انقالبپارادایم
 نیستند.
ماهیتی  ،که علم ای از مورخان داده استدسته فرض را بهریه کوهن این پیشنظ

ها به دنبال وقوع این انقالب بایستمی و مورخ در تاریخ تحوالت علمی انقالبی دارد
رود. که بر مبنای انقالب پیش می دهدروایتی از تاریخ علم به دست  سرانجامو  بگردد
که به  دنکنیذکر م یلیبودن علم، دال یانقالب ییچرادر پاسخ به  مورخان ینا احتماالً
 1.دنگذاریو پا در حوزه فلسفه علم م شوندیمحدود نم یخیتار یهاپژوهش

 علمی انقالب مبنای بر نگاریتاریخ به ممکن نقدهای تریناساسی رسدیبه نظر م
خاص  تییماه یشینیطور پمورخ به ،یکردرو یناست که در ا ینا آن کوهنی معنای به
به  فرضیشپ ینعلم است. ا یخبه تار یانباشت یرغ یداست و آن د یرفتهعلم را پذ یبرا

 بین موجودوحدت و انسجام  یرا برا یمناسب یحکه توض دهدیاجازه م مورخ
 فرضپیش بر همه اینها اما ؛بدهد علم تاریخ در را زمانهم ولی متفاوت هایتئوری

 استنادات فراوانی 2استوار است. یمبه نام پارادا یفلسف یابرساخته و تاریخ غیرانباشتی
 ییاستقرا یبر مبنا یادشده فرضپیش اما ؛است انکار غیرقابل کوهن آثار در تاریخی

 ینچن یافتنحاصل نشده است و اساساً  یخیتار یهاگسترده از مستندات و پژوهش

                                                           
خالص در حوزه توان آن را فعالیتی نمی همچنانتر از پیشینیان خود است، اما بسیار تاریخیاگرچه  تامس کوهننظریه  .4

مورد سنجش تاریخ قرار فلسفه علم باید  هایهاینکه نظری علم و تاریخ علم و یا . ارتباط میان فلسفهنگاری علم دانستتاریخ

های بسیاری برای رابطه میان ها و مدلهای اخیر طرح. در سالای است که امروزه هم مورد مناقشه است، مسئلهبگیرند یا خیر

های رشته طورکلی به بررسی رابطههای هویت اجتماعی بهعلم پیشنهاد شده، برای مثال برخی با تکیه بر نظریهتاریخ و فلسفه 

گیری یک رابطه های بزرگ دانشگاهی، به شکل؛ برخی با تاسیس طرح(Riesch, 2014) اندمختلف مطالعات علم پرداخته

. مساله اصلی ما در این بخش، بررسی امکان (Friedman, 2008)ای میان فلسفه علم و تاریخ علم امید دارند.رشتهمیان

های علمی نگاری علم بر مبنای انقالب علمیِ تامس کوهن است. برای بررسی این مسئله باید به چیستی نظریه انقالبتاریخ

ه اتخاذ موضعی در بیان برای این هدف ضرورتاً نیازی ب .کوهن بپردازیم و تا حد ممکن فهم دقیقی از این نظریه ارائه کنیم

ای فرض داشتن نظریهنگاری علم در صورت پیشرابطه میان فلسفه علم و تاریخ علم نداریم. بحث ما در اینجا امکان تاریخ

 علم.نگاریبین فلسفه علم و تاریخ فلسفی است و نه مطلق هر نوع رابطه

که توضیح دهیم چگونه تئوری نیوتن و تئوری هامیلتون و دهد به طور مثال مفهوم پارادایم مکانیک کالسیک اجازه می .7

 باشند.رغم تفاوت در مفاهیم دارای انسحام و وحدت میتئوری ماخ به
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، فلسفی هایبرساخت و اهیهاز نظر یرفتنپذ یرثأو بدون ت یخیدر دل شواهد تار یتیهو
  .رسدمی نظر به ممکنیرغ یحت یادشوار  یاربس یکار

، کوهن به نگارش 4697در سال  یعلم یهاانقالب ساختارپس از نگارش کتاب 
کتاب نخست گرچه با . پرداخت کوانتوم یوستگیو ناپ اهیجسم س هینظرکتابی با عنوان 

