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  سخنی با خواننده

تواند در قالب   مي خرد خردمندان و تجربه اعصار
   .نقل قول حفظ شود

  ایزاک دیزرائیلی

هایی  است که دریافت (Knowledge) یکی از شعب دانش (Science)علم 
های قابل آزمایش درباره  بینی و پیشها  را در قالب تبیینیافته  سازمان سیستماتیک و

 ریاضیات، نجوم و پزشکی راهای  اولیه علم در عرصههای  ریشه .دهد  می جهان ارائه
قبل از میالد جست که  ١٢٠٠تا  ٣٠٠٠النهرین در حدود  توان در مصر باستان و بین  می

ای ارائه توضیحاتی بر   وارد فلسفه طبیعی یونان در دوران باستان شد و بر این پایه تالش
پس از این میراث  .گرفتیزیکی بر اساس علل طبیعی انجام از رویدادهای جهان ف

سقوط امپراتوری روم غربی و انحطاط دانش یونانیان در قرون وسطی به جهان اسالم منتقل 
بسط  .ساختمیالدی  شانزدهمشد و برآیند فلسفه طبیعی از آن را اساس انقالب علمی قرن 

های نهادی و  مبنای تکوین بسیاری از ویژگیمیالدی بینش و روش علمی تا قرن نوزدهم 
علم مدرن معموًال به  .ای علم گردید و علم طبیعی از این رهگذر زادنی مجدد یافت حرفه

علوم فضایی) و و شناسی  زمین شناسی، علوم طبیعی [پایه (فیزیک، شیمی، زیست
اد)]، علوم اجتماعی [پایه اورزی، پزشکی و علم مو کاربردی (مهندسی، علوم کش

شناسی) و  و جامعهشناسی  شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، جغرافیای انسانی، روان (انسان
کاربردی (مدیریت بازرگانی، سیاست عمومی، بازاریابی، حقوق، تعلیم و تربیت و توسعه 

و کاربردی (علوم نظری)] و علوم صوری [پایه (منطق، ریاضیات و آمار) الملل بین
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علم وفق تحقیقات  .پذیرد  می کامپیوتر)] و علوم کاربردی (مهندسی و پزشکی) تقسیم
کند و به شکل   می دانشمندان کنجکاو در مورد جهان و مایل به حل مشکالت پیشرفت

های  هایی در مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی، سازمان مشارکتی معموًال توسط تیم
ها  آن عملی کار تأثیر .بالد  می علمیهای  شود و با نقد حلقه ها انجام می شرکتدولتی و 

علمی شده که با اولویت دادن به توسعه محصوالت تجاری، های  منجر به ظهور سیاست
عمومی و حفاظت از محیط زیست به های  بهداشتی، زیرساختهای  تسلیحات، مراقبت

  .ستندعلمی ههای  گذاری بر بنگاهتأثیر دنبال 
های متافیزیکی به یاری تکنولوژی در عصر رنسانس توسط  چالش علمی با ایده

و رنه دکارت و فرانسیس بیکن  کپرنیک، کپلر، گالیله باال گرفت اندیشمندانی چون
دادند که مبتنی بر ارسطویی بسط را به نفع نوع جدیدی از علم غیر  فلسفی تیاستدالال 
در کنار تجربه و آزمایش قوانین موضوعاتی چون طبیعت با منطق  حجیتتفکر و 
درآمد  پیش عنوان بهاسحاق نیوتن و گوتفرید ویلهلم الیبنیتس  .هندسی بود -ریاضی

مکانیک  عنوان بهعصر روشنگری موفق به توسعه فیزیک جدیدی شدند که اکنون 
ات توضیح و با استفاده از ریاضی گرددتواند با آزمایش تأیید   می شود و  می کالسیک نامیده

شناختی از مفاهیم تازه مثل انرژی و پتانسیل برای تبیین  غایتداده شود و به روشی غیر 
برای اشاره به نوعی تعقیب  تدریج بهدر این دوره واژه علم  .سود برگیردها  ابژهای  رابطه

به اصطالح تر شد که از نظر معنایی  در شناخت طبیعت رایج ویژه بهمعرفتی خاص 
شده علم به قول بیکن،  هدف و ارزش اعالم .نمود  می قدیمی فلسفه طبیعی نزدیک

 .گردد تأمینجدید به زندگی بشر است تا سعادت انسان های  اعطای اختراعات و ثروت
کادمیهای  علم در دوران روشنگری تحت سلطه انجمن بود که تا حد زیادی ها  علمی و آ

و ها  انجمن .مراکز تحقیق و توسعه علمی شده بودند نوانع بهها  جایگزین دانشگاه
کادمی پیشرفت مهم دیگر نیز رواج علم در  .نیز ستون فقرات بلوغ حرفه علمی بودندها  آ

نویسی و توسعه  المعارف دایره شدند.  می باسوادای  فزاینده طور بهمیان جمعیتی بود که 
ساز  بیولوژیکی، درک جدیدی از مغناطیس و الکتریسیته و بلوغ شیمی زمینه بندی طبقه

اجتماعی نیز شد؛ های  استفاده از قوانین طبیعی نه تنها در عرصه فیزیکی که در حوزه
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 .مربوط به انسان، جامعه و اقتصاد نیز در دوران روشنگری تکامل یافتهای  چنانکه ایده
دیگر متفکران روشنگری اسکاتلندی علم انسان را  هیوم، آدام فرگوسن، جان میالر و

اندیشمندانی چون آدام های  در جهان توسعه دادند و با تالشها  درباره نحوه رفتار انسان
   .اسمیت در عرصه اقتصاد نیز طلیعه فرهنگ مدرن درخشید

میالدی های متمایز علم مدرن معاصر در قرن نوزدهم  تکوین بسیاری از ویژگی
ر دقیق، ظهور اصطالحاتی گونی زندگی و علوم فیزیکی، استفاده مکرر از ابزامانند دگر 

مانند های کهنه  شناس و فیزیکدان و دانشمند، دور شدن آهسته از برچسب مثل زیست
شدن فزاینده محققان طبیعت سبب مرجعیت  ای حرفه و فلسفه طبیعی و تاریخ طبیعی
شدن کشورهای  تصادی و صنعتیامعه شد و توسعه اقفرهنگی دانشمندان برای ج

