
نگاهی تاريخی به مهمترين مفاهیم، مرزبندی ها

و استدالل های اساسی در فلسفۀ علم قرن بيستم 

درسگفتار استدالل های اساسی

فلسفۀ علم



١٠٠٪  مجازی

 گواهی پایان دوره                                                           

جلسه پرسش و پاسخ

مشخصات محصول

بارها با این پرسش مواجه شده ام که برای آشنایی با فلسفۀ علم از کجا 
شروع کنیم؛ چه بخوانیم؟ و اصال با خواندن این مباحث چه نتیجه ای 

در کار ما به عنوان استاد، دانشجو  یا پژوهشگِر علم ایجاد می شود؟ 
این دوره را برای معرفی مهمترين مفاهیم، استدالل ها و مرزبندی های 
فلسفۀ علم در قرن بيستم طراحی کرده ام. می   خواهم تصویری کلی از 
مهم ترين مناقشه های فلسفی درباره علم، خاستگاه شکل گیری آن ها 
و جريان های فکری مختلفی که در پيرامون این مناقشه ها شکل یافته 
نگاهی  با  را  نظريه  هر  اساسی  استدالل  همچنین  نمایم.  ارائه  است، 

تاريخی، به صورت شسته ورفته صورت بندی و  تشريح کنم. 

هدف این درسگفتار
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سطح دوره: مقدماتی



معرفی مدرس
تربیت  دانشگاه  از  علم  فلسفه  دکتری  صفایی پور،  حامد 
مدرس تهران، استاد مدعو در گروه فلسفۀ دانشکده علوم 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  و  اصفهان  دانشگاه  انسانی 
کتاب  مؤلف  وی  است.  تهران  فرهنگی  مطالعات 
نویسندۀ  و  استدالل»  سنجش  و  فهم  مهارت  «تیزفکری، 
موسسه  مدیر  وی  است.  علمی پژوهشی  مقالۀ  چندین 
و  اجرایی  مدیريتی،  فعالیت های  سابقه  و  است  تیزفکری 

مشاوره دارد. 

پيش از شروع این دوره

دانشمندان دقیقا چه کاری می کنند؟ 
چگونه برخی مشاهده ها، الهام بخِش تایيد یا اثبات نظريۀ دیگری می شوند؟ 

نظريه  های رقیب، چگونه و در چه چیزی از یکدیگر پيشی می گیرند؟ 
عنوان  به  چگونه  است،  موردی  و  جزئی  مشاهده های  از  برخواسته  علم  اگر 

«قانون طبیعت» تفسیر می شود؟ 
آیا همۀ نظريه های موفق، صادق، و همۀ نظريه های ناموفق کاذب اند؟ 

پيش از شروع این دوره این پرسش ها را از خود بپرسید:

مناقشه های  به  را  دانشمندان  چیز  چه   

فلسفی درباره علم کشانده است؟ چه مکتب

آمده وجود  به  مناقشه ها  این  در  فکری   های 

این  چیست؟  آنان  اساسی  استدالل   اند؟ 

استدالل ها چه تاثیری در  روش شناسی علم و 

کار دانشمندان و پژوهشگران گذاشته اند؟  
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به طور دقیق تر، این دوره در پی پاسخ چهار پرسش زير است: 

پرسش های اساسی

به  را  بيستم  قرن  دانشمندان  مناقشه هایی  و  چالش ها  چه 

مباحث فلسفی درباره علم کشاند؟ (چه چیز دانشمندان را به 

فیلسوف تبدیل ساخته است؟) 

در پی این مناقشه ها، چه اندیشه ها و مکتب هایی ایجاد شده

 است؟ 

استدالل اساسی هر مکتب فکری چیست؟ 

چگونه در نقد دیدگاه ها، دیدگاه های تازه متولد شده است؟ 

دستاورد های قابل انتظار این دوره:  

دستاوردها

آشنایی با تعاريف و اصطالحات کلیدی  فلسفۀ علم 

شناخت سرنخ ها و منابع مطالعاتی  

فلسفۀ  در  گوناگون  مرزبندی های  و  اصلی  مسائل  شناخت 

علم 

ساختاربندی و دريافت نقشۀذهنی تازه ای از  فلسفۀ علم 

انتشارات  اسمیت،  گادفری  پيتر  علم،  فلسفۀ  بر  درآمدی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

درآمدی تاريخی به فلسفۀ علم، جان الزی، انتشارت سمت 

مایگل  غرب،  فلسفۀ  استدالل   ١٠٠ مهمترين  استدالل؛  فقط 

بروس و استیون باربن، فرهنگ نشر نو  

فلسفه علوم طبیعی، کارل همپل، نشر جهاد دانشگاهی 
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مخاطب این درسگفتار کیست؟

نوآموزان
این دوره به نوآموزان کمک می کند در انبوه 
سرنخ  بتوانند  و  نشوند  سرگردان  منابع 
بيابند.  بيشتر  مطالعه  برای  را  الزم  های 
استدالل  و  تعاريف  مفاهیم،  با  همچنین 

های اساسی هر نظريه آشنا شوند. 

می کند،  کمک  پژوهشگران  به  دوره  این 
ادعاهای  روش شناختی  محدودیت های 
از  حرکت  فرآیند  در  و  بشناسند  را  علمی 
دقت  از   فرضیه،  ساختن  تا  مشاهده 

شوند.  بهرمند  نقادانه  تفکر  و  فلسفی 

پژوهشگران

در  مطلع  افراد  و  دانش آموختگان 
زمینه فلسفۀ علم 

در  مطلع  افراد  و  دانش آموختگان  به  دوره  این 
می  کمک  علم  روش شناسی  و  علم  فلسفۀ  زمینه 
پيکربندی  به  مباحث  به  باال  از  نگاهی  با  کند، 
اردوگاه های  اصلی ترين  از  منسجمی  و  روشن 
یافتن  برای  و  برسند  معاصر   علِم  فلسفۀ  فکری 

کنند.  تالش  مکتب  هر  اساسی  استدالل های 

روان شناسی  رشته  دانشجویان  به  دوره  این 
روان شناسی  به  مستقیم  نگاهی  می کند  کمک 
و  مشاهده  رابطۀ  درک  با  و  باشند  داشته 
نظريه  هر  دامنه  و  محدودیت ها  از  نظريه 
دانشحویان  دربارۀ  نکته  این  نمایند.  پرسش 
رشته های  دانشجویان  دیگر  و  جامعه شناسی 

علوم انسانی نیز صادق است. 

دانشجویان رشته روان شناسی
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