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 چکیده

اند. در مفهوم انقالب علمی تردیدهای فراوانی کرده ۀمورخان امروزه علم در بار
می در نزد کوهن و بررسی دو چالش مهم این مقاله به بررسی مفهوم انقالب عل

انقالب برای  ۀپردازیم. چالش اول ناظر به ناآشنا بودن مقولنگاری علم میتاریخ
ش دوم مبهم بودن معیارهای تشخیص انقالب لبازیگران قرن هفدهم است. چا

طبیعی قرن هفدهم  ۀانقالب در مورد تحول اساسی در فلسف ۀاست. واژ
رسد که سازد. با وجود این به نظر مینگاران را برآورده نمیمعیارهای تاریخ

 .ای مفید در بیان تحوالت قرن هفدهم استفاده کرداستعاره ۀاز آن به مثاب انبتو

 نگاری، کوهن.پارادایم، تاریخانقالب علمی،  ها:واژهکلید
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 مقدمه
متفکران پست مدرن به مورخان بود. شعار ایشان  ۀهای آخر قرن بیستم، شاهد حملدهه

هایی برای گویند و نه مورخان مجهز به روشنه حقایق تاریخی از خود سخن می :این بود
این گذشته مستقل از بازسازی مورخان وجود ندارد.  بر عینی تاریخ هستند. بنا ۀمطالع

شده توسط مورخانی که مسیرهای مجازی طراحی از طریق ما با وقایع تاریخی به جز 
 چندانی نداریم ، ارتباطدهندایدیولوژی خود را در روایت از گذشته دخالت می

. اگر چنین باشد تاریخ به نوعی تالش (3، ص1999 2؛ جِنْکینز،1997 1اسلو،)مون
 بازدوی رنگ می ۀگردد که در آن تمایز میان مورخ و موضوع مورد مطالعادبی تبدیل می

 .(6-4، ص2003اسلو، )مون

امروزه دیگر چنین بدبینی افراطی در مورد علم تاریخ وجود ندارد. تبدیل تاریخ به 
 کندمی را ذبح نگاریتاریخبرد و را از بین می نقد ادبی و تحلیل گفتمان، تمامیت آن

 (.1996 3)ویندشاتل،

 .مورخان پرهیز از طرح و روایت کالن از تاریخ است بیشتر با وجود این گرایشِ
انقالب علمی یکی از عناصر مهم روایت کالن تاریخ است که امروزه مورخان علم به آن 

نگرند. دیگر در میان ایشان در اینکه اتفاقی یکتا و منحصر به فرد در تردید می ۀبا دید
 را با نام انقالب علمی توصیف طبیعی قرن هفدهم رخ داده باشد که بتوان آن ۀفلسف

لم تاریخ عان رد. این تردید به جایی رسیده است که ویراستارکرد، اجماعی وجود ندا
( را عامدانه از کتاب the scientific revolutionترکیب انقالب علمی ) مبریجک

  نویسند:حدف کرده و می

ز اجزای هشتاد قرن بیستم در وجود هر یک ا ۀآوری شده از دهتحقیقات جمع
-2، ص2006 4)پارک، کرده استهای جدی ایجاد این ترکیب سه گانه تردید

3.) 

توماس کوهن مورخ و فیلسوف علم قرن بیستم اهمیتی بنیادی برای مفهوم انقالب 
قایل است. بدین منظور در این مقاله به بررسی جایگاه انقالب در روایت کوهن و دو 

                                              
1. Munslow 

2. K. Jenkins 

3. K. Windschuttle 

4. Daston Park 
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اساسی بر این مفهوم )به خصوص در مورد انقالب علمی قرن هفدهم( خواهیم  انتقاد
  .پرداخت

 برساخته در قرن هجدهمانقالب علمی مفهومی 
( 1969) 2کونتین اسکینر 1،های علمیساختار انقالبسال پس از انتشار کتاب  نُه

ای از تاریخ را مورخان تاریخ اندیشه را بر حذر داشته بود از اینکه کار کنشگران برهه
 ۀ، توصیبه عبارت دیگر .«که برای خود آنها قابل فهم نباشد»ای توصیف کنند به گونه

اسکینر به مورخان تاریخ اندیشه این بود که در روایت تاریخی خود، از مقوالتی که برای 
آن  اسکینر در ۀشان ناآشنا باشد، پرهیز کنند. گرچه توصیهبازیگران عصر مورد مطالع
ر اما امروزه کمتر مورخی د (1988 3)تولی، دنبال داشته زمان بحث های فراوانی را ب

را نادیده بگیرد. این توصیه مختص به  توان یافت که آنتاریخ اندیشه را می ۀحوز
از جمله تاریخ  ،های تاریخمورخان تاریخ اندیشه نیست و برای مورخان سایر حوزه

نیز اهمیت دارد. کدام مورخی است که دیگر، ابوذر را اولین  ،عمومی و تاریخ علم
 اد کند. تکامل قلمد ۀوریحان را اولین مدافع نظریسوسیالیست اسالمی خطاب کند یا اب

 anachronistic)نگر )امروزه نگاریتاریخاسکینر برای اجتناب از نوعی  ۀتوصی
ی که اساس آن مبتنی است بر توصیف فعالیت گذشتگان با مقوالت انگاریتاریخاست. 

