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 سپاسگزاری

ی؛ نخست از همسر و دخترم سپاسگزارم که در طول چند سال گذشته صبوری کررد   پس از حمد اله
 ها را تحمل کردند.و مشکالت و سختی

 بوسم.را می آنهااز پدر و مادر خود و همسرم ممنونم و قدردان زحمات آنها هستم و دست 
حیردری  ین مقردم دانم مراتب قدردانی خود را نسبت به استاد عزیزم دکتر غالمحسر بر خود واجب می

گیرانره  معنای واقعی کلمه برای بند  معلم بود  و هستند و دلسوازنه و البته سختابراز کنم. استادی که به
 مسیر چند سال گذشته را در کنار ایشان گذراندم.

در کنار ایشان الزم است از سه استاد عزیز جناب آقای دکتر علیرضا منصوری، دکتر علیرضا منجمری  
بنرد  در انجرام ایرن     ههای مفیدی که بر گزاری کنم که عالو  بر مشورتزاد  سپاسی معینو دکتر مهد

ند، به عنوان دانشجو، از درس هر یک این عزیزان بهر  بردم. اساتیدی که در کنار هرم ضارای   درساله دا
ر و منزلرت  های آیند  بیشتر نمایان خواهد شرد و قرد  علمی پویا و ضعالی ایجاد کردند که نتایج آن در سال

 گرو  ضلسفه علم و ضناوری پژوهشگا  علوم انسانی و مطالعات ضرهنگی بیش از پیش دانسته خواهد شد.
الحکمره ایشران   ممنونم که در کالس درس نهایهنیز االسالم علی محمدی ام حجتاز دوست گرامی

موار  از گفتگو با ایشان های گذشته هدر ابتدا با مسئله نسبت ما و واقعیت مواجه شدم و در در طول سال
 ام.آموخته

 پایان نیز دوبار  با حمد الهی است و بس...
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 تقدیم 

ای به غایت غامض و آموز فلسفه درباره مسالهاین رساله که نتیجه تالش مبتدیانه یک دانش

پردازند و به کنم به کسانی که به پرسش از نسبت ما و واقعیت میپیچیده است را تقدیم می

 نبال حقیقت در این پرسش هستندد
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 چکیده

با توجره   از واقعیت این رساله به این پرسش پرداخته است که تصویر حلقه وین و پوزیتیویسم منطقی
 پذیری چه بود  است؟و آموز  محوری و مهم آزمونآنها  شناسی خاصبه روش

حرول کررد و گسرترش    شک این آموز  که ضاای علمی و ضلسرفی نیمره اول قررن بیسرتم را مت    بی 
بسیاری در جهان علم و ضلسفه یاضت، برآمد  از نسبتی با واقعیرت برود کره ایرن نسربت چنردان در آ رار        

ها مورد تصریح و تبیین واقع نشرد  اسرت. یرک علرت آن بره چرالش میران ایرن مکترب و          پوزیتیویست
بنردی متراضیزیکی را بره    گردد که گویی هرگونه پرداختن به واقعیت، نحوی صرورت ها باز میمتاضیزیسین

 همرا  خواهد داشت.
-طرضی خود نسبت به دوگانره اینگونه نبود  و اعاای حلقه وین بارها به بی دهد کهآ ار نشان می اما 

با این همه گریرزی  اند؛ ایدئالیسم اشار  داشته-های متاضیزیکی در مواجهه با واقعیت مانند دوگانه رئالیسم
سرم  وییرضت و واقعیت وجود نردارد و پوزیت قعیت و قائل بودن به نسبتی میان معاز دارا بودن تصویری از وا

 منطقی نیز از این قاعد  مستثنا نبود  و در خالل آ ار به این امر پرداخته شد  است.
در این رساله تالش خواهیم کرد تا ضمن بازسازی این مفهوم در اندیشه حلقه وین، به تطورات آن در 

سم منطقی از پیدایش و تثبیت و اوج تا زمانی که مورد آماج انتقادات قرار گرضته و بره  سیر مکتب پوزیتیوی
زعم برخی از محققین به دوران اضول و مرگ رسید بپردازیم. در پایان نیز پیشرنهاداتی بررای دو خروانش    

پژوهشری  ها موضوع متفاوت از این مکتب در موضوع واقعیت و واقعیت علمی ارائه نماییم که این خوانش
 تواند تصویری متفاوت از حلقه وین ارائه نماید.دیگر خواهد بود و می

بندی است به نحوی که تطورات ویتگنشرتاین  خوانش اول در سنت ضکری ضلسفی غرب قابل صورت
ایرن خروانش بره    به عنوان چهارچوب نظری بررسی تغییرات پوزیتیویسم منطقی مورد بررسی قرار گیرد. 

