
I هتشیعربط یسانفتفرعم

معرفتشناسیطبیعیشده

هجموعهسهقطالت



II

شده
عی
طبی

ی
اس
شن
ت
رف
مع

 ششبط ه:سشقطقی،سحسفن،سسس۱۳۵۸س-سسسسس،سگشدآورنعم،سهعشجم
سعبوانسوسنطمسپعيعآور:سهتشیتسشبط یسانفتیسشعم/سگشدآوریسوستشجمهسحسفنسشقطقی.

سهرخصطتسنرش:ستهشان:سنرشسکشگعن،سسس۱۳۹۸.س
سهرخصطتسظطهشی:سسس۲۶۴سص.س؛سسس۱۴/۵×۲۱/۵سسسم.س

سیشو ت:سهجموعهسهتشیتسشبط یسهتطصش؛س۴/سدبفشسهجموعهسبطبکسعنط ی.
سشطبک:سسسس 6-55-6420-622-978س  
سوضتفتسیهش تسنویسی:سیفپط

سیطدداشت:سکعطببطهه.
سهوضوع:سسسشبطختس)یلسفه(سس--سهقطلهسهطسوسخططبهسهط

Knowledge,Theory of -- Addresses, essays, lectures :سهوضوع
سردمسببعیسکبگشم:سسسسسسBD۱۶۸سس
سردمسببعیسدیویی:سسسس۱۲۱سس

سشمطرمسکعطبربط یسهلی:س۵۸۵۲۳۹۰



III هتشیعربط یسسانفتفرعم

معرفتشناسیطبیعیشده

مجموعهمقاالت

ستشجمۀ
حسفنسشقطقی



IV

شده
عی
طبی

ی
اس
شن
ت
رف
مع

همۀسحقوقسبشاىسنطششسهحفوظسا ت.
نرشسكشگعن:ستهشان،سصبعوقسپسعىس۱7۱۶-س۱۳۱۴۵

www.kargadanpub.com
telegram.me/kargadanpub

instagram.com/kargadan.pub

هجموعۀسهتشیتسشبط یسهتطصشس-س۴

دبيشسهجموعه:سبطبکسعنط ىس)ا عطديطرسدانرگطمسآزادسا الهى،سواحعسعلومسوستحقيقطتستهشان(

معرفتشناسیطبیعیشده

هعشجم:سحسفنسشقطقیس)ا عطدیطرسپژوهرگطمسعلومسانسطنیسوسهططلتطتسیشهبگیس(
ويشا عطرسعلمی:سحسفنسشفخسرضطیی،سبطبکسعنط ی

هعيشهبشى:س حشستشهبعم
نطظشسچطپ:سعلىسهحمعپورس

ليعوگشایى:سنقشس نز
چطپسوسصحطیى:سزعفشان

   978-622-6420-55-6 شطبک:س۶-۵۵-۶۴۲۰-۶۲۲-۹7۸س
چطپساول:س۱۳۹۸
تيشاژ:س7۰۰سنسخه

قيمت:س۵۵۰۰۰ستوهطن



V يطدداشتسدبيشهجموعه

يادداشتدبيرمجموعه

هتشیتسشبط ی،سدرسکبطرسهعطیفزیکسوسنظشیۀسارزش،سیکیسازس هسقلمشوسکهنسیلسفهس
ا ت.ساهمفتساينسگونهسازستأهلسیلسفیسنطشیسازساهمفتسبطورهطیسهط،سوساهمفتس
تمطسسشبطخعیسدر تسبطسجهطنس)هحفطسوسانسطنسهطیسدیگشس(سا ت.ساسسسگشچهسقعهتس
هتشیتسشبط یسبهسقعهتسخودسیلسفهسا ت،ساینسشطخهسازسیلسفهسدرسنفمۀسدومسقشنسبفسعمس
واردسهشحلۀسجعیعسوسپشبطریسازسحفطتسخودسشع،سبهسنحویسکهسشطیعسبعوانسازستأ فسسهجعدس
هتشیتسشبط یسدرساینسعصشس خنسگفت.سازسآنسزهطنسشعطبستحوالتسدرساینسقلمشوس
نسنعًطس شیعسبودمسا ت،سوسدرسدههسهطیساخفشسنفزستحتستأثفشستحوالتیسدرسعشصۀسعلومس
زیسعی،سروانسشبط ی،سجطهتهسشبط ی،سوسخوِدسیلسفه،سایقسهطیسجعیعیسپفشسرویساینس

