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  چكيده
 مفهوم كوون، توماس علم فلسفة در موضوعات برانگيزترين  مناقشه از يكي
 هاي نظريه ميان مقايسه براي ابتدا كوون كه مفهومي. است ناپذيري سنجه هم

 زيادي افراد بخشيد توسعه را مفهوم اين كوون كه هنگامي. گرفت كار به جانشين
 را خويش ديدگاه تا شد آن بر كوون رو اين از و كشيدند چالش به را او ديدگاه
 آن، از كوون روايت آخرين تا مفهوم اين طرح زمان از كه اي گونه به كند، اصالح

 جدا ديگر يك از انتقالي موضعي با كه يافت او انديشة در را موضع دو توان مي
 انتقال و پارادايم مفهوم با ناپذيري سنجه هم مفهوم اوليه، روايت در. شوند مي

 و ها روش ها پارادايم از هريك كه اين دليل به. است مرتبط ها آن ميان انقالبي
 منتقدان كرد؛ داوري و مقايسه ها آن ميان توان نمي دارند متفاوتي مسائل الگوي
 وجود فراپارادايمي معياري هيچ اگر زيرا. يافتند ناعقالني را ديدگاهي چنين
 ديدگاه اصالح با كوون. بدانيم عقالني را اي نظريه توانيم مي چگونه باشد نداشته
 ناپذيري تعين با را ناپذيري سنجه هم كه كند مي تالش انتقالي موضع در خويش
 كند مي گذر نيز موضع اين از مشكالت، برخي وجود با اما سازد، مرتبط ترجمه

 شود مي مدعي متأخر موضع در او ؛سازد مي مطرح را خويش متأخر روايت و
 هاي گونه بندي رده براي را متفاوتي ساختارهاي ها نظريه كه اين دليل به كه

 به كامل طور به را ها نظريه واژگان توان نمي ،گيرند مي خدمت به طبيعي
  .كرد ترجمه ديگر يك
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  مقدمه. 1
، بدون شك يكي از موضوعات مهم تـاريخ  )incommensurability(ناپذيري  سنجه مفهوم هم

و فلسفة علم نيمة دوم قرن بيستم بوده است، مفهومي كه كوون و فايرابند در رابطه با مقايسة 
هـاي   ساختار انقـالب كوون در كتاب مشهور خويش، . هاي علمي رقيب مطرح كردند نظريه
پـارادايم،  . گيـرد  هـا بـه كـار مـي     ناپذيري را دربارة انتقال ميان پارادايم سنجه ، مفهوم همعلمي

دستاوردهاي علمي مورد پذيرش همگاني است كه براي يك دورة زماني، الگـوي مسـائل و   
ها بروز  اما پس از مدتي، موارد و موقعيت. آورد ها را براي جامعة متخصصان فراهم مي حل راه
 علـت  به همين. بودها نخواهد  كند كه ديگر، پارادايم مورد پذيرش جامعه قادر به حل آن مي

شود و در نهايـت بـا پيـدايش پـارادايم رقيـب، و       پارادايم مورد پذيرش دچار ناهنجاري مي
پيونـدد، و پـارادايم جديـد     علمي، انقالب علمـي بـه وقـوع مـي    جامعة پذيرش آن از سوي 

طـرد پـارادايم پيشـين و انتقـال بـه پـارادايم جديـد بسـيار         . شـود  جانشين پارادايم قبلي مي
شود كه منتقدان، ديدگاه كوون دربـارة علـم را    انگيز است و همين موضوع سبب مي بر مسئله

امـا كـوون   . گرايانه بدانند و حتي كوون را منكر شناخت عينـي تلقـي كننـد    ناعقالني و نسبي
كند ديدگاه خويش را اصـالح   پذيرد و براي دفع چنين اتهامي تالش مي چنين اتهامي را نمي

ها، چيزي نيست كه از طريق برهان بتوان آن را حل  ي است نزاع ميان پارادايمكوون مدع. كند
كـه   ها وجود ندارد و همچنين به خاطر اين به همين دليل كه هيچ معياري وراي پارادايم. كرد

 با را ها آن توان نمي دارند، هاي متفاوتي ها و روش ها، ابزار هاي رقيب، معيار هريك از پارادايم
به طور معمول، مفهوم كـوون از  . ناپذيرند سنجه ها هم نتيجه پارادايم در. كرد قايسهم ديگر يك
هـا و   شـناختي ميـان نظريـه    هاي معنايي، مشـاهدتي، و روش  ناپذيري، شامل تفاوت سنجه هم