تحوالت دوران معاصر. خود کوهن نیز مورخان علم را از این نوع  ۀامروزی و در سای
مورخان  4،جسم سیاه و گسستگی کوانتومی ۀنظریدهد و در کتاب حذر می نگاریتاریخ

گاه را به خاطر نادیده انگاشتن سهم آینشتاین در انقالب کوانتومی و انتساب انقالب  ناآ
 کند. هن نداشت نکوهش میدر ذ ای کهمسألهبه پالنک به خاطر پاسخ به 

 و ساختارترین عنصر روایت تاریخی کوهن در دو کتاب آیا مفهوم انقالب ،اساسی
مفهومی مجاز برای توصیف تحوالت علمی قرن شانزدهم و هفدهم  5،یکوپرنیکانقالب 

 ۀحاضر است. بدین منظور ابتدا به تاریخچ ۀاساسی مقال مسألهاست؟ این پرسش 
 پردازم.انقالب می ۀهومی واژمختصری از تحول مف

  

                                              
1. The Structure of Scientific Revolutions 

2. Q. Skinner 

3. James Tully 

4. Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity 

5. The Copernican Revolution 
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 مفهوم انقالب تا قبل از قرن نوزدهم  ۀتاریخچ
در مورد )که در فارسی به انقالب ترجمه شده(  revolutionواژۀ ، در قرن شانزدهم

 رفت. عنوان کتابخصوص گردش سیارات به دور زمین به کار میهای آسمانی و بهپدیده
 De revolutionibus orbium) دوران افالک آسمانی ۀبار در کوپرنیکمشهور 

coelestium) ترین تداعی این واژه تکرار و چرخش بود. بود. مهم 

تحول اجتماعی انگلستان  برای اولین بار در مورد revolution ۀواژ هفدهمدر قرن 
زمانی که ویلیام نارنجی و همسرش ماری بدون خون 1688به کار برده شد. در سال 

ها سیانگلی س انگلستان جانشین جیمز دوم شدند،دخالت اعضای مجل ۀواسطه ریزی ب
 The Glorious) انقالب شکوهمند ۀبرای توصیف وقایع این سال از واژ

Revolution) انقالب به  ۀاکنون واژ(. 510ص 1کی و دیگران،)مک استفاده کردند
وجود هاساسی را در جامعه بای که تحولی شد. پدیدهای اجتماعی اطالق میپدیده

شاه قدرت خود را با مجلس تقسیم کرده بود.  «انقالب شکوهمند»آورد. پس از می
  ای که تا قبل از آن سابقه نداشت. انقالب تداعی اصالح و پیشرفت نیز پیدا کردپدیده

در  ،المعارفةخصوص اصحاب دایربه ،هافرانسوی ،نبنا به ادعای برنارد کوهِ
 طبیعی قرن هفدهم نقشی اساسی ۀانقالب به تحوالت به وجود آمده در فلسف ۀژاطالق وا

، ابتدا المعارفةدایر «expremintal»مدخل  ۀبازی کردند. برای نمونه، داالمبر نویسند
دهد و پس از آن از بیکن و دکارت به عنوان دست میهشرحی مختصر از نوزایی فلسفه ب

م و غامض فلسفی را کنار نهادند. داالمبر نیوتن را های مبهبرد که روشکسانی نام می
 کند و آزمایش را با محاسباتداند که از هندسه در فیزیک استفاده میاولین کسی می

 :انقالب علمی رخ داده دو مرحله داشته است زند. از نظر وی، ظاهراًریاضی پیوند می
ینیان یی پیشدوم نیوتن کار ابتدا ۀشود و مرحلبا بیکن و دکارت شروع می ۀ اولمرحل

زمانی که بنای انقالب نهاده شد، نسل بعد انقالب را تکمیل  زیرا کند،خود را تکمیل می
 (.23، ص2000 2کوهن،)کند می

ا برای انقالب ر ۀاولین کسانی نیستند که واژ دایرةالمعارفالبته داالمبر و اصحاب 
به تفکیک دو 1740یکل، مادام دو شاتله در ند. بنا به تحقیق ندتحوالت علم به کار بر

                                              
1. Mckay et all 

2. Cohen 
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طبیعی در قرن هفدهم  ۀهای فلسفپردازد و تحول روشمی ،نوع انقالب، سیاسی و علمی
 (.2017 1)نیکل، خواندرا انقالب علمی می