 ترأ یر امرا   نشتاین اول دچار چرالش نخواهرد برود؛   پذیری حلقه وین از ویتگتأ یرا بات  برای لحاظ شواهد
توان از بود که می ویتگنشتاین دوم بر تغییرات بنیادین اندیشمندان حلقه به ویژ  کارنپ، امر بدیعی خواهد

 کرد. از پیدایش تا اضول از آن یاد خوانشی ویتگنشتاینی از حلقه وین؛ به عنوان کل این پروژ 
خوانش دوم در سنت ضکری ضلسفی جهان اسالم معنادار است. به نحوی که بتوان نسبت پوزیتیویسم 

شناسری  )کارنرپ( را برا معرضرت    گرایی منطقیماخ( تا تجربهتا  کنتازسم ییو)پوزیت از دوران کالسیک آن
تالضراتی وجرود دارد کره    هرا و اخ را که میان این دو سنت شباهتاسالمی مورد بازبینی قرار داد. چ ضلسفه

نمرایی علرم و صرد     شناسی آن که به کاشفیت و واقعرابطه میان مکتب ضلسفه اسالمی و بخش معرضت
های پایانی آن را دچار اعوجاج کرد  است. شاید منطقی و نسخهرتطابقی باور دارد با پوزیتیویسم کالسیک
در سنت ضکری بومی ما در نسبت با سنت ضکری  گذارتأ یردار و بازسازی این نسبت بتواند اعوجاجی ریشه

 تر نماید.ضلسفی غرب را کمی روشن
کارنرپ،  رودولر   شرلیک، نظریره معرضرت،    مروریس  پذیری، واقعیت، ویتگنشتاین، آزمون :هاکلیدواژ 

 های زبانیچهارچوب
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 پژوهش مسئلهبیان  .1

توان گفتت  طور کلی میهباشد. بمفهوم واقعیت در فلسفه علم دارای اهمیت بنیادین و محورین می

هتای علمتی و جهتانی    روی مکاتب فلسفه علم، ارتباط میان نظریه ترین مسائل پیشکی از اصلیکه ی

های علمی را داریم که ستاخته بشتر   ها باید با آن تطبیق یابند. یعنی از طرفی نظریهاست که آن نظریه

هتا  آن نظریهپایان قرار دارند؛ از طرفی دیگر جهانی داریم که هستند و در معرض تغییر و تحوالت بی

قوانین حاکم بر آن ثابتت باشتند. از ایتن رو یکتی از      داریمباید با آن مطابقت کنند. جهانی که انتظار 

 : ارتباط میان این دو اقلیم چیست؟های فلسفه علم این استین پرسشترمهم

-شناسی و ستخن هستیتلقی رایج آن است که صحبت درباره جهان مستقل از ما مربوط به حوزه 

نه اختصاص شناسی متعلق است. اما بخش مهمی از فلسفه علم ها به حوزه معرفتن درباره نظریهگفت

پردازد که مکاتتب گونتاگون   هایی میبه بررسی روششناسی و نه معرفت شناسی دارد؛ بلکه به هستی

ه میتزان  توان تشخیص داد که کدام نظریه و به چکارگیری آنها میهفلسفه علم معتقدند که به واسطه ب

و البتته تتا حتدودی بته      شناستی ها به حتوزه روش به واقعیت نزدیک است. نقد و ارزیابی این روش

 . دارد تعلق معرفت شناسی

صتورت جداگانته متورد    هبت  شناسی(شناسی و روششناسی، معرفت)هستی عرصهمعموال این سه 

بلکه فهتم   ؛هم مرتبط است هنها باما نگارنده معتقد است که این سه حوزه نه ت ؛دنگیربررسی قرار می

، کامال مرتبط بته مواضتآ آن مکتتب در دو    هایک از این عرصهمدعیات هر مکتب فلسفه علم در هر 

در یکتی از ایتن    انتد، های کته داشتت  دیگر است. هر یک از مکاتب فلسفه علم نسبت به پتروژه عرصه 

ها شرایط، ویژگی ها ازن میان پوزیتیویستاند. در ایمل پرداختهأهای دیگر به تعرصهها بیش از عرصه

دارای آرای چنتدانی در   منطقتی  شود که پوزیتیویستم اهمیت خاصی برخوردارند. معموال گمان می و

شناسانه است. امتا آمتوزه ایتن    شناسانه و روشناختی نیست و مواضعش بیشتر معرفتشحوزه هستی

-تحقیتق  همچتون  شناستی ختاص آن  و روش هاشناختی پوزیتیوسترساله این است که آرای معرفت

طور صتری   هها بشناسی خاصی است که گرچه پوزیتیویستهستییا برآمده از  کنندهتعریف ت  پذیری
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-شتناختی و روش آرای معرفتت  هتا در گر آنشناسی همواره هتدایت اما این هستی ؛اندآن را بیان نکرده

 شان بوده است. شناختی

تترین  هتا، مهتم  پوزیتیویستت  شناختیو معرفت شناختیی آرای روشبا بررساین رساله سعی دارد 

شتناختی و  دست آورد و نشان دهد که چگونه در پس آرای معرفتت هشناختی آنان را بمقومات هستی

شناسی پوزیتیویستم  شناسی و روششناسی منسجمی وجود دارد که معرفتشناختی آنان، هستیروش