نوعسیلسفهسورزیسگرودمسشعمسا ت.
درسزبطنسیطر یسنفزسخوشنخعطنهسبفشسازسیکسدههسا تسکهستوجهسوسعالقهسبهساینس
حوزمسروسبهسایزایشسا تسبهسنحویسکهسهتشیتسشبط یسبهسدرسسهطیسهصوبسدانرگطمسهطس
درسهقطاعستحصفالتستکمفلیسنفزسرامسپفعاسکشدمسا ت.ساینساهشسنفطزسبهسهعونسهعبوعسوس
جعیعتشسدرساینسرشعهسرا،سدرسکبطرسهعونسآهوزشی،سههمسوسگشیزنطپذیشسهیسکبع،سهعونیسکهس

بعوانعستصویشیسازساینستحوالتسوسعشصهسهطیسجعیعسعشضهسکبع.
درساینسهجموعهسهیسکوشفمسد تسکمسبشخیسازساینسایقسهطیسجعیعسراسکهس طبقۀسچبعانیس
درسزبطنسیطر یسنعاشعهسا ت،سهتشییسکبفم.سهتشیتسشبط یسیضفلت،سهتشیتسشبط یس
پعیعارشبط طنه،سهتشیتسشبط یستکطهلی،سوسهتشیتسشبط یساجعمطعیسبشخیسازسقلمشوهطیس
جعیعیسا تسکهساینسهجموعهس تیسدرسهتشییسآنهطسدارد.ساهفعواریمسانعرطرساینسهعونس

هجطلسجعیعیسبشایستأهلسوستتمقسهمۀسدو ععارانسهتشیتسپعیعسآورد.

بطبکسعنط ی



شده
عی
طبی

ی
اس
شن
ت
رف
مع

شش

»یطدسبطدسآنکهسهشاسیطدسآهوخت«
تقعیمسبهسا عطدسضفطءسهوحع
ح.سش.



VII یهش ت

هقعهۀسهعشجمسس

۱.سهتشیتسشبط یسانفتیسشعمس/سنوآسلموسسس
۲.سهتشیتسشبط یسانفتیسگشایطنهس/سکلمبسسکطپلسس
۳.سهتشیتسشبط یسانفتیسشعمس/سویالردسکواینسس

۴.سابتطدسهتشیتسشبط یسانفتیسشعۀسکواینس/سرابشتسیوگلفنسس
۵.س»هتشیتسشبط یسانفتیسشعم«سچفست؟س/سجفگونسکفمسس
۶.سیشاتشسازسهنبطسسسگشاییسوسانسجطمسگشاییس/سهفالریسکورننلفثسس