ی ظر وگوید. از نکانت فیلسوف عصر روشنگری نیز از انقالب علمی سخن می
تاریخ این انقالب برای وی نامعلوم است.  ت رخ داد.ایاولین انقالب علمی در ریاض

. تداده اسگردد. انقالب دوم در فیزیک قرن هفدهم رخ به دوران باستان برمی اما قطعاً
د که تحقیقاتشان ربکانت از بیکن، گالیله، توریچلی و حتی اشتال به عنوان کسانی نام می

 .(46-45صانت،) ک ای پرفروغ داشته استپژوهندگان طبیعت مکاشفه ۀبرای هم

 صیف تحوالت علمی آن دوران از واژۀگیریم برای توهر چه از قرن هفدهم فاصله می
 ببسهانقالب علمی اما در قرن بیستم ب ۀشود. رواج واژانقالب بیشتر استفاده می

های مهم قرن هفدهم را یکی از دوران یره و باترفیلد است. هربرت باترفیلد،کارهای کو
های خود، نوآوری ۀهای خالقانند. دورانی که در طی آن انسان با فعالیتداتاریخ بشر می

شک خالی از حقیقت سخن باترفیلد بی. (172وجود آورد )باترفیلد، صهبسیاری ب
وجود آمد هنگرش انسان به خود و طبیعت ب ۀنیست. در این قرن تحوالت اساسی در نحو

. این ساختو تجلی این تحوالت در قرون بعدی زندگی و زیستگاه بشر را دگرگون 
ها نبود، فلسفه، علم و هنر سه رکن اساسی های جمعی انسانتحوالت منحصر به رفتار

دند شخود منشا  آثار جدیدی  ۀفرهنگ انسانی دستخوش تغییر شدند و هر کدام به نوب
د مورخان علم قرن بیستم به بع ی آنها تردید دارد. عموماًگذارأثیرکه کمتر مورخی در ت

 اند. هجدهم را دوران انقالب علمی نامیدهن، یعنی قرن هفدهم تا اواسط قرن این دورا

ار خود طبیعی ک ۀرسد که در قرن هفدهم هیچ یک از فالسف، به نظر نمیاین وجودبا 
به  معاصران خود ر و نوآورانۀچشمگیرا انقالبی توصیف کرده باشند و یا به کارهای 

د این است که آیاین پرسشی که پیش می بر چشم کارهایی انقالبی نگاه کرده باشند. بنا
کار بردن آن توسط هناآشنا برای بازیگران قرن هفدهم است آیا ب ایاگر انقالب مقوله

 کوهن نادیده گرفتن هشدار اسکینر و گرایش به نوعی معاصرگرایی نیست؟ 

س کوهن باب نگاه توما بل از آنکه به این پرسش پاسخ دهیم بهتر است اندکی دراما ق
انقالب در آثار کوهن ابهام ذاتی  ۀبه علم سخن بگوییم. در ادامه خواهیم دید که واژ

 دارد و معیار تشخیص آن مشخص نیست.

                                              
1. J. Nickles 
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 پارادایم، بحران، انقالب  ۀعلم و چرخ
، حل معما و مفهوم کلیدی پارادایم ۀو استعارعلم متعارف  ۀکوهن با توسل به ایدتوماس 

به دو  ساختارپارادایم در کتاب  ۀپردازد. کلمتکرار شونده در علم می ۀبه توضیح چرخ
(. 175-174، ص1970 1)کوهن، معنا، یکی عام و دیگری خاص به کار رفته است

تعبیر ای ماتریس رشته ۀست. واژمعنای عام، شامل تعهدات مشترک جامعه علمی
دیگری از همین مفهوم است. پارادایم همانند ماتریس چند آرایه دارد. تمامی این آرایه

ا پارادایم به این معنای یک رشته و یا نظام علمی است. ها مقبول و مشترک میان اعض
های یک ها، مهارتباورها، ارزش ۀمجموع» ۀسانه و در برگیرندشنامفهومی جامعه
مشخص نیستند اما  های ماتریس دقیقاًاست. آرایه (175ص)همان، « اجتماع علمی

 ترین آنها عبارتند از مهم

 نمادین قوانین، تعاریف صوری(  دیبنهای نمادین )شامل صورتتعمیم .1

 باورهای متافیزیکی  .2

 های علمی )مثل سادگی و دقت(ارزش .3

 های الهام بخش مدل .4

 (.68ص 2)بِرد،گونه های سرمشقحلراه .5

نیوتن  ۀپارادایم نیوتنی را در نظر بگیرید. در این پارادایم، قوانین سه گانبرای نمونه 
دیدگاه  ۀ عمومی مصداق مورد اول است.بندی نمادین قانون جاذببه همراه صورت

از ذرات ریز صلب است که با هم تعامل دارند  ایمجموعهای مبنی بر اینکه جهان ذره
نیاز مصادیق باورهای متافیزیکی مقبول نیوت احتماالً کنند،و بر یکدیگر نیرو وارد می