ای در حوزه آمد نظریهاما بیشتر به نظر می ،به تاریخ علم همراه بود متعدد هاییارجاع
ای خاص نگاری علم در دورهکتاب دوم منحصر به تاریخ کهدرحالی ؛فلسفه علم است

علم  را در ذهن متخصصان فلسفه علم و تاریخ هاییلاؤبود. انتشار این دو کتاب س
کتاب اول آمده که در  کوهنتوماس های علمی مانند اینکه آیا نظریه انقالب ؛برانگیخت

، می از جنسی که در کتاب دوم بحث شده است پایه و متکی بر تاریخ علم بر است،
اش است؟ کوهن قاطعانه به هر دو سوال نگاری وی تحت تاثیر فلسفهو یا تاریخ باشد

 دهد:پاسخ منفی می
نگاری در جهت فلسفه تاریخ/ من از آمیختن فلسفه با تاریخ خودداری کردم... » 
من  /ام.واحد هم فیلسوف و هم مورخ نبوده من هرگز در آنِ/ نگاری نیست.تاریخ اصالً

سازی، اکتشاف و توان در تالش برای مستندگویم، نمیام و باز هم میبارها گفته
 ,Kindi) :به نقل از )کوهن «نگاری پرداخت.به تاریخ ،فلسفی استعمال یک دیدگاه

2005. 
هد که کوهن سعی در جدا نگهداشتن نظریات دگرچه عبارات فوق نشان می

نگاران بر اساس این نگاری داشته است، اما بعضی از تاریخاش از نحوه تاریخفلسفی
ممکن است اگرچه . اندهای فلسفی کردهنگاریفرض فلسفی اقدام به تولید تاریخپیش

ا الزام برای ام ،های علمی تا حدودی بر شواهد تاریخی استوار باشدکه تئوری انقالب
 نگاریتاریخ ،تاریخیغیرنگاری بر اساس یک امر نگرش تئوریک و هنجاری به تاریخ

 1مطلوب نیست.
تر کوهن را تا حدی تاریخیتامس  معنای انقالب علمی  اندبعضی مورخان توانسته

د که ند و انقالب علمی را طوری تعریف کننرهایی یاب ،د و از مفاهیمی چون پارادایمنکن
 1985به  برای مثال بنگرید( ان تحققش در تاریخ را به سادگی به آزمون درآوردبتو

                                                           
نگاری علم  به یک رشته مستقل از تاریخ بدل شده، بیشتر به خود تاریخ کم مورخان علم در سی ساله اخیر که تاریخدست .4

شناسی. در این دوره اخیر مورخان در تالش هستند تا حد امکان از تاثیرپذیری از فلسفه علم توجه دارند تا به جریانات فلسفی

 .(Pumfrey, 1997) علم دوری کنند
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(Cohen,و به دست علمی  ختاریتا جایی که تالش برای نگارش جامع  همچناناما  ؛
 بایدچرا  اساساً :توان پرسیدکار باشد، می بر مبنای انقالب علمی در دادن روایتی

نگاشتن تاریخ علم بر  نقالب علمی باشد؟ای انگاری علم متوجه روایتی بر مبنتاریخ
ای دارد؟ درست است که برنارد کوهن الزام وجود مبنای انقالب علمی چه امتیاز ویژه

اما معلوم نیست چه سودی دارد که با  ؛کندانقالب را به اندازه تامس کوهن تقویت نمی
آن را انقالب علمی  معیاری از پیش تعیین شده به تاریخ رجوع کنیم و نام مقاطعی از

اگر انگیزه حل مسائل فلسفی علم حاصل شده از دیدگاه انباشتی است، مشکل  بگذاریم.
بتوان مورخ را قانع کرد که این توضیح برای امکان نگارش تاریخ بر اساس انقالب 

 کافی است.
 

 انقالب پسيني. 4

، به شدعلم بررسی نگاری اکنون که این دو معنا از انقالب علمی و تاثیر آن در تاریخ
نگاری علم بر اساس ید در جستجو از هدف مقاله، یعنی بررسی امکان تاریخآنظر می

اگر بتوان روایتی از تاریخ  آید. به نظر میانقالب علمی، دچار یک چالش جدی شدیم
علم به دست داد که در آن قوام و ماهیت علم به غیر از پژوهش تاریخی به چیز دیگری 