7.سهععطیسپلبعفبگطسعلفهسهتشیتسشبط یسانفتیسگشاس/سِاَونسَیِلسسس

1

15

45

77

107

153

191

217

فهرست

یهش ت



VIII

شده
عی
طبی

ی
اس
شن
ت
رف
مع



1 هقعهۀسهعشجم

مقدمۀمترجم

هتشیتسشبط یسانفتیسشعمسرویکشدیسانعقطدیسبهسهتشیتسشبط یسهعرنسا ت.س
درس بحثس زهفبۀس بهس رجوعس انفتیسشعمس هتشیتسشبط یس یهمس بشایس ببطبشاین،س
هتشیتسشبط یسهعرنساجعبطبسنطپذیشسا ت.سیلسفۀسدکطرتسراسنقطۀسششوعس
راس هعرنس هتشیتسشبط یس هبرأس نفزس کواینس وس هیسدانبعس هتشیتسشبط یس اینس
شکسدکطرتیسهیسدانع.س)Quine 1975: 67 qtd in Hylton 2007: 91(سازس
خصوصفتسهطیسههمسشکسدکطرتیساینسا تسکهسبسفطرسیشاسسسگفشسا ت،سبهسنحویس
کهسهشگونهسبطوریسراسبهسا عثبطیسیقفبیستشینسبطورهطسهشدودسهیسکبع.سیقفنسدرس
انعیرۀسدکطرتسبهس ختسگفشانهستشینسهتبطسهطشحسهیسشود،سبهسنحویسکهسبسفطریس
ازسبطورهطییسکهسعمعتطسجزوسبطورهطیسیقفبیسهحسوبسهیسشونعسدرسدایشۀستبگس

یقفنسدکطرتیسجطییسنعارنع.س
دکطرتسدرستأهلسنخستسازسکعطبستأمالت ،سایس هسهشحله،ستمطهیسبطورهطیس
پفرفبیسراسهشدودسهیسکبع.ساوسدرسگطمسنخست،سبشخیسبطورهطیسعطههسوستجشبیس
راسزیشس ؤالسهیسبشد.سپفشسیشضساوسدرساینسهشحلهسخططپذیشیسحواسسا ت.س
بشسهمۀسهطسآشکطرسا تسکهسحواسسهطسخططپذیشنعسوسهشسیکسازسهطسهیستوانفمس
نمونهسهطییسازسخططیسحواسسراسبطزشمطریم؛سهثالًسدرسعفنسحطلسکهسهیسدانفمس
تکهسچوبیسکهسنفمیسازسآنسدرونسآبسیشوسریعهسوسنفمسدیگشیسازسآنسبفشونسآبس
ا ت،سشکسعهسنفست،ساهطسآنسراسشکسعهسهیسبفبفم.سببطبشاین،سنمیستوانفمسبهس

هقعهۀسهعشجم
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حواسسیقفنسداشعهسبطشفم،سوسبسفطریسازسآنچهسبطسحواسسپبجگطنهسدریطیتسمع

هیسکبفمسخططسا ت.س
ازسبطورهطییسکهسازس دکطرتسدرسگطمسدومسنرطنسهیسدهعسا ط طًسهفچسیکس
اشیقسحواسسپبجگطنهسدریطیتسکشدمسایم،سششطسیقفبیسبودنسراس-سکهسبهسنظشساوس
پفشسششطسهشگونهسهتشیتسبهسهتبطیسدر تسکلمهسا تس-ستأهفنسنمیسکببع.ساوس
درساینسهشحله،سشکسرؤیطبفنسراسهطشحسهیسکبع.سبسفطریسازسرؤیطهطیمطنسهبگطمس
رؤیطسدیعنسنزدسهطسواقتیسپبعاشعهسهیسشونعسوسصشیطًسزهطنیسکهسبفعارسهیسشویمس
بهسغفشواقتیسبودنسآنهطسپیسهیسبشیم.ساهطسهمکنسا تسدرسحطلسحطضشسنفزسدرس
رؤیطسبطشفم.سهمکنسا تسهشسآنچهسراسکهستجشبفطتمطنسازسواقتفتسازسابععایستولعس
تطسسسکبونسهیسپبعاریم،سرؤیطسوسغفشواقتیسبطشع.سببطبشاین،سهفچسیکسازسبطورهطییس
کهسازساشیقستجشبهسحطصلسشعمسا ت،سهتفطرسیقفبیسبودنسراستأهفنسنمیسکبع.س