هایی هستند که سایر حرکات دار صیقلی دو نمونه از مدلهاست. آونگ یا سطح شیب
ی، معمو ۀ. استنتاج قوانین کپلر از قانون جاذبکردآنها تبیین  توان با کمکطبیعی را می

 گونه است. مثالی از راه حل ملموس و سرمشق

                                              
1. Thomas Kuhn 

2. A. Bird 
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هایی بیانگر گونه است. چنین راه حلهای سرمشقپارادایم همین راه حل معنای دوم
انایی بخش توۀ علمی است و نویدبه جامعچشمگیر نظریه در حل مسایل مبتال کاربرد

 برای نظریه است.  مسألهحل 

گونه سه کارکرد اساسی های سرمشقراه حل( 140)ص 1از نظر پل هونینگن هوینه
  دارند:

فاهیم نظری گونه راهی برای فهم مهای سرمشقراه حل معناشناختی:کارکرد  .1
، کاربرد ملموس مفاهیم در یک مورد باعث درک بهتر هستند. به عبارت دیگر

 شود. آنها می

ای برای تشخیص مسایل و ها سررشتهسرنمون ها:کارکرد مشخص کردن معما .2
ارزش  مسألهگویند که کدام به دانشمندان می تلویحاً معماهای دیگر هستند و

 حل کردن را دارد. 

های تلویحی برای حل مسایل های راهنما معیاررزیابی تحقیق: مثالکارکرد ا .3
 دهند. دست میهرا ب

در دوران علم متعارف، قضاوت دانشمندان برای موفقیت کار همکاران خود بر 
های ابداعی با مثال یهاگیرد. میزان مشابهت راه حلهای راهنما صورت میاساس مثال

 قبول آنهاست.  یاراهنما مجوز رد 

ا نقشی اساسی دارد. ب پارادایم به معنای دوم در توضیح الگوی تحول تاریخی علم
آیند و رفته رفته اجماعی بر سر استاندهای از دانشمندان گرد هم میظهور پارادایم، هسته

شود. برای نمونه، ی حاصل میحل کردن معماهای نظری و عمل ۀهای حل مسایل و شیو
ه باعث جذب دانشمندان به نگاه نیوتن ب طبیعت ۀاصول ریاضی فلسفانتشار کتاب 
همیشه بدین سادگی نیست. برای نمونه،  مسألهشود. البته حرکت می مسألۀجهان طبیعی و 

حضیض ماه تا شصت سال بعد از محاسبات نیوتن، معمایی حل نشده باقی مانده  مسألۀ
بینی های ثبت شده تفاوت داشت. پیشبا رصد ٪50محاسبات نیوتن، تا حدود بود. 

قانون جاذبه برای  ،نمود چرا که در بیان نمادینبسیار دشواری می مسألۀحضیض ماه، 
مسأله ساده نبود. آمد، حل دو جرم بیان شده بود و وقتی پای جسم سومی به میان می

                                              
1. Paul Hoyningen-Huene 
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نظر کردن گرانشی زمین و خورشید بود و صرفثیر دو جرم أاقل تحت تحرکت ماه حد
رسید. مشکل مدار ماه، حل ناشدنی باقی از هر کدام آنها به هیچ وجه معقول به نظر نمی

دان بزرگ آن زمان اعالم کرد که حرکت ماه ناشی از نیروی ریاضی ،ریلمانده بود. او
ر دهد اذبه را تغییحتی کلرو به این فکر افتاد که قانون ج (.53)برد، ص گرانش نیست

 ،1750تا دیگر نیروی جاذبه وابسته به عکس مجذور فاصله نباشد. با وجود این، در 
 ، معما را خود کلرو حل کرد. اصول شش دهه پس از انتشار کتاب یعنی تقریباً

کند. اما طور که گفته شد پارادایم نقشی اساسی در توضیح تحول علم بازی می همان
ابزاری برای توضیح تاریخ علم نیست. کوهن معتقد است که  این مفهوم یک مفهوم

عنصری عینی و توصیفی را نیز در سیر تحوالت علمی پیدا کرده است. علم بدون 
پارادایم نه ممکن است و نه محقق. در داستان رشد علوم بالغ، پارادایم عنصری قابل 

علم متعارف، به  گری نیز دارد. تکوین دوراننقش تبیین تشخیص است که اتفاقاً
گیرد و تا تر آنکه، تا پارادایمی نباشد، بحرانی شکل نمیپارادایم بستگی دارد. عجیب

نظر وجود  ایناین از  بر نشیند. بناپارادایم جایگزینی موجود نباشد انقالب به ثمر نمی
چنین ظهور یک پارادایم بالقوه بدیل برای رخ دادن انقالب علمی ضروری بحران و هم

ت. در ادامه خواهیم دید که در مورد انقالب علمی قرن هفدهم پارادایم رقیبی )به اس
 هر دو معنایی که کوهن در نظر دارد( وجود نداشته است. 