که تحت  هاییروایتتر است از نگاری مطلوبآن روایت از منظر تاریخ متکی نباشد،
اما آیا با اتکا  ؛مشهور فلسفه علم شکل پیدا کردند هایهتاثیر جریانات سیاسی یا نظری
توان هویتی را به عنوان انقالب علمی در تاریخ رصد صرف به پژوهش تاریخی می

 کرد؟ 
تقویت موضع ی به علم و در نتیجه حذف دیدگاه انقالباین چالش منجر به 

نگارش تاریخ علم بدون معتقدند  نگرانپیوسته ؛در تاریخ علم شده است1نگرانپیوسته
های آنچه ما علم مدرن ریشهسازد که فرضی از انقالب یا تولد ناگهانی معلوم میپیش
 2ون پیر دوئمگردد. برای مثال افرادی چای پیشتر از دوران مدرن بازمیدانیم به دورهمی

های علم امروزی را به دوران پیش از انقالب علمی و حتی یونان باستان ریشه
نگران باور پیوسته ؛دانندگردانند و جریانِ حرکتِ علم را جریانی کامالً پیوسته میبازمی

اتفاق  شانزده تا هجده هایدر سده را آنچه و دانندبه وقوع انقالب علمی را توهم می
                                                           
1  . Continuist. 

2. Pierre Duhem 
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با نگاه  دانند. مطابق با این رویکرد،میامه و کامالً در ارتباط با سنت پیش از آن افتاد، اد
در جریان پیشرفت  دقیق به جریان حرکت علم هیچ جهش و تحول ناگهانی و عظیمی

 .(;4381Henry, 2008, pp. 3-4; Pumfrey, 1997)کوهکن،  بینیمنمی علم
تمایل به نگارش تاریخ علم بر مبنای  اجازه بدهید بپرسیم که اساساً چرا این مقدار

رسد بهترین انگیزه درج و اعالن خاستگاه برای علم انقالب وجود دارد؟ به نظر می
طور تاریخی انسجام و هویت قبل جدید جدا کرده و بهجدید است که آن را از علوم ما

اصلی پیدا فردی را برای علم جدید در مقابل علم قدیم به همراه آورد. دغدغه منحصربه
ها مانند چتری منسجم  وحدت موجود در روشکردن مقطعی از زمان است که بتواند به

های موجود در ذیل علم جدید را به طور تاریخی توضیح ها و مجموعه فعالیتو نهاد
دهد. در یک کالم، یافتن انقالب علمی، تولد هویتی منسجم را به ما نشان دهد که بیش 

تواند بر وزه ذیل علم جدید حیات دارد. پژوهش امثال دوئم گرچه میاز این نبوده و امر
ما معلوم کند که هر جز از علم مدرن در کدام بخش و زمان تاریخی متولد شده است، 

رو اما برای توضیح انسجام و وحدت این اجزا ذیل هویت علم مدرن با مشکل روبه
رسد که ست؛ لذا به نظر میاست و این به معنای عدم انسجام تاریخی علم جدید ا

 نگران از انقالب علمی دست شست.توان مانند پیوستهنمی
آل که تحت تاثیر نگاری علم را توسط یک مورخ ایدهاجازه بدهید روند تاریخ

نظریات فلسفی نیست، دوباره بررسی کنیم. قدم اول نگارش تاریخ جامع علم است. 
شناسایی مفهوم علم،  م قابل انجام نیست. برایاین امر بدون داشتن مفهومی اولیه از عل

 از دانشمند امروزی درباره مختصات علم و به نهاد علمی معاصر رجوع کند بایدمورخ 
 کنده میئاهای علم به او ارای از ویژگیسیاهه دانشمند هم احتماالً .سوال کند مدرن

و... که همگی از  مانند ارجاع به آزمایش و تجربه، استفاده گسترده از ریاضیات
هستند و هر دانشمند معاصر به اهمیت آنها در علم جدید  امروزیخصوصیات علم 

بلکه فقط به توصیف  ؛کندنمی «تعریف»کند. در این مرحله دانشمند علم را اقرار می
 پردازد که با آن سروکار دارد. ای میپدیده

 -را  های علمز این ویژگییک ا تالش کند تا گذشته هر دبایمورخ در مرحله بعد 
اصلی مورخ پیگیری تولد و رشد  کار اًاساس .رصد کند - که در سیاهه مزبور اعالم شده