)Descartes 2007b: 1-2(

رؤیطس حطصلس صشیطًس تطسسسکبونس هطس تجطربس تمطمس ا تس همکنس هشچبعس اهطس
بیسبهشمسازسواقتفتسبطشبع،سبشخیسبطورهطسچبطنسبسفطسانعسکهسحعیسشکس وس
پطینبعیسبهسآنهطستشدیعسایجطدسکبع.سا ععاللسدکطرتس رؤیطبفنسنفزسنمیستوانعسدرس
اینسا تسکهسدرسرؤیطسچفزیسراسغفشسازسآنچهسدرسواقتفتسدیعیمسنمیسبفبفم،ستبهطسبطس
اینستفطوتسکهسآنچهسدرسرؤیطسهیسبفبفمستشکفبسهطییسهعفطوتسازسهمطنسبسطیطیس
ا تسکهسدرسواقتفتستجشبهسکشدمسایم.سآنچهسغفشواقتیسا ت،ستشکفبسهطسا تسنهس
خودسبسطیط.سببطبشاین،ساسسسگشسهوضوعسیکسدانشسبسطیطسبطشع،سشکسرؤیطبفنس
تشدیعیسدرسصحتسآنسایجطدسنمیسکبع.سپسسریطضفطتسراسهیستوانسهصعاقیسازس

بطورسیقفبی،سوسلذاسشطیسعۀسعبوانسهتشیت،سدانست.س
اهطسدکطرتسدرسهشحلۀس ومسشکطسسسکفتسخود،سبهسو فلۀسشکس-سهو ومسبهس-س
شفططنسیشینکطر،سریطضفطتسراسنفزسازسدایشۀسیقفنسخطرجسهیسکبع.سشطیعسهطسهخلوقس
هوجودیسبطشفمسکهسچبطنسبشسذهنسهطس فطشمسداردسکهسریطضفطتسراسدرسعفنسواقتیس

)Descartes 2007b: 2(ننودن،سنزدسهطسکطهالًسیقفبیسجلوسمسگشس طخعهسا ت.س



3 هقعهۀسهعشجم

دیعیمسکهسدکطرتسدرس هسهشحله،سهمۀسانواعسهتطرفسوسعلومسراسازسدایشۀسیقفنس
خطرجسکشد.س پسساوسبهس طخعنسپیس طخعمطنسهتشیت،سبهسو فلۀسیقفبیستشینس

هتطرف،سپشداخت:سشبطختسخودسوسشبطختسخعا.س
هتشیتسشبط یس زهفبهسهطیس یهمس بطس ارتنططس درس -س ایبجطس درس کهس نکعهسایس
انفتیسشعمس-ساهمفتسداردساینسا تسکهسدرسهتشیتسشبط یِسدکطرت،سعلومس-س
اعمسازسعلومسانفتیسوسریطضیس-سنقریسدرسهتشیتسشبط یسنعارنع،سبلکهساینس
هتشیتسشبط یسا تسکهسقشارسا تسبهسعلومساععنطرسدهع.سپسسرابطۀسعلومسوس
هتشیتسشبط یسیکس ویهسا ت،سهتشیتسشبط یسبهسعلومساععنطرسهیسدهع،سولیس
علومسنهساععنطریسبهسهتشیتسشبط یسهیسدهبعسوسنهسقشارسا تسکطربشدیسدرسآنس

داشعهسبطشبع.س
اینسرابطۀسیکس ویهسهولودسنگششیسببفطدینسدرسهتشیتسشبط یسکال فکس
ا ت.سبشا طسساینسنگشش،سهتشیتسشبط یسبطیعسبهسعلومساععنطرسدهع.سعلومس
قطدرسنفسعبعسبهسخودساععنطرسدهبع،سچشاسکه،سهمطنساورسکهسدکطرتسسدرستأهلس
نخستسنرطنسداد،سهفچسیکسازسعلومسیقفبیسوستشدیعنطپذیشسنفسعبع.سببطبشاین،س
نمیستوانفمسدادمسهطیسیکسعلمسراسبهساععنطرسخودسآنسعلمسبپذیشیم.ساععنطرسچفزیس