 است.یدی آن یعنی واقعیت شناسی و مفهوم کلدر گرو آن هستی

 پژوهش و اهداف ضرورت .2

ای مهم و مسئلهآن بر تعریف و ماهیت علم،  تأثیرتطور مفهوم واقعیت علمی در مکاتب مختلف و 

کلیدی در فلسفه علم است. عالوه بر تعریف و ماهیت علم، هدف علم و مفهوم روش علمتی نیتز بتا    

شود. لذا پرداختن به مفهوم واقعیت علمی و نیادی میتغییر رویکرد ما به واقعیت دستخوش تغییرات ب

که هر یک تتالش   ت  شناسی این مکاتب هستندکه جزوی از هستی ــتغییرات آن در مکاتب فلسفه علم 

علمی، تعریفی از علم ارائه نموده و روش مدنظر خود را مبتنی بتر   کردند در ضمن پرداختن به روش

 یابد.ضرورت و اهمیت می بندی کنند،تعریف خود از علم صورت

تواند از همین زاویه و منظر متورد توجته   بررسی و ارزیابی واقعیت علمی نزد پوزیتیویستها نیز می

قرار گرفته و عالوه بر این، ارائه هرگونه تعریفی جدید از ماهیت علم نیز به مفهتوم متا از واقعیتت و    

-تواند بررسی انتقادی نسبت به یکی از مهتم نسبت ما و واقعیت ربط وثیقی دارد. لذا این پژوهش می

ارائه برای ایضاح مفهوم واقعیت علمی  هم و پیشنهاداتی داشتهترین مکاتب فلسفه علم در قرن بیستم 

 .دهد

عالوه بر این، موضوع پژوهش حاضر در جامعه ما از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیترا تلقتی   

چه علوم تجربی و چه علوم انستانی   -های معرفتیر حوزهرایج از علم در عموم جامعه و حتی در اکث

ها در کشور مبتنی بتر چنتین   از سیاستگذاری یتلقی پوزیتیویستی است. از این رو بسیار -و اجتماعی

هایی در جهت رشتد و  آمدی چنین سیاستاز دالیل ناکار گیرد و همین یکیاز علم انجام می ایتلقی

نه موافقان سرسخت پوزیتیویسم و نه مخالفان رسد به نظر میالبته د؛ باشتوسعه علمی در جامعه ما می

لتذا   اند؛پروپاقرص آن، درک عمیقی از موقف ظهور این مکتب در سنت علمی و فلسفی غرب نداشته

ای و کنند. لذا بتازخوانی یکتی از مستائل ریشته    یید یا رد مییک قرائت بومی و خودی از آن را تأهر 

مایی از این تصور نادقیق را نمایان سازد و ما را نتواند تب فلسفه علمی میکاین مترین آموزه محوری

معتبرتر نزدیک نماید. چرا که مخالفت تام و تمام با این سنت فلسفه علمی کته  به موافقت و مخالفتی 

ن گرهی از مشکالت فکری آامری سهل است و نه موافقت دربست با  ،ربط وثیقی با علم جدید یافته
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گشاید. شاید اساساً موافقت و مخالفت تام و تمام متا بتا مکتبتی کته در نستبتی      عملی جامعه ما میو 

خاص با تحوالت غرب جدید پدیدار شده است چندان وجهی نداشته باشد و ایتن برقتراری نستبت    

ت. نادرست از ابتدا منجر به اعوجاجاتی در نهاد علم و ساختار دانشگاه و حتی حوزه در ایران شده اس

یافتگی و پذیرشی که نستبت  که رسمیتهای مهم و قابل بررسی در این مسیر این است یکی از فرض

ارتباط با قراتبی نباشد که میان ایتن نگترش بتا    امعه علمی کشور ما وجود دارد، بیبه این مکتب در ج

یری ختواهیم  گفرض در فصل نتیجه به این) شناسی فلسفه اسالمی وجود داردتلقی نادقیقی از معرفت

 .پرداخت(

-آرای معرفتبستری که شناختی مکتب پوزیتیویسم از لذا این پژوهش با استخراج مقومات هستی

واقعیت در معنای عام و واقعیت علمی ا بیان شده است، قصد دارد مفهوم آنه شناختیشناختی و روش

 را بازسازی نماید. 

بخشیدن گیری دو طرح برای امتدادنتیجه ش خواهد شد تا در بخشعالوه بر این هدف اصلی، تال

به این رساله پیشنهاد گردد. طرح اول در ادامه فرآیند بازخوانی و بازسازی مکتب پوزیتیویسم بتوده و  

( در 0151-61تتا   0101-11اختصاص به خوانشی ویتگنشتاینی از تطورات حلقه وین )از ابتدا یعنی 

 ه این مکتب خواهد شد.شناساننسبت با مفهوم واقعیت و تصویر هستی

دینی در ایران معاصر مرتبط خواهتد   ملی درباره چالش علم و دین و تعبیر علمأبه تنیز طرح دوم  

دینی، چالش میان  ان علم و دین و علمبرانگیز در نسبت میئل بسیار چالشبود. از آنجا که یکی از مسا

دینی  فرضسالمی( با دو مقوله ورود پیششناسی فلسفه اکاشفیت در معرفت مسئله)و  نمایی علمواقآ

بته ایتن مقولته و     دینی در جهان واقآ است، لذا پترداختن  های علمپذیری گزارهبه متن علم و آزمون

هتای منطقتی   شدن با آن پتس از بازستازی مفهتوم واقعیتت از منظتر پوزیتیوستت      تالش برای مواجه

 پیچیدگی بیشتری خواهد یافت.