ديگر  ناپذير قادر نيستند با يك سنجه هاي هم داران نظريه گويد كه طرف او مي. ها است پارادايم
اي وجود ندارد كه بـا توسـل بـه     هاي عيني طرفي يا معيار ار كنند و هيچ تجربة بيارتباط برقر

شـدن ايـن مفهـوم، منتقـدان      اما پس از مطـرح . هاي رقيب داوري كرد ها بتوان ميان نظريه آن
شماري آن را به بوتة نقد كشاندند و همين عامل سبب شد تا كوون تصورش را از مفهـوم   بي
  .هاي رقيب تعديل كند پارادايمناپذيري ميان  سنجه هم

هاي تاريخي اين مفهوم، نشان خواهيم داد كه كوون در  در اين مقاله ابتدا با بررسي ريشه
سپس با رويكردي كه . ناپذيري از چه منابعي وام گرفته است سنجه بيان خويش از مفهوم هم

ر انديشة كـوون  ناپذيري د سنجه مفسر كوون از مفهوم هم) Haward Sankey(هاوارد سنكي 
را در انديشة او متمايز خواهيم ساخت و با بررسي ) متقدم، مياني، و متأخر(دارد، سه موضع 
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. كنيم اكثر انتقادات وارده بر اين مفهوم را مطرح و پاسـخ گـوييم   هريك از مواضع سعي مي
هاي رقيب  دايمابسياري از منتقدان گفتند كه اگر انتقال ميان پار ،ساختارپس از انتشار كتاب 

شود كه ديدگاه كوون به علـم   گيرد، نتيجه اين مي اي صورت نمي بر اساس هيچ معيار عيني
كنـد بـا تعـديل     خيزد و سـعي مـي   مي كوون با چنين نگرشي به مخالفت بر. ناعقالني است

كه كوون تـا چـه حـد در     اما اين. گرايانه را دفع كند عقالنيت و نسبي ديدگاه خويش اتهام نا
  .اي درخور توجه و بررسي است سخ به اين انتقادات كامياب بوده است مسئلهپا

 
 ناپذيري سنجه هم مفهوم تاريخي هاي ريشه. 2

 ناپذيري سنجه ارسطويي، به مفهوم هم فيزيك مطالعة و بررسي هنگام كه است مدعي كوون
 منـابع  از را، فهومم اين او كه معتقدند منتقدان از بسياري اما). Kuhn, 1991: 4( است رسيده

  .كند اي اشاره ها بدان كه اين بدون است، گرفته گوناگوني
 اسـت،  گرفتـه ) Duhem( دوئـم  از را تصور اين كوون كه كند مي ادعا) Agassi( آگاسي

 كوون آگاسي، گفتة بنابر عالوه به. )Agassi, 2002: 409(كند  بيان او به را دينش كه اين بدون
 كنانت حلقة اعضاي همة كه جا آن از وي باور به. است كرده انكار را دوئم اثر خواندن حتي

)Conant (از آگاسي بنابراين. باشد نخوانده را او اثر كوون است بعيد بودند، آشنا دوئم اثر با 
 اسـت  معتقـد  زيـرا  ،كند مي تعجب داند، مي ساختار ابتكار را ناپذيري سنجه هم كوون كه اين
 شـرح  تري بيش جزئيات با را آن دوئم كه دارد اشاره مهمي تصور به ناپذيري سنجه هم واژة
بپيوندند  تاريخ به ها آن كه اين از پس حتي كنيم نمي فراموش را قديمي هاي نظريه ما. دهد مي

)ibid: 410.(  
 مفهـوم  دقيقـاً  ،آورد مي دوئم از ناپذيري سنجه هم مفهوم گيري وام در آگاسي كه شاهدي

 ارائـه  شـاهدي  هـيچ  آگاسـي  اين، از گذشته كشد نمي تصوير به را كوون ناپذيري سنجه هم
  .باشد داده توسعه كوون از پيش را مفهوم اين دوئم كه دهد نمي

 ادعاي برخالف را، مفهوم اين كند مي متهم را كوون) Struan Jacobs( ياكوبس استوران
 گرفتـه  وام دهـد،  او بـه  ارجاعي كه اين بدون ،)Michael Polanyi( پوالني مايكل از آگاسي،
 را ناپـذيري  سـنجه  هـم  از تصوري پوالني ،1958 در درحقيقت ).Jacobs, 2002: 106(است 
 اسـت  معتقد ياكوبس. است كوون مفهوم شبيه ،هايي جنبه در حدودي تا كه دهد مي توسعه