ترین مختصات علم ها در تاریخ است. اگر بتوان روایتی عام از تاریخ اساسیاین ویژگی
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گاری نتاریخ ،تفصیلبا این . دست خواهیم یافتتاریخ جامع علم آنگاه به به دست داد، 
به  ؛های علمهای جزئی در مورد ویژگینگاریاز تاریخ خواهد بود ایمجموعه ،علم

ظهور آزمایش و و یا تاریخ  استفاده از ریاضیات برای فهم جهانتاریخ طور مثال 
متوجه  ،های علمهای تجربی در فهم جهان. در پیگیری تاریخی این ویژگیروش
برای مثال  اند؛هپیدا کرد یک نقطه از تاریخ تولد ها درشویم که هریک از این ویژگیمی

های میالدی یا پیدایش تکنیک شانزده های آزمایشی به قرنممکن است پیدایش تکنیک
 تا اینجا تاریخ جامع علم را در دست داریم.تجربی به پیش از میالد بازگردد. 
نگاری یخارنگاری، برعکس روش تتاریخاین مزیت اگر به چالش اول بازگردیم، 

 علم جامع نگاریاز انقالب برای تاریخ راپیشین ی هیچ مفهوم الزاماًآن است که ، فلسفی
دهد؟ اما آیا این تاریخ انسجام موجود در علم مدرن را توضیح می ؛گیردنمیفرض پیش

طور تاریخی توضیح توان بهتوان داشت و نمیبا این تصویر پراکنده چنین توقعی را نمی
های طرح شده توسط دانشمند و نه را این دسته واحد و منسجم از ویژگیداد که چ
های دیگر مانند امور ماورایی یا دینی، در علم محوری هستند. یک راه آن است ویژگی

های بیان شده توسط دانشمند را محوری بگیریم و تولد علم مدرن را که یکی از ویژگی
کند که مسئله کاربرد ل کرومبی بیان میبه تولد آن ویژگی نسبت دهیم. به طور مثا

شناختی و از ریاضیات در توضیح جهان فیزیکی در واقع یکی از مسائل اصلی روش
بسیاری جهات، مسئله اصلی علمی طبیعی تا قرن هفدهم بود و در واقع از یک دیدگاه، 

قلمرو  توانیم تمام تاریخ علم اروپایی را از قرن دوازدهم تا قرن هفدهم به عنوانمی
 ،4324 کرومبی،) دانستهای تجربی( نفوذ تدریجی ریاضیات)در ترکیب با روش

 .(84-87ص
پردازد؛ اما صرفاً وقتی کرومبی به مطالعه دیگر عناصر مهم در علم امروزی می

تواند انسجام مورد نظر را در علم مدرن توضیح دهد که فهم و درک خاصی از می
ری علم جدید در نظر گرفته و تولد علم جدید را به ریاضیات را به عنوان ویژگی محو

دهد. در این های دوازده تا هفده قرار میتولد این رویکرد به ریاضیات در بین سده
باید به دلیلی که احتماالً فلسفی است، یکی از آید که مورخ تفسیر به نظر می

ن برآید. این های علم مدرن را محوری گرفته و در جستجوی مبدا تاریخی آویژگی
واسطه معلوم کردن تاریخ تولد روش، گرچه ممکن است انسجام علم مدرن را به
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نگاری بر اساس های آن توضیح دهد و به این ترتیب انگیزه تاریخترین ویژگیمهم
های فلسفی را فرضانقالب را تا حدی برآورده کند، اما این روش افزون بر آنکه پیش

تی از تاریخ بر مبنای انقالب علمی نیست. اگر به سوال اصلی کشد، قرائدوباره پیش می
نگاری علم بر اساس انقالب این مقاله بازگردیم، تالش ما آن است که از امکان تاریخ

امکان نگاری آیا مفهوم پسینی از انقالب علمی در تاریخ پرسیمبپرسیم؛ لذا دوباره می
تواند حاوی اساس روایت جامع می ؟ آیا تاریخ نگاشته شده از علم برندارد تحقق

 انقالب باشد؟
مطرح شده  که چالشطوریها را بهنویسندگان این مقاله توفیق در جواب این سوال
دانند. کلید آنجاست که اجازه دهیم در ابتدای بخش چهار را توضیح دهد، ممکن می

ز چهارچوب های اساسی مطرح شده توسط دانشمند امروزی بتواند افهم ما از ویژگی
نگاه صرفاً معرفتی گذر کند. به طور مثال وقتی دانشمند از اهمیت ریاضی دیدن جهان 