 های علمیانقالب و انقالب
های علمی به جای انقالب علمی، انتخابی آگاهانه است. انقالبانقالب ۀانتخاب واژ

الگویی تاریخی در علم  ۀدهندشوند و تکرار آنها نشانیها اگر چه نادرند اما تکرار م
مورخان علمی همچون کویره، باترفیلد و هال از انقالب علمی سخن گفته  است. قبالً

منحصر به فردی بود که در قرن شانزدهم و هفدهم اتفاق افتاد  ۀبودند و منظورشان پدید
 بندد تا وقوعرا جمع می و علم را متحول نمود. اما کوهن، عامدانه این وصف خاص

ی رخ داده باشند یهاییدی برای الگوی خود بداند. اما با فرض آنکه انقالبأآنها را ت
های علمی را به باید معیارهایی برای تشخیص آنها وجود داشته باشد. کوهن انقالب

قابل تشخیص هستند اما  های سیاسی نوعاً کند. انقالبهای سیاسی تشبیه میانقالب
 های علمی در دست نیست. معیاری برای تشخیص انقالب
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وجود بحران پیش شرط وقوع انقالب است. بحران در پارادایم از تجمع مسایل حل 
با آگاهی از مسایل حل  شود. کشفیات جدید معموالًناشی می ها1«اعوجاج»یا  نشده

سازد، انتظاراتی که محصول آورده نمیطبیعت انتظارات دانشمندان را بر نشده است.
 المپیاز ، رونتگن به وجود پرتوهایی نامریی پی برد که 1895اند. در علم متعارف

شدند که هوای اطراف را به یون تبدیل میکاتدی پوشیده شده با کاغذ سیاه منتشر می
ی وانااما مجادالت علمی فر ای در تعارض نبود،کردند. کشف رونتگن، با هیچ نظریه

 جربیدانان تدر پی داشت. چرا که از نظر کوهن، با انتظارات عملی دانشمندان و فیزیک
 ایکس به خودی ۀها، کشف اشعکاتدی در تعارض بود. با وجود ایندر مورد پرتوهای 

 دنبال نداشت.ه خود هیچ انقالبی را ب

شوند. یکشفیات جدیدی که ناشی از اعوجاجات هسنتد به تغییر پارادایم منجر م
 ، کوهن کشفیاتساختارسخن کوهن در این جا خالی از تعارض نیست. در بخش نهم 

کند. اما در بخش هفتم، میان این ییرات انقالبی تشبیه میغناشی از اعوجاجات را به ت
گذارد و معتقد است که آنها نه تنها منجر به کشفیات و تغییر در پارادایم تفاوت می

شوند بلکه حتی از اینی نمیتی، نیوتنی، آینشکوپرنیکهای انقالب تغییر پارادایم همانند
 .(66، ص1970)کوهن،  ندتر نیز عاجزایجاد تغییرات جزیی

وان اعوجاجات و ظهور با عن ساختارطرفه اینجاست که در بخش ششم کتاب 
ها آید و نامی از انقالبجایی پارادایم سخن به میان میه، تنها از جابکشفیات علمی

کند. کوهن هر نوع تغییری در پارادایم را انقالب محسوب نمی شود. ظاهراًبرده نمی
آورند اما منجر به طرد آن نمیوجود میهبعضی از تغییرات اصالحاتی را در پارادایم ب

جایی هکافی اساسی باشند که باعث جاب ۀاین وقتی اصالحات به انداز بر شوند. بنا
هعلم رخ داده است. پس بنا بر تلقی کوهن، انقالب همان جاب پارادایم شوند انقالبی در

ای در نظر بگیریم پرسش اما اگر پارادایم را همان ماتریس رشته جایی پارادایم است.
ها باید تغییر کنند و به چه میزان جایگزین شوند تا به آرایه اساسی این است که کدام

کوهن به این پرسش پاسخی نمی ؟جدید )یک انقالب علمی( برسیم ماتریسی کامالً
 دهد. 

                                              
1. anomaly 
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توان باورهای متافیزیکی متفاوت داشت و در برای نمونه، مشخص نیست که آیا می
، یا آنکه بالعکسدر همان پارادایم از تعمیمات نمادین یکسان پیروی کرد ؟ عین حال

مان ه تعمیمات نمادین و تعاریف متفاوتی داشت اما با باورهای متافیزیکی یکسانی در
 پارادایم مواجه شویم. 