ا تسکهسازسبفشونسعلومسبهسآنهطسدادمسهیسشود.سسسس
علومس بهس دادنس اععنطرس هسئلۀس نخستس دارد.س وجودس نکعهس دوس ایبجطس درس
ا ت.س ایالاونس وس دکطرتس هتشیتسشبط یس بفنس پفونعس خطس اینس ا ت.س
بفنس پطیۀستمطیزیسایالاونیسا عوارسا ت؛ستمطیزس هتشیتسشبط یسدکطرتسبشس
بطور۱سوسهتشیت۲.س)Newman 2010(سبتضیسازسآنچهسهطسبعانسبطورسداریم،س
شطیسعۀسعبوانسهتشیتسنفست،سوسبیساععنطرسا ت.سبشایسایبکهسبطوریساععنطرس
تأهفنسکبع.س راس بطیعسهتفطرهطییس کبعسوسشطیسعۀسعبوانسهتشیتسشود،س پفعاس
بفنس چفستس هتفطرهطس اینس ایبکهس بطبس درس کال فک،س هتشیتسشبط یس درس

1. persuasio
2. scientia
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یفلسویطن،ساعمسازسعقلسگشایطنسوستجشبهسگشایطنسوساعمسازسیفلسویطنسهطقنلسمع

هعرنسوسهطبتعسهعرن،ساخعالفسهطییسوجودسدارد،ساهطسدرساصلساینسنگششس
ببفطدینساخعالییسوجودسنعارد.س

 طخعمطنسبطورهطیسانسطنسحطویسعبطصشیسا تسکهسازسنگطمسهتشیتسشبط یس
اینس درس داردس وظففهس هتشیتسشبط یس ا ت.س نطهوجهس وس بیساععنطرس کال فک،س
 طخعمطنسبطزنگشیسکبعسوساینسعبطصشسراسازسآنسبفشونسبشانع.سبشایساینسکطرس
نفطزسبهستخشیبس طخعمطنسوس طخعنسببطسازسنقطۀسصفشسا ت.سهجعداًسبطیعسپیس
 طخعمطنسریخعهسشود،ساینسبطرسبهسو فلۀسبطورهطییسهتعنشسوسهوجه.سسیکسبهسیکس
عبطصشیسکهسدرساینس طخعمطنسجعیعسبهسکطرسهیسرونعسبطیعسهوردس بجشسقشارس
گفشنعسکهسآیطسهتفطرساععنطرسوستوجفهسراستأهفنسهیسکببعسیطسخفش.سببطبشاین،سهسئلۀس

توجفْهسهنحثیسا ط یسدرسهتشیتسشبط یسکال فکسا ت.س
تطسایبجطسبطسدوسویژگیسههمسهتشیتسشبط یسکال فکسآشبطسشعیم،سهحوریتس
هسئلۀستوجفهسوسرابطۀسیکس ویهسبفنسهتشیتسشبط یسوسعلوم.سهتشیتسشبط یس
بهسعلومساععنطرسهیسدهعسوسآنهطسراستوجفهسهیسکبع.ستوجفهسدرس بتسهتشیتسشبط یس
هعرنسبهسدوسشفوۀسعمعمسصورتسگشیعهسا تسوسبهستنعساینسدوسشفوم،سیفلسویطنسبهس
دوسد عهستقسفمسهیسشونع:سهنبطسسسگشایطنسوسانسجطمسگشایطن.سدرسشفوۀسانسجطمسگشایی،س
بهسششایسهوجهسا تسکهسبطس طیشسبطورهطیسیشدسدرستتطرضسننطشع.س یکسبطورس
ببطبشاین،سدرسانسجطمسگشاییستوجفهسهمشامسوسدرسبطبسهمۀسبطورهط،سدرسنسنتسبطس
 طیشسبطورهط،سحطصلسهیسشود.س)Kvanvig 2007(ساهطسهنبطسسسگشایطنسبشساینسبطورنعس
کهساسسسگشسهمۀسبطورهطیسهطسنفطزهبعستوجفهسبهسو فلۀسبطورهطیسدیگشسبطشبع،سدرسنهطیتس
هفچسبطوریسهوجهسنخواهعسبود.سببطبشاین،ساهکطنستوجفهسهقعضیساینسا تسکهس
یکسبطورسیطسهجموعهسایسازسبطورهطسبهسخودیسخودسهوجهسبطشبع،سوسهوجهسبودنسآنهطس
نفطزهبعسهفچسیشایبعیسا عبعطجیسننطشع.س)Fumerton 2005( یشایبعستوجفهسکلس
 طخعمطنسبطورهطسازساینسبطورهطیسخطصسآغطزسهیسشودسوسهشحلهسبهسهشحلهس طیشس