فهم نکنیم؛ « زبان جهان ریاضی است»کند، ما آن را صرف گزاره صادق صحبت می
اجتماعی تلقی و درک کنیم. مطابق این  -بلکه اظهار نظر دانشمند را امری معرفتی

 اجتماعی هستند. -ای از امور معرفتیلم امروزی دستههای سازنده عرویکرد ویژگی
ادامه با این رویکرد را  های اساسی علمآید اگر مورخ پیگیری ویژگیبه نظر می

رسد. فرض کنید تاریخ را از نقطه شروع آن تا زمان میدهد، به نتایج خاصی در خط
ی علم را اکنون همچون خطی فرض کنیم و نقطه پیدایش هر یک از مختصات اساس

 ؛و پیوسته نیست یکسان ،زمانها در طول خطگذاری کنیم. پراکندگی این ویژگینشانه
تحولی  ،که در دوره دیگردرحالی ؛ای شاهد پیدایش چندین ویژگی هستیمبلکه در دوره

به ما بیشتر مقاطعی از زمان  تحقیقات رسد که؛ اما به نظر میشودگیر دیده نمیچشم
های ویژگیاین گیری از داری محل پیدایش شمار چشمبه نحو معناکه  دهدنشان می

تحوالت علمی از توانیم این توده متراکم میدر این مقطع خاص . رودبه شمار میعلم 
انقالب علمی بنامیم، بدون  که بیانگر پیدایش کثیری از مختصات علم امروزی است، را

در آن دوره متولد  نظریه فلسفی خاصی و یا مطابق اینکه ادعا کرده باشیم علم تماماً
 شده باشد.
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اول آنکه نقطه آغاز ما برای دستیابی  :دو نکته مهم در این روش را باید متذکر شد
ممکن است  دانشمند معاصر از علم است. 1های اساسی علم، فهم متعارفبه ویژگی

عتقدیم اما ما م ؛فرض استشمند نوعی پیشنکند که نفس رجوع به دا کسی اعتراض
رجوع به فهم  رجوع به یک فهم متعارف با توسل به یک امر مفهومی متفاوت است.

از مفاهیم فلسفی، اجتماعی یا سیاسی  برساختعلیه از علم، مداخله یک متعارف و متفق
 ؛2نیست ،دار کندکه تحقیقات مورخ را جهت

اگر  دهند کهیبه طور پسینی نشان ممدعیان انقالب علمی در معنای اخیر دوم آنکه 
طور معرفتی اجتماعی فهم شوند، بسیاری از به  3کندهایی که دانشمند معرفی میویژگی

همه این تحوالت یا به طور مستقیم . 4اندهای شانزده الی هجده واقع شدهآنها در سده
های اساسی که امروز از ویژگی هستندگیری تکنیک یا رویکرد خاصی منجر به شکل

که بر ایجاد این  ندساز تحوالتی شدیا به طور غیر مستقیم زمینه دنرومی به شمارعلم 

                                                           
1  . Commonsensical. 

های فلسفی م از مناقشهخواهیاز طرفی گریزی از رجوع به فهم متعارف نیست و ما با مراجعه به این فهم عرفی از علم می. 7

وچرای فلسفی تبدیل شود؛ گذارد، خود نباید به موضوع چونناظر بر چیستی علم گذر کنیم. آنچه فهم متعارف در اختیار ما می

 علیه و متعارف نخواهد بود.چه در آن صورت اساساً امر متفق

که مبتنـی بـر تعـالیم فیلسـوفان      - (Contemplative) «پنداشتی»یا  «فلسفه طبیعی تفکری»در این دوره  کنیممالحظه می .3

 فلسفه طبیعی تنها در صورتی معرفت خواهد بـود کـه  دهد که می جای خود را به این باور عمومی - ارسطو بود ویژهباستان به

 معیـار عنوان  باستانی بههای طبیعی فلسفهاتکا به مرجعیت  طورهمین .قرار بگیردخدمت بشر  درهای آن وردامفید باشد و دست

اول طبیعت، چه از طریق مشـاهدات  دهد که دانش طبیعی باید از طریق مطالعه دستجای خود را به این باور می ،واالی دانش

یک  ،پیش از این که ریاضیات طورهمینحاصل شود.  ،مصنوعی از پیش طراحی شده هایجزئی و چه از طریق طرح آزمایش