 .در معرفی به عامه مردم تسهیل کرد خصوصاً علمی را های  و نوشتهها  متعدد، رونق یافته
در اوایل این قرن جان دالتون نظریه اتمی مدرن را پیشنهاد کرد و جان هرشل و ویلیام 

در اواسط قرن نیز چارلز  .گام برداشتندشناسی  کردن روش سیستماتیک ویول در راستای
مستقل نظریه تکامل توسط انتخاب طبیعی را در  طور بهداروین و آلفرد راسل واالس 

انات مختلف داد چگونه گیاهان و حیو   می ارائه کردند که توضیحمیالدی  ١٨٥٨سال 
اصول وراثت میالدی  ١٨٦٥گرگور مندل هم در سال  .اند پیدایش و تکامل یافته

قوانین  .کند  می برای ژنتیک مدرن عملای  پایه عنوان بهترسیم کرد که بیولوژیکی را 
کرد که در آن منابع کمی از   می بقای انرژی و تکانه و جرم، جهانی بسیار پایدار را معرفی

با ظهور ماشین بخار و انقالب صنعتی روشن شد تمام اشکال انرژی  .رود  می دست
این درک  .نیستند و کیفیت انرژیک یکسانی ندارندمتعارف در فیزیک به یک اندازه مفید 

مداوم در  طور بهمنجر به توسعه قوانین ترمودینامیک شد که در آن انرژی آزاد جهان 
نظریه  .یابد  می حال کاهش است و آنتروپی جهان بسته در طول زمان افزایش

الکترومغناطیسی نیز در این قرن توسط هانس کریستین اورستد، آندره ماری آمپر، 
گذاری شد و  و هاینریش هرتز پایه مایکل فارادی، جیمز کالرک ماکسول، الیور هیوساید

پاسخ ها  آن شد به نمی تی را مطرح کرد که با استفاده از چارچوب نیوتن به راحتیسؤاال 
میالدی کرد در دهه آخر قرن نوزدهم  امکان تخریب اتم را فراهم می هایی که پدیده .داد
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کتیویته بود و سپس اولین ذره بخش کشف رادیوا  کشف شد: کشف پرتوهای ایکس الهام
یعنی زمانی که ویلهلم میالدی در اواخر قرن نوزدهم  .اتمی، یعنی الکترون کشف شدزیر 

تأسیس میالدی  ١٨٧٩ناختی در سال ش آزمایشگاه را برای تحقیقات روان وونت اولین
  .جدا از فلسفه ظاهر شدای  رشته عنوان بهشناسی  کرد، روان

شتین و توسعه مکانیک کوانتومی نینظریه نسبیت آلبرت امیالدی در قرن بیستم 
منجر به جایگزینی مکانیک کالسیک با فیزیک جدیدی شد که انواع مختلف رویدادها را 

در نیمه اول ها و کودهای مصنوعی  بیوتیک توسعه آنتی .کند  می در طبیعت توصیف
، ساخت اتم و هسته آن کشف زمان هم .رشد جمعیت جهانی انسان را ممکن کردقرن، 

به عالوه استفاده  .گردیدای)  (قدرت هستهشد که منجر به آزاد شدن انرژی اتمی 
شده بود، این قرن تحریک های  تکنولوژیکی که توسط جنگهای  گسترده از نوآوری
های  در حمل و نقل (خودروها و هواپیماها)، توسعه موشکهایی  منجر به انقالب

تکامل در اوایل قرن بیستم  .شدای  پیما، رقابت فضایی و مسابقه تسلیحات هسته قاره
نظریه  با ژنتیک کالسیک آشتی داد، به زمانی که سنتز مدرن تکامل داروینی رامیالدی 

توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک در  DNAمولکولی ساخت  .تبدیل شد یواحد 
زمینه مایکروویو کیهانی در سال  کشف تابش پس .گردیدکشف میالدی  ١٩٥٣سال 
منجر به رد نظریه حالت پایدار جهان و به نفع نظریه انفجار بزرگ ژرژ میالدی  ١٩٦٤

نجومی را بر های  ریگی اندازهتوسعه پروازهای فضایی در نیمه دوم قرن، اولین  .لماتر شد
از جمله با فرود شش ماهنورد بر روی ماه تحقق ها  آن روی اجرام در فضا یا نزدیک

جان شناسی  فضایی به اکتشافات متعددی در نجوم و کیهانهای  بخشید و تلسکوپ
همراه با میالدی استفاده گسترده از مدارهای مجتمع در ربع آخر قرن بیستم  .بخشیدند
ارتباطی منجر به انقالبی در تکنولوژی اطالعات و ظهور اینترنت جهانی و های  ماهواره

ندی انبوه ب نیاز به نظام .هوشمند شدهای  محاسبات تلفن همراه در قالب گوشی
های  ی طوالنی و در هم تنیده و مقادیر زیاد داده منجر به ظهور زمینههای عل زنجیره

مسائل زیانبار  .مپیوتر گردیدسازی علمی به کمک کا ها و مدل نظریه سیستم
شدن، اتروفیکاسیون و تغییرات آب و  یطی مانند تخریب الیه ازن، اسیدیمح زیست
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ر علم محیط زیست و هوایی در همین دوره مورد توجه عموم قرار گرفت و باعث ظهو
  .محیطی شد تکنولوژی زیست

تکمیل شد  میالدی ٢٠٠٣پروژه ژنوم انسان در سال میالدی در قرن بیست و یکم 
انسان را تعیین کرد و تمام  DNAدهنده  های باز نوکلئوتیدی تشکیل لی جفتو توا
های بنیادی پرتوان القایی در  سلول .برداری کرد های ژنوم انسان را شناسایی و نقشه ژن

دهد به  های بالغ اجازه می توسعه یافتند، تکنولوژی که به سلول میالدی ٢٠٠٦سال 
شود و  تبدیل شوند قادر به ایجاد هر نوع سلولی که در بدن یافت میهای بنیادی  سلول