دینی در ایران معاصر و به ویژه پس از انقالب  پردازان علملش از سوی ایدهرسد این چابه نظر می

شده است. به نحوی که گویی بته راحتتی    عبورن آاسالمی هنوز جدی تلقی نشده و به اهمال از کنار 

ها را در متن دین دخالت داد و از سویی بر صدق بر مبنای کاشفیت نیز به سهولت فرضتوان پیشمی

  مصر ماند!

ها در بحث علتم و دیتن   ترین پرسشترین و اصیلنسبت معرفت و واقعیت همچنان یکی از اصلی

-جدید که قصتد تحلیتل رفتتار علتم    باشد و لذا فهم از تطورات این مفهوم در مکاتب فلسفه علم می

 برای ما خواهد بود.  یهاینه دانشمندان علوم جدید را داشته است، حاوی بصیرتورزا
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 و پیشینه پژوهش هایهمسائل و فرض .3

 االت اصلی این رساله عبارتند از:ؤس

فیلستوفانی کته    یمفهوم واقعیت از منظر مکتب پوزیتیویسم با توجه بته آرا  .0

 شوند، چیست؟ذیل نام حلقه وین شناخته می

گیری این تلقی از واقعیتت چیستت و ایتن مفهتوم چته      ریشه و علل شکل .1

 ت؟ها داشته استطوراتی را نزد پوزیتیویست

 بندی است:چنین قابل صورتهای اصلی نیز اینفرضیه

رغتم  گرایتی منطقتی، علتی   واقعیت در مکتب پوزیتیویسم منطقتی و تجربته   .0

شتود. هتر چنتد    ختتم نمتی  « جهان مستقل از ما»گرایی خام، به نفی گرفتن از واقآفاصله

به شکلی که اما این به معنای نفی جهان خارج  ؛های حسی مبتنی استشناخت ما بر داده

 شود، نیست. می مطرحگرایانه در رویکردهای نسبی

ویتگنشتاین  یها از مفهوم واقعیت، ربط وثیقی به آراطرز تلقی پوزیتیویست .1

هتای متاخ   اول دارد. عالوه بر این تحوالت در حوزه منطق توسط راسل و فرگه و تالش

اجتماعی تاریخی خاص اروپا توان به شرایط ثر بوده است. در کنار این عوامل، میؤنیز م

نیتز   و نحوه تکوّن حلقه وین در آن برهه از تاریخ اروپا و تحوالت علمتی و فلستفی آن  

 پرداخت.

 (درباره پوزیتیویسم )مروری بر آثار پیشینه پژوهش.4

حلقته ویتن منتشتر و    مکتتب پوزیتیویستم منطقتی و    بتا  کتابها و مقاالت بسیاری در رابطه تاکنون 

. در شتود و همچنان نیتز برگتزار متی    شده استبرگزار  آنها یعددی برای بررسی آراهای متکنفرانس

پوزیتیویسم منطقی ارائه  شده است. مترور ایتن آثتار، تکترار و      لب این آثار، گزارش استانداری ازاغ

 این کتابها و مقاالت، برخی از آنها بتیش از میان دهد. در شباهت زیاد این آثار به یکدیگر را نشان می

توان آنهتا را آثتاری کالستیک در معرفتی     سایرین مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته و به نحوی می

حلقه وین و پوزیتیویسم منطقی دانست. در میان این آثار برخی توسط خود اعضای حلقه وین نوشته 

ت و زبتان، حقیقت  "و  "پوزیتیویستم منطقتی  "توان مانیفست حلقه وین و یتا دو کتتاب   که می اندشده

را نام برد و برخی دیگر مانند مقاله معروف پاسمور که کارل پوپر آن را یکتی از   (ای.جی.ایر) "منطق

ست که قرابتتی  بهترین متون در معرفی پوزیتیویسم منطقی دانسته است توسط فیلسوفانی نوشته شده ا

 اند.  با حلقه وین نداشته
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بته   است تا با مرور اغلب آثتار منتشرشتده تتا    المعارف فلسفی دانشگاه استنفورد تالش کرده هدائر

گزارشی جامآ نسبت به پوزیتیویسم منطقی در مدخل حلقه وین ارائه کند. این گزارش کته در   امروز

شتود.  روزرسانی متی تی جزئی در این دائره المعارف بهتنظیم شده است هرساله با اصالحا 1116سال 

 تنظیم شده است. (1انجمن جهانی تاریخ فلسفه علمیس ئر)0این گزارش توسط پروفسور توماس یوبل

بته   ،ج آثاری از این دست، پتس از مقدمته  در گزارش تنظیمی دائره المعارف استنفورد به سبک رای