 در اسـت  يافته انتشار 1985 در كه پوالني) personal knowledge( شخصي دانش كتاب كه
 جـوالي  تـا  قطعـاً  كـوون  او نظـر  به و است بوده گذار تأثير علمي هاي انقالب از كوون فهم
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 كه اي ميهماني در سال همان در كوون زيرا ).ibid: 107( است خوانده را پوالني كتاب 1961
 پـوالني  آقـاي  كـه  ام فهميده اخيراً من« :گويد مي چنين شود مي برگزار آكسفورد دانشگاه در

 علمـي  هـاي  جنبـه  را آن مـن  كـه  است بخشيده توسعه وكرده  مطرح را موضوعي خودش
  ).Kuhn, 1962: 392(» رساند پارادايم مفهوم كاربرد به مرا كه دانم مي

 دانـش  ضمني هاي مؤلفه ضروري نقش بر بارها كتاب، اين در پوالني ياكوبس، نظر بنابر
 كـه  اسـت  معتقـد  و كنـد  مـي  تأكيـد ) tacit components of scientific knowledge( علمي
 از بيـاني  چنـين  ياكوبس. كرد بندي صورت را شناسانه روش هاي شرط پيش تمامي توان نمي

 خوانـده  1951 در را شخصـي  دانـش  كتـاب  كوون كه داند مي آن بر دليلي را كوون جانب
 كتاب در »ضمني دانش« مفهوم از كوون كه همان گونه بنابراين ).Jacobs, 2002: 107(است 
 خويش خاص ديدگاه بيان در پوالني كتاب از كوون كه موضوع اين كند مي استفاده ساختار

  .شود مي تقويت است، جسته بهره
 گفتار پيش در او. است پذيرفته تأثير نيز) Ludwik Fleck( فلك از پوالني، بر عالوه كوون
 صادقانه و دارد پيشي او بر ناپذيري سنجه هم مفهوم كردن طرح در فلك كه گويد مي ساختار
 ;Kuhn, 1970 a(يافت  خواهند فلك و او كار در هايي مشابهت خوانندگان كه كند مي اذعان

vii.(  علمـي  واقعيـت  تكـوين  و پيـدايش  ،فلـك  كتـاب )genesis and development of a 

scientific fact(، كـه  كنـد  مـي  تأكيـد  و كنـد  مـي  بحـث  مفهـومي  تغييرهـاي  دربارة مفصل 
 هـاي  انتقـال  طريـق  از معنا و آورند مي دست به نظري هاي زمينه از را معنايشان اصطالحات،

 مفهـوم  بيـان  براي كوون كه را هايي نمونه از برخي حتي ).ibid: 53-54(كند  مي تغيير نظري
 مانند( است داده شرح معنايي تغيير عنوان به را ها آن فلك ،گيرد مي كار به ناپذيري سنجه هم

  ).تركيب و عنصر شيميايي مفهوم
 پزشكي تفكر ميان هاي تفاوت تا برد كاره ب را ناپذيري سنجه هم اصطالح 1927 در فلك

)medical thinking( سازد روشن را علمي تفكر و )ibid: 44-45.( اصطالحاين  1935 در او 
: دهـد  مي قرار استفاده مورد علم، در نظري هاي انتقال در مفهومي جانشيني توصيف براي را
 مناسبي، واژة با و است جديد مفهوم با ناپذير سنجه هم كامالً بيماري قديمي مفهوم بنابراين«

  ).ibid: 62( »شود نمي جانشين
 كـوون  البته و است داده توسعه كوون از پيش را ناپذيري سنجه هم مفهوم فلك، بنابراين

 كـوون  انديشـة  در تصـور  اين پيدايش به كه اي اشاره با حال. كند مي تصديق او به را دينش
 .پردازيم مي آن توضيح به داشتيم
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 كوون انديشة در ناپذيري سنجه هم. 3

ناپذيري اصطالحي است كه در رياضيات مطرح شـده اسـت، و در رياضـيات بـه      سنجه هم
اين اصطالح در يونان باستان بـراي اشـاره بـه اعـداد     . است» فقدان مقياس مشترك«معناي 

تواند به عنوان يـك   نمي ، 2√ كند كه بيان مي اصول اقليدس در كتاب. شد فاده ميگنگ است
زيرا هيچ مقياس مشتركي وجود ندارد كه در آن هر دو عدد صـحيح  . عدد صحيح بيان شود

بـه نقـل از،   (ناپذيرنـد   سـنجه  در نتيجه، اعداد گنگ و اعداد صحيح، هـم . و گنگ بيان شوند
Dohmen, 2003: 4 .(ناپـذيري ايـن دو عـدد بـدان معنـا نيسـت كـه ايـن دو          سنجه البته هم

گيري مشترك، مقايسة ميان آن  ديگر مقايسه شوند، و نبود اندازه توانند با يك وجه نمي هيچ به
توان مقياس ديگري براي مقايسة دو عدد گنگ و  در رياضيات مي. كند دو را غير ممكن نمي