با کشف بوزون هیگز در سال  .بالقوه اهمیت زیادی در زمینه پزشکی بازساختی دارد
شده بینی  پیشکه توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات ای  ، آخرین ذرهمیالدی ٢٠١٢

ه یک قرن قبل توسط نسبیت ، امواج گرانشی کمیالدی ٢٠١٥در سال  .بود، پیدا شد
رصدخانه  میالدی ٢٠١٩در سال  .گردیدده بود، برای اولین بار مشاهده شبینی  پیشعام 

تلسکوپ افق رویداد اولین نتایج خود مثل اولین تصویر مستقیم از یک سیاهچاله بسیار 
   .میلیون سال نوری فاصله از زمین اعالم کرد ٥٥پرجرم را با 

شود   می علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم صوری تقسیم علم مدرن معموًال به
علمی مختلف تخصصی و در عین حال همپوشانی است های  که هر یک شامل رشته

علوم طبیعی و اجتماعی،  .که اغلب دارای نامگذاری و تخصص خاص خود هستند
ار آن را توان اعتب  می مبتنی بر مشاهدات تجربی است وها  آن تجربی هستند؛ زیرا دانش

های  همچنین رشته .، آزمودکنند  می توسط سایر محققانی که تحت شرایط مشابه کار
کنند و گاه   می مرتبط نزدیکی مانند مهندسی و پزشکی وجود دارند که از علم استفاده

  .شوند  می علوم کاربردی توصیف عنوان به
چون فیزیک و زیستی در شعبی  -علوم طبیعی به مطالعه تجربی دنیای فیزیکی

آماری یا -پردازد، علوم اجتماعی مطالعه تجربی  میشناسی  و زمینشناسی  شیمی و ستاره
بینافرهنگی رفتار انسان و عملکرد جوامع در قالب -تاریخی یا موردی-فرهنگی
شناسی و  شناسی، اقتصاد، تاریخ، جغرافیای انسانی، علوم سیاسی، روان انسان
و علوم ها  و علوم رسمی مثل ریاضیات، نظریه سیستمشناسی و امثالهم است  جامعه
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نظری کامپیوتر با تکیه بر مطالعه عینی، دقیق و سیستماتیک به تولید دانش با استفاده 
شباهاتی با سایر علوم اما برای تأیید  رغم علیصوری اختصاص دارد و های  از سیستم

 از به شواهد تجربی تکیهمفاهیم انتزاعی خود منحصرًا بر استدالل قیاسی و بدون نی
حساب  مثالً این رویکرد پیشینی نقش مهمی در علوم تجربی دارد؛ چنانکه  .کنند  می

 - علوم طبیعی .دیفرانسیل و انتگرال در ابتدا برای درک حرکت در فیزیک اختراع شد
اجتماعی مبتنی بر کاربردهای ریاضی نیز عبارتند از: فیزیک ریاضی، شیمی ریاضی، 

علم کاربردی اما استفاده از روش علمی برای  .ریاضی و اقتصاد ریاضیی شناس زیست
مانند مهندسی و ها  از رشتهای  دستیابی به اهداف عملی است و شامل طیف گسترده

ها،  مهندسی استفاده از اصول علمی برای طراحی و ساخت ماشین .پزشکی است
ها است و  ا، وسایل نقلیه و ساختمانه ها، جاده ها، تونل ها و موارد دیگر از جمله پل سازه

های  گیرد که هر کدام بر حوزه  می مهندسی را در برتر  تخصصیهای  طیفی از زمینه
پزشکی تمرین  .دارندای  ویژه تأکیدخاصی از ریاضیات کاربردی، علوم و انواع کاربردها 

مراقبت از بیماران با حفظ و بازیابی سالمت از طریق پیشگیری، تشخیص و درمان 
ژنتیک پزشکی معاصر از علوم زیست پزشکی، تحقیقات پزشکی،  .آسیب یا بیماری است

و تکنولوژی پزشکی برای پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب و بیماری معموًال از طریق 
علوم  .کند ل پزشکی، جراحی و مداخالت غیردارویی استفاده میاستفاده از داروها، وسای

و قوانین علمی ها  گیرند که بر پیشبرد نظریه  می کاربردی اغلب در مقابل علوم پایه قرار
  .کنند  میبینی  پیشو  بیینکه رویدادهای جهان طبیعی را تمتمرکز هستند 

عبارت است از جستجوی تحقیق پایه  .تحقیقات علمی یا پایه هستند یا کاربردی
 .دانش و تحقیق کاربردی جستجوی راه حل برای مسائل عملی با استفاده از این دانش

اگرچه برخی از تحقیقات علمی تحقیقات کاربردی در مورد مسائل خاص هستند، بخش 
این  .شود  می زیادی از درک ما از انجام تحقیقات بنیادی مبتنی بر کنجکاوی ناشی

ریزی نشده یا حتی  شود که برنامه های تکنولوژیکی می هایی برای پیشرفت منجر به گزینه
ای داشته  های غیرمنتظره تواند چرخش تحقیقات پایه نیز می .گاه قابل تصور نیستند

تحقیق علمی متضمن  .باشد و به نوعی روش علمی برای مهار شانس ساخته شده است
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ینی وقایع طبیعت به روشی قابل تکرار استفاده از روش علمی است که به دنبال تبیین ع
توضیح با استفاده از اصولی مانند  عنوان بهآزمایش فکری یا فرضیه تبیینی  .است
شده مرتبط با  رود با سایر حقایق پذیرفته شود و عمومًا انتظار می جویی ارائه می صرفه
پذیر با  ابطال های بینی این توضیح جدید برای ایجاد پیش .ها مطابقت داشته باشد پدیده

این امر تا  .بینی هم گواه پیشرفت است پیش رد .شود آزمایش یا مشاهده استفاده می
از طریق  ضمناً شود؛ اما  های طبیعی انجام می حدی از طریق مشاهده پدیده

کنند رویدادهای طبیعی را تحت شرایط  که سعی می گیرد انجام میهایی  آزمایش
یا شناسی  در علوم رصدی مانند ستاره .سازی کنند شبیهشته شده و متناسب با ر  کنترل
 .شده را بگیرد آزمایش کنترل شده ممکن است جای بینی رصد پیش شناسی، زمین