ل اساسی حلقه وین پرداخته شده است. در ادامته بته چنتد دکتترین     راد، فعالیتها و دورنمایی از اصواف

هتای  نقد متافیزیک، تمایز میان گزاره پذیری ونها مانند آزمونده در رابطه با آشو نقدهای مطرح اصلی

 پرداخته شده است. گرایی یا مبناگرایی و ...لیفی و تحلیلی، تقلیلأت

بیش از صد اثر در معرفی پوزیتیویستم منطقتی کته توستط      شناسی این گزارش نیزدر بخش کتاب

کنار لیستی که توسط موسسه حلقته   جمآ آوری و در ،اعضای حلقه وین و دیگران نوشته شده است

 روند.ها در این موضوع به شمار میشناسی، بهترین کتابنظیم شدهوین در دانشگاه وین اتریش ت

کته  اما نکته مشترک در میان اغلب آثار منتشرشتده در رابطته بتا پوزیتیویستم منطقتی ایتن استت        

کنند. اما یافته معرفی میای پایانا پروژهرویکردی مشابه در مواجهه با پوزیتیویسم منطقی داشته و آن ر

در دهه پایانی قرن بیستم، آثاری منتشر شد که دغدغه مشتترک آنهتا، بتازخوانی مکتتب پوزیتیویستم      

 منطقی با رویکردی متفاوت از رویه رایج بود. 

امتا  آغاز قرن بیستم پدیدار شد، در فاصله زمانی کوتاه فراگیر و سپس افول کرد.  این مکتب که در

رغم نگاه فیلسوفان به ایتن مکتتب،   دهد که علیبازخوانی مجدد آراء اندیشمندان حلقه وین نشان می

-تجربه"مختلف و در غالب های در رشته   باورهای کلیدی آن در فعالیتهای روزمره علمی دانشمندان

 جریان دارد. "1گرایی منطقیتجربه"یا  "3گرایی منسجم

هتایی کته موسسته    توان به کتابزخوانی آراء حلقه وین را داشتند، میاز جمله آثاری که دغدغه با

حلقه وین و تجربه گرایتی   "اشاره نمود. کتاب  ،حلقه وین، وابسته به دانشگاه وین منتشر کرده است
هتا،  حلقته ویتن؛ مطالعتاتی دربتاره ریشته     "و همچنین  "5منطقی؛ بازخوانی مجدد و چشم انداز آینده

های موضوعی که برای اعضای حلقه وین مانند در کنار یادنامه "6گرایی منطقیبهپیشرفت و نفوذ تجر

ارائته   آثار استت. رویکترد کلتی ایتن موسسته      از جمله این ،تنظیم شده کارنپ، نویرات، وایزمن و ...

 گرایی منطقی است. دادن استمرار آن در قالب تجربهمتفاوت از آراء حلقه وین و نشان تصویری

                                                           
1  Thomas Uebel 

2 The International Society for the History of the Philosophy of Science 

3 . Consistent Empiricism 

4 . Logical Empiricism 

5 . The Vienna Circle and Logical Empiricism: Re-evaluation and Future Perspectives 

6 . The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism 
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( دو اثتر مهتم بتا دغدغته بتازنگری در آراء      0111و  0116) ایتن، در پایتان قترن بیستتم    عالوه بر 

مهمتی در   تتأثیر که هر دو ستهم  ت های مینه سوتا و کمبریج  های منطقی از سوی دانشگاهپوزیتیویست

-گیری آن به مجموعته نشستت  های شکلمنتشر شد. اثر نخست که زمینهت فلسفه علم داشته و دارند  

-سوتا و زیرنظر هربرت فیگل از اعضای اصلی حلقه وین بتازمی در دانشگاه مینه 0113کتبر هایی در ا

و آلتن   1بتا تتالش رونالتد گتی یتر      0116در سال  "0گرایی منطقیهای تجربهریشه"گشت، با عنوان 

مجموعته مقتاالتی استت کته از زوایتای مختلتف بته بررستی         ؛ ایتن کتتاب   منتشر شد 3ریچاردسون

در آمریکا رواج  گرایی منطقی که توسط کارنپ وخر آن یعنی تجربهأی و به نسخه متپوزیتیویسم منطق

پردازد. کتاب دوم نیز توسط یکی از نویسندگان همکار در اثر نخست یعنتی مایکتل   یافت می بیشتری

منتشر شد که با انسجام بیشتری به بازخوانی آراء "5بازنگری در پوزیتیویسم منطقی"با عنوان  1فریدمن

 پردازد. ها از این مکتب میدادن بدفهمیها و نشانوزیتیویستپ

بته   6میراث پوزیتیویسم منطقیانتشارات جان هاپکینز نیز در کتابی با عنوان  ،در کنار دو اثر مذکور

کنتد براستاس قرائتت هربترت فیگتل،      ریشه و روح پوزیتیویسم منطقی پرداخته استت و تتالش متی   

 م منطقی ارائه کند.تصویری متفاوت از پوزیتیویس

کننتد و بته لحتا     های پوزیتیویسم مسیرهای متفتاوت را طتی متی   در بازخوانی ریشهآثار منتشره 

یر های پوزیتیویسم گیساختاری و حتی اهداف مدنظر پدیدآورندگان نیز متفاوت هستند. کتاب ریشه

گرایتی منطقتی   جربته ها، قصد دارد تصویری از چهتارچوب ت و ریچاردسون بیش از توجه به بدفهمی

دادن نقاط اتصال این مکتتب  هد و به نحوی تالش نماید با نشانهای آن ارائه دمبتنی بر مبانی و ریشه

 به هیوم و کنت، قرائت امروزین را قابل دفاع و دارای پشتوانه های محکم نشان دهد. 

