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، کوشششش هایی2در اواخر قرن نوزدهم میلدی به موازات افول متافیزک در بحث های مربوط به معرفت شناسی :مقدمه
مسیری کششه ایششن فعالیت هششا پیمودنششد در نهششایت.  انسان آغاز شد3در راستای برپایی نظریه ای علمی درباره ی شناخت

بر این مبنا، فلسفه ی علم شاخه ای از فلسفه است که به دنبال. منجر به شکل گیری فلسفه ی علم در قرن بیستم گردید
 است که در آن دیگششر اثششری از ویژگی هششای نششامتقن متششافیزیکی، نابسششندگی4دست یافتن به معرفتی ابژکتیو و یقینی

بدیهی است که در عین حال،. ، رازورزی های انگاره های عرفانی و خرافات مذهبی به چشم نمی خورد5مجادلت کلمی
 مادی و اقتصادی اروپای آن روزگششار6جهان-رشد و شکوفایی این نهضت جدید خود محصول توسعه و پیشرفت زیست

.بود که حال آموزه های سننتی و کهن در اندیشه را مانعی بزرگ و عمده در پیشروی بی وقفه و مسششتمر خششود می دیششد
سیر شتاب فزاینده و روزافزون تحولت و دگرگونی های اقتصششادی و اجتمششاعی کششه مولششود توسششعه ی سششرمایه داری در
ندت به علم و فناوری های علمششی بششرای تحششول بنیششادین در مناسششبات تولیششدی و مبششادله ای جامعه ی مدرن بود و به  ش
پیشین نیاز داشت اینک خواهان تدوین آراء و افکاری بود که پاسخگوی این نیازهای نوظهور در تثبیت جایگششاه مششوثر

از سوی دیگر شکوفایی علم مدرن و اکتشافات پی در پی آن که می رفششت تششا عصششری نششو در. بشر در جهان نوین باشد
بر همین اساس بششود کششه. تاریخ را رقم زند بر اقبال به بهره گیری از روش علمی و بسط آن در نظریه های فلسفی افزود

1. R. Harre٬ and  E.H. Madden: Conceptual and natural necessity.
2 Epistemology
3 Knowledge
4 Certain
5 Theological debates
6 Lifeworld
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بازخوانی نظام های فلسفی مدرن در دستور کار فیلسوفان علم قرار گرفت تا بلکه از مجرای آنها و به  میانجی رویکردی
یکی از ایششن نظام هششای فلسششفی کششه بششه. انتقادی، مسائل عمده در حوزه ی معرفت شناسی به محک آزمون سپرده شود

 کرات مورد نقد و بازبینی قرار گرفت و مباحث مطرح در آن به صورت گسششترده ای خششوانش شششد، سششنت تجربه گرایششی
ندی اسششت کششه می تششوان ریشششه های شششکل گیری.  بود7انگلیسی نسبت نزدیک این سنت با فلسفه ی علم معاصششر تششا حشش

ننت نسششبت داد بششدین ترتیششب، بششرای بششه دسششت دادن. فلسفه ی علم را به موضوعات اصلی مششورد پژوهششش در ایششن سشش
چشم اندازی روشن و واضح از فلسفه ی علم ضروری است که پیش از هر چیز نگاهی بششه ایششن سششنت عظیششم فکششری و

.فلسفی بیندازیم

به طور کلی در هر بحثی برای نشان دادن ریشه های نظری سنت تجربه گرایششی انگلیسششی بششه: تجربه گرایی انگلیسی
اکششام برجسششته ترین نماینششده ی. در قششرن چهششاردم میلدی ارجششاع داده می شششود) ۱۲۸۷-۱۳۴۷( 8آرای ویلیششام اکششام

او شششناخت را. را به منازعه ای فلسفی تبدیل کرد" کلیات" در قرون وسطی بود که جدال منطقی پیرامون 9نومینالیسم
به عقیده ی اکام این صور انتزاعی موضششوع شششناخت. مسئله ای درباره ی اشیاء و نه صور انتزاعی ذهن در نظر می گرفت

لل شناخت ممکن می شششود کلیششات"او بششر ایششن بششاور بششود کششه . نیستند بلکه صرفلا ابزاری هستند که بر مبنای آنها اصو
اسامی هستند که بر اسامی دیگر قابل حمل اند؛ اما الزاملا دللت بر اشیاء نمی کنند، بلکه تنها اسمی بششر افششراد" منطقی

را در مقام شیء در نظر نمی گرفت و البته بر این امر تاکید داشششت" کلی"بدین ترتیب، اکام . متعدد محسوب می شوند
دیششدگاه های او. و طبعلا ذهنششی" کلیات"که شناخت امری معطوف به اشیاء و نتیجتلا عینی است و نه امری معطوف به 
پششس از آن مشخصششلا دیششدگاه های اکششام. در این موضوع به ویژه در شکل گیری سنت فلسفه ی تجربه گرا موثر واقع شششد

در قرون شانزده و هفده میلدی در موضششوعات) ۱۵۸۸-۱۶۷۹(و توماس هابز ) ۱۵۶۱-۱۶۲۶(توسط فرانسیس بیکن 
از آنجا که تجربه گرایی حدود و ثغور فهم بشر را به واسششطه ی امکان پششذیری تجربششه تعییششن. مختلف به کار گرفته شد

می کند، بیکن به نحوی خام بر کلیت بخشی پژوهش تجربی و جایگزین کردن آن با متافیزیک سششنتی  تلاکیششد کششرد و
(در نهایت اما تنهششا در دیششدگاه های جششان لک . هابز دامنه ی آن را شیوه ای منسجم تر به قلمرو زبان و معنا تعمیم داد

. بود که تجربه گرایی انگلیسی به زبان پخته و کامل خود دست یافت) ۱۷۱۱-۱۷۷۶(و دیوید هیوم ) ۱۷۰۲-۱۶۳۲

او رهیششافت. ، مبانی فلسفی تجربه گرایی را تششبیین کششرد10رساله ای درباره ی فاهمه ی بشرلک در کتاب پرآوازه ی خود 
به عقیده ی لک، منشلا شناخت در تجربه قرار دارد و به همین دلیششل. آغاز کرد" اصول فطری"خود را با رد تصورات و 

بنابراین،. نمی توان به هیچ گونه تصور ذهنی قائل شد بی آنکه آن تصور پیش تر به واسطه ی تجربه وارد ذهن شده باشد

7 British empiricism 
8 William Ockham
9 Nominalism
10 Essay Cocerning Human Understanding
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او واژه ی تصور را تنها آنجا که دارای محتوای تجربی است به کار می برد؛ اما در عین حال چون بششه جزئی بششودن خششود
ایششن. تقسیم می کند 11"مرکب"و " بسیط"تجربه در در برگرفتن تصورات اذعان دارد، ناگزیر آنها را به دو نوع تصورات 

.تقسیم بندی اساس دیدگاه لک در بحث معرفت شناسی است، به نحوی که سازوکار عملکرد ادراک را توصیف می کند
همانا خاصیت انفعالی ذهن به میانجی تجربیات حسی است که البتششه فی نفسششه غیششر قابششل" بسیط"از این رو، تصورات 

بر ماهیت فعال ذهن دللت دارند و طبیعتلا به تصورات مختلششف" مرکب"تفکیک به تصورات متعدد هستند و تصورات 
بحث پیرامون تصورات.  در ذهن ممکن می شود12است که ادراک" مرکب"بدین ترتیب، در تصورات . تفکیک می شوند

باعث می شود که لک در مسیر تبیین معرفت شناسی تجربششی خششود گششام دیگششری بششردارد و موضششوع را بششه مسششئله ی
، به طور کلی همانا قابلیت شیء در ایجاد تصورات در ذهششن اسششت و خششود بششه دو نششوع"کیفیت. "بسط دهد" کیفیت"
شناخت از کیفیات از نظششر لک تلشششی در راسششتای فهششم و البتششه. تقسیم می شود" کیفیات ثانویه"و " کیفیات اولیه"

علوه بر این، تمایز میان کیفیات در فلسفه ی لک در ارتباط با تمایز دیگری اسششت کششه او. اشیاء است" عینیت"اثبات 
بر این مبنا، در توصیف ماهیت طششبیعی اشششیاء در شششکل گزاره هششای. قائل می شود" ذات اسمی"و " ذات واقعی"میان 

ذات"همان واقعیت شیء مسششتقل از ذهششن انسششان اسششت و " ذات واقعی. "منطقی ما از این تمایزگذاری بهره می بریم
تصوری ذهنی است که بر مبنای توصیف خصوصیات بارز شیء بر آن اطلقا می شود و از سوی دیگر، می تواند" اسمی

بدین ترتیب، لک در سنت تجربه گرایی مسیری را می گشاید که بر. اسم عام مشترک اشیاء مختلف در ذیل خود باشد
لل ماهیت شششناخت بشششر را توضششیح داد و دومششلا در عیششن حششال اساس آن می توان بر مبنای چنین تبیینی از تجربه، او

نیت .  را که برای هر نوع معرفت عینی و یقینی ضروری است تبیین نمود13امکان پذیری قانون عل

 جایگششاه اش را بششه عنششوان برجسششته ترین14رسششاله ای دربششاره ی طششبیعت بشششرهیوم در کتاب سه جلدی خود با عنششوان 
او نیز به مانند لک بر این بششاور بششود کششه تجربششه محتششوای ذهششن را. نماینده ی سننت تجربه گرایی انگلیسی تثبیت کرد

و" 15انطباعششات "می داند که خششود بششه دو نششوع " ادراکات"علوه بر این، هیوم محتوای ذهن را شامل . تشکیل می دهد
شامل معششانی و" تصورات"همان تلاثرات بی واسطه ی تجربه هستند و " انطباعات"از نظر او . تقسیم می شوند" تصورات"

به رغم آن که هیوم تفاوتی میان این دو قائل می شود، با این حال سهم هیچ کدام را در قوه ی. مفاهیم ذهنی می گردند
بدین ترتیب او مسششیر لک. شناخت انکار نمی کند بلکه صرفلا درباره ی میزان اثرگذاری هر یک از آنها استدلل می کند

در اثبات نقش تجربه در ساخت و تکوین کل محتوای ذهنی را به شکلی رادیکال تر پی می گیرد؛ به نحششوی کششه میششان

11 Simple and Complex
12 Understanding

 قانون علیت به طور کلی به رابطه ای میان دو رویداد متوالی به عنوان مثال الف و ب گفته می شود، که بر مبنای آن به شرط وجششود الششف13
که همان (علت) است، وجود رویداد ب که در اینجا (معلول) است ضرورتلا ناشی می شود.