بطورهطسنفزستوجفهسهیسشونع.
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دکطرتسازسههمستشینسنمطیبعگطنسشفوۀسهنبطسسسگشاییسهحسوبسهیسشود.سدکطرتس
پسسازستشدیعسدرسکلسبطورهطیسگذشعۀسخود،سبهسبطورسیقفبیسکوگفعوسر فع.س»یکشس
هیسکبم،سپسسهسعِم«سدکطرتسیکسا عبعطجسنفست؛سچبفنسنفستسکهسازس»یکشس
هیسکبم«،س»هسعم«سا عبعطجسشود،سبلکهسیکسشهودسعقلیسا تسوسنخسعفنس
پیس طخعمطنسدکطرتیِسهتشیتسا ت.سازساینسجطسهیستوانسبهسپط خس عبصشسازس
اینسپش شساحعمطلیسپیسبشدسکهس»چشاسوسبشا طسسچهسهتفطریسبتضیسبطورهطس
اینس پط خس دکطرت،س درسچطرچوبسهتشیتسشبط یس بهسخودیسخودسهوجهسانع؟«س

ا ت:سبطورهطییسکهسعقالًسصطدقسانع.س
بهس کلیس نگششس درس دکطرت،س ازس پسس تجشبهسگشاس کال فکس یفلسویطنس
هتشیتسشبط یستطبعسدکطرتسبودنع،سآنهطسنفزسهنبطسسسگشاییسدکطرتیسدرسهواجههسبطس
هسئلۀستوجفهسراسپذیشیعبع،ستبهطسبطساینستفطوتسکهسهتفطرسبیسنفطزیسازستوجفهسوس
هنبطییسبودنسیکسبطورسراسنهسشهطدتسعقل،سبلکهسگواهیِستجشبهسدانسعبع.سازس
نگطمساینسیفلسویطن،سهنبطیسد عگطمسهتشیعیسچفزیسا تسکهسازستجشبهسحطصلس

شعمسوسغفشهعکیسبهسحطیظهسوس طیشسهتطرفسوسبطورهطسا ت.
ازسنسنتسبفنس درستجشبهسگشاییسکال فک،سهسئلۀسهحوریسعنطرتسا تس
ایعمسهطیسذهبیسهط،سازسیکس و،سوستجشبفطتسهط،سازس ویسدیگش.ستجشبهسگشایطنسبهس

یشضفۀسلوحس ففعسپطینبعنعسوسازساینسروسبشخالفسعقلسگشایطن،سایعمسهطیسعقلی-
یطشیسایالاونی-دکطرتیسدرسیلسفۀسآنهطسجطییسنعارد.سهمۀسایعمسهطسستجشبیسانع.س
السسسکسایعمسهطسراسبهس طدمسوسهشکبستقسفمسکشد؛سایعمسهطیس طدمسحطصلستجشبۀس
بیسوا طهسانعس)هثلسایعۀسرنگس ففع(سوسایعمسهطیسهشکبستشکفبسهطییسهعفطوتس
ازسایعمسهطیس طدمسانعس)هثلسایعۀسبشفسکهسازسایعمسهطیس طدۀسهعفطوتیسترکفلس