در علم برای کمک به ایجاد روابط علی (مانع مغالطه همبستگی) مهم  ویژه بهآزمایش 
 .شود  می گذاشتهیا کنار  گردد  می رضایت بخش نبود، یا اصالحای  وقتی فرضیه .است

نظریه علمی، مدل یا  به در برد، ممکن است در چارچوباگر فرضیه از آزمون جان سالم 
 .های طبیعی خاص پذیرفته شود چارچوبی منطقی و خودسازگار برای توصیف رفتار پدیده

ها را نسبت به فرضیه توصیف  تری از پدیده های وسیع نظریه معموًال رفتار مجموعه
نظریه به هم  منطقی توسط طور بهتوان   می راها  ًا تعداد زیادی از فرضیهغالب .کند می

در این راستا  .دهد  می مختلف دیگر را توضیحهای  نظریه، فرضیه بنابراین .پیوند داد
عالوه بر آزمایش  .شوند  می تدوینها  بر اساس اکثر اصول علمی مشابه فرضیهها  نظریه
 تالشی برای چونان ممکن است مدلی تولید کنندهمچنین ها، دانشمندان  فرضیه

های  نمایش منطقی، فیزیکی یا ریاضی و ایجاد فرضیه توصیف یا ترسیم پدیده در قالب
ها برای  در حین انجام آزمایش .های قابل مشاهده جدید قابل آزمایش، بر اساس پدیده

ترجیح دهند و  را بر نتیجه دیگر ای نتیجه ممکن است ها، دانشمندان آزمایش فرضیه
 .تواند این سوگیری را از بین ببرد کل می دربنابراین مهم است اطمینان حاصل شود علم 

توان با طراحی دقیق آزمایشی، شفافیت و فرایند بررسی دقیق نتایج تجربی و   می این را
آزمایش، این  پس از اعالم یا انتشار نتایج .به دست آورد گیری نتیجههمچنین هرگونه 

عادی است که محققان مستقل نحوه انجام تحقیق را مجددًا بررسی کنند و با انجام امر 
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 .نتایج آن را پیگیری کننداعتبار  میزان قابلیت اعتماد، های مشابه برای تعیین آزمایش
کند و در عین حال هرگونه   می روش علمی امکان حل مسئله بسیار خالقانه را فراهم

 .رساند  می سوگیری تأیید به حداقل ویژه بهکاربران خود را سوگیری ذهنی از جانب  تأثیر
تأییدپذیری بیناذهنی برای ایجاد همه دانش علمی اساسی است؛ زیرا دانشمندان 

این توانایی اجرای ادراکی  .شناسایی کنند نوتوانند الگوهای یکدیگر را در طول قر  می
  .سازد  می سنگ محک معرفت قابل اعتماد را سپس رضایت منجر به اجماع

و قوانین در علوم طبیعی و اجتماعی ها  نظریه ها، فرضیه گیری شکلریاضیات در 
ها و  تواند فرضیه شود که می کمی استفاده می سازی از آن در مدل مثالً  .ضروری است

شاهده و گسترده در م طور بههمچنین  .های جدیدی را برای آزمایش ایجاد کند بینی پیش
از ریاضیات برای ای  شاخه عنوان بهآمار  .شود  می استفادهها  گیری اندازه آوری جمع

قابلیت  دهد  می شود که به دانشمندان اجازه  می استفادهها  تلخیص و تحلیل داده
علم محاسبات از قدرت محاسباتی  .اطمینان و تنوع نتایج تجربی خود را ارزیابی کنند

کند و درک بهتری از مسائل   می دنیای واقعی استفادههای  موقعیتسازی  برای شبیه
استفاده از یادگیری  .کند  می پذیر به ریاضیات رسمی به تنهایی امکانعلمی را نسبت 

های  کمک های اصلی به یکی از ویژگی نیز هوش مصنوعی) در حال تبدیل(و  یماشین
های تصادفی،  عامل، جنگلاقتصاد محاسباتی مبتنی بر  محاسباتی به علم نظیر

محاسبات در حال حاضر به اندازه  .بینی است سازی موضوع و اشکال مختلف پیش مدل
تنهایی  ها به با این حال ماشین .نظریه و آزمایش در پیشرفت دانش علمی اهمیت دارد

دهند؛ زیرا به راهنمایی و ظرفیت انسانی برای استدالل نیاز  دانش را ارتقا می ندرت به
اجتماعی خاص ایجاد کنند یا گاه در مقایسه های  توانند سوگیری را علیه گروه  می دارند و

 عنوان بهاغلب در علم  یبنابراین یادگیری ماشین .عملکرد کمتری دارندها  با انسان
  .شود استفاده می بینی در خدمت تخمین پیش

ای از مفروضات اساسی مورد نیاز برای توجیه روش  دانشمندان معموًال مجموعه
این واقعیت  اداره ،علمی مثل وجود واقعیت عینی و مشترکی بین همه ناظران منطقی

امکان کشف این قوانین با مشاهده و آزمایش سیستماتیک  ،عینی توسط قوانین طبیعی
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سفه علم به دنبال درک عمیقی از معنای این مفروضات اساسی فل .دانند بدیهی میرا 
علمی باید و باید های  این باور که نظریه .معتبر هستند یا خیرها  آن است و اینکه آیا

به  که درحالیشود؛   می شناخته گرایی واقع عنوان بهواقعیت متافیزیکی را نشان دهند، 
موفقیت علم به دقیق بودن آن در مورد موجودات غیرقابل مشاهده  گرایی واقعنظر ضد

آلیسم یعنی این باور  ایده گرایی واقعیکی از اشکال ضد .بستگی نداردها  مانند الکترون
گاهی اساسی جوهره است و هر ذهنی واقعیت خود را برای ترین  است که ذهن یا آ

ترین موضع  رایج .ختلفی وجود دارددر فلسفه علم مکاتب م .کند  می دیگر تولید ناذها
شود که شامل مشاهده  گرایی است که معتقد است دانش توسط فرایندی ایجاد می تجربه