 پارادایم ۀواژ ابهام ذاتی
اس مرای تعیین انقالب در نگاه توثر در فقدان معیارهای مشخص بؤیکی از عوامل م

پارادایم  ۀاز واژ خطابهپارادایم است. ارسطو در کتاب  ۀکوهن ابهام ذاتی واژ
(Paradeigma) استدالل در خطابه کند. معلم اول مدعی است که دو نوع استفاده می

. در جدل، کار بر اساس استقرا  و قیاس است اما در خطابه از رودو جدل به کار می
یونانی استفاده شده برای قیاس  ۀشود. واژقیاس خطابی یا قیاس محذوف استفاده می

 گوید:الف( و پس از آن بالفاصله می1356، خطابهارسطو، ) خطابی، پارادایم است
  1نامم و استقرا  در خطابه را پارادایم.به را قیاس خطابی میمن قیاس در خطا

هور مش ۀمنظور ارسطو این نیست که در خطابه از اشکال سه گانبه نظر هکینگ 
ها در آن حذف مقدماتی از قیاس شود. بلکه منظور این است که نوعاًخودش استفاده می

ز نیستند. ا آنالوطیقای اولده در به شکل اشکال معرفی ش ها لزوماًشوند و این قیاسمی
کنیم منظور استقرا  شمارشی نیست طرف دیگر وقتی در خطابه از استقرا  استفاده می

بلکه نوعی قیاس تمثیلی است که در آن با استفاده از پارادایم حکمی را که در موردی 
ن تمثیل ای که مخاطب با شنیدن ایدهیم به گونهبرقرار است به موردی دیگر تعمیم می

به کار بردن  ۀخاصی برای نحو ۀبدیهی است که هیچ قاعد با قضاوت ما همراه شود.
ای برای استفاده درست از گونه که هیچ قاعدههای تمثیلی وجود ندارد. همانقیاس

 2)هکینگ در ریچاردز و دستون، ها برای حل مسایل جدید در دست نیستسرمشق
 .(102-100ص

رود و منظور از آن الگوهای صرف فعل کار میشناسی نیز بهدر زبان« پارادایم»واژۀ 
های مشابه را به قیاس آنها دهد تا فعلآموز قرار میهایی در اختیار زباناست که قاعده

لبته شکل است. اصرف کند. به عبارت دیگر، پارادایم سرمشقی برای صرف افعال هم
                                              

گویند قیاس خطابی آمده است که به آن قیاس محذوف می enthymemamaدر ترجمۀ اسماعیل سعادت به جای  .1
 و در برابر پارادیم یونانی مثال آمده است. 

2. Robert Richards & Lorraine Daston 
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کنند آموز باید مواردی را که از سرمشق داده شده تبعیت نمیزبان استثنا نیز وجود دارد و
 یاد بگیرد.

ها را به سه گونه به کار می، سرمشقهابازاندیشی در مورد پارادایمن، در هماس کوتو
های دار گالیله و آونگمعادل با مدل است. صفحات شیب برد. معنای اول تقریباً

شوند. برنولی برای ن قوانین نیوتن به کار گرفته میهایی هستند که در آنمونه هویگنس
 سرعت جهش آب از مخزن، از مدل آونگ استفاده کرد.  مسألهحل 

آموز تالشی برای حل کردن های آموزشی است. دانشهای کتابمعنای دوم تمرین
 های هر فصل حل کند.گیرد تا مسایل جدید را با استفاده از تمرینکند و یاد میآنها می

 جدید، ۀمسألای که با دیدن هر ها است به گونهیادگیری از طریق دیدن مشابهت ۀنحو
 حل کرده است.  که قبالً کندمرتبط می را به نحوی با مسایلی آن

ها در ارتباط با یادگیری به کاربردن الفاظی نظیر قو، غاز و اردک معنای سرمشق
ا قوها، رود و بپدرش به باغ وحش می است. کودکی که با مفهوم پرنده آشناست به همراه

شود و با کمک پدر در آخر موفق به تشخیص پرندگان از رو میهها روبها و اردکغاز
 گردد. یکدیگر می

باید هر دو معنای  ها تعبیر کنیم. قاعدتاًجایی پارادایمهاگر انقالب را به تغییر یا جاب
جایی معنای اول، معیار مشخصی وجود هبپارادایم را شامل شود. برای تغییر و جا ۀاولی

 کند ندارد. اما معنای دوم نیز کمکی به تعیین و تشخیص رخ دادن انقالب نمی

 معانی متفاوت انقالب در علم
جایی هرا به معنای جاب مورخان علم آن ۀانقالب علمی معانی متفاوتی دارد. هم ۀواژ

 در ایو فیلسوف علم در مقالهکنند. توماس نیکل مورخ ها قلمداد نمیمیپارادا
و به نظر  آوردمیمتفاوت از انقالب علمی را  ۀخصیص 24 علم ۀفلسف دایرةالمعارف

های ذکر شده باشد. در رسد بتوان مفهومی واحد را یافت که واجد تمامی خصیصهنمی
 ادامه به چند خصیصه برای نمونه اشاره خواهم کرد:

ای است که پس از رخ دادن واژه این ماهیتاً بر . انقالب همیشه موفق است. بنا1
شود. به عبارت دیگر، ای از وقایع در صورت تحقق هدفی خاص اطالق میمجموعه

 انقالب شکست خورده ناممکن است. 
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سایر  ۀاین هیچ همتایی در مجموع بر یکتا و منحصر به فرد هستند. بنا اه. انقالب2
 وقایع ندارند. 

 دنبال دارند. ه بینی و زندگی را بدیدی از جهانها، اشکال ج. انقالب3

 های رسمی و جاافتاده است. برابر نهاد . انقالب مستلزم عصیان در4

 . انقالب مستلزم گسست از سنت است.5

جدید  مفهومی ی مفاهیم و تجارب قبلی در یک شبکۀ. انقالب مستلزم بازآفرین6
 است. 

 م به فرد نیست. ئب امری جمعی و اجتماعی است و قا. انقال7

دهد و . انقالب، فهم انسان از خویش و جایگاه او در طبیعت را تغییر می8
 استلزامات فراگیر دارد. 

 (.763ص 1)سرکار، دنبال دارد.ه . انقالب پیشرفت را ب9

مشکل بتوان انقالبی در تاریخ علم پیدا کرد که تمامی خصایص فوق را داشته باشد. 
ماس ص وجود ندارد. برای نمونه، خود تویز بر سر این خصایعالوه بر این اجماعی ن
است. در تشبیه انقالب علمی به انقالب سیاسی  نُهمو دوم کوهن منکر خصایص 

های قبلی اشاره کرد. توان به خصایص دفعی بودن و جمعی بودن و گسستگی از سنتمی
های علمی باشند در مورد انقالب علمی اما اگر این خصایص، خصایص ذاتی انقالب

 قرن هفدهم صادق نیستند. 

 ای سودمنداستعاره ۀانقالب به مثاب
این واژه توسط  ای دردسر ساز و مبهم است و نوعاًطور که گفته شد، انقالب واژه همان

طبیعی قرن هفدهم به کار نرفته است. با وجود این، دکارت و بیکن  ۀمتفکران و فالسف
طبیعی شدند به بداعت و اهمیت کار  ۀهای فلسفنشان که باعث تغییر روشو همگنا

کردند. برای نمونه جان خویش واقف بودند. فرهنگ و جهان نو را دیگران نیز درک می
 نوشت: 1668درایدن شاعر انگلیسی در 

                                              
1. S. Sarkar 
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ن فلسفه کار انسا ۀاخیر )زمانی که مطالع ۀمگر آشکار نیست که در صد سال
نو بر ما رخ نموده است؟ بیشتر  مسیحی شد( طبیعتی تقریباًمند فضیلت

لوحی اشتباهات مدرسیون آشکار شده است و نسبت به اعصار نادانی و ساده
و اسرار ناب  های مفید بیشتری در فلسفه انجام شده استارسطو آزمایش

دن به )درای شناسی و نجوم برمالگشته است، طب، اندامبیشتری در نورشناسی
 .(1، ص1994کوهن، از نقل 

حتی در اوایل قرن هفدهم، گرایش به روسیکوریان در میان نخبگان زیاد شد. تجلی 
یافت که به ترتیب  confessiو  fama Fraternitatisتوان در دو رساله این گرایش را می

 چاپ شدند.  1616و  1615های در سال

Confessi  کند میانه سفر میه خاوربه نام روزنکراوز است که بگزارش یک مسیحی
کند. روزنکراوز در بازگشت به دیار خود و با دانشمندانی از دمشق و فاس گفتگو می

 famaر، دیگ ۀسیس کند. در رسالأدانشی جدید ت ۀکند تا انجمنی علمی بر پایقصد می

fraternitatis،  های ارسطو و کتابدر نیز بحث بر سر آن است که به جای جستجو
 1دبوس،) دنبال کشف حقایق طبیعت و خداوند بوده شارحان ایشان باید ب جالینوس و

به چهار زبان ترجمه شد و نه بار  1617تا  1614های مذکور بین سال ۀرسال(. 119ص
ای که در ساله و مکتب روسیکوری در اعالمیهویرایش شد. گروهی از شیفتگان این ر

 چاپ کردند چنین نوشتند: 1619سال 

چیزها چه بلوایی در میان آدمیان ایجاد کرده است. علما را به گزارش این 
هستند  قرار کرده.چالش کشیده و مدعیان دروغین و شیادان را آشفته و بی

 ۀکسانی که در این تاریکی دهشتناک آرزوی عقاید و رسوم کهنه و ابطال شد
 (.120)همو، ص دوران قدیم خود را دارند

جز عقاید اصحاب مدرسه و شارحان ارسطو نیست. این عقاید و رسوم کهنه چیزی 
یعی طب ۀاین حس مخالفت با ارسطو در بیکن نیز وجود دارد.از نظر بیکن، فلسف

 گوید: می احیاء کبیره در کبدون فایده است. چنان ارسطویی کامالً

                                              
1. Allan Debus 
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باید صادقانه اظهار کنم که حکمتی که از یونانیان گرفته شده است همچون 
گویی است. برای لفاظی و یاوه است. این حکمت تماماً دوران کودکی علم

 (.12ص 1)بیکن، فایدهایجاد مجادالت سودمند است اما در عمل بی

 فشود. بیکن در آنجا عقل یونانیان را معطونیز تکرار می نوارغنونهمین ادعا در 
 خورد. به طورداند و معتقد است این نوع عقل به درد کشف حقیقت نمیبه جدل می

طبیعی را با منطق خود فاسد کرده  ۀکند که فلسفبرد و ادعا میخاص از ارسطو نام می
 گوید:داند و مییونانی را سوفسطایی می ۀاست. بعد از آن تمامی فالسف

در واقع عنوان سوفسطایی که توسط محصلین فلسفه با یک اعتراضی به علمای 
طالق پولوس و گورگیاس ا قدیم خطابت و بالغت نظیر پروتتغورس و هیپیاس و

زینون ...و دیگران تطبیق  افالطون و ارسطو و ۀشود در واقع به تمام سلسلمی
 .(72ص، 1392)بیکن،  کندمی

 ن در قرن هفدهمنوآورا
ها و عقاید متفاوتی داشتند و با طبیعی روش ۀرسد در قرن هفدهم فالسفبه نظر می

کدام پرداختند. کپلر، دکارت، بیکن، گالیله هیچمینظریات متفاوت به تبیین امور عالم 
بر سر روش علمی اتفاق نظر نداشتند. اما وجه اشتراک آنها مخالفت با ارسطو بود. 

طبیعی ارسطو در تبیین مسایل جهان بود. به عبارت دیگر،  ۀناکارآمدی فلسف ۀمسأل
طو بود. مدافعان ارسپارادایم رقیبی وجود نداشت. اما اتحاد بر سر وجود دشمن مشترک 

خواندند. برای نمونه، مرسن در تفسیر خود بر سفر تکوین برای این گروه را نوآوران می
 نویسد: ارجاع به این گروه می

( درست novatores) این نوآوران ۀاز آنجایی که بسیاری یا در حقیقت هم
مذهب کاتولیک دارند دست  ۀبار کنند و عقاید نادرستی درگوش نمی

 اندها و سایر فرق غدار اهل بدعت را بازگذاشتهها، ارمنی، لوتریهاونیستکال
 (.138ص 2)گربر،

تا  1633دیگر بر ظهور نوگرایان مورد رنادو است. تئوفراستوس رنادو از  ۀقرین
هایی در مورد موضوعات مختلف علمی در هر دوشنبه بعد از ظهر کنفرانس 1642

رانینمود و گزارش آن سخناز سخنرانان مختلف دعوت می کرد. البته اوپاریس برگزار می

                                              
1. Francis Bacon 

2. Daniel Garber 
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ها به زبان انگلیسی ترجمه شد و کرد. دو جلد اول این همایشها را بالفاصله چاپ می
شوند. سخنرانان ها مطرح میشهرت فراوان یافت. موضوعات فراوانی در این کنفرانس

شترکی ندارند.اما اغلب بر نو بودن کنند. اما دیدگاه واحد و ماز ارسطو انتقاد می معموالً
 .(153ص 1مَن،)وِل کید دارندأو بدیع بودن دیدگاه خود ت

قرنِ هفدهم،  پرکار فرانسویِ ۀمورد جالب و آخر سورل است. چارلز سورل نویسند
 la Science) علم کلیبا عنوان  ای، شروع به نوشتن مجموعه1634در سال 

Universelle ) مجموعه بیست سال طول کشید. در مدخلی با عنوان کرد. نوشتن این
ان در فلسفه، به ذکر مخالفان سنت ارسطویی ای از عقاید جدیدتر نوآورخالصه

 ندک، راموس، بیکن، دکارت با عنوان نوآور یاد میکوپرنیکپردازد و از تلزیو، می
 (.141)گربر، ص

 جمع بندی
اس می قرن هفدهم با همان معانی توطبیع ۀبه کاربردن انقالب در مورد تحوالت فلسف

رسد که این واژه برای مردم آن زمان به نظر نمی کوهن دچار اشکال است. چرا که اوالً
ای آشنا باشد. از طرف دیگر، پارادایم مشخصی وجود ندارد که بتوان تمامی مقوله

ک امخالفان سنت ارسطویی در قرن هفدهم را زیر پرچمش نگاه داشت. تنها وجه اشتر
 ۀژرسد که وابه نظر میاین این متفکران مخالفت با نظام ارسطویی است. با وجود 

مناسبی برای توصیف این گروه ناهمگن دانست. گروهی که  ۀانقالبی را بتوان استعار
 ای جداگانه دارند،های خود نظریهنامند اما هر یک برای نوآوریخود را نوآور می

 ای کوهنی را ندارد. هتداعی ای که لزوماًاستعاره

  

                                              
1. K. Wellman 
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