یراستار اغلتب آثتار   فردریش استادلر که مدیر موسسه حلقه وین دانشگاه اتریش و نویسنده و یا و

-یر و ریچاردستون را در کتتاب  ای مشابه با گیرابطه با آراء حلقه وین است نیز رویه این موسسه در

ارزش کتار فریتدمن در نتتایج    کند. اما فریدمن رویه متفتاوتی دارد.  های منتشره این موسسه دنبال می

آور را به خواننتدگانش   شگفت  دو نتیجه گیرد. به طور کلى او ىاى است که او از این برنامه م متهورانه

گرایتى ستنتى    در نقاط بسیار حساسى تمایزاتى دقیق با تجربته  کند: اوالً پوزیتیویسم منطقى مى معرفى

علتم و    سیارى از آراى جالب توجته فالستفه  ب  گیرد؛ ثانیا ریشه رایى فاصله مىگ از تجربه دارد و بعضاً

                                                           
1 . Origins of Logical Empiricism 

2 . Ronald N.Giere  

3  .Alan W.Richrdson 

4  .Michael  Friedman  

5 Reconsidering Logical Positivism 
6 . The Legacy of Logical Positivism 
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وین   شود در آراى اعضاى حلقه ن را مىطور خاص کواین و کوهتحلیلىِ پساپوزیتیویست )به   فالسفه

توانتد حتاوی   (. روشتن استت کته دعتاوی فریتدمن متی      0361)نسرین؛  و به خصوص کارنپ یافت

 ها باشدپیشنهادات مهمی برای مرور جدی و عمیق آثار پوزیتیویست

ا مرگ پوزیتیویسم منطقی اما با وجود آثاری که به عنوان نمونه نام برده شد، همچنان از شکست ی 

هتا شتاهد هستتیم. اساستا     ها، مقاالت و سخنرانیشود و این عبارت را در کتابمکررا سخن گفته می

اعالم شکست برای یک مکتب امری غیرمرسوم است. اینکه بتوان مکتبی را مترده یتا زنتده دانستت،     

مکاتتب  درباره مسائل اساسی همچنان  0،شدن یا از مد افتادگیسوخچندان رایج نیست و علی رغم من

گیرد و حتی این امکان وجود دارد که در گذر زمان، دوباره برخی منسوخ بحث و بررسی صورت می

 (.Cohen, 1980, p: 141) مکاتب مورد توجه فیلسوفان قرار گیرند

، علی رغم نقش مهتم  کید و تکرار شکست پروژه فیلسوفان حلقه وینأاما در مورد پوزیتیویسم، ت 

های علم جدید در ابتدای قترن بیستتم، تعجتب برانگیتز استت.      کردن فلسفه با پیشرفتها در همراهآن

 کند:آمیز در کتاب خود مطرح میرا با بیان طعن مسئلهمایکل فریدمن این 

هتا و   کتردن شکستت  ها در قبال این مکتب، عیتان  یلسوفف  گرش غالب این بوده است که وظیفهن

شتود   تر متى وین بیش  تاریخى ما با دوران اوج حلقه  هر چقدر هم فاصله طاهاى آن است.برشمردن خ

گیرد؛ به طورى که پوزیتیویسم منطقتى بته    ترى به خود مى انگارانه تر و ساده این نگرش شکل افراطى

پتذیرىِ معنتا و    بودن به اصتل تحقیتق  لئت که با چند عبارت ساده )نظیر قاصورت مکتبى درآمده اس

هتاى   مولّد نظریته »هاى منطقى  شود. این نحوه نگرش به آراى پوزیتیویست عرفى مىطرد متافیزیک( م

 «ها و اهداف فلسفى حقیقى جنتبش پوزیتیویستتى شتد    ها، انگیزه اى در مورد ریشه کننده بسیار گمراه

 (Fridman, 1999, p:2)به نقل از  110، ص:0361)نسرین، 

کننتده و جتدی   قد به سهمی تعیتین تمع ی منطقیگرایهای تجربهریشهسون در مقدمه کتاب ریچارد

 او بیان می کند که: ،ها در تاریخ فلسفه علم استبرای پوزیتیویست

-مبالغه آمیز نخواهد بود اگر ادعا کنیم که فلسفه علم به عنوان یتک دیستیپلین مجتزا از معرفتت     