گرایی عمومًا  تجربه .های چنین مشاهداتی هستند های علمی نتیجه تعمیم است و نظریه
که د در بر گیر کند روشی را  گیرد که سعی می استقراءگرایی یعنی موضعی را در بر می

ها و در  های عمومی را با تعداد محدود مشاهدات قابل انجام توسط انسان توان نظریه می
های علمی توضیح  نتیجه توجیه مقدار محدود شواهد تجربی موجود برای تأیید نظریه

است؛ زیرا تعداد قیاسی ضروری -برای روش فرضی خصوصاً این امر  .دهد
توان از روی  را نمیها  آن است، به این معنی کهنهایت  بی ها های این نظریه بینی پیش

گرایی در مقابل  تجربه .مقدار محدود شواهد تنها با استفاده از منطق قیاسی شناخت
قرار گرفته که در اصل با دکارت و عقیده او مبنی بر تکوین دانش توسط عقل گرایی  عقل

کند که   می اما روشی را رد انتقادی کارل پوپرگرایی  عقل .انسان و نه مشاهده مرتبط است
با ها  از این نگره نظریه .کند  می ارتباط بین نظریه و مشاهده را توصیفگرایی  تجربه

گیرد و تنها راهی که   می صورتها  شوند؛ بلکه مشاهده در پرتو نظریه نمی مشاهده ایجاد
پوپر  .د باشدمشاهده قرار گیرد زمانی است که با آن در تضا تأثیرتواند تحت   می نظریه

نقطه عطف نظریات علمی و جایگزینی  عنوان بهرا پذیری  ی با ابطالپذیر  اثباتجایگزینی 
روش تجربی پیشنهاد کرد و همچنین مدعی شد در واقع تنها  عنوان بهاستقرا با ابطال را 

یک روش جهانی وجود دارد که مختص علم نیست: روش منفی انتقاد، آزمون و خطا 
 .گیرد  می ت ذهن انسان از جمله علم، ریاضیات، فلسفه و هنر را در برکه همه محصوال 

ها  پدیدهبینی  پیشابزاری برای تبیین و  عنوان بهها  ابزارگرایی اما بر سودمندی نظریه
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بیند که فقط ورودی (شرایط  های سیاه می جعبه عنوان بههای علمی را  نظریه .دارد تأکید
های  شود پیامدها، موجودیت ادعا می و مرتبط استها  آن بینی) اولیه) و خروجی (پیش

سادگی نادیده گرفته شود و دانشمندان  ساخت منطقی چیزی است که باید به نظری و
، معیار اصلی موفقیت نظریه سازندهگرایی  تجربهبه باور  .نباید درباره آن سروصدا کنند

گوید درست است یا   می دهعلمی این است که آیا آنچه در مورد موجودات قابل مشاه
 :افتد  می پارادایم اتفاق رد فرایند مشاهده و ارزیابی درتوماس کوهن استدالل ک .خیر
 .سازگار است شچارچوببا جهان که با مشاهدات انجام شده سازگار از و منطقی  ای پرتره

افتد،  پارادایم اتفاق می راو علم عادی را فرایند مشاهده و حل معما توصیف کرد که د
در تغییر پارادایم از پارادایم دیگر  یپارادایم دهد که لم انقالبی زمانی رخ میکه ع حالیدر 

انتخاب بین  .ت، اهداف و تفاسیر متمایز خود را داردسؤاال هر پارادایم  .پیشی بگیرد
است  ر مورد ایندگیری  شامل تنظیم دو یا چند پرتره در برابر جهان و تصمیمها  پارادایم

افتد که تعداد  تغییر پارادایم زمانی اتفاق می .استترین  که کدام شباهت امیدوارکننده
آیند و پارادایمی  ای در پارادایم قدیمی بوجود می های مشاهده قابل توجهی از ناهنجاری

د است، هرچنیعنی انتخاب پارادایم جدید مبتنی بر مشاهدات  .کند را معنا میها  آن جدید
برای کوهن پذیرش یا رد  .زمینه پارادایم قدیمی انجام شده باشد که این مشاهدات در پس

پارادایم به همان اندازه که فرایندی منطقی است، فرایندی اجتماعی است و با این حال 
های  در نهایت، رویکرد دیگری که اغلب در بحث .نیستگرایی  موضعش موضع نسبی

شود،  انگیز مانند علم خلقت به آن اشاره می بحث های شکاکیت علمی علیه جنبش
طبیعی و های  شناختی است که مدعی است باید بین تبیین گرایی روش طبیعت
طبیعی محدود های  شناختی به تبیین شد و علم را از نظر روشطبیعی تفاوت قائل ماوراء
شناختی) به این معنا است که علم نه تنها  شناختی (و نه هستی این محدودیت روش .کرد

اشتباه ها  آن طبیعی را در نظر بگیرد، بل نباید ادعا کندهای ماوراء ننباید خود تبیی
طبیعی را باید چونان موضوع باور شخصی خارج از درعوض، توضیحات ماوراء .هستند

شناختی معتقد است علم مناسب مستلزم  ی روشگرای طبیعت .محدوده علم رها کرد
عنوان فرایندی برای توسعه مناسب و  تبعیت دقیق از مطالعه تجربی و تأیید مستقل به
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فقدان این معیارها، استدالالت  .های قابل مشاهده است ها برای پدیده ارزیابی تبیین
حامیان  رایج اغلب توسط اتای مغرضانه و سایر مغالط هدهمرجع، مطالعات مشا

  .گیرد ویژگی غیرعلمی مورد انتقاد قرار می عنوان بهشناختی  گرایی روش طبیعت
نظریه علمی، تجربی است و در صورت ارائه شواهد جدید همیشه در معرض جعل 

شود؛ زیرا علم مفهوم  نمی هرگز کامًال قطعی تلقیای  به این معنا که هیچ نظریه .است
او مدعی  .کند  می شدت متمایز پر حقیقت را از یقین بهکارل پو .پذیرد  می خطاپذیری را

ش بشری خطاپذیر است دانش علمی در جستجوی حقیقت و نه یقین است؛ زیرا همه دان
منجر به تغییرات گسترده در درک  ندرت بهدانش علمی جدید  .است غیرقطعیو بنابراین 