ـ که هیچ ارتباطی بـا معرفـت ع  هنگوآن ند؛رفتانتزاعی به شمار می آنهای تحلیل شد وساز بشری قلمداد میفن دست ی مـا از  ل 

در هـای طبیعـی   آشکار کردن کارکرد پدیدهدر این دوره به تدریج به عنوان یک منبع ضروری برای ریاضیات  ،ندنداشت طبیعت

رفتند، به تـدریج  متمایز از هم به شمار می ی مطلقاًها که حوزه طبیعت و مصنوعات بشرپس از سده طورهمین. نظر گرفته شد

پیش از این  .از میان رفتنیز القمر القمر و فوقتمایز سنتی عالم تحت و شدهای مصنوعی فهم جهان طبیعت با تشبیه به فرایند

بود  «اتر»از عنصر پنجم،  القمر متشکلعالم فوق وشد القمر متشکل از چهار عنصر با قابلیت کون و فساد قلمداد میعالم تحت

زمینـی و آسـمانی    یبه تدریج این تمایز از میان رفت و قـوانین واحـدی بـر تمـام اشـیا      .که کون و فساد در آن راهی نداشت

در  محـور شناسـی خورشـید  جایش را بـه کیهـان   ،محور و محدود به افالک متناهیشناسی زمینکیهان طورهمینحکمفرما شد. 

هـا درک مـا را از آنـاتومی    آناتومی بدن به کشف دستگاه گردش خون منجر شد که بعـد  . اکتشافاتی دربارهمتناهی دادنا فضای

  .(Henry, 2008, pp. 1-3) .حیوانات به کلی دگرگون کرد

فرض یا برساخت فلسفی نیست. رجوع شود بـه  فرض است، اما یک پیشاین فهم خاص از مدعیات علمی گرچه یک پیش .4

 گیری.یجهانتهای نت
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گیری شاید زمان شکلاهمیت است.  دارایتوجه به یک نکته . ندها موثر بودویژگی
اما منضم شدن  ؛بازگردد شانزده تا هجده هایبسیاری از این تحوالت به پیش از سده

است که در علم امروزی اهمیت اساسی  های اجتماعیاین محتوای معرفتی به ویژگی
حضور  ه عنوان هویاتی معرفتیها صرفاً بپیدا کرده است. در علم امروزی این ویژگی

برای مثال طرح  معرفتی قابل فهم هستند.  -بلکه به عنوان هویاتی اجتماعی ؛ندارند
مدن ت ویژهبهدر دوران باستان  یهایممکن است ریشه ،برای شناخت طبیعت آزمایش

اما باید توجه کنیم که در علم امروزی فهمی خاص از طرح ؛ اسالمی داشته باشد
های شانزده تا هجده های اجتماعی سدهآزمایش وجود دارد که جدا از اتفاقات و جریان

  قابل فهم نیست.
های شناخت طبیعت آزمایش به عنوان یکی از راه ،گفت پیش از این توانمیگرچه 
به امری  ،های مصنوعی برای شناخت طبیعتدر این دوره طرح آزمایشاما  ،مطرح بوده

عنوان مرجع و ما شاهد پیدایش جریانی جدید هستیم که از آزمایش به ناگزیر بدل شد
نباید طرح گرچه در این حال  .کندنظر در مورد طبیعت صحبت میگیری و اظهارتصمیم
 زساهای دستد رشد تکنیکهای مصنوعی را یک گسست معرفتی در فراینآزمایش

توان مشاهده اجتماعی را می -باره یک گسست معرفتی، اما در اینبشری قلمداد کنیم
مرجعیت آزمایش مصنوعی  امر کند که. مدعی انقالب علمی در معنای اخیر بیان میکرد

در دانش عل ی ما از جهان، که به طور غیر قابل انکاری از عناصر اصلی علم امروزی 
های در قرنهای مصنوعی حاصل فرایندهای اجتماعی منضم به آزمایشنه تنها  است،

 های اجتماعی قابل فهم نیستند. ؛ بلکه اساساَ جدا از آن فرایندستا شانزده تا هجده
های ریاضیاتی و پیدایش برخی تکنیک عضیبه عنوان مثالی دیگر ممکن است ب