شعمسا ت،سازجملهسایعۀسرنگس ففع(.س
اینسنگششسدرستجشبهسگشاییسالسسسکسهمسدرسبطبستوجفهسهتطرفسصطدقسا تسوس
همسدرسبطبسهبرأسآنهط.س)Orenstein 2002: 79-80(سبهسعنطرتسدیگش،سالسسسکسدرس
بشنطههستوصففیسخودسهبرأسهمۀسهتطرفسراستجشبفطتیسهیسدانعسکهسبهسوا طۀسآنهطس
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ایعمسهطیس طدمسدرسذهنسسترکفلسشعمسانعسوسدرسبشنطهۀستوجفهیسوساععنطر بجیِسمع

خود،سهتطرفسوسایعمسهطیسهشکبسراسبشا طسسنسنعرطنسبطسایعمسهطیس طدمسهتعنش/
هوجهسیطسنطهتعنش/غفشهوجهسهیسدانع.سهمفنسجطیگطمسهنبطییسایعمسهطیس طدمسنزدس
)Hume 2007: 50(سدرسبطبسانطنطعطت۱سهفومس،)Locke 2012: 40-41(سالسسسکس
)Russell 1972: 83 & 88-89(سوساحسطس۲سیطسدادۀسحسی۳سبیسوا طهسرا لس
یطستجشبۀسحسیسبیسوا طۀسکطرنپس)Hylton 2007: 39(سنفزسصطدقسا ت.س
تطوری۴س آهوزمسایس آهوزم،س دوس بشایس ا تس عبوانیس تجشبهسگشاییس اینسرو،س ازس
هتشیت. توجفهس بطبس درس هبطقی۵س آهوزمسایس وس هتشیت،س هبرأس بطبس سدرس

)Orenstein 2002: 79(س

درسبشنطهۀستوجفهیسیطساصطالحطًسآهوزۀسهبطقی،سهتطرفس-سبهستنعسشکطسسسکفتس
تجشبۀس تبهطس اهطس بطشع.س تشدیعنطپذیشس تجشبفطتس بشس هنعبیس بطیعس -س دکطرتس
تشدیعنطپذیش،ستجشبۀسحسیِسکبونیسا ت،سآنسهمسبعونسدرسنظشسگشیعنسیشایبعس
شیء طزیسوسعفبفتسبخری.ستوضفحسایبکه،ستجشبفطتیسکهسدرسگذشعهسداشعهسایم،س
اسسسکبونسنزدسهطسازسذخطیشسحطیظهسهحسوبسهیسشونعسوسازسآنجطسکهسحطیظهسهموارمس
هنطنیس نمیستوانبعس کشدمسایم،س گذشعهسکسبس درس کهس تجشبفطتیس ا ت،س خططپذیشس
 طخعمطنسهتشیتستلقیسشونع.سپسسهنطنیسشبطختسهحعودسبهستجشبفطتسحسیس
کبونیسا ت.سببطبشاین،سهنطنیسشبطختسدرستجشبهسگشاییستجشبۀسصشفسکبونیس
ا ت،ستجشبهسایسهسعقلسوسبعونسوابسعگیسبهس طیشستجشبفطتسوسایعمسهط.هشس
یکسازسیفلسویطنستجشبهسگشاساینسععمسوابسعگیسراسبطستتنفشسخطصیسبفطنسکشدمس
ا ت.سازس ویسدیگش،سدرستجشبۀسکبونیسنفزسهمکنسا تسدرسیشایبعسشیء طزیس
وسعفبفتسبخریسخططییسرخسدهع،سهمکنسا تسنقشسخشگوشسرویسکطغذسراس