کلماتی مانند موفقیت، عموم را از ها  ممکن است استفاده بیش از حد رسانه .شود  می ما
کند   می به این تصور نادرست کشاند که علم دائمًا در حال اثبات هر چیزی است که فکر

موارد معروفی مانند نظریه نسبیت وجود دارد که نیاز به  که درحالی .درست است
دانش در علم با  .مجدد کامل دارد، این موارد استثناهای افراطی هستندسازی  مفهوم

های  ترکیب تدریجی اطالعات از آزمایشات مختلف توسط محققان مختلف در شاخه
از نظر میزان ها  نظریه .آید و بیشتر شبیه صعود است تا جهش  می دست همختلف علم ب
نظریه تکامل و  مثالً  .ندستههمچنین پذیرش جامعه علمی متفاوت و  آزمایش و تأیید

اگرچه  .را واقعی تلقی کنندها  آن ، هر چند در عملنظریه نسبیت هنوز نام نظریه را دارند
بودن و داشتن احتمال  شکاکبهترین تعریف برای دانش مورد بحث است، 

بنابراین دانشمندان پایبند به رویکردهای  .بودن سازگار است بودن با درست نادرست
تحقیق  .دستیابی به حقیقت به خود شک خواهند کرد محض بهعلمی صحیح حتی 

انگیز  آمیز، شفاهی یا هذل مبارزه برای حل شک واقعی است و شک صرفًا مشاجره
جای تکیه بر معرفت عامیانه به شک  به کوشد  می یاین پرسشگر  ضمناً اما ثمر است؛  بی

 ترین مهمجستجوی علل و  .کند  می علتی جلوگیری علم از مغالطه تک .واقعی دست یابد
اما این  ؛کنند  می تحلیل زمان همحقیقات اغلب چند عامل را مبین این است که تها  آن

برای در نظر گرفتن ها  آن ترین مهمعوامل همیشه به فهرست طوالنی عواملی که 
دانستن جزئیات تنها ژنتیک یک فرد، یا تاریخچه و نحوه  مثالً  .شوند  می هستند اضافه
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اما درک عمیق همه این  ؛ندهدی ممکن است رفتاری را توضیح تربیت او، یا وضعیت فعل
  .کننده باشد بینی پیشتواند بسیار   می متغیرها در کنار هم

مجالت علمی  .شود  می تحقیقات علمی در طیف وسیعی از ادبیات علمی منتشر
ات تحقیقاتی مختلف دیگر را سسؤو مها  شده در دانشگاه نتایج تحقیقات انجام

کتب  .کنند  می آرشیوی علم عمل حافظ عنوان هبکنند و   می رسانی و مستندسازی اطالع
دهند و   می را پوشش یحوزه علمی واحد  و نشریات علمی پیوسته افزایش یافته و اکثراً 

که  قدری در جوامع مدرن فراگیر شده علم به .کنند  می تحقیقات را در آن حوزه منتشر
دانشمندان به جمعی های  طلبی دستاوردها، اخبار و جاهشود  عمومًا ضروری تلقی می

کنند و  این منابع نیازهای خوانندگان بسیار بیشتری را برآورده می .تر منتقل شود گسترده
های قابل  های رایج تحقیقاتی از جمله اکتشافات و پیشرفت ای غیر فنی از حوزه خالصه

علمی مورد توجه افراد های  کتاب .دهند های تحقیقاتی خاص ارائه می توجه در زمینه
اگر و ها  کند و ایده  می عمومی را درگیر افکارتخیلی،  -ژانر علمی .گیرد  می یشتری قرارب

های اخیر برای تشدید یا توسعه  تالش .کند  می علمی را منتقلهای  نگوییم روش
های غیرعلمی مانند ادبیات شامل منبع علوم نویسندگی  پیوندهای بین علم و رشته

  .خالق است
بنیادی مثل الکتریسیته ساکن و مغناطیس و جریان الکتریکی اکتشافات در علوم 

برق، الکترونیک مدرن از جمله روشنایی الکتریکی، های  (لوازم برقی، دینام، نیروگاه
تلویزیون، گرمایش الکتریکی، تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال، تحریک عمقی مغز، 

ک، کابل فیبر نوری، ار (اپتینما و میله صاعقه)، انکس سی، بلندگو و قطبنوار مغناطی
مدرن، تلویزیون کابلی و اینترنت)، نظریه جرم (رعایت بهداشت ای  قاره اارتباطات بین

یص های تشخ های منجر به تکنیک بادی عفونی، آنتیهای  برای کاهش انتقال بیماری
اکثر  کننده سرطان)، واکسیناسیون (حذفهای هدفمند ضد بیماری و درمان

کنی آبله در سراسر جهان)، اثر  یافته و ریشه ی از کشورهای توسعهعفونهای  بیماری
خورشیدی، ماشین های  خورشیدی، انرژی خورشیدی، ساعتهای  فتوولتائیک (سلول

ها)، مدار عجیب عطارد و تحقیقات دیگر منجر به نسبیت خاص  حساب و سایر دستگاه
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ای)، امواج  و ارتباطات ماهواره GPSو نسبیت عام (تکنولوژی مبتنی بر ماهواره مانند 
سیم،  اوبری، پزشکی، نجوم، ارتباطات بیرادیویی (تلفن و پخش تلویزیون و رادیو، رادار ن

و پختن غذا)، رادیواکتیویته و ژئوفیزیک و شبکه یا امواج مایکروویو برای گرم کردن 
ای، اکتشاف  اکتورها و سالح هستهئرادیومتری، ر گذاری  خماده (درمان سرطان، تاریضد

گذاری ایزوتوپی)، اشعه  و تحقیقات پزشکی از طریق برچسب PETمواد معدنی، اسکن 
ایکس (تصویربرداری پزشکی از جمله توموگرافی کامپیوتری)، کریستالوگرافی و مکانیک 

هادی، محاسبات و ارتباطات راه دور مدرن شامل ادغام با  نیمههای  کوانتومی (دستگاه
(انواع ها  و لیزرها)، پالستیک LEDهای  تلفن همراه، المپ ،سیم بیهای  دستگاه