پذیریم ما می .دانناروپا باز گرددر  ابه دوران قرون وسطرا منطقی برای کشف طبیعت 
این است که  دارداما آنچه اهمیت  ؛انکارناپذیر است اریاضیات در قرون وسط یکه پویای

در طی فرایندی اجتماعی به ریاضیات ، شانزده تا هجدههای ، سدهدر این دوره خاص
یعی در قلب علم و این ارتقا ریاضیات به فلسفه طب کنددرجه فلسفه طبیعی ارتقا پیدا می

وای انضمام ریاضیدان به فیلسوف طبیعی مستقیماً تحولی مربوط به محت .ماندباقی می
اجتماعی قابل فهم و  -شود و صرفاً به عنوان اتفاقی معرفتیمعرفتی دانش ریاضیات نمی
اجتماعی است که امروزه در فهم دانشمندان از جایگاه  -بیان است. همین امر معرفتی
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 ،تر آنچه در علم امروزی محوریت داردبه عبارت کلیر علم محوریت دارد. ریاضیات د
اجتماعی است که به طور معمول دانشمندان تصوری  -های معرفتیای از رخداددسته

کند در نگارش های علم نگاه میگونه به ویژگی. مورخی که اینمعرفتی از آن دارند
دهد و ما بستر اجتماعی آن توضیح می تاریخ علم نیز رویدادها را بر اساس بافت و

 شود.یاد می 1گراییمعتقدیم این چیزی است که امروزه از آن با عنوان بافت
، ای خاصدر دورهوجود انقالب پسینی در علم  که توان گفتبه بیان نمادین می

در این دوره  *Xبه معنای آن است که تجمعی از  های شانزده تا هجده،برای مثال سده
در  .برای دانشمند امروزی از خصایص مهم علم است  *X کهایگونهبه ؛شودمی رصد

ای طوالنی در سابقه Xدر این دوره متولد شده است یا ب(  کامالً *Xاین حال یا الف( 
که  منضماتی پیدا کردهبه لحاظ اجتماعی  Xاما در این دوره محتوای  ؛تاریخ دارد

امری معرفتی  *Xو  است*X محتوای معرفتی  X)تدر این دوره اس *Xاش ظهور نتیجه
 اجتماعی است(.

 

 نتيجه

های سیاسی معنایی از انقالب که در حوزه سکه نگارش علم جدید بر اسا شدمعلوم 
نامیم، می سیاسیشبهزیرا این معنا که ما آن را انقالب  ؛پذیر نیستامکان ،متداول است

ابل فهم نبوده است، نه توسط پیشروان علم و اساساً در دوران موسوم به انقالب علمی ق
عطوف به قدرت مرو که هاد علم از ایننبر این، ساختار  افزونآنها.  طرفداراننه توسط 

الزام  شد کهی نیست و باز معلوم یهاو اهداف آن نیست، ظرف تحقق چنین انقالب
 پیشینی الزامی، تیمنگاری فلسفی داشکه در تاریخنگاری علم، آنچنانتاریخانقالب برای 

است و با نگارش تاریخی از تحوالت علمی تنافر دارد. لذا به دست گرفتن چنین 
مفهومی از انقالب و رصد تحوالت علمی از این عینک منجر به نگارش تاریخ علم، 

 خواهند، نخواهد شد. که مورخان میآنچنان
نگاری علم وارد ر تاریختوان دتفحص ما نشان داد که معنایی از انقالب علمی را می

کرد که نه الزامی مفهومی از انقالب و در نگارش تحوالت علم وارد کند و نه ما را ملزم 
استقرایی و مطالعه میدانی  طوربهبه داشتن مفهومی فلسفی از علم بکند. در این روش، 

                                                           
1  . Contextualism. 
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 توان در مراجعه بهکنیم. این را میهای علم جدید را معلوم میبارزترین ویژگی
ای از مورخان با محوری گرفتن بعضی از این عده .دریافت تراز اولدانشمندان 

مختصات سعی در کشف تاریخی مبدا تولد علم جدید دارند. مشکل این روش آن 
ای از فرض فلسفی در مورد محوری بودن دستهاست که افزون بر الزام به پیش

 شود. نمیهای علم، منجر به کشف انقالب علمی در تاریخ ویژگی
روشی که توانسته است به کشف تاریخی انقالب دست یابد، مستند به فهم 