مـثالً  . توان مقدار تقريبي اعداد گنگ را درنظر گرفـت  ه ميصحيح به كار برد، بدين گونه ك
. آن را با اعداد صحيح مقايسه كـرد   2√به جاي  1.4142كارگيري عدد تقريبي  توان با به مي

الزاويه با ضلع آن يا محيط دايره با شعاع آن  گويد كه وتر مثلث قائم كوون با بيان مشابهي مي
ها بـه كـار    هاي علمي و پارادايم فهوم را در مورد نظريهاو سپس اين م. ناپذير است سنجه هم
او معتقـد  . كنـد  ها باشد، را انكار مي گيرد، اما ابتدا وجود زبان ديگري كه فراتر از پارادايم مي

سنت علم «ناپذيرند؛  سنجه هاي علمي پيش و پس از انقالب، هم ها و پارادايم است كه نظريه
چه پيش از آن بوده ناسازگار است،  تنها با آن آيد، نه يد مينرمالي كه از يك انقالب علمي پد
  ).Kuhn, 1970 a: 103( »ناپذير است سنجه بلكه اغلب در عمل با آن نيز هم

كه منتقدان ديدگاه كوون را در اين باره به چالش كشيدند كوون بر آن شد  اما پس از اين
اش، تا زمـاني   طرح اين مفهوم در انديشهاي كه از زمان  به گونه. تا اين مفهوم را اصالح كند

. خـورد  كه آخرين روايت خويش را مطرح كند، تغييراتي اساسي در اين مفهوم به چشم مي
ديگر  اي انتقالي از يك با مرحله كه يافت كوون انديشة در مرحله دو توان به همين منظور مي

ي، و موضـع متـأخر از   از اين پس، تحت عنوان موضع پيشين، موضـع انتقـال  . شوند جدا مي
  .كنيم ها ياد مي آن

  
  موضع پيشين 1.3

علـم نرمـال   . كنـد  كوون فعاليت علمي را به دو دورة علم نرمال و دورة انقالبـي تقسـيم مـي   
هاي  و انقالب) ibid: 10(بر يك يا چند دستاورد علمي گذشته است  پژوهشي است كه مبتني
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تر را كنار زند و پارادايم جديد كـه   پارادايم قديمدهند كه پارادايم جديد،  علمي زماني رخ مي
مفهـوم  ). ibid: 92(تر ناسازگار اسـت، جانشـين آن شـود     با بخشي، يا با تمام پارادايم قديمي

بـر دسـتاوردهاي علمـي قـرار      محوري در اين موضع، پارادايم است كه كـوون آن را مبتنـي  
  .شود ان جامعه ميهاي متخصص حل دهد كه تا مدتي الگوي مسائل و راه مي

به باور كوون، معناي اصطالحات و مفاهيم علمي، مثالً نيرو و جرم يا عنصر و تركيـب،  
جايي كـه   كنند و از آن گيرند تغيير مي اي كه اين اصطالحات را به خدمت مي اغلب با نظريه

علمـي  شدة جامعـة   هاي پذيرفته حل ها، حوزة مسائل، و معيارهاي راه ها، منشأ روش پارادايم
ها، و معيارها نيز  ها، حوزة مسائل، روش بالغ هستند، پس از انقالب علمي و با تغيير پارادايم

دهند، غير ممكـن اسـت    كند كه وقتي چنين تغييرهايي رخ مي او ادعا مي. تغيير خواهند كرد
در گـذر  . كه بتوان همة اصطالحات يك نظريه را با اصطالحات نظرية ديگر تعريـف كـرد  

ها و همچنين  هاي قابل پذيرش آن حل هاي رقيب، مجموعه مسائل و راه ميان پارادايم انقالبي
اي كه اصطالحات به كار رفتـه   كند، به گونه هاي رقيب تفاوت مي بيني پيروان پارادايم جهان

به همين . ساني داشته باشند، متفاوت خواهد بود در هريك، هرچند ممكن است واژگان يك
ديگر ارتباط برقرار كنند و هيچ تجربة  هاي رقيب قادر نيستند با يك رادايمداران پا دليل طرف

هاي رقيب داوري  اي وجود ندارد كه با توسل به آن بتوان ميان نظريه طرف يا معيار عيني بي
هاي رقيـب دسـت بـه انتخـاب زد،      توان با توسل به معيارها، ميان پارادايم كرد، و چون نمي