همساسسسکبونسبهسشکلسهشغطبیسبنفبفمسیطسبطلتکس.س
سکواینسنقطۀساوجساینسبشنطههسراسساشحسیلسفیسکطرنپسهیسدانع.س)Quine 1969b :74(س

1. impression  2. sensation
3. sense-datum  4. genetic thesis
5. logical thesis
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کعطبسساختار منطقی  جهانسکطرنپسقشارسا تسنرطنسدهعسچگونهسهمۀسهفطهيمس
بهسعنطرتس یهميع.س دادمسهطیستجشبیس راسهیستوانسبشحسبسنسنتسهطيیسهيطنس
دیگش،ساینسکعطبسدرسنظشسداردسچگونگیس فشسازستجشبفطتسحسیسهخعلفسبهس
 متسترکفلسهفهومسراسنرطنسدهع:س»بشنطهۀسکطرنپ،ساسسسگشسبطسهویقفتسبهساتمطمس
هیسر فع،سهطسراسقطدرسهیس طختسهمۀسجمالتسدربطرۀسجهطنسراسبهساصطالحسهطییس
دربطرۀسدادمسهطیسحسی،سبهسعالوۀسهبطقسوسنظشیۀسهجموعهسهط،ستشجمهسکبفم«.س

)Quine: 1969b: 74(

کواینسنرطنسدادساینسبشنطههسشکستسخوردمسا ت،سوساینسشکستس اهطس
بهسعلتسععمسدقتسیفلسویطنستجشبهسگشاسدرساجشایسبشنطهۀسهذکورسنفست،سبلکهس
نطشیسازسهتضلیسا ط یسدرسخودساینسبشنطههسا ت،سچشاسکهسا ط طًسهفچسعبصشس
هسعقلیسدرسنظطمسهتشیعیسانسطنسهوجودسنفستستطسبعوانعسبهسعبوانسهنبطیس
اینس طخعمطنسنقشسایفطسکبع.س طدمستشینسهتشیتسهطسوابسعهسبهسنظطمسهتشیعیس
پفچفعۀسهطسا تسوسهشچهسدربطرۀسایعمسهطیس طدمسالسسسک،سانطنطعطتسحسیسهفوم،س
دادۀسحسیسرا لسوستجشبۀسبیسوا طۀسکطرنپسهیسدانفمسوابسعهسبهسنظطمسپفچفعۀس
علومستجشبیسهطسا ت.سهطسهشچهسدرسبطبسشواهعسحسیسبیسوا طهسهیسدانفم،سازس
جملهسایبکهسشواهعسحسیسبصشیسدوسُبتعیسا ت،سوابسعهسبهسنظطمسهتشیعیسوس
علومسانفتیسهطسا ت.س)Quine 1960: 2( ببطبشاین،سشواهعسهسعقلیسوجودس
نعاردستطسبشا طسسآنسبشنطهۀستوجفهیسرا،سآنسهمسبطسرویکشدسهنبطسسسگشایطنه،سبهس

پفشسبنشیم.
اهطسهخطلفتسکواینسبطسبشنطهۀستوجفهیسصشیطًسهحعودسبهسرویکشدسهنبطسسسگشایطنهس
نگطمس ازس نفزس توجفهس درس انسجطمسگشایطنهس رویکشدس بلکهس نفست،س بشنطههس اینس درس
اوسهشدودسا ت،سچشاسکهسا ط طًستالشسبشایستوجفهسنظطمسهتشیعیسوابسعهسبهس
 )Quine 1969b: 74(شکسدکطرتیسا تسکهسهططلنهسایسد تسنفطیعبیسدارد.س
هططلنۀسشکطسسسکفتسدکطرتیسهقعضیِساینسا تسکهسیفلسوفسچرمسانعازیسخطرجس
ازسچطرچوبسعلومسداشعهسبطشعسوسازسآنسچرمسانعازسبهسکلسنظطمسعلمیسنگطمسوس
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