های علم در این روش های اساسی در علم است. ویژگیاجتماعی ویژگی -معرفتی
سپس تاریخ های معرفتی. شوند، نه صرفاَ گزارهاجتماعی تلقی می -رخداد یا امر معرفتی

کنیم. حاصل آن طول نمودار زمان معین می تولد آن ویژگی ها را رصد کرده و در
که  شودمشاهده می شانزده تا هجدههای خواهد بود که در مقطعی از زمان، حدود سده

ها از دیگر مقاطع زمانی بیشتر است. این مقطع زمانی را تراکم ظهور و تولد این ویژگی
های رصد یژگینامیم. توجه به این نکته مهم است که غالب ودوره انقالب علمی می

 ؛شده، محتوایی معرفتی دارند که محتمالً تاریخ ظهور آنها در دوره انقالب علمی نیست
نشده  تعیینها اما نباید غفلت کرد که علم امروزی بر اساس محتوای معرفتی آن ویژگی

ها را نباید همان زمان تکوّن محتوای معرفتی مبدا تاریخی ظهور این ویژگی و لذااست 
 نست. آنها دا

های آن، تاریخی طوالنی حتی پیش از دوران باستان به طور مثال ریاضیات و تکنیک
شود، صرف محتوای اما آنچه که در علم امروزی ویژگی ریاضیاتی شمرده می ؛دارند

اینکه ریاضیات  و گرایانه به ریاضیات استبلکه رویکرد واقع ؛معرفتی ریاضی نیست
 باشد.در مورد جهان میقالب واقعی بیان نظریات علمی 

ای از اذعان به این نکته خالی از لطف نیست که این روش مستند به رقیقه
های اساسی علم است. هنگامی که یکی از ویژگیو عنصر دلبخواهی فرض پیش

آوریم، در کیفیت فهم این ویژگی و یا اساساً تعیین جنس این امروزی را به دست می
ما  های اساسی علم است.یکی از ویژگی  *Xل فرض کنید ویژگی مختاریم. به طور مثا

ای و صرفاً گزارهدر صورت نگاه . ببینیم اجتماعی -یا معرفتی را معرفتیآن  مختاریم
تاریخ علم بر اساس نگاه  گیرد که لزوماَشکل می یها، تاریخ علممعرفتی به این ویژگی

سیاسی یا  -را امری معرفتی *X توانترتیب می همیناجتماعی نخواهد بود. به معرفتی 
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. شوداقتصادی فهم کرد که هر کدام منجر به تاریخی متفاوت از علم می -معرفتی
اجتماعی وجود انقالب در تاریخ علم را مشخص  -تحقیقات اخیر با رویکرد معرفتی

های غیر معرفتی نفی کرد. در توان وجود انقالب را بر اساس دیدگاهنمی الذ ؛1اندکرده
اما اصرار ما  ؛گریزی نیست بحثی نداریم ،های علمفرض برای فهم ویژگینکه از پیشای

 .نیستفلسفی  اییا برساخته های علم تفسیرهای فوق از ویژگیبر آن است که تفسیر
گمان تحقیق بر این اساس مبتنی بر دور هرمنوتیکی است. ما از یک فرض، مثالً بی

کنیم، سپس با مطالعه تاریخ علم های علم شروع میاجتماعی از ویژگی -فهم معرفتی
توان توضیحی تاریخی از انسجام علم جدید را بر این مبنا کنیم که آیا میمالحظه می

های علم امروزین به مقدار های ما از ویژگیفرضارائه کرد یا خیر؟ جرح و تعدیل پیش
رویکرد حاصل شده از  توفیقی است که در توضیح انسجام تاریخی علم جدید بر اساس

گوید که در فرض اولیه به ما میآوریم. به این ترتیب پیشفرض به دست میآن پیش
ها تاریخی کدام زمینه را باید در نظر گرفت؛ برای مثال زمینه اجتماعی، مطالعه رویداد

توان به مقدار کافی استناداتی داشت که وقوع تولدی را شود که آیا میسپس مالحظه می
توان توضیحی از رای علم جدید در مقطعی خاص رقم بزنند. در صورت توفیق میب

انسجام علم جدید بر مبنای تولد یا انقالب داشت. این است درک ما از توفیق 
 گرایان در نگارش تاریخ علم بر اساس انقالب.بافت

 

  

                                                           
 Henry, 2008; Dear, 2001برای مثال رجوع شود به  . 4
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