اگر فقـط يـك مجموعـه مسـائل     . ناپذيرند سنجه هاي رقيب هم ارادايمتوانيم بگوييم كه پ مي
داشت، با شـمارش سـادة تعـداد     علمي و يك مجموعه معيارها براي حل مسائل وجود مي

اما چنـين شـرايطي   . ها را فيصله داد شد، رقابت ميان پارادايم ها مي مسائل هريك از پارادايم
  .شود هرگز به طور كامل فراهم نمي

 ديـدگاه  مركـز  در هـا  پارادايم انقالبي انتقال موضع، اين در است، آشكار كه ونههمان گ
گويـد   كوهن مـي . شود مي مطرح ناپذيري سنجه هم مفهوم مرحله، اين در و دارد، قرار كوون
كه  به علت اين. شود ها مي ناپذيري مانع انتخاب عيني و فارغ از نظريه ميان پارادايم سنجه هم

هـاي رقيـب داوري كنـد، ايـن انتقـال       طرفي وجود ندارد كه ميان پارادايم يمنطق يا تجربة ب
بـاره رخ   تواند، گام به گام صورت گيرد؛ يا بايد همة آن مانند دگرگوني گشتالتي به يك نمي

تغيير وفاداري از يك پارادايم به «و بنا بر گفتة كوون، ). ibid: 150(دهد و يا اصالً رخ ندهد 
  ).Kuhn, 1977 a: 151(» نند تغيير مذهب استپارادايم ديگر هما

 در ارتبـاط  ايـن  و. اند مرتبط ديگر يك به بسيار ها پارادايم ميان انتقال و ناپذيري سنجه هم
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 و مفـاهيم،  ناپـذيري  سـنجه  هـم  شـناختي،  روش ناپـذيري  سـنجه  هـم  عنـوان  تحت جنبه سه
  .شود مشاهدات مطرح مي ناپذيري سنجه هم

 شناختي ناپذيري روش سنجه هم 1.1.3

دهند  تر اهميت خود را از دست مي ها، بسياري از مسائل پارادايم قديم با انتقال ميان پارادايم
شـوند و حتـي گـاهي از     داران پارادايم جديد كـامالً غيـر علمـي تلقـي مـي      يا از نظر طرف

نظـر   پيش پـا افتـاده بـه   برعكس بسياري از مسائل كه در پارادايم قبلي . افتند بودن مي مسئله
. ترين مسائل در پژوهش علمي شناخته شوند رسيدند، ممكن است در پارادايم نو، بنيادي مي

كنند و تغيير مسائل و  هاي پژوهش نيز تغيير مي روش با چنين تغييري در حوزة مسائل، غالباً
را در پـي   مثابة الگوهـاي حـل مسـئله    شده به هاي پذيرفته حل هاي پژوهش، تغيير راه روش

 .خواهد داشت
حـالي كـه    در كرد مي تقسيم كيفي هاي تفاوت براي مثال، ارسطو تفاوت ميان اشيا را به

پس از انقالب كپرنيكي، كساني مانند كپلر و گاليله بر تمايز كمي اشيا تأكيد داشتند و معتقد 
تنهـا   كپرنيكـي نـه  با انقالب . شوند بودند كه فقط اوصاف كمي اشيا سبب معرفت يقيني مي

مثالً تحويل حركـات  . كلي عوض شد روش پژوهش علمي تغيير كرد، بسياري از مسائل به
اي به دور زمين، در نجوم بطلميوسي مسئلة مهمي به حساب  اجرام سماوي به حركات دايره

پس از انقالب كپرنيكي، خورشيد در مركز عالم قرار گرفت و زمين و سيارات ديگر . آمد مي
  .چرخيدند ن ميحول آ

  ناپذيري مفاهيم سنجه هم 2.1.3
شـود،   تر مي دهد و پارادايم جديدي جانشين پارادايم قديم هنگامي كه انقالب علمي رخ مي

ممكن است بسياري از مفاهيم به كار رفته در پارادايم پيشين به كلي از بين روند و مفـاهيم  
ار رفتـه در هـر پـارادايم، از طريـق     معناي مفاهيم به كـ . جديدي پا به عرصة ظهور بگذارند

بـه عبـارت ديگـر، هـر واژه در شـبكة      . شـود  ارتباط آن مفهوم با ساير مفاهيم آموختـه مـي  
سـازد،   ديگر مرتبط مـي  چه مفاهيم اين شبكه را به يك آن. اي از واژگان قرار دارد تنيده درهم

شـبكة  . بـدان تعلـق دارد   ها، و كاربردهاي پارادايمي است كه اين شبكة زباني قوانين، نظريه
شناسان در  دانان، منجمان، يا زيست اي خاص، مانند جامعة فيزيك زباني كه همة افراد جامعه