ها  بیوتیک د در صنعت و زندگی روزمره)، آنتیپلیمرهای مصنوعی برای کاربردهای متعد
سنجی رزونانس  (طیفای  رزونانس مغناطیسی هسته و سیلین، داکسی سایکلین) (پنی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی ای، تصویربرداری تشدید مغناطیسی،  مغناطیسی هسته
  .تواند جهان را تغییر دهد  می عملکردی)

فراعلم با هدف بهبود کیفیت تمام تحقیقات علمی و در عین حال کاهش ضایعات 
پردازد که در آن محققان   می شناختی تکثیر در علوم اجتماعی و زیستی به بحران روش

مطالعات علمی در تحقیقات بعدی، چه توسط  اند تکرار یا بازتولید نتایج بسیاری از دریافته
ای از مطالعات  حوزه .محققان مستقل یا توسط محققان اصلی دشوار یا غیرممکن است

علم جلوه  عنوان بهخود را  ی که در تالش برای ادعای مشروعیتهای زنی یا گمانه
در  .ودش ای یا علم ناخواسته نامیده می عنوان شبه علم، علم حاشیه دهد، گاه به می

ظاهر علمی دارد و ها  آن های مواردی معتقدند در حال انجام علم هستند؛ زیرا فعالیت
را فراهم ها  آن اند که امکان ارزیابی دقیق نتایج کن در واقع فاقد نوعی صداقت کامللی
ممکن است در این انواع مختلفی از تبلیغات تجاری از هیپ تا کالهبرداری  .کند می

ابزار برای تفکیک ادعاهای معتبر از  ترین مهم عنوان بهعلم  .ار گیرندقر ها  بندی دسته
تواند عنصری از سوگیری سیاسی یا   می همچنین .ادعاهای باطل توصیف شده است

گاه تحقیقات ممکن  .علمی وجود داشته باشدهای  بحثهای  ایدئولوژیک در همه طرف
علم بد توصیف شود، تحقیقاتی که ممکن است با هدف خوبی باشد؛ اما  عنوان بهاست 
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 .علمی استهای  شده ایده خ، ناقص یا ارائه بیش از حد سادهدر واقع نادرست، منسو
های  هایی اشاره دارد که در آن محققین عمدًا داده اصطالح سوءرفتار علمی به موقعیت

را به شخص اشتباهی  یکشف دًا اعتباراند یا عم عرفی کردهمنتشره خود را نادرست م
  .اند نسبت داده

از همه دانشمندان در حال تعامل همراه با جوامع و ای  جامعه علمی مجموعه
دانشمندان افرادی هستند که تحقیقات علمی را برای پیشبرد  .مؤسسات مربوطه است

نشمندان در دوران مدرن بسیاری از دا .دهند  می دانش در حوزه مورد عالقه انجام
کادمیک آموزش درای  حرفه رسند که   می بینند و پس از اتمام به درجه علمی  می محیط آ

بسیاری از دانشمندان در  .) است.Ph. Dباالترین مدرک آن دکترا مانند دکترای فلسفه (
های غیرانتفاعی به  های مختلف اقتصاد مانند دانشگاه، صنعت، دولت و سازمان بخش

 دانشمندان کنجکاوی شدیدی در مورد واقعیت از خود نشان .دنبال مشاغل هستند
ی که برخی از دانشمندان تمایل به استفاده از دانش علمی به نفع طور  به ؛دهند  می

به رسمیت  :دیگر عبارتند ازهای  انگیزه .ا، محیط زیست یا صنایع دارندسالمت، کشوره
یابی مثل دریافت جایزه نوبل در زمینه  توسط هماالن و اعتبار و منزلت ه شدنتشناخ

  .علمی در پزشکی، فیزیک، شیمی و اقتصادهای  پیشرفت
مردان ای تحت تسلط  رشته علم از لحاظ تاریخی و با برخی استثنائات قابل توجه

که در سایر  طور همانند، ا هزنان با تبعیض قابل توجهی در علم مواجه بود وبوده 
دست داده و از اعتبار های شغلی را از  های جوامع تحت سلطه مردان مکررًا فرصت حوزه

 عنوان بهها  آن دستاوردهای زنان در علم به سرپیچی از نقش سنتی .ندوش محروم می
 در اواخر قرن بیستم .حوزه خانگی نسبت داده شده است بی مزد و مواجب کارگر

های سازمانی بر اساس جنسیت، تعداد  استخدام فعال زنان و حذف تبعیض میالدی
ها  زیادی در برخی زمینههای جنسیتی  اما تفاوت ؛افزایش داد شدت بهدانشمندان زن را 

 .ن در علم داردانتخاب سبک زندگی همچنین نقش مهمی در مشارکت زنا .مشهود است
زنان با فرزندان خردسال به دلیل مسائل مربوط به تعادل بین کار و زندگی کمتر احتمال 
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التحصیل به شغل  دارد مایل به تصدی پست باشند و عالقه دانشجویان دختر فارغ
  .یابد چشمگیری در طول دوره تحصیالت تکمیلی کاهش می طور بهبرخالف مردان 
ی یاندیشه و آزمایش علمی به گردهما رتباط و ترویجعلمی برای اهای  انجمن

 .شوند  می های مرتبط علمی تشکیل دانشمندان حسب رشته، حرفه یا گروهی از رشته
تواند برای همه آزاد باشد، نیاز به داشتن برخی مدارک علمی داشته یا ممکن   می عضویت

علمی های  اکثر انجمن .شود است افتخاری باشد و از طریق انتخابات اعطا
ها  آن های فعالیت .ای حرفههای  انجمن انتفاعی هستند و بسیاریغیر های  سازمان

منظم برای ارائه و بحث در مورد نتایج تحقیقات های  معموًال شامل برگزاری کنفرانس
 عنوان بهبرخی نیز  .شان است مایت از نشریات دانشگاهی در رشتهجدید و انتشار یا ح

اعضای خود را در جهت منافع عمومی یا های  کنند و فعالیت  می عملای  نهادهای حرفه
گیری و  از اهمیت کلیدی برخوردارند و شکلها  آن .کنند  می منافع جمعی اعضا تنظیم

به جامعه ها  آن های جدید و حتی ارائه ها یا حرفه شان به ظهور و توسعه رشته مکاریه
  .کند اجتماعی کمک می یفعالیت عنوان به

 مربوطهایی  مشی عمومی است که به سیاست از خطای  حوزه ،مشی علمی خط
سایر  مترصدمالی تحقیقات اغلب  تأمینثر بر عملکرد شرکت علمی از جمله ؤشود م  می

تکنولوژیک برای ارتقای توسعه محصول تجاری، های  اهداف سیاست ملی مانند نوآوری
سیاست علمی  .محیط زیست بهداشتی و نظارت برهای  توسعه تسلیحاتی، مراقبت

عمومی اشاره های  دانش علمی و اجماع در توسعه سیاست کاربردهمچنین به عمل 
 پردازد که علوم طبیعی را در بر  می بنابراین سیاست علمی به کل حوزه مسائلی .دارد
مشی عمومی که نگران رفاه شهروندان خود است، هدف سیاست  مطابق با خط .گیرد  می

  .تواند به بهترین وجه به مردم خدمت کند  می ه در نظر بگیرد چگونه علماست کعلمی این 
ویژه در  همالی کارهای عمومی و علم ب تأمینسیاست دولتی برای هزاران سال بر 

گذاشته  تأثیرروم  چین و های مانند امپراتورییافته  سازمان با دول بسیارهایی  تمدن
ای و  مالی تجهیزات سرمایه تأمینتواند مستقیمًا بر  سیاست عمومی می .است

هایی  های مالیاتی به سازمان های فکری برای تحقیقات صنعتی با ارائه مشوق زیرساخت
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تحقیقات علمی اغلب از طریق  .بگذارد تأثیردهند،  مالی تحقیقات را انجام می تأمینکه 
شوند و تنها   می تحقیقاتی بالقوه ارزیابیهای  آن پروژهشود که در   می تأمینفرایند رقابتی 
 و چنین فرایندهایی که توسط دولت .کنند  می بودجه دریافتها  آن ترین امیدوارکننده

یافتگی  ودجه کمیاب را بسته به سطح توسعهشوند، ب  می یا بنیادها ادارهها  شرکت
مثل بیوتکنولوژی ها  تهنسبت بودجه دولت در برخی صنایع و رش .دهند  می تخصیص

بسیاری از دول  .م اجتماعی و علوم انسانی غالببیشتر است و بر تحقیقات در علو
در تحقیق و توسعه  .اختصاصی برای حمایت از تحقیقات علمی دارندهای  آژانس

ها یا  جای ایده محور، به های پژوهش ها به جز اکثر شرکت تجاری، همه شرکت
مدت تمرکز  سازی کوتاه ای بر احتماالت تجاری جوشی هسته هایی مانند هم تکنولوژی

  .کنند بیشتری می
گاهی عمومی از علم به نگرش شود   می مربوطهایی  رفتارها، نظرات و فعالیت ها، آ

مختلفی مانند های  و فعالیتها  این تم .دزنن  می رقمکه روابط بین علم و عموم مردم را 
علمی، علوم های  علمی، نمایشگاههای  جشنواره، یعلمهای  ارتباطات علمی، موزه

دانشمندان علوم اجتماعی معیارهای  .کند  می شهروندی و علم را در فرهنگ عامه ادغام
گیری  ساختی را برای اندازه هی و دانشد مختلفی مانند دانش واقعی، دانش خودگزارش

تعددی روبرو هستند جمعی با فشارهای مهای  رسانه .اند درک عمومی از علم ابداع کرده
در کل  شانرا از نمایش دقیق ادعاهای علمی رقیب از نظر اعتبار ها  آن تواند  می که

بحث علمی  مختلف درهای  دادن به جنبه تعیین میزان اهمیت .جامعه علمی باز دارد
تعداد کمی از  .ممکن است به تخصص قابل توجهی در این زمینه نیاز داشته باشد

اطالعات زیادی در مورد  واجد واقعی دارند و حتی خبرنگاران دانش علمینگاران  روزنامه
گاه باشند مسائل قالبی  .برخی مسائل علمی ممکن است نسبت به سایر دانشمندان ناآ

  .دهند  می را نیز پوششها  آن از ان مورد درخواستناگه
کادمیک راجع سیاسی ه شدن زمین توسط انسان ب به گرم شدن علم در مطالعات آ
افتد که دولت،   می شدن علم زمانی اتفاق سیاسی .علمی تکیه داردهای  اجماع حلقه
های  گذاری بر یافتهتأثیر مدافع از فشار قانونی یا اقتصادی برای های  تجار یا گروه



 ٢٣ سخنی با خواننده 
 

بسیاری از عوامل  .کنند  می تحقیقات علمی یا نحوه انتشار، گزارش یا تفسیر آن استفاده
برای باورهای مذهبی،  یپوپولیستی، تهدیدهای تصور کری روشنفمانند ضد

های  جنبه عنوان بهتوانند   می مدرن و ترس از منافع تجاری پستگرایی  ذهنیت
شود که   می کردن علم معموًال زمانی انجام سیاسی .شدن علم عمل کنند سیاسی

 تأکیدی که بر عدم قطعیت مرتبط با شواهد علم گرددارائه ای  گونه اطالعات علمی به
گذاری بر شک در  هایی مانند تغییر مکالمه، عدم پذیرش حقایق و سرمایه تاکتیک .کند

د علمی تضعیف هایی که توسط شواه اجماع علمی برای جلب توجه بیشتر به دیدگاه
تنباکو  مضارو  ها کش گرمایش جهانی، اثرات بهداشتی آفت .اند هگردیداند، استفاده  شده

   .اند شدن علم بوده است که درگیر سیاسیاز مسائلی هایی  نمونهو توتون 
هائی  خواهیم ببینیم علم از نظر علما چه ویژگی با این شناخت اجمالی اینکه می

  دارد و حائز چه اوصاف و خصائصی است.
  عباس محمدی اصل
  دانشگاه عالمه طباطبائی

  