14 A Treatise of Human Nature
15 impressions 
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در پیشروی رادیکال تجربه گرایی، هیوم بیششش. معانی و مفاهیم و محتویات حسی و تجربی رابطه ای موثر قائل می شود
.از پیش عرصه را بر امکان هر نوع متافیزک تنگ تر می کند و لجرم به سوی نقطه نظششری شششکاکانه عزیمششت می کنششد
نیت جلوه گر می شود که خواهیم دیششد چگششونه بششر کششل بارزترین نمود این گرایش شکاکانه در نزد هیوم در رد قانون عل

اساس نقد هیوم بر قانون عنلیت بر این استدلل مبتنی اسششت کششه در. مباحث معرفت شناسی در قرون بعد سایه افکند
احکام عنلی ما به رابطه ای ضروری میان دو پدیده اسششتناد می کنیششم، در حششالی کششه بششه وضششوح اسششتناد مششا بیشششتر بششر
مشاهده ی نوعی توالی میان اگر الف آنگاه ب است، در این صورت صششرف تکیششه بششر ملزمششت ایششن دو بیششش از آن کششه

بر ایششن اسششاس مششا هرگششز. 16ضروری بودن را تبیین کند بر ماهیت احتمالی این رابطه ی عنلی و معلولی صحه می گذارد
مسلم است که نقد بنیادین هیوم در این زمینششه،. نمی توانیم صادقا بودن حکم عنلی را به نحوی یقینی مفروض بگیریم

هر چند که پیامد آشششکار نظششریه ی. شناخت سوبژکتیو و ابژکتیو از خود و جهان را با چالش های جدی مواجه می کند
پرسششش هایی کششه. هیوم متافیزیک زدایی از فلسفه بود اما به پرسش هایی جدی در قلمرو معرفت شناسی نیز دامششن زد

.فلسفه ی علم معاصر تلش کرد تا بدان ها پاسخ هایی مشخص بدهد

یکششی از. فلسفه ی علم در قرن بیستم در بیم و امیششد میششان شششک و یقیششن زاده شششد: فلسفه ی علم در قرن بیستم
 17مهم ترین منابع این شاخه ی نوظهور در فلسفه، فیزیک نیوتن بود کششه بششه طششور عمششده در نظریه هششای ارنسششت مششاخ

ویژگششی. مورد استفاده قششرار گرفششت) ۱۸۶۱-۱۹۱۶( 19و پی یر دوئم) ۱۸۵۴-۱۹۱۲( 18، هنری پوانکاره)۱۸۳۸-۱۹۱۶(
بدیهی اسششت کششه. عمده ی کاربست فیزیک نیوتنی در فلسفه ی علم استفاده از روش آن در فهم فرایندهای تجربی بود

فیلسوفان علم نخستین نظیر ماخ و پوانکاره از ویژگی دیگر علم نیوتنی یعنی استقلل از هرگونه متافیزیکی در بسششط
آراء و عقایدشان بهره بردند و تلش کردند تا صورت بندی جدیدی از معرفت عینی مبتنی بر تعمیم های تجربششی ارائششه

نهم ترین ویژگی این فیلسوفان را می توان در اصالت فیزیک دانست به نحوی که فلسفه ی علم نخسششتین همانششا. کنند م
به رغم جرح و تعدیل های این اندیشمندان در فیزیک نیوتن و پی ریزی فلسششفه ی غلششم نششوین،. فلسفه ی فیزیک نیز بود

. تششلاثیر گذاشششتند20آنها آشکارا بر یکی از عمده ترین مکاتب فلسفه ی علم در قرن بیستم یعنششی پوزیتیویسششم منطقششی
که خود از شاگردان ماکس پلنک فیزیکدان شهیر قرن بیسششتم بششود از پایه گششذاران) ۱۸۸۲-۱۹۳۶( 21موریتس شلیک

در پی تشکیل گروهی متشکل از فیلسوفان و دانشمندانی چون رودلف کششارنپ،. پوزیتیویسم منطقی محسوب می شود

 برای مطاله ی بیشتر درباره ی رند رابطه ی ضروری عنلی و معلولی نگاه کنید به: هیوم، دیوید؛ کاوشی در خصوص فهششم بشششری، تششرجمه ی16
.۶۷-۸۴)، صص ۱۳۹۵کاوه لجوردی (تهران: نشر مرکز 

17 Ernst Mach 
18 Henri Poincaré 
19 Pierre Duhem
20 Logical positivism 
21 Moritz Schlick
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حلقه ی"بششا محششوریت شششلیک، حلقه ای موسششوم بششه ... کورت گودل، فریدریش وایسمان، اتو نویرات، هربرت فایگششل و 
هرچند کششه خششود ایششن. شکل گرفت که بعضلا همین حلقه معادل با پوزیتیویست های منطقی شناخته می شود" 22وین

داعیه ی اصلی پوزیتیویسم منطقی یعنی اتحاد.  بودند23حلقه تحت تلاثیر آراء و افکار برتراند راسل و آلفرد نورث وایتهد
همه ی علوم تحت لوای یک نظام واحد معرفت شناختی و زدودن تمامی عناصر متافیزیکی از نظششریه ی شششناخت، ایششن

پوزیتیویست های منطقی در پی آن بودند تا. مکتب را به پرنفوذترین مکتب فلسفه ی علم در قرن بیستم مبدل ساخت
منطق جدید یا منطق ریاضششی و تششدوین یششک علششم تجربششی یقینششی، مسششئله ی معنششا در" 24تحویل پذیری"با کاربست 

آنهششا معتقششد بودنششد کششه تنهششا گزاره هششای پسششینی. گزاره های علمی را به واسطه ی تحلیل منطقی زبان علم حل کننششد
به تعبیر دقیق تر از نظر پوزیتیویست های منطقی تنها. قادرند تا حقیقت جهان خارج را بر ما آشکار سازند) پساتجربی(

گزاره های تجربه پذیر، گزاره هایی واجد معنا هستند و هر آنچه که بر امر فراتجربی دللت کند فاقد معنای حقیقی و در
در واقع، می توان. است" 25تحقیق پذیری"علوه بر این، ویژگی عمده ی تجربه نیز همانا . زمره ی احکام متافیزیکی است

را مهم ترین آموزه ی پوزیتیویسم منطقی دانست؛ بر مبنای این اصل، حکم یقینی حکمششی اسششت" تحقیق پذیری"اصل 
لل پسینی و دوملا به لحاظ تجربی تحقیق پذیر باشد تنها در این صورت اسششت کششه حکششم دارای معنششایی محصششل. که او

با وجود این، هرچند پوزیتیویسم منطقی در دوران اوج خود به سرعت مقبولیت یششافت امششا پششس از آشکارشششدن. است
در حقیقششت، می تششوان بششه ایششن نکتششه. نابسندگی آن در تبیین مسائل بغرنج علمی و فلسفی از مقبولیت اش کاسته شد

اذعان کرد که بسیاری دیگر از نحله هششای فلسششفه ی علششم در نیمه ی دوم قششرن بیسششتم در واکنششش بششه فلسششفه ی علششم
(نظریه ی کششارل پششوپر . پوزیتیویست های منطقی شکل گرفتند که در بدو تلاسیس مدعاهای بزرگی مطرح کرده بودند

شناخته شده است را شاید بتوان یکی از آخرین کوشش های انتقششادی در" 26ابطال پذیری"که با عنوان ) ۱۹۹۴-۱۹۰۲
کواین و کتششاب) ۱۹۵۱" (27دو جزم تجربه گرایی"در واقع، انتشار مقاله ی . احیای پوزیتیویسم در فلسفه ی علم دانست

. را بششرهه ی مشششخص زوال پوزیتیویسششم منطقششی محسششوب می کننششد29کوهن) ۱۹۶۲" (28ساختار انقلب های علمی"
مکاتبی چون رئالیسم علمی و نسششبی گرایی و. فلسفه ی علم در دوران پساپوزیتیویسم اما پیشروی خود را متوقف نکرد

  30.در صدد بودند تا مسئله ی تجربه و نقش آن را در شناخت بشر تبیین کنند... 

22 Vienna Circle
23 Alfred North Whitehead
24 reductionism
25 verificationism
26 Refutability
27 Two Dogmas of Empiricism
28 The Structure of Scientific Revolutions
29 Thomas Kuhn

 برای مطالعه ی بیشتر و دقیق تر در این مورد نگاه کنید به: عبداله نژاد، محمد رضا، مراحل پنج گانه ی شکل گیری فلسفه ی علم در قششرن30
۳۵-۵۶ ، صص ۱۳۹۲بیستم،  فلسفه ی علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره ی اول، بهار و تابستان 
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 میلدی منتشر کششرد؛۱۹۷۵ را در سال 31نظریه ای رئالیستی درباره ی علمهنگامی که روی باسکار کتاب : سخن آخر
دیدگاه او که با عنوان رئالیسم انتقادی شناخته می شود، خود را به عنوان یک آلترناتیو جدی در برابششر پوزیتیویسششم و

مقاله ی حاضر که بر مبنای همین رویکرد به فلسفه ی علم نوشته شششده اسششت،. نسبی گرایی در فلسفه ی علم نشان داد
تلشی است درخور و مناسب در راستای مواجه شدن با انگاره های کلسیک در قلمرو معرفت شناسی و نظریه ی فراگیر

بدین ترتیب، مقاله ی پیش رو بحث خود را با چالشی بنیادین پیرامون رابطه ی میان ماهیت ابژکششتیو مفهششوم و. علمی
با وجود این، نباید از ایششن نکتششه. کل این رابطه بیش از هر چیز به فرایند تولید معنا باز می گردد. طبیعت آغاز می کند

غافل شد که آزمون های پیشین نظری در این مورد در قلمرو معرفت شناسی با شکست مواجه شده بودند و به همیشششن
بششر. جهت دیگر نمی توان مسئله ی معنادار بودن گزاره ها و احکام علمی را به صرف مباحث معرفت شناسانه فروکاسششت

همین مبنا است که نویسندگان این جستار در صدد هستند تا با برکشیدن مباحث بنیادین پیرامون مسششائل فششوقا بششه
 خونی تازه را در رگ های مجادلت کلسیک در فلسفه ی علششم بششه گششردش32قلمرویی دیگر یعنی قلمرو هستی شناسی

نقطه ی عزیمت آنها در گذار از معرفت شناسی گزاره های علمششی بششه هستی شناسششی گزاره هششای علمششی همانششا. درآورند
در واقع، آنها بر این باور هستند که رابطه ی میان مفششاهیم کششه پدیششدار را توصششیف می کننششد و. مسئله ی ضرورت است

طبیعت کل نیروها و وضعیت های تشکیل دهنده ی نظام های فیزیکی در جهان خارج به میانجی تناظر ضرورتی تنظیششم
به عبارت دقیق تر در اینجا مششا بششا دو ضششرورت سششروکار داریششم؛ ضششرورت مفهششومی و. می شود که در هر دو وجود دارد

اما این تطابق نه امری از پیش داده شده بلکه روندی اسششت کششه بششا. ضرورت طبیعی که البته با یکدیگر مطابقت دارند
تغییر در فرایند مفهوم پردازی در احکام عنلی و دگرگونی طبیعت و ماهیت جهششان ابژکششتیو خششود نیششز دچششار اسششتحاله

در حقیقت، آنها به ضرورتی طبیعی در مفاهیم و ضرورتی مفهومی در طششبیعت اذعششان می کننششد کششه اکنششون. می شود
.می توان به میانجی آن، گزاره های علمی را امکان پذیر ساخت

*  *  * 

31 A Realist Theory of Science
32 Ontology
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ضرورت مفهومی و طبیعی
مدن. اچ. هری و ای. آر