ساني را درك  سازد كه از يك واژه، معناي يك آن مشترك هستند، افراد آن جامعه را قادر مي
عنـاي واژگـاني را كـه    تنها م هر كسي كه به اين جامعه و پارادايم تعلق نداشته باشد، نه. كنند
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فهمد، حتي ممكن اسـت قـادر بـه درك     گيرند، به طور كامل نمي افراد آن جامعه به كار مي
در انقالب علمي با تغيير پارادايم، شبكة زباني آن پارادايم پيشين نيز . ها نباشد معناي آن واژه

اسـت  هرچنـد ممكـن   . شـود  شود و شبكة زباني جديدي جانشـين آن مـي   كنار گذاشته مي
جا  سان باشند، از آن هاي پيش و پس از انقالب يك بسياري از واژگان به كار رفته در پارادايم

. انـد، داراي معـاني متفـاوت خواهنـد بـود      كه در دو شـبكة زبـاني متفـاوت بـه كـار رفتـه      
هاي علمي پيش و پس از انقـالب علمـي، اصـطالحاً تغييـر      ناپذيري مفاهيم سنت سنجه هم

در اخترشناسي بطلميوسي، خورشيد و ماه سياره بودنـد  «براي نمونه، . شود ميمعنايي ناميده 
اي مانند مريخ و مشـتري بـود و    و زمين سياره نبود، اما در اخترشناسي كپرنيكي زمين سياره

  ).Kuhn, 1987: 15( »خورشيد، ستاره و ماه، گونة جديدي از اجرام آسماني به نام قمر بود
  )تغيير جهان(تغيير مشاهدات  3.1.3

ناپذيري مشـاهدات و تغييـر جهـان     سنجه ناپذيري، هم سنجه هاي بسيار مهم هم يكي از جنبه
 برانگيزترين مسئله و برانگيزترين اي كه بسياري از مفسران اين تصور را مناقشه به گونه. است
 كتاب همد بخش در دارد، دوگانه بياني كوهن خود آموزه اين دربارة. اند دانسته كوون ادعاي
هاي دانشـمندان تلقـي    در ذهن و نظريه تغيير ،»بيني جهان تغيير عنوان به ها انقالب« ،ساختار

گر اين است كه خود جهان با انقـالب علمـي تغييـر     شود و اولين عبارت اين بخش بيان مي
نگاري معاصر، ممكن  هاي گذشته از ديدگاه تاريخ نگار علم با بررسي پژوهش تاريخ«كند؛  مي

هـا،   كنند، خود جهان نيز با تغيير آن ها تغيير مي است وسوسه شود بيان كند كه وقتي پارادايم
  ).Kuhn, 1970 a: 111(» كند تغيير مي

مشـكالت  «البته خود كوون نيز به مشكالتي كه در اين بخش وجـود دارد آگـاه اسـت؛    
ها  تغيير پارادايم هرچند خود جهان با: شود مشابهي در جمالت ابتداي اين بخش آشكار مي

  ).ibid: 121(» كنند كند، پس از آن دانشمندان در جهان متفاوتي فعاليت مي تغيير نمي
 باسـتان،  ايـام  تـرين  قديم از. است آونگ مثال كند مي مطرح كوون كه هايي مثال از يكي

 نوسـان،  از پس است شده آويخته ريسمانبه  كه سنگيني جسم كه بودند ديده مردم تر بيش
 بـر  بنـا  سـنگيني  جسـم  هـر  كه بودند معتقد ارسطوئيان. آيد درمي سكون حالت به سرانجام
 بـه  آويختـه  جسـم  نوسـان  و برسـد،  سـكون  به تا كند مي حركت پايين سمت به طبيعتش،
 يـك  آويختـه،  جسـم  به نگريستن با گاليله اما. شمردند برمي طبيعي غير حركتي را ريسمان
 ديـدن  از پس گاليله. كند مي نوسان واحد، حركت يك تكرار با كه جسمي يعني ديد؛ آونگ
 ترين اصيل و ترين مهم از بسياري توانست و كرد مشاهده نيز را، آونگ هاي ويژگي ديگر آن،
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 بـه  نگريسـتن  بـا  گاليلـه  كه بگوييم توانيم مي درواقع. كند بنا را خويش ديناميك هاي بخش
  .نبودند آن ديدن به قادر ارسطوئيان كه ديد مي متفاوتي كامالً چيز آونگ

شـود، دانشـمند پـس از آن در     به نظر كوون اگرچه جهان با تغيير پارادايم دگرگون نمي
كننـد،   هاي واحدي را دريافت مي برخي برآنند كه دانشمندان داده. كند جهان ديگري كار مي