داشت. همتین دلیتل   خر پوزیتیویسم منطقی( وجود نمیأ)نسخه مت گرایی منطقیشناسی، بدون تجربه

گرفتن اینکه آن را وژه عالقه نشان دهند، بدون درنظربه تنهایی کافی است تا فیلسوفان علم به این پر

 (. Giere, Richardson, 1998,P:1) یا ناقص بدانند در انتهای مسیر

مترده   ،به عنوان یک جنتبش برای همیشه پاسمور اعالم کرد که پوزیتیویسم منطقی  0166در سال 

-ن زمان هنوز کارنپ زنده بتود و فعالیتت  آچون در  ؛ست. این بیان او با مخالفت بسیاری مواجه شدا

                                                           
1 . Unfashionable 
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-ش فلسفی مرده است اما میراث بتاقی این بود که این جنب های جدی داشت. اما منظور پاسمور دقیقاً

ود و همچنتان  همچنان زنده بت  ،نامیدمی "روح الهام گرفته از حلقه وین"مانده از آن که پاسمور آن را 

تواننتد  نیز بخشی از فلسفه علم معاصر است. در ایاالت متحده آمریکا بسیاری از فیلسوفان علتم متی  

  ات میراث حلقه وین است.تأثیرد و این نشانه دیگری از دودمان خود را تا رایشنباخ ردیابی کنن

بگوینتد و یتا    شناستی علتم و ستاختار آن ستخن    خواهند درباره روشهنوز بسیاری هستند که می

بسیاری قصد نوآوری مفهومی در تعریف علم و بسط منطق و ریاضی دارند و یا مهمتر از همه اینکته  

همته ایتن    ... اصالحات فکری و اجتمتاعی ایجتاد کننتد    ،هستند کسانی که می خواهند از طریق علم

قی بسیار مبالغه آمیز گرایی منطگفتن از مرگ پوزیتیویسم منطقی یا تجربهدهد که سخنموارد نشان می

 (.Creath,2011) است

مرور آثار مرتبط با پوزیتیویسم منطقی و به ویژه آثاری که دغدغه بازخوانی دارند و خالف جریان 

رایج، به مرگ یا شکست پوزیتیویسم اعتقاد ندارند، ارائه تصتویری فراگیتر و متورد اجمتاع از زمینته      

بته عبتارت دیگتر،     ستازد. یتیویسم منطقی را دشوار متی تب پوزصول اساسی مکاها و شهتاریخی و ری

چالش پیش روی پژوهش پیرامون پوزیتیویسم منطقی، وجود رویکردهای متضاد دربتاره ایتن مکتتب    

فهمتی  جاج و پژوهشگر را با بتدفهمی و کتج  تواند پژوهش را دچار اعواست که بی توجهی به آن می

ال پیش روی ما خواهد بود کته چترا تتا    همواره این سؤسی و مرور آثار نیز مواجه نماید. در حین برر

چترا چنتین سرنوشتتی بترای     این حد اختتالف در فهتم پوزیتیویستم منطقتی وجتود داشتته استت؟        

ت یا مرگ رقم خورد؟ آیا موارد مشابه دیگتری نیتز وجتود    یویسم منطقی از تولد تا اعالم شکسپوزیت

 ال و تا این حد متضاد شود؟ های رادیکداشته است که یک مکتب علمی دچار قضاوت

در اینجا الزم است به این نکته اشاره کنیم که هدف این رساله بازخوانی جامآ مکتب پوزیتیویسم 

-منطقی نیست و تنها قصد دارد به مفهوم کلیدی واقعیت بپردازد و از این رهگذر، تالش کند تا هستی

زمینته ذهنتی   اصتلی ایتن استت کته پتس      نماید. پرسش شناسی مستتر در آراء حلقه وین را بازسازی

یعنتی مفهتوم واقعیتت نتزد     )که با تمرکتز بتر موضتوع رستاله      چه بوده است پوزیتیویستهای منطقی

و  مستئله تتر بته   شده در این رابطه داشته باشیم و جزئیم منطقی( مروری هم بر آثار منتشرپوزیتیویس

نمودن اسامی کتاب ها و مقاالت کمتک  وشن است که لیستآراء مطرح شده در رابطه با آن بنگریم. ر

در رابطه تاکنون چندانی نخواهد کرد و هدف از نگارش پیشینه پژوهش، مرور آراء و نظراتی است که 

 با موضوع تحقیق مطرح شده است. 
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 های متافیزیکیای متفاوت از دوگانهشناسی حلقه وین؛ پروژههستی.5

کشد که نستبت ایتن رستاله و بررستی مفهتوم      پیش میرا  مسئلهشناسی این استفاده از واژه هستی

-هتایی ماننتد رئالیستتم و آنتتی    گانته هایی میان دوواقعیت علمی از منظر پوزیتیویسم منطقی با چالش

 رئالیسم اعم از ایدئالیسم، ابزارگرایی یا پدیدارشناسی و ... چیست؟ 

مفتاهیمی ظتاهراً    و ستائل ی بحتث رئالیستم، م  هرچند در مسائل و مفاهیم مورد بررسی در قلمرو

ز ؛ اما نکته مهم و حتائ شناسی پوزیتیویسم منطقی وجود خواهد داشتمشترک با قلمروی بحث هستی

شناستی و  بتودن نتوعی هستتی   این مکتب به مقوله واقعیت و دارااهمیت این است که اساساً پرداختن 

یدئالیسم است. در فصول آینتده  بندی متافیزیکی در قالب رئالیسم یا اتصور از واقآ، بیرون از صورت

ودولتف کارنتپ بته عنتوان دو تتن از      و ر واهیم پرداخت که چگونه موریس شلیکبه این موضوع خ

های متورد چتالش در   اند که گزارهتوضی  دادهثرترین اعضای حلقه وین به این مهم اشاره داشته و مؤ

بته   ،هتا یکی از طرفین این دوگانته  های متافیزیکی به نحوی است که هرگونه جانبداری ازاین دوگانه

بنتدی  جهه بتا واقعیتت و صتورت   گونه موامعنای غلتیدن در بازی متافیزیک خواهد بود. لذا اصل این

پردازند از منظر پوزیتیویسم منطقی محل نها میآهستی از حیث وجود داشتن  یهایی که به اشیاگزاره

ات و خصوصیات شخصیه افراد و مصتادیق،  صند که حذف مشخمناقشه است و آنها بر این باور هست

بلکه اساساً چیزی درباره جهان به متا   ؛رساندما را به یک وجه عام یعنی حیث وجود داشتن اشیا نمی

 گوید.نمی

 ،طرفى فلسفى چندان جدى گرفته نشده است چرا این بى ال کهؤمایکل فریدمن در پاسخ به این س

 معتقد است:

شتناختى، نگترش    تعهد هستتى و عدمطرفى فلسفى  در وجود این بىکردن راى تردیدعلت اصلى ب

گرایى رادیکال یا تأییدگرایى بنا شتده استت. از    هاست که بر مبناى تجربه متافیزیکى پوزیتیویستضد

طرفتى فلستفى تتوان     ت( بر این باور بودند که این بتى ایک طرف بعضى از اعضاى حلقه )نظیر نویر

تعهتد  مفسران پوزیتیویسم منطقى این عتدم از طرف دیگر شارحان و  ؛دطرد عناصر متافیزیکى را ندار

نگرفته یتا بستط   دانستند و چندان آن را جدى  گرایى سنتى مى هاى تجربه فلسفى را در تضاد با آموزه

کند که بختش بزرگتى از مناقشتات و     که دستگاه ساختى کارنپ فرصتى را فراهم مىاند؛ حال آن نداده

گرایى ستنتى کته    شناسى و متافیزیک سنتى را کنار گذاشت. برخالف تجربه فتمعر  نشدهحث حلمبا

ذهن( و نظایر آن،   ها )در فلسفه ایان و فیزیکالیستگر ها، دوگانه گرایان و ایدئالیست در مناقشات واقآ

ستاختى، هتر دو طترف مناقشته را متتهم بته         کنتد، نظریته   گیترى متى   طرفین موضتآ  به نفآ یکى از

نماید. از نظر کارنپ بسیارى از مفاهیمى کته در ایتن مناقشتات وارد     درست مسئله مىبندى نا صورت

دستگاه ساختى قابل ساخت نیستند و به این ترتیب، کتاربرد آنهتا     شوند )نظیر واقعیت(، به وسیله ىم
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هتا   گرایان و ایدئالیستت  شود. بنابراین در نگاه کارنپ واقآ منجر به ساخت قضایاى اصیل فلسفى نمى

 (101، ص: 0361نسرین، ) داز این جهت هر دو بر خطا هستن

ال اساسی این است که واقعیت از منظر پوزیتیویسم منطقی چیستت؟ ایتن کلمته بتا چته      ؤحال س

ها از واقعیت، الزم است که چته  مترداف یا مرتبط است و برای فهم تصویر پوزیتیویست یاصطالحات

االت در فصتول آینتده بته ایتن ستؤ      ؟ن تصویر شکل بگیردیگر نهاد تا ایقطعات مفهومی را کنار یکد

 خواهیم پرداخت

 روش پژوهش .6

تحلیلی بوده است. به نحوی که با مطالعه آثاری که در دستیابی تش روشی توصیفیروش این پژوه

منطقی راهگشا بودند، به آثار درجه اول رستیده و ضتمن مطالعته     مسبه نقشه پژوهش درباره پوزیتیوی

بنتدی شتد. در ادامته    صتورت  ،آوردر کلی رساله و مسیری که شواهد موید تز را فراهم میآنها ساختا

ها برای بازسازی مفهوم واقعیت از منظر این مکتب فلسفی با تکیه بر نقاط عطف آن و وری دادهآگرد

 های محوری در این نقاط به نحوی توصیفی دنبال شد.شخصیت

بتا   ها پرداخته و تتالش شتد تتا تتز    پایانی، به تحلیل داده گیریدر نهایت نیز در هر فصل و نتیجه

 پژوهش تبیین گردد.های ها و یافتهاتکای به داده