ضرورت مفهومی در احکام عللیت. الف

34قششابل ملحظه ی رابطه ی مفهششومی میششان محمول هششای به معنایی کششه ویژگششی 33بحث اصلی ما این است که ضرورت

و محمول هششای توصششیف کننده ی پیامششدهای  به سششان علت هششا35توصیف کننده ی رویدادها، اشششیاء و وضششعیت های امششور
 با یششک ضششرورت  طششبیعی در رابطه ی میششان وضششعیت   ها،آن گونه که غیر بازنمودی درک شده  است،متعارف شان است، 

ما در این فصل، در پی آن.  مطابقت دارند، را تشکیل می دهند36نیروها، و طبایع آن نظام های فیزیکی که در واقع عالم
.هستیم تا دقیقا این مفاهیم را که زمینه  ساز تحلیل های مفصل بعدی اند مشخص کنیم

این که یک ضرورت مفهومی در احکام توصیفی از روابط عنلی وجود دارد، می تواند کمششابیش بششه راحششتی توضششیح داده
نین می تواند . شود منظور ما از دو توصیف. به طور منطقی در ذیل چند توصیف  مستقل قرار گیردیک مایع بی رنگ مع

منطقلا مستقل دو توصیفی است که برایشان توصیفی شناخته شده وجود ندارد که بنا به آنها احکامی نسبت داده شده
قششرار می گیششرد، بخشششی از" اسید"اما هنگامی که این مایع در ذیل توصیف . به یکی بتوانند بر دیگری نیز دللت کنند

این ممکششن اسششت". می تواند به محلول رنگ پذیر قرمز تبدیل شود" معنای آن توصیف، یک محمول طبیعی است که 
بدین علت باشد که به عنوان مثال، ما دلیل تجربی خوبی درباره ی این دیششدگاه داریششم کششه وجششود یششک محلششول رقیق 

بنششابراین می تششوانیم بگششوییم. شده ی اسیدی در شرایط مناسب برای تبدیل شدن به محلول رنگ  پذیر قرمز کافی است
قششابلیت تبششدیل"و " اسید"در این موقعیت محمول های .  است37خاصیت اسیدی این مایع علت تغییر رنگ این معرف

تبدیل محلول هششای اسششیدی بششه محلول هششای"منطقلا مستقل نیستند، و این فرضیه ی " شدن به محلول رنگ پذیر قرمز
. نیز یک کلیت بخشی تجربی محض نیست" رنگ پذیر قرمز

33 necessity
34 predicates
35 affairs
36 universe
37 indicator
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به عنوان مثششال، یششک.  احکام عنلی را در حین تحلیل حفظ کنیم38نخست باید مراقب باشیم تا شکل مناسب دستوری
محلول اسششیدی: "بدین ترتیب. حکم عنلی، یک اسم مشترک و یک محمول با یک فعل فعالیت عنلی را توضیح می دهد

فرد باید پیش از این تحلیل هیومی را تصدیق کند اگر شخص با این گششزاره". تبدیل می شودبه محلول رنگ پذیر قرمز 
به وضوح تحقششق ایششن". در صورت وجود اسید، محلول رنگ پذیر، قرمز می شود: "در چنین شکلی سروکار داشته باشد

، موضوعی که در آن نیروی ویژه ای اسششت؛]است[شکل، واگذاشتن فعل فعالیت علی از جایگاه اش به عنوان فعل اصلی 
اسید در آن محلول، با یک وضعیت منفعل تلاثیرگذاری از منظر فعالیت اش محروم شده است، این معنششایی اسششت کششه

استدللی که به عنوان مثال، از سوی دیویدسن ارائه شده است از این عقیششده حمششایت می کنششد کششه. حکم اصلی دارد
 است، از آنجششا کششه ایششن تحلیششل صششرفلا39احکام عنلی دو گزاره را توضیح می دهند، که به وضوح یک مصادره به مطلوب

دیدگاه محرز نظریه ی هیومی را بیان می کند، نفی فعالیت برای اسید به تنهایی مفروض گرفته شده است، از این جهت
. نیروی فعال فعل اصلی را توجیه کند40که آن نظریه می تواند خنثی سازی

بررسی این که آیا رابطه ی معنایی میان دو توصیف بسط یافته است، به این پرسش منجر می شود که چگونه کسی به
استعمال محمول ها واکنش نشان خواهد داد اگر در یک موقعیت خاص، اسید رقیق شده با محلول رنگ پششذیر ترکیششب

به نظر می رسد برای ما روشن است که این ادعا. شود و در عین حال این ترکیب برای تغییر رنگ موفقیت آمیز نباشد
لل برای تغییر رنگ کششافی اسششت، و ایششن کششه هرچنششد آنهششا در ایششن عقلنی نخواهد بود که هر دو شرایط در واقع معمو

لل مهیا هستند، با وجود این، آنچه رخ داده موثر نبوده است نیششت بششدین. موقعیت کام ما بر ایششن بششاوریم کششه مفهششوم عل
ترتیب پاسخی عقلنی به عدم موفقیت شرایط عادی در پدید آمدن نتایج مورد انتظاری است که ممکن اسششت هششر دو

.شکل را در برداشته باشد

تصدیق می کنیم که ایده های اصلی مان در مورد شرایط عنلی واقعیت، ناقص بودنششد و کلیت بخشششی دربششاره ی تششاثیر) ۱
گذاری محلول های اسیدی بر محلول های رنگ پذیر را رهششا می کنیششم، از هششر ضششرورت مفهششومی شششناخته شششده میششان

.دست می کشیم" نیروی تغییر رنگ محلول های رنگ پذیر"و " خاصیت اسیدی"

به جای آن، می توانیم رابطه ی مفهومی میان محمول ها را با این ادعا که در این مورد ناقص چیششزی بششه اشششتباه رخ) ۲
.داده است، حفظ کنیم

سه فرضیه ی ممکن در مورد چیزی که در یک موقعیت خاص منجر به اشتباه می شود وجود دارد که ایششن نابهنجششاری

38 grammatical
39 A petitio
40 neutralisation

8



 محلششول تحششت41مششاهیت/ طششبیعتهششر سششه فرضششیه . را توضیح می دهد و رابطه ی ضروری محمول ها را حفظ می کند
 که به یکششی از سششه شششیوه ی ممکششن42ماهیت واکنش دهنده/ ممکن است در مورد طبیعت. آزمایش را شامل می شود

ممکششن اسششت واکنش  دهنششده را در بطششری اشششتباهی ریختششه باشششیم،. افزوده شده است، اشتباهی مرتکب شده باشیم
یششا ممکششن. می گوییم با بی دقتی بطری سود سوز آور را با بطری حاوی اسید سولفوریک رقیق شده اشتباه گرفته ایششم

است از بطری ای که برای نمونه ی قبلی که اینک برای ما مجهششول اسششت اسششتفاده کششرده باشششیم کششه در ایششن صششورت
لل، بطری فرسوده و بنابراین بل اثر بوده است. ماهیت واکنش دهنده درون آن تغییر کرده است/ طبیعت در این. احتما

وضعیت می گوییم این دیگر اسیدی نیست و ضرورتلا نیروی اش را که منجر به تغییر رنگ محلول رنگ پششذیر می شششد از
 دیگری جششز همیششن حنلل نیسششت، بششا ایششن حششال غلظششت43یا اینکه هرچند اسید وجود دارد و جوهر. دست داده است

ایششن مششورد، مفهششوم مهششم 44.یون های هیدروژن محلول رقیق شده که منجر به تغییر رنگ می شود کافی نبششوده اسششت
ماهیت مورد نیاز ممکن اسششت وجششود/ تمام شرایط، خصوصیات نیرومند، طبیعت. آستانه ی یک عمل را نشان می دهد

مسئله این است که نیششروی فشششار کششافی بششرای. داشته باشد، اما میزان فعالیت برای تحقق عمل می تواند کافی نباشد
. واژگون کردن سنگ، یا گرم شدن ماهی تابه برای آب کردن کره وجود ندارد

لل موثر اسششت بششه رنششگ قرمششز. استدلل پشت این مثال چیزی شبیه این است اگر محلول در شرایطی که در آن معمو
اگر در حال حاضر فاقد نیروی تحقق آن است یا ممکن است به دلیل. تبدیل نمی شود، این نیرو را از دست داده است

تغییر در ترکیب بندی شیمیایی اش به چند شیوه ی خاص یا به دلیل آن باشد که آستانه ی مناسب فعششالیت بششه دسششت
خلصه ی کلم، اگر این محلول رنگ پذیر به رنگ قرمز تبدیل نشود، ما هیچ دلیلی نداریم که بششاور کنیششم. نیامده است

مبنششای ایششن اسششتنتاج.  اسید باشدنمی تواندمحلول رقیق شده در خود حداقل غلظت موثر را داشته است، این محلول 
بششه" نیرویی که محلول رنگ پششذیر را قرمششز می کنششد"و " خاصیت اسیدی"ضرورت مفهومی رابطه ای است که در میان 

در این علم در یک مرحله ی نسبتلا توسعه یافته ی پیشرفت، ضرورت مفهومی به واسطه ی تبیین هششای. دست آمده است
. شیمیایی توانایی های اسیدها بیشتر پشتیبانی خواهد شد

بنابراین عدم موفقیت اثرگذاری طبیعی جوهر در پدید آوردن پیامد متعششارف اش، در فقششدان نشششانه ی هششر مششوردی در
مششاهیت/ ماهیت متفاوت، یا با یششک تغییششر در طششبیعت/ شرایط محیطی است، که یا با جایگزینی یک جوهر با طبیعت

.جوهر اصلی، یا با عدم موفقیت جوهر در دست یافتن به آستانه ی میزان فعالیت تبیین می شود

41 nature
42 reagent
43 substance

 . توجه ما به این مورد از طریق اس. ال. گادلویچ جلب شد44
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لل با قصد قبلی در مورد خصوصیات نیرومندی که منجششر بششه عمششل لزم به ذکر است که شرایط برای انجام عمل معمو
بنابراین رابطه ی میان تحقق آن. می شوند وجود ندارند، به این معنا که آنها هیچ بخشی از معنایش را شکل نمی دهند

دیگششری باشششد، از] با قاعده[این واقعیت ممکن است نظریه نظام مند . استهیومی ] یک تحلیل[شرایط و وقوع پیامد، 
این رو اگر نقش محوری خصوصیات نیرومند نادیده گرفته شده است، پیامد صششرفلا در مششورد شششرایط عملششش در نظششر

. گرفته شده که رابطه ای تعمیم یافتنی است

ما تا اینجا چند و چون فرضیه های علی را که به نظر می رسد بششه طششور طششبیعی ضششرورت مفهششومی را در برمی گیرنششد
مشاهده کردیم، اما بی درنگ این پرسش مطرح می شود که آیا این ضرورت صرفلا مشروط و خصیصه ای متعارف اسششت

کمششی بعششد، ایششن اسششتدلل را پششی. ماهیت نظام های فیزیکی را بازتاب می دهششد/ یا این که آیا چیزی درباره ی طبیعت
نشششان 45.خواهیم گرفت، این مسئله روشن است، اگر شیوه های مرسوم مان را از اندیشه ورزی به نحوی جششدی دریششابیم

. خواهیم داد که هیچ دلیل قانع  کننده ای برای عزیمت از آنها وجود ندارد

 عللی46فرآورده ی/ ضرورت طبیعی در تولید. ب

برای مشاهده ی این که ضرورت مفهومی شامل روابط میان محمول ها و فرضیه های عللی اسششت، کششه ضششرورت طششبیعی
بگذارید اشاره کنیششم کششه. حاصل از فعالیت های نظام های فیزیکی را بازتاب می دهد، مورد پمپ مکش را درنظر بگیرید

فشار هوا در مخزن و خلء جزئی در لوله ی پمپ، شرایطی هستند که به اتفششاقا بششرای بششال آمششدن آب توسششط پمششپ و
لل می گوییم که جنو . بیرون آمدن اش از شیر آب فراهم می شوند توان و نیششروی وارد آوردن 47]فضای پیرامونی[ما معمو

فشار برای بال آمدن آب از لوله را دارد، که خود هنگامی که فشار متقابلی وجود ندارد معلوم می شود، و آب قابلیت یششا
، بششه نششوبه ی خششود بششا ارجششاع بششه]فضای پیرامونی[این نیرو یا توانایی جنو . خصلت بال آمدن در لوله ی فاقد هوا را دارد

هوا وزن دارد و بنششابراین فشششار وارد. جنو یک لیه ی هوا پیرامون سطح زمین است. ماهیت آن تبیین می شود/ طبیعت
می کند و در لیه ی زیرین هوا وزن آن بیشتر از لیه ی بالیی آن است و به همین دلیل فشار بیشتری وارد می کنشششد و

.الی آخر

مششاهیت اش فهششم/ منجر به بال آمدن آب می شود، با ارجاع بششه طششبیعت] فضای پیرامونی[هنگامی که نیرو یا توان جنو 
48Reliantیک . می شود، چنین ارجاعی نیروی بیرونی را توضیح نمی دهد  Scimitar  GTE  می تواند، و قششادر(توانایی

45 Cf. Sterling Lamprecht, The Metaphysics of Naturalism, Appleton-Century-Crofts, New York, 1 967, 1 29-4 5 .
46 production
47 atmospher

 استفاده می شد.۱۹۸۶ تا ۱۹۶۴ تولید و بین سال های Reliant عنوان یک سری مدل های ماشین ورزشی که در کارخانه ی بریتانیایی 48
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را دارد، و این توان برحسب داشتن شش سیلندر، و یک نوع معین پمششپ)شش m.p.h( مایل بر ساعت ۱۲۵سرعت ) است
امششا چنیششن تبیین هششایی 49.ماهیت ماشششین اسششت/ سوخت و غیره تبیین شده است؛ به این معنا که، به صورت طبیعت

در توصیف ماشین به سان یک شیء نیرومند منجر نمی شود،" نیرو"ماهیت ماشین به حذف مفهوم / برحسب طبیعت 
مششاهیت قششابلیتی نیسششت کششه از آن/ چون که نیرو بر حسب تاثیری مشخص شده است که بخشی از توصیف طششبیعت

به طور کامل درهششم آمیختششه هسششتند و هششر تلشششی در راسششتای" ماهیت/ طبیعت"و " توان"، "نیرو. "برخوردار است
تعیین کردن اولویت های هستی شناختی در میان آنها همان اندازه بیهوده است که تلش برای تعیین کششردن اولویت هششا

بار دیگششر در بنیششادی ترین سششطح تششبیین" توان"و " نیرو"حذف نشدن . در میان مفاهیم خصوصیت ها، خواص و روابط
هنگامی که،.  کند51 مشخص50در آن سطح فرد نمی تواند نیروها را صرفا با ارجاع به خصوصیت ها. نشان داده می شود

به عنوان مثال می گوییم، اجرام زمین و جنو نیروی جذب یکدیگر را دارنششد، خودمششان را بششه فیزیششک کلسششیک محششدود
. ماهیت اجرام که این نیرو را تبیین می کنند چیزی نمی دانیم/ می کنیم، با این حال درباره ی طبیعت

هستی شششناختی علت هششا و پیامششدها بششا" روابششط متصششل"به هر حال، نیروها و توان های غیرمرمششوز اشششیاء خششاص، کششه 
جنو، نیروی بال آوردن 52.یکدیگراند حذف نشدنی اند و آنچه را که ضرورت مفهومی احکام عنلی  هستند، بازتاب می دهند

زمیششن نیششروی. ، هرچند این محصول پیامدی نخواهد بود مگر اینکه در لوله خلء جزئی وجود داشته باشششدداردآب را 
جاذبه اش هنگامی معلوم می شود که انبار فرو می ریزد، هرچند این پیامد رخ نخواهد داد مگر اینکششه تیرچششوبی محششور

علوه بر این، بازگشت به همان نیرو به همششان انششدازه در تششبیین مششوثر اسششت کششه وقششوع هششر نششوع. برداشته شده باشد
این کششه انبارهششا،. باید آن را به سان یک امکان تصدیق کند) با قاعده(طبقه بندی معین رویدادهایی که نظریه نظام مند 

این غیر ممکن بششودن. ستون هایشان معلق نیست، نه تنها موضوعی واقعی است بلکه در شرایط عادی غیر ممکن است
.نشات گرفته از این واقعیت است که در هوای سنگین درون انبار یک میدان گرانشی ثابت و پایدار وجود دارد

 نامیده می شود،53یک جنبه ی مهم این مفهوم نیرو، به دست آوردن انرژی است با معنایی پرمایه تر که پتانسیل یا قوه
.به عبارت دیگر آنچه که به سان موضوعی مسلم، اگر شرایط مداخله فراهم نباشد یا از بیرون عمل کند رخ خواهششد داد

در بال آوردن آب بی نتیجه است؛ و تا زمششانی] فضای پیرامونی[تا زمانی که در لوله ی پمپ، هوا وجود دارد، نیروی جنو 
امششا بششه. که تیرچوبی محور دست نخورده است، جاذبه ی میان سقف انبار و زمین، آنها را در مقابششل هششم نگششه می دارد

محض اینکه هوا نباشد، یا تیرچوبی پوسیده شود، عملکرد این نیروها که در ساخت معینی پایدار هسششتند، در نهششایت

49 M. R. Ayers, The Refutation of Determinism, Methuen, London, 1 968, 84 ff.
50 individuals 
51 identified 
52 Lamprecht, op. cit. , 1 4 1 .
53 potentiality or potency
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آنها سرانجام پیامدی را موجب می شوند کششه. ماهیت اصلی ساختاری عالم ما عمل می کنند/ همچون محصول طبیعت
.با مداخله ی شرایط در تعلیق نگه داشته شده بود

برای ما، علت های موثر، هم حضور محرکی که خصیصششه ی سششاکن را بششه جنبششش در می آورد و هششم غیششاب یششا فقششدان
استدللی بر این مبنا وجود دارد کششه مششا. محدودیت بر یک خصیصه را که اکنون در وضعیتی فعال است در برمی گیرد

نیششت مششوثر را در بربگیششرد، بششه خودمان اعتبار زیادی به آن نمی دهیم، در مورد اخیر، اگر به نحوی یک شکل اصششلی عل
هیومی کافی است، از آنجا که مشخص کردن یک قاعده مندی) با قاعده(خودی خود برای رد کردن نظریه ی نظام مند 

برحسب فقدان پیش  شرط غیرممکن است، اما خصیصه ی نیرومندی که به آن باید در تبیین کنش عنلی رجششوع کششرد
. بوده استدر تمام مدت با وضعیت های بسیار دیگری که پیامدی نهایی دارند حاضر 

ضرورت مفهومی و طبیعی در تبیین جوهرها. پ

در مورد مفاهیم که در ارجاع به جوهر مادی به کار برده می شوند، ضرورت مفهومی که در بردارنده ی فرضیه های عنلی
نینی دارد است تثبیت می شود، علوه بر این ضرورت مفهومی در تحلیل هر مفهومی که در ترکیب محمول ها نیروی مع

بششرای دانشششمندان ایششن واژه بششه 55.را در نظر بگیرید 54"مس"به عنوان مثال، مفهوم به ظاهر غیر عنلی . شکل می گیرد
یی۹۲.۸چیزی با داشتن خواص انعطاف پششذیری، ذوب شششوندگی، شششکل پذیری، رسششانایی الکششتریکی، چگششالی  ، وزن اتمشش

همه بجز آخرین این خواص طبیعی هستند، نیروها و قابلیت ها بششر جششوهر حمششل. دللت دارد ۲۹ و عدد اتمی ۶۳.۵۴
اما از آنجا کششه خششواص پیش تششر کششار. می شوند و از این جهت پیش  از این نیرویی فراتر از ویژگی ظاهری خواص دارند

مشخص آنچه را که جوهر است شرح می دهد و قابلیت مس شدن را تحقق می بخشد، اگر یک شیء فاقششد هششر یششک از
 مادی در این نمونه در هششر56اطلقا به تشخیص هویت. نامیده شود" مس"این خواص باشد نباید به معنی دقیق کلمه 

علششت. زمان معینی ضرورتلا بر وجود دسته ای از خواص دللت می کند، هر کدام از آنها یک ویژگی ضروری جوهر است
ترکیب ذات های اسمی هستند با ارجششاع بششه/ تمام خواص طبیعی که نشانه های ساخت. این ضرورت اخیر روشن است

بدین ترتیب، اگر هششر یششک.  ساختار اتمی قابل توضیح است و از این رو، از طریق آن ساختار با یکدیگر پیوند دارنداین
"مششس"از آن خواص طبیعی با فلز قدری مایل به قرمز معلوم نباشند، کل چارچوب مفهومی الزامششلا در مفهششوم علمششی 

با شکست مواجه خواهد شد زیرا خواص دیگر دسششته ی مرتبششط ایششن را نفششی" مس"ناقص خواهد بود و اطلقا مفهوم 

54 copper
 مثال مورد علقه ی پروفسور دوکاس.55

56 identification
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وانگهششی، ایششن ضششرورت مفهششومی، بششه دور از وجششود صششرف بازتششاب تعریفششی مشششروط، دللت هششای مهششم. خواهد کرد
لل در هششر یششک از خششواص لل این ممکن است که سششاختار اتمششی را می تششوان مسششتق هستی شناختی دارد، که در آن اصو

.تحقیق کرد" تعریف"طبیعی فراتر از 

به یک ظرفیت بششرای تحششت" انعطاف پذیری"مفهومی مانند . انفعال وضعیت های تعریف پذیر در این مثال معنایی ندارد
بششه یششک وضششعیت در واکنششش" رسششانایی"آزمایش قرار گرفتن اشاره دارد تا قششابلیتی بششرای انجششام دادن، در حششالی کششه 

نشان دادن به شیوه های قطعی تحت شرایط معین ارجاع می دهد تا نیرویی برای عمل در شیوه های قطعی هنگامی که
با این حال، خواص طبیعی انعطاف پذیری، ذوب شوندگی و رسانا بودن صرفلا تا حد زیادی با ساختار. اتفاقی رخ می دهد

/که فعالنه منجر به بال آمدن آب می شود و به سان طبیعت] فضای پیرامونی[اتمی تبیین شده اند، همچون نیروی جنو 
ظرفیت ها صرفلا تششا حششد زیششادی به سششان نیروهششا، آن خصوصششیت ها یششا. تبیین شده است] فضای پیرامونی[ماهیت جنو 

جوهرهایی هستند که در معرض آزمایش قرار می گیرند، علوه بر ایششن، آنهششا آن چیششزی هسششتند کششه قششادر بششه انجششام
57.دادن اش می باشند و با ارجاع به آنچه شیء فی نفسه است تبیین می شوند

چه خصوصیات در معرض آزمایش قرار بگیرند و چه قادر به تحقق عینیت بششر مبنششای طبایع شششان باشششند، آنهششا دیگششر
 طبایع شان هستند و از این رو سخن گفتن دربششاره ی آنهششا یکسششان بششاقی می مانششد و در عیششن حششال فقششدان58نمودهای

نین یا نمونه ی مادی، طبیعت  مششاهیت قطعششی/ ظرفیت ها و نیروهای متعارف شان یکسره در نفی و اثبات یک ابژه ی مع
دا می کنشد دلیشل. دارد نینشی تشدوام پی نین وجود دارد که برای مدت زمان مع اگر ما برای باور به این که یک ماهیت مع

قانع کننده ای داشته باشیم، هنگامی که انعطاف پذیری متوقف شده باشد، آنگاه می توانیم به درستی نتیجه بگیریم کششه
چون این ظرفیت ها و نیروها در پایان نسبت به آغاز مرحله متفاوت هستند، لجرم باید دستخوش تغییری در طبیعت

به لحاظ. ما مجبور به گرفتن این نتیجه خواهیم شد که این پیش تر ویژگی مس نبوده است. ماهیت شان شده باشند/ 
ایششن بششرای. ماهیت خودش داشته باشششد/ فیزیکی برای جوهر غیر ممکن است که کنش یا واکنش ناسازگار با طبیعت

کنش و واکنش در یک زمان به نحو متفاوتی به جای دیگری عمل می کنند غیششر ممکششن] در آن[یک ابژه یا نمونه که 
 تحت همان شرایط محیطی انجام بگیرد و فرض گرفته شود که همان جوهر باقینمی توانداما به طور کلی این . نیست

خلصه ی کلم، رابطه ی میان آنچه یک شیء است و آنچششه قششادر بششه انجششام آن اسششت و آنچششه در معششرض. مانده است
این ضرورت طبیعی است که ضرورت مفهومی مجموعه ی نیروهششا. آزمایش قرار می گیرد، به طور طبیعی ضروری است

.بازتاب می دهد" مس"و قابلیت های وابسته به آن را با کاربرد یک واژه مانند 

 برای تحلیلی مشابه با ما درباره ی احکام نیرو، ظرفیت و قابلیت، بنگرید به:57
 D.M Armstrong, A Materialist Theory of the Mind, Routledge and Kegan Paul, London, 1968, 86.

58 manifestations
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به هر حال، این طور به نظر می رسد که یک مسئله ی بدیهی برخلف ایششن دیششدگاه وجششود دارد، از آنجششا کششه برخششی از
خصوصیات، نیروها یا قابلیت های قطعی را به دست می آورند یا از دست می دهنششد امششا در نششتیجه این همانی شششان را از

دارویششی ممکششن اسششت در یششک دوره ی زمششانی  59.ماهیت شششان را دارنششد/ آنها همچنان همان طبیعت. دست نمی دهند
اثر بخشی اش را از دست بدهد، کاغذ عکاسی بعد از مدتی چاپ نخواهد کرد، و یک فرد ممکن است توانششایی اش در بششه

 است، به هر حال، به این دلیل که چنیششن تغییراتششی60بدیهیاین صرفلا یک مسئله ی . یادآوردن نام ها را از دست بدهد
به طور کلششی نظریششه، تششوجیهی بششرای. در نیروها و ظرفیت ها، در زمینه ی نظریه که آنها را تبیین می کند رخ می دهند

وهری را کشه در سرتاسشر/ فرض غیر قابل تغییر فراهم می کند و از این رو به طور مداوم طبیعت مشاهیت این همشان ج
نین ثابت است تداوم می بخشد به آستر سلولز به جای روکش حسششاس" همان کاغذ"چنین مفهومی مانند . تغییرات مع

آن" خصوصیات بنیادی"ماهیت برخی از / چنین تبیینی ادامه ی این همانی پیش فرض های طبیعت. به نور ارتباط دارد
ه طبایع  شششان تغییرناپذیرانشد و به طور نسبی است، به عنوان مثال، اتم های شیمیایی، بنیادین هستند به ایشن معنشا ک

این همانی آن خصوصیات بنیادی کمتر تبیین می شوند، هنگامی که به رغم تغییرات مسلم نیروها و قابلیت ها، این-خود
.این همانی تداوم می یابد

جایگاه ضرورت در تبیین و غیرضروری بودن عالم ها

ضرورت نسبی نظریه های تبیینی. الف

مششاهیت تششبیین علمششی بششازگردانیم و/ اکنون اجازه دهید تا به طور خلصه توجه مان را به تحلیلی مقدماتی از طبیعت 
نو. ببینیم چه دللت هایی برای مفهوم ضرورت عنلی وجود دارد دوباره مثالی را به یششاد آوریششد کششه در آن بششه نیششروی جشش

ضرورتی که در لششوله آب را بششال می آورد در برابششر. در تبیین بال آمدن آب در لوله ی پمپ اشاره شد] فضای پیرامونی[
نسبی است، ما معتقدیم به این دلیل که نظریه اطلعششات اضششافی دربششاره ی پیامششدی] جاذبه[حقیقت نظریه ی گرانش 

 آب را توضیح می دهد به جای آن که بگوید بششه رنششگ بنفشششبال آمدندارد که خلء جزئی در لوله می گذارد، چرایی 
اگر چیز دیگری بجز بال آمدن آب می توانست رخ دهد، تفسیر معینی که ما در تبیین چرایششی ایششن. تبدیل شده است

برعکس، ما دلیششل خششوبی بششرای بششاور کششردن صششحت. رخداد به جای چیز دیگری مطرح کردیم موفقیت آمیز نمی بود
لل با رویدادهای ویژه ی متعددی تصششدیق و بششا قششوانین] جاذبه[نظریه ی گرانش  داریم زیرا این نظریه مستقیملا و مستق

از این رو ضرورت، در بدنه ی اصلی دانش، از آنچه باید این مورد اگششر. مشخص و محدودی به انسجام مفهومی می رسد

59 M. R. Ayers, op. cit., 84-9.
60A prima facie

14



کلی ترین نظریه ی موثر عللی باشد، پی گرفته می شود و این بدنه ی دانش، واقعی است، و ما دلیل خوبی در ایششن مششورد
. را باور کنیم] جاذبه[داریم تا صحت نظریه ی گرانش 

یک نظریه ی بنیادی عالمی را تعریف می کند. ب

با وجود این، یک نظریه ی عام، تبیین تمام اقسام موارد خاص موثر علی را دنبششال نمی کنششد، ماننششد نظششریه ی گرانششش
که ضرورتلا  واقعی است به این معنا که معنای اش، حقیقت اش را ایجاب می کند و ضرورتلا واقعی نیست به این] جاذبه[

 از این واقعیت نشلات می گیرد که به انششدازه ی کششافی در بخششش معینششی ازاین عالممعنا که به هر حال ضرورت اش در 
اما یک عالم با نظریه های بنیادی معاصر ما تعریف می شود که صرفلا چارچوب. ماهیت این عالم، بنیادی است/ طبیعت

بلکه نکته این است که قسمی از نظریه ی عام معین بششا نیروهششا و قابلیت هششای بنیششادین عللی ای. ممکن فیزیکی نیست
نین می توانششد اسششتنباط شششوند ایششن. مشخص شده اند که خطوط کلی یک عالم را وضع می کنند، ضرورت پیامدهای مع

هستند به این معنا که مشخصات معیین نیروهای علی اشیاء و جوهرهای عالم را بششا نفششی" فرضیه ای ضروری"پیامدها 
احکام پیامدهای آن نیروها توصیف می کنند، در حالی که محیط بدان ها اجازه ی فعالیت می دهد، با طبششایع آن اشششیاء

. که با آنها بر مبنای نظریه پیوند دارند، ناسازگار خواهند بود

است] ممکن خاص[عالم آن گونه که ما آن را درک می کنیم، عالم ما، مشروط . پ

حتی با وجود این که این عالم تنها عالم ممکن نیست، وحدت پدیدارهای ناهمگون منجر به تدوین نظریه ای می شششود
که به طور کلی برای دریافت مشخصات یک عالم کافی است و فرضیه ای را مطرح می کند کششه آن عششالم، عششالم واقعششی

نین، عالم ما، باید به صورت  62بسششنده بودن. دریافت شود] پساتجربی[ 61پسینیاست، هرچند که ویژگی ضروری عالم مع

ه طشبیعت  عشالم راایشنمشاهیت / نظریه می تواند به معنای توانایی آن در یکی کردن پدیدارهای ناهمگون معنا بدهد ک
تا جایی که یک نظریه بسنده است، نوعی ضرورت مفهومی دارد کششه ضششرورت فیزیکششی یششا طششبیعی را. بازتاب می دهد

.مششاهیت خصوصششیات آن عششالم خواهششد شششد/ بازتاب می دهد، زیرا تغییری در عالم فیزیکی شامل تغییری در طششبیعت
فرض کردن وقوع چنین تغییری، عالمی نو با طبیعتی نو را ممکن می کند که در یک نظریه ی نششوین بسششنده، توصششیف

بنابراین ضرورتی متناظر با طبیعت واقعی وجود دارد، هرچند این ضرورت بر این امر دللت نمی کنششد. می شود، و غیره

61 A posteriori
62 adequacy
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. واقعی خودش ضروری است به این معنا که نفی وجودش نقض کننده ی خودش خواهد بود] طبیعت[که 

 بششا63بدین ترتیب ما دقیقلا به چارچوب صوری مشابه به سان پرشورترین منطق گرا برای شناخت وجششود ضششرورت مندی
اما ما ادعا می کنیم که آنچه بدین سان شناخته شده داریم، یک رابطه ی مفهومی است کششه. نمود یک تناقض نیاز داریم

/بازتابی از یک رابطه ی ضرورت مند میان یک شششیء خششاص برخششوردار از نیششروی ایجششاد پیامششدی بششر مبنششای طششبیعت
.ماهیت اش در غیاب محدودیت و هنگامی که به درستی شکل گرفته، است

کاربرد علمی تمایز میان ذات واقعی و اسمی

تمایزی میان دو حوزه ی خواص ذاتی به میانجی هر نظریه ای که مششدعی ارائه ی تفسششیری از علششم طششبیعی اسششت کششه
آن خواص، نمودهایی هستند که برای یک شیء یا نمونه ی جوهر یک. خطوط اصلی اش را حفظ می کند ضروری است

نین، ضروری اند ما آن ذات های اسمی.  پیروی می کنیم64ما در مورد این ذات اسمی یک شیء یا جوهر، از لک. نوع مع
 با یک آزمون معنا تشخیص دهیم، واژگان عام نششوعی در یششک65پیشینیرا حفظ می کنیم، و می توانیم آن را به نحوی 

علم طبیعی را تعیین کنیم؛ هرچند به این امر اذعان داریم که معنا تاریخی دارد، واقعیتی که ما بایششد تششوجه عمششده ای
این اسششت کششه آیششا هریششک از در لحظه ای در زمان، تنها پرسش تجربی مربوط به ذات های اسمی،. بدان معطوف کنیم

کثرت ها تغییر می کنند، و ذات های اسمی با نشان دادن نمونه هایی. اشیاء یا نمونه های جوهرها ذیل آنها قرار می گیرند
اسمی در ماحصل یک فرایند تششاریخی سششاختار مفهششومی البته، به باور ما ذات های. در هر چیز واقعی متوقف می شوند

سهیم هستند، که با چگونگی خواصی که ما با یکدیگر مشاهده می کنیم نشان داده می شوند، و این که اینها می توانند
.به نحو موثری به عنوان ملزومات علمی معیاری برای تشخیص انواع و اقسام به کار  برده شوند

.اما کار علم طبیعی تحقیق در طبیعت یک شیء یا جوهر، و آزمودن فرضیه ها درباره ی تکوین آن شیء یا جوهر است
مششاهیت/ اسششت، بششه عنششوان مثششال، ذات واقعششی یششا طششبیعت ] پساتجربی[ پسینینتیجه ی چنین تحقیقاتی اکتشافات 

مششاهیت المششاس اسشت کشه خشواص/ همیششن طشبیعت. شیمیایی الماس، یک کریستال چهارضلعی اتم های کربن اسششت
یک جششوهر. مبنایی برای انتخاب معیار جداسازی و این همانی الماس ها را فراهم می آوردآشکارش را تبیین می کند، و 

ماهیت را دارد؛ تنها به عنوان یششک کششثرت در خرگوش هششا چنیششن/ الماس تنها هنگامی تداوم می یابد که این طبیعت 
یک مثال بیشتر. تفردی تداوم می یابد که هر عضو در عین حال تعداد زیادی کروموزوم، و خصوصیات ارثی نوعی دارد

63 inconsistency
64 Locke
65 A priori
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شناخته شده ی عملکرد تمایز میان ذات واقعی و اسمی در زندگی عملی جایگزینی شششمارش کروموزوم هششا بششه منظششور
. آزمایش کالبدشناختی در تعیین جنسیت یک ورزشکار است

به همین دلیل است که تکششوین: "با وجود این، علم طبیعی تمایز را همان گونه که لک آن را شرح داده به کار می برد
واقعی بخش های غیر قابل درک اش به تمام آن خواص رنگ، وزن، ذوب شوندگی، پایداربودن، وغیره بسششتگی دارد کششه

با این حال، اگر ما بخواهیم تمایز 66."طل می شود، یا این نام به آن اطلقا می گردد و بدین ترتیب ذات اسمی اش است
میان ذات واقعی و اسمی را حفظ کنیم، باید توجه داشته باشیم که تعاریف ذات اسمی در نوع خود بسشیار متفشاوت از

پرواضح است که حکمی که یک جوهر یا یک شیء را. تعاریف ذات واقعی، علی رغم یک شکل مشترک منطقی هستند
نینی را که مشخص هستند به سان یک شیء یا جوهر به نحوی کششه می توانششد بششه صششورت اثبات می کند باید خواص مع

خلصه ی کلم، مس خواصی دارد که ما آن را بششه همیششن نحششو به وضششوح. وضع شود معلوم کند] پیشاتجربی[ پیشینی
.یک ریشه شناسی، و یک تاریششخ مفهششومی دارد" مس"می شناسیم، هرچند ] پیشاتجربی[ پیشینیبه سان یک حقیقت 

اما ما تنها یک بار از این ایده دست می کشیم که شناخت جهان طبیعی به طور کامل منحصر و محدود بششه نمودهششای
تغییرات در] و[بیرونی اشیاء، خواص ظاهری شان و تحول دائمی اشیاء ساده به لحاظ هستی شناختی به سان رویدادها، 

بدیهی است علم کششه. خواص ظاهری شان است، ما ملزم به تصور نوع دیگری از تعریف، یعنی ذات واقعی اشیاء هستیم
بخشی از تحقیششق علمشی. با ذات های واقعی سروکار دارد، دست کم تا حد زیادی به ذات های اسمی هم مربوط می شود

. آن از دیگر عناصششر شششیمیایی اسششت67بنیادی" ذرات"درباره ی مس تلش در راستای کشف چگونگی تفاوت ساختار 
معلوم است که تفاوت های ساختاری در شرایطی که عناصر شیمیایی مختلف می توانند متفاوت باشند وجششود دارنششد و

. تمایز به نظر می رسد در ذات اسمی تبیین شده است

اگر در این مورد در علم شیمی به روشنی این گونه است، آنگاه تعاریف که بیان ذات های واقعششی جوهرهششا هسششتند، بششه
نین شده باشند] پیشاتجربی[کشف می شوند و نمی توانند به نحو پیشینی ] پساتجربی[نحوی پسینی  ما بششا تکنیششک. مع

ماهیت مششواد، آنچششه را کشه ذات واقعششی فلششزی خششاص یششا هششر عنصششر/ آزمایشگاهی تحت نظریه ی عام طبیعت/ تجربی
)ویژگی هششای ظششاهری( 68به روشی مشابه، می توانیم میان مشخصششات فنششوتیپ. شیمیایی دیگری است کشف می کنیم

 اعضششاء انششواع را از مقششولت دیگششر70 و تن شناختی69انواع طبیعی تمایز قائل شویم که در آن ویژگی های کالبد شناختی

66J. Locke, Essay Concerning Human Understanding, III, 3, 1 8 .
67 Atomic “particles”
68 phenotypical
69 anatomical
70 physiological
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]پسششاتجربی[انواعی که می تواند صرفلا بششه نحششوی پسششینی ) خصوصیات ژنتیک( 71موجودات زنده، از ذات ها یا ژنوتیپ
. کشف شوند تفکیک کنیم

پرواضح است که تمایز معرفت شناختی میان شناخت ما از هر نششوع ذات، مبتنششی بششر یششک واقعیششت تششاریخی مسششلم و
کمابیش ساده است، به این معنا که می توانیم تمایز یک موضوع از دیگری را با موفقیت فششرا بگیریششم، در عیششن حششال،

ماهیت جوهر ی که نمود منظم تمایزی را توضیح می دهششد، کششه مششا در همششان/ بدون شناخت ساختار اصلی یا طبیعت
 به سان تمششایز آنچششه72شیمی و ژنتیک مبنایی ضروری برای مفروضات ما درباره ی کارایی. وضع طبیعی به کار می بریم

.به نظر می رسد محمول های ذات های اسمی است فراهم می آورد

از یششک نقطه نظششر منطقششی تمششام. در حال حاضر هیچ یک از این موارد را نمی توان در ساختار منطقششی تعششاریف یششافت
تعاریف دقیقلا همسان به نظر می آیند، به این معنا که، آنها شششامل یششک موضششوع منطقششی و مجمششوعه ای از محمول هششا

تنها با توجه به وضعیت تجربی متفاوت محمول های پیچیده ی متعدد. هستند که خصیصه ی ضرورت آن موضوع است
بیششش از پیششش. می توانیم به اندازه ی کافی میان انواع تعاریف که در علوم طبیعی پدیدار می شوند تمششایز قائششل شششویم

نین که در مورد طبیعت 73همبودی ماهیت یک شیء یا جوهر تبیین شده است، بیش تششر بششر/  مجموعه ای از خواص مع
آن است تا ما محمول های متناظر را به سان بخشی از معنای واژه ای که برای شیء یا جوهر به کار می بریم مورد بحششث

بدین ترتیب فرایندی تاریخی وجود دارد که با روابششط معنششایی میششان محمول هششا ایجششاد می شششود و تغییششر. قرار دهیم
. می کند

لزم به ذکر است که یکی از پیامدهای نشان دادن تمایزها که ما در این بخش مطرح کردیششم ایششن اسششت کششه مفششاهیم
موضوع بحث ما این اسششت. مستقل هستند] پساتجربی[ پسینیو ] پیشاتجربی[ پیشینیضرورت و احتمال، از مفاهیم 

پسششینیکه چنین مثال های ساده ای به سان تاریخ مطالعه ی عناصر شیمیایی نشان می دهد که بششه کششار گرفتن مفهششوم 
کشف ضروری روابط میان خواص و بر همین قیاس میان محمول ها به منظور تکوین معنششا در آن تاریششخ]  پساتجربی[

از ذات هششای واقعیششت داشششت،] ممکششن خششاص[شناختی مشروط ] پیشاتجربی[ پیشینیآیا می توان به نحو . لزم است
. ما از آن ایده در این کتاب هیچ استفاده ای نمی کنیم. موضوعی که ما نظری درباره ی آن نداریم

71 genotype
72 viability
73 Co-presence
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حالت های ضرورت/ شکل

مششا بششر. حالت ضرورت را می شناسیم، دو ضرورت مفهومی و دو ضرورت طششبیعی/ در نظامی که بنا نهادیم، چهار شکل
این باوریم که مفهوم ضرورت یکپارچه است، معنای آن همواره همان است اما زمینه ها و مبششانی در کششاربردش بسششیار

مششا مبششانی متفششاوت و. در هر زمینه ی عمده ای، مبانی مناسب برای ویژگی های ضرورت وجود دارنششد. گوناگون هستند
.ضرورت تشخیص می دهیم" حالت های/ شکل"معنای یکپارچه ی مفهوم را با بحث کردن درباره ی 

معنای یک ویژگی ضرورت. الف

برای نسبت دادن ضرورت به بخش هایی به همان اندازه متعدد که یک موقعیت، یک پیامد یا اثر، حقیقششت یششک حکششم،
یک نتیجه محسوب می شوند، ما بر این باوریم که نشان  از آن دارد که در درون زمینه ی مناسب، جششایگزینی بششرای آن

در هر زمینه ای، مبانی مناسب قطعی وجود دارند که بر اسشششاس. موقعیت، پیامد، ارزش حقیقی یا نتیجه ممکن نیست
به عنوان مثال، در مورد پیامد یک فرایند فیزیکی، مبششانی، شششناخت مششا از طبششایع. آن چنین داوری ای شکل می گیرد

سازنده ی پیامد محسوب می شوند و اغلششب شششرایط درون آن همان هششایی/ خصوصیات نیرومند هستند که عوامل مولد
. در مورد ارزش حقیقی یک حکم، مبانی، شناخت ما از شکل منطقی آن احکام هستند. هستند که عمل می کنند

نششتیجه ی اجششزاء مشششروط،. را با ارجاع به حدود وضعیت ها، ارزش هششای حقیقششی و غیششره تعریششف می کنیششم" امکان"ما 
بششدین. استدلل یا خلف واقع، درستی خصوصیات بعضی نظام ها بر حسب طبایع آن خصوصیات نشان داده می شششوند

آنگاه انفجار یششک". اگر پرتاب شود منفجر خواهد شد"ماهیت شیمیایی دینامیت نتیجه می گیریم / ترتیب، از طبیعت 
ماهیت اش و شرایط یک نمونه ی خاص نشان می دهششد کششه ایششن/ اگر شناخت ما از طبیعت. امکان برای دینامیت است

اگر دیوار به صورت عمودی ده متر. ( منفجر شودبایدتنها امکان است، آنگاه اگر به نحو پیشینی آن را دریافته باشیم، 
ارتفاع داشته باشد و تنها یک شکاف در پیرامون اش وجود داشته باشد، آنگاه یک ارتش مهاجم بدون نردبان ها یا توپ،

.)   وارد شهر شودباید

حالت های ضرورت/ تمایزهای میان شکل. ب

توصیف پذیراند] پیشاتجربی[حالت های ضرورت به طور پیشینی / شکل

هنگامی که، شکل منطقی یک حکم به عنوان مبانی ارائه می شود، این داوری که ما ضرورت منطقی داریششم نمی توانششد
ماهیت یک جهان را بششه عنششوان/ هنگامی که شرایط برای داشتن یک هستی عقلنی که شناخت طبیعت. درست باشد

.زمینه هایی برای داوری ارائه می کند که چنین جهانی باید مشخصات معینی داشته باشد، ما ضرورت استعلیی داریششم
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حالت های ضرورت تقریبلا ظاهر جهان شمولی آنها را دارد، هرچند ما بر این بششاوریم کشه ضششرورت اسششتعلیی/ این شکل
مفهومی دقیق تر است تا ضرورت منطقی، تا جایی که مسئله این نیست که یک هسششتی عقلنششی بتوانششد شششناختی بششه

برای یک هیومی دقیق، امکان منطقی و امکان تجربه. دست دهد یا حتی در تمام جهان های ممکن وجود داشته باشد
 توصیف شود، تا آنجا که مبانی برای یکپیشینیحالت ضرورت می تواند به نحو / هر دو شکل. در انطباقا کامل هستند

توصیف ضرورت منطقی، اشکال منطقی احکام هستند و زمینه هششا بششرای توصششیف ضششرورت اسششتعلیی، معششانی چنیششن
.، و نظایر آن هستند"جهان"، "هستی عقلنی"، "تجربه"مفاهیمی به سان 

توصیف پذیراند] پساتجربی[حالت های ضرورت به طور پسینی / شکل

هنگامی که طبایع خصوصیات نیرومند موثر، نتیجه ی شرایط را ملزم می کنند یا موجب می شوند، و به همیششن ترتیششب
زمینه هایی برای این داوری فراهم می آورند که یک نتیجه ی قطعی نمی تواند رخ دهد یا در رخ دادنش شکست بخششورد؛

هنگامی که امکان وقوع اش در درون یک حوزه ی معین قرار بگیرد، ما ضرورت طششبیعی یششک. ما ضرورت طبیعی داریم
پسششینیاین به وضوح توضیف پذیری پیامدهای عمل یک نظام خصوصششیات صششرفلا . حوزه یا کارکرد احتمالت را داریم

.است] پساتجربی[

هنگامی که کشف ضرورت طبیعی به عنوان مبنایی برای گنجاندن یا ممانعت محمول مناسب در معنای یششک مفهششوم
یک نوع خاص به کار برده می شود، آنگاه آن نوع خاص ویژگی یا نیروی تولید پیامششد را دارد کششه خصششلت آن به لحششاظ

بسط معنای یک مفهوم یک فرایند تاریخی، جذب و دفششع محمول هششا در پاسششخ بششه اکتشششافات. مفهومی ضروری است
حششالت ضششرورت/ بدین ترتیششب شششکل. درباره ی طبایع اشیاء و جوهرها و شرایط برای فعالیت یا عدم فعالیت شان است
 پدیدارشده است حششل و فصششل شششود،74برای یک جزء معنا نمی تواند با این واقعیت که با یک تحلیل مفهومی هم زمان

زیرا ارجاع به تاریخ مفهوم برای تعیین این که تا چه اندازه از بسط معنایش در پاسششخ بششه کشششف تجربششی فاصششله دارد
ما قادر نیستیم یک موقعیت مرزی مشخص را بششرای تمیششزدادن برخششی از مشوارد ضشرورت اسششتعلیی از. ضروری است

به عنوان مثال، فکر نمی کنیم کسی بتواند به راحتی تعیین کند تششا چششه. پاره ای از موارد ضرورت مفهومی ایجاد کنیم
اندازه مفهوم زمان، تجربه ی زمانی بشر را بازتاب می دهد و تا چه اندازه شکل و محتوایش به لحاظ استعلیی ضششروری

.هستند برای جهانی که قادر است با هر هستی عقلنی درک شود

74 synchronic
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حالتی که تشخیص می دهیم، توصیف ضرورت را با یک جوهر، وضعیت یششا ویژگششی داریششم؛ دربرابششر یششک/ در هر شکل
اما فیلسوفان نیز از روابط معینی که ضروری هستند صحبت. ماهیت یک جهان یا شیء، و غیره/ حکم، پیامد، طبیعت

 تنهششا در مششورد76ما متقاعد شده ایم که این کششاربرد قیششد ضششروری.  یک رابطه میان گزاره ها75می کنند، به ویژه استلزام
بششه نحششو بششارزی، نششتیجه ی اسششتلزامات. ضرورت منطقی مناسب است، آنجا که حکم استلزام نمی تواند اما درست باشد

حاضششر در(حالت های دیگر، به عنوان مثال، ایششن امششر ذاتششی / اما در شکل. عالی تر در اکثر موارد خودشان غلط هستند
یک ویژگی است که ضروری است، نه رابطه ی میان آن ویژگی و شیء، هرچند که ممکن است، البته، گششزاره ای) درون

.که شیء را مشخص می کند این ویژگی را داشته باشد، یا ممکن است به لحاظ مفهومی ضروری باشد

حالت ها/ روابط میان شکل. پ

حالت های ضرورت چیست؟ به وضوح، هر چه کششه بششه لحششاظ منطقششی ضششروری اسششت بایششد در/ روابط میان این شکل
اما یک حوزه ی عالی ضرورت های استعلیی وجود دارد که در هر ضرورت. ضرورت استعلیی متناظر بازتاب یافته باشد

به عنوان مثال، آن چیزی که نمی تواند یک لحظه در دو مکان باشد، به وضششوح بششه روابششط. منطقی منعکس نمی شوند
.متداول میان مفاهیم شیء، فضا و زمان وابسته است، و مسلملا ویژگی تمام جهان های ممکن منطقی نیست

فرآورده ی چند پیامد با یک نظام خصوصششیات نیرومنششد، مبنششایی مشششترک/ هرچند کشف ما از ضرورت طبیعی تولید
 نیرو با محصول آن اثر در مفهوم آن خصوصیات است، ممکن است ضرورت های مفهومی ای را نگه داریششم77برای ادغام

که فاقد پایه و اساس در واقعیت هستند، و مسلملا بسیاری از ضرورت های طبیعی وجود دارند کششه تششاکنون ناشششناخته
است،] پساتجربی[ پسینیاز آنجا که شناخت ما از ضرورت های طبیعی . مانده اند، و نتوانسته اند در معانی بازتاب بیابند

ممکن است درباره ی آنها اشتباهی مرتکب شویم و معناهایی را در نظام مفهومی مان در پاسشخ بشه تمشام یشا بخششی از
در معنششای اصششلی اش یششک" مالریششا"به عنوان مثششال، واژه ی . ایده های خطا پیرامون چند روند طبیعی گنجانده باشیم

.ماهیت روند تولید کننده ی بیماری بازتاب داده است/ عقیده ی خطا را به سان طبیعت

75 entailment
76 The apodeictic modality
77 incorporation
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"مس"تاریخ واقعی 

فرآورده ی/ ما استدلل کردیم که در دو زمینه ی ضرورت طبیعی، ملزمه ی خواص ذاتی در یک شیء یا جوهر و تولید
نینی هستند کششه/ درباره ی طبایع اشیاء و معانی تولید] پساتجربی[ پسینیعنلی، اکتشافات  فراورده ی عنلی در شرایط مع

شرایطی که این گونه تحقق پیدا می کنششد مربششوط بششه. در تثبیت معانی روابط میان محمول های متناظر بازتاب یافته اند
ماهیت یک شششیء یششا جششوهر دیششدگاه مششا را تششبیین و تششوجیه/ هنگامی اکتشافات پیرامون طبیعت. این دو زمینه است

می کند که خواص معین ذات اسمی اش است، به این معنا که، مجموعه ی خواصی هستند که ما به سان یششک شششیء از
نین تشخیص داده ایم، بدین ترتیب فرایند تاریخی بسط معنا یک ضرورت مفهومی واقعششی را پدیششد می آورد .یک نوع مع

فرآورده،/ فرآورده ی عنلی، نقش خصیصه ی نیرومند مناسب را در آن تولید/ هنگامی که اکتشافات پیرامون معانی تولید
ماهیت آن خصیصه را روشن می سازد، ما را قششادر می سششازد تششا ادعششا کنیششم ضششرورت تنهششا نششتیجه ی رونششد/ و طبیعت

تولید کننده است، و همچنین مفهوم آن خصیصه می تواند به درستی اجازه دهد تششا شششامل نیششروی تولیششد آن پیامششدها
.باشد

به هر حال این تفسیر ممکن است به عنوان یک تفسیر نظری ممکن از اصل ضششروری روابششط میششان مفششاهیم تجربششی،
.قانع کننده باشد، برای به اثبات رساندن آن ما باید تکوین معنای یششک مششورد واقعششی بسششط مفهششومی را نشششان دهیششم

. باز می گردیم" مس"بنابراین ما به تفسیر تاریخ واقعی یک جوهر، مفهوم 

 فلزات به نظر می رسد که ابتدا با کیفیت های محسوس شان متمایز شده اند، و78همان گونه که کراسلند متذکر می شود،
شان کمی بیشتر از تعابیر کوتاه ذات های اسمی شان است، هیچ نظریه ای بششر مبنششای ایششن کشه فرضششیه ها را به "اسامی"

بششه معنششای" Roudhos"یکی از واژگان آریایی برای مششس، . "عنوان ذات های واقعی می توان در نظرگرفت وجود ندارد
برای plumbum stridens از اصطلح 79کاربردش به عنوان یک کیفیت متمایز می تواند در استفاده ی گبر." قرمز است

.قلع رساتر باشد

در کیمیششاگری"ماهیت فلزات که بر واژگششان فلششزی اثرگششذار اسششت / نخستین مورد روشن یک نظریه درباره ی طبیعت
قرون وسطی پدیدار می شود، آنجا که ارتباط میان فلزات و سیارات بسیار نزدیک بود، بششه نحششوی کششه اسششامی سششیارات

هر از گاهی اسامی فلزات به طور کامل با اسامی سیارات جششایگزین. . . . به سان مترادف ها برای فلزات به کار می رفتند

78 M. Crosland, Historical Studies i n the Language of Chemistry, Heinemann, London, 1962 , 68.
79 Geber
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بعششدها، بیشششتر اسششم مشششترک. پدیششدار می شششود 82"مریششخ"، مس به صورت 81بدین ترتیب در آثار اریگن 80."می شدند
 شده است که آن الهه قرار بود بر قبرس انجششام دهششد، جزیششره ای از،سد از نگهبانی اخذبرای فلز به نظر می ر 83"زهره"

aes cyprium “ 84شاید ذکر این نکته سرگرم کننده باشد که بورهاوه. می شود) copper(، که اسم انگلیسی آن مس ”

به اشتباه گمان می کرد که ضرورت طبیعی از ضرورت مفهومی نشلات می گیرد، و نه، آن گونه که ما بششر آن بششه طریقششی
. ♀نماد طل در  نماد زهره، تا نشان دهد که مس حاوی طل است Oدیگر تاکید می کنیم؛ یافتن 

 یافت می شود، آنجا کششه او اذعششان85یکی از واضح ترین احکام یک فرضیه درباره ی ذات واقعی مس در آثار پاراسلسوس
:می کند

این سه رنششگ اگششر بششا یکششدیگر. مس از یک گوگرد بنفش، یک نمک مایل به قرمز، و یک جیوه زرد تشکیل شده است
اما مس در خودش زن است که ناخالص یا زائد است؛ و با مهششارت از هششم جششدا. مخلوط شوند، آنگاه مس پدید می آید

ماهیت هر دو آنها است که مرد بار دیگششر/ اما این طبیعت . شده، جسم اش استحاله یافته، بنابراین مرد به نظر می رسد
متحمل نابودی نمی شود و زن هرگز دچار ناخالصی یا نخالگی نمششی شششود، و آنهششا در همجوشششی و انعطاف پذیریشششان

همچنین اگر این جدایی به کار گرفته شود، اما هر کدام در. ناهمسان هستند، همان گونه که آهن و فولد تفاوت دارند
ماهیت اش انعطف ناپذیری نشان دهند، آنگاه دو فلز پدید خواهد آمد که هششر یششک از دیگششری در ذات، انششواع،/ طبیعت 

لل مرد و زن با یکدیگراند، با این حال آنها می بایسششتی جششدا از. گونه و خاصیت متفاوت است علوه بر این، اگرچه معمو
86.هم نیز باشند

 میلدی به نقل از پاراسلسوس تفسیر ذیل از مس را مطرح می کند که ابتششدا ذات اسششمی اش و۱۶۷۱ در سال 87وبستر
.بعد توصیفی مختصر از ذات واقعی اش در واژگان پاراسلسوسی همراه با دلیل تجربی برای آن فرضیه را ارائه می دهد

Aes  یششک) که جزیره ی قبرس به نام آن خوانده می شود، جایی که برای اولین بار مس در آنجا به دست آمد(یا مس
جسم فلزی است، دربردارنده ی یک قرمزی تیره یا سیه فام، با قابلیت اشتعال و گداختن که به این معنا مششابین طل و

 .۸۰ همان، 80
81 Origen
82 Mars
83 Venus

84 Boerhaave.هرمان بورهاوه گیاه شناس، شیمی دان، پزشک و اومانیست مسیحی هلندی :
85 Paracelsus.پاراسلسوس پزشک و کیمیاگر و گیاه شناس و ستاره شناس سوئیسی-آلمانی در دوران رنسانس :

86 Paracelsus, De Mineralibus, I, 349.
87 Webster
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Argentنقره است؛ و از   vive ندر، و همچنیشن یشک تشکیل شده است، ناخالص، قابل حمل، زمخت، مشتعل، قرمز، ک
.گوگرد که تمایل به تثبیت، خلوص، و وزن دارد

 نیز به ما می گوید که این هم از طل و هم از نقره متمایز است، چون که آزمششون آتش  سششوزی را ماننششد88کاسالپینوس
آنها تاب نمی آورد، هرچند عموملا مشتعل می شود؛ از آنجایی که بدان اشاره شد همچنین حاوی مقدار زیادی گاز قابل

89.احتراقا است که بیش از فلزات دیگر بویی شبیه گوگرد و شعله ایجاد می کند

 یششک جسششم فلششزی اسششت،مششس یششا زهششره. " میلدی نیز در خطوط کلی مشابه است۱۷۰۹ در سال 90توصیف ویلسن
 ناخالص؛ گوگرد آن زمخت است، قابشل احشتراقا، و یشک قرمشز تیشره، مایشل بشهجیوهناخالص، ناقص، و متشکل از یک 

تثبیت، خلوص و وزن، که اگر به دست یک اهل فن ماهر پرداخت شود برای مصرف داروهای داخلی و خششارجی عششالی
91".است

 میلدی، بی پروایی در نظریه های شیمیایی اجازه داد تا فرضیه هایی درباره ی ذات های واقعی بسششط۱۷۹۶اما در سال 
مششس، فلششزی بششا رنششگ"او می نویسششد، .  صرفلا ذات اسمی اسششت92تعریف نیکلسن. پیدا کند که همه را از میان برداشت

قهوه ای مایل به قرمششز منحصششربه فرد اسششت؛ سششخت، پرطنیششن، بسششیار منعطششف، و شششکل پذیر، برخششوردار از اسششتحکام
نین متعادل در نیمه ی نخست قرن نوزدهم، وضعیت ضرورتلا به همان شکل باقی 93."قابل ملحظه، و برخوردار از وزن مع

 در95 بسششیار اثرگششذار تامسششننظام شششیمی.  به طور کلی غیرواقع گرایانه در نظر گرفته شده بودند94ماند، اتم های دالتن
 میلدی پس از فراهم آوردن یک طبقه بندی عمومی عناصر درباره ی حامیان ساده ی احششتراقا، غیششر قابششل۱۸۱۷سال 

: به یک تفسیر ذات اسمی بازگشت96احتراقا ساده، و قابل احتراقا ساده، بر مبنای یک نظریه نسبتلا ضعیف کالوریک

طعششم و مششزه آن چسششبنده و. این فلز برخوردار از یک رنگ قرمز خوب، و دارای مقدار زیششادی درخشششندگی اسششت) ۱
.تهوع آور است، و دست ها اگر برای مدت زمانی آن را لمس کنند، بویی خاص و نامطبوع می گیرند

.از نقره سخت تر است) ۲

88 Casalpinus
89J. Webster, An History of Metals, London, 1 67 1 , 2 3 5 .
90 Wilson
91 G. Wilson, A Compleat Course of Chymistry, London, 1 709, 64.
92 Nicholson
93 W. Nicholson, The First Principles of Chemistry, London, 1 796, 2 1 7
94 Dalton
95 Thomson

 یک ماده سیال فرضی که در گذشته تصور می شد منجر به پدیده گرما می شود.96
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.انعطاف پذیری اش عالی است) ۳

. درجه ی فارنهایت ذوب می شود۱۴۵۰. . . در گرمای شدید ) ۴

97. . .مس با آب تغییر نمی کند ) ۵

:  صرفلا تفسیرهای ذات اسمی ارائه شده اند98 میلدی، چهار سال پیش از خاطرات کانیزارو،۱۸۵۵حتی در سال 

.مس دارای خواص عالی متعددی است که موجب می شود فلزی فوقا العاده مفید باشد

. . . محکمو سخت . . . شکل پذیر است . الف

به سختی ذوب می شود. ب

. . .زنگ زدگی آن کمتر از آهن استدر معرض هوا، . پ

. . .نسبتلا سخت است . ت

. . . مفیدی را تشکیل می دهد آلیاژهایهمراه با روی، قلع و نیکل، . ث

. . .محلول آن جریان برقا را از خود عبور می دهد . ج

99.با اکسیژن و اسیدهای متعدد، یک رنگ سبز و آبی زیبا تولید می کند که کاربردهای گوناگون در نقاشی دارد. چ

لل در شیمی برقرار شد، جسورانه اما مرجعی کافی برای آشکار شدن ذات۱۸۷۲اما در سال   میلدی، نظریه ی اتمی کام
100:واقعی

مس                                                                   

نماد       وزن                                                       

9.8= چگالی     /    Cu      5.63اتم                                                    

97 Thomas Thomson, A System of Chemistry, London, 1 8 1 7 , 442. 
98 Cannizaro
99 J. A. Stockhardt, The Principles of Chemistry , London, 1 8 5 5 , 296-7. 
100 G. Wilson, Inorganic Chemistry, London and Edinburgh, 1872, 399. 
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به شدت قابل انعطاف و شکل پذیر. مس صرفلا فلزی با رنگ قرمز است: "همراه با یک طرح  کلی سنتی ذات اسمی فلز 
از این رو، در عین حال رابط عنلی میششان دو جششوهر ناشششناخته" است، و رسانایی عالی برای حرارت و الکتریسیته است،

.نیز بود

 میلدی، به طور کامل در قالب نظریه و مشاهده، هر دو ذات های واقعششی و اسششمی و تمششام واکنش هششای۱۹۷۲در سال 
 خود با یک ذات واقعی صرف مفهوم مس را با خرسندی102 و ویلکینسن101شیمیایی و فیزیکی این فلز بیان شد، کاتن

مس، دارای یک تک الکترون است که فضای بیرونششی آن بششا مششدار گششردش چهاربعششدی اشششباع شششده و: "تفسیر کردند
 104." دارد103طبقه بندی شود، زیرا اشتراک اندکی با قلیاها Iنمی تواند در گروه 

رنششگ قرمششز آن بششه راحششتی بششا فلششز ترکیششب شششده اسششت؛: وجود دارد" مس"بدین ترتیب توضیحات متنوعی درباره ی 
مخلوطی از گوگرد، جیوه و نمک است؛ مجموعه ای از اتم ها که شصت و سه و نیششم واحششد وزن یششک اتششم هیششدروژن را

بششه عقیششده ی مششا ایششن. دارد؛ و سرانجام مجموعه ای از اتم ها که هر کدام یششک سششاختار معیششن و مشششابه درونششی دارنششد
توضیحات لزوملا معانی متفاوت یک مفهوم را نشان می دهد، که با یک هسته ی این همانی در ذات اسمی محدود شششده

105.ماهیت مس نشان می دهند/ را به سان طبیعت ] پساتجربی[است، و بنابراین تغییرات، نتیجه ی اکتشافات پسینی 

                                 

*  *  *

 متن فوقا برگردانی ست از مدخل چهارم مجموعه مقالت زیر: منبع:
M. Archer,  R. Bhaskar, A. Collier, T. Lawson and A. Norrie (eds), 1998: Critical Realism: Essential 

Readings. Routledge.

 Kaargaah.net

101 Cotto
102 Wilkinson
103 Alkalis
104 F. A. Cotton and G. Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, Wiley, New York, 1972, 903-4.
105This point has been greatly clarified by W. I. Matson, 'How Things Are What They Are', The Monist, 56 ( 1 
972), 234-49. An early version of this theory is due to Whewell, The Philosophy of the Inductive Sciences ( 1 847),
Johnson Reprints, London and New York, 1 967, vol. 1 , ch. 2 , sect. 4. 
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