چه در جريـان انقـالب    ون آناما به نظر كو. دهند ها ارائه مي اما تفاسير متفاوتي از همان داده
ها ثابت نيسـتند كـه دانشـمندان     دهد، قابل تحويل به اين موضوع نيست؛ داده علمي رخ مي

كننـد، بـر    هايي كه دانشـمندان گـردآوري مـي    درواقع داده. ها بيان كنند تفاسير خود را از آن
طـي آن جامعـة    تر، فرايندي كـه  از اين مهم. اساس تفاوت در پارادايم، متفاوت خواهند بود

كند، شبيه تفسير  علمي از جسم در حال سقوط به آونگ و از فلوژيستون به اكسيژن گذر مي
كه مفسر باشد، شبيه كسي است كـه   تر از آن دانشمند پس از انتخاب پارادايم نو بيش. نيست

ا هـ  البته اين بدان معنا نيست كه دانشمندان به تفسـير داده . عينك واژگون به چشم زده است
هـاي در   پردازند؛ به عكس، گاليله مشاهداتش از آونگ، و ارسطو مشاهداتش از سـنگ  نمي

. شرط هريك از اين تفاسير وجود يك پارادايم اسـت  اما پيش. كرد حال سقوط را تفسير مي
ها چه ابزارهايي  اند و براي به دست آوردن آن ها كدام گويد داده پارادايمي كه به دانشمند مي

  .كار برد را بايد به
بيند و هـم بـه تجربـة مفهـومي      چه شخص مي كوون معتقد است كه مشاهده هم به آن

دهد، تجربة مفهومي  و هنگامي كه انقالب علمي رخ مي). ibid: 113( پيشين او بستگي دارد
سره متفاوت با گذشته  اي كه او پديدارهاي طبيعي را يك شود، به گونه دانشمند دگرگون مي

نگرنـد، امـا    بارت ديگر، دانشمندان پيش و پس از انقالب، به چيز واحدي مـي به ع. بيند مي
هـاي   درست است كه دانشمندان پـيش و پـس از انقـالب بـه پديـده     . بينند يك چيز را نمي

. توانيم نتيجه بگيريم كه تجارب ادراكي آنان هماننـد هـم اسـت    نگرند، اما نمي ساني مي يك
چه در  آن«بينند، معناي بسيار مهمي دارد و بر همين اساس،  ها چيزهاي متفاوتي مي كه آن اين

هاي ثابت ارجاع  توان كامالً به تفسير مجددي از داده دهد، را نمي طول انقالب علمي رخ مي
خواهـد را   توانند هر چيزي كه دلشان مـي  ها مي توان گفت كه آن البته نمي). ibid: 121(» داد

چـه بـه آن    نگرنـد و آن  هاي متفـاوت، بـه جهـان مـي     ايمدانشمندان تحت لواي پاراد. ببينند
بينند و اين چيزها را  ها چيزهاي متفاوتي مي نگرند، تغيير نكرده است، اما در برخي عرصه مي

  ).ibid: 111( دهند ديگر قرار مي در روابط متفاوتي با يك
د، يا دست كم بنابر ديدگاه كوون، هيچ جهاني كه با پارادايم ارائه نشده باشد وجود ندار
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اين تنش ميان پذيرش وجود واقعيت مستقل و نپذيرفتن آن، . اي وجود ندارد نفسه جهان في
شـود كـه روايـت او از     شود و منجر بـه برداشـتي مـي    روشني حل نمي در گزارش كوون به

زيرا ايدئاليسم تصـويري از علـم   . كند ناپذيري را مستلزم برخي صور ايدئاليسم مي سنجه هم
دهد كه بر اساس آن، از نقش واقعيت بيروني مسـتقل از انديشـه و تجربـة بشـري      يارائه م

  .كاسته شده است
اولـين  : چنين انكاري از نقش واقعيت بيروني، با دو صـورت ايدئاليسـم سـازگار اسـت    

گرايانه است كه وجود واقعيت مستقلي وراي انديشه و تجربـة بشـر    اي ذهن صورت آموزه
دادن چنين ديدگاهي به  هايي در نسبت هرچند در انديشة كوون زمينه. كند باشد، را انكار مي

بنابراين . هاي او به وجود واقعيت مستقل از ذهن تصريح شده است او وجود دارد، در نوشته
به نقـل از،  (گرايانه را به او نسبت داد  توان دومين صورت ايدئاليسم، ايدئاليسم برساخت مي

Sankey, 2000: 48 .(پذيرد،  گرايانه، وجود واقعيت مستقل از ذهن را مي سم برساختايدئالي
اين آموزه، موضعي كانتي است كه به رغـم  . كند اما امكان دستيابي معرفتي به آن را انكار مي

تماس واقعيت بيروني با ادراك حسي، اين جهاني كه در آن ساكن هسـتيم، دسـت كـم تـا     
  .ن را ساخته استاي، همكاري ادراكي با جهان خارج، آ اندازه

هاي پديـداري   گرايانه از وضع متافيزيكي كوون، جهان بر اساس چنين قرائت برساخت
ها، جهان پديداري  بنابراين در انتقال ميان پارادايم. سازند ها مي هاي مفهومي پارادايم را نظام

 بـا وجـود ايـن، جهـان    . شـود  يك پارادايم با جهان پديداري پارادايم ديگري جانشين مـي 
ايـن  . پديداري يك پارادايم، خود واقعيت نيست، زيرا واقعيت غير قابـل دسـترس اسـت   

جهان پديداري كه دانشمند سعي در شـناخت آن دارد، وابسـته بـه پـارادايمي اسـت كـه       
 .دانشمند آن را پذيرفته است

ناپـذيري مـورد انتقادهـاي     سـنجه  ، ديدگاه كوون دربارة هـم ساختارپس از انتشار كتاب 
ناپذيرنـد،   سـنجه  كند، هم اي كه كوون مطرح مي ها به گونه اگر پارادايم. ي قرار گرفتشديد

هـا   هـا بتـوان ميـان پـارادايم     خنثايي وجود نخواهد داشت كه با توسل بـدان  پس هيچ معيار
كنـد   كوون به منظور رفع انتقادات وارده تـالش مـي  . داوري كرد و تصميمي عقالني گرفت

شود  هاي معنايي منحصر سازد و همين موضوع سبب مي ط به تفاوتناپذيري را فق سنجه هم
ناپذيري  سنجه ارتباط ميان هم. ناپذيري ترجمه پيوند دهد كه ديدگاه خويش را به نظرية تعين

دهـد كـه البتـه     ناپذيري را شكل مي سنجه ناپذيري ترجمه دومين موضع كوون از هم و تعين
  .كند ديدگاه نيز گذر مي همان گونه كه خواهيم ديد كوون از اين
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  انتقالي دورة 2.3
سازد  ها مرتبط مي ناپذيري ميان نظريه ناپذيري را با ترجمه سنجه در اين مرحله كوون هم

ها در يك زبان مشـترك   بندي آن ها، مستلزم صورت و معتقد است مقايسة مستقيم نظريه
ر ترجمـه كنـيم، بايـد    ديگـ  اگر بخواهيم دو نظرية متوالي را جزء به جزء، به يـك . است

ديگـر   كه از ميان روند يا تغيير كنند، به يـك  زباني وجود داشته باشد كه هر دو بدون اين
تـوان دو   جايي كه چنين زبان مشتركي وجـود نـدارد، پـس نمـي     اما از آن. ترجمه شوند

هـيچ زبـان   «ديگر مقايسه كـرد؛   ها را با يك ديگر ترجمه كرد و سپس آن نظريه را به يك
» هـا را از طريـق آن ترجمـه و سـپس مقايسـه كـرد       يي وجود ندارد كه بتوان نظريهاخنث

Kuhn, 1979: 416).( 
ناپـذيري   ناپذيري و تز تعين سنجه ها، كوون را به طرح ارتباط ميان هم ترجمه ميان نظريه

كشاند؛ ديدگاه كواين به طـور مختصـر    كواين مي) Indeterminacy of  translation(ترجمه 
هـاي   تواننـد بـا روش   هايي براي ترجمة يك زبان به ديگري، مـي  است كه دستورالعملاين 

) totality of speech dispositions(مختلفي ارائه شوند كـه بـا تمـايالت وابسـته بـه گفتـار       
تمـايالت  ). Quine, 1960: 27(ديگر ناسـازگار باشـند    سازگار باشند و در عين حال با يك

كواين مطـرح  . هاي محيطي است ه واكنش گفتاري در مقابل محركوابسته به گفتار، ميل ب
مطابق ديدگاه او هيچ واقعيتي نيسـت  . سازد ناپذير مي كند كه رفتار كالمي، معنا را تعين مي

ها، واقعاً درسـت، كامـل، و    يك از آن دستورالعمل كه بر مبناي آن بتوان حكم كرد كه كدام
كنـيم، فقـط    هاي گوناگون يكي را انتخاب مي رالعملوقتي ما از ميان دستو. اشكال است بي

تـر، و   شـده در مقايسـه بـا مـوارد ديگـر، بهتـر، سـاده        به علت اين است كه مورد انتخاب
كنـد؛ و چنـين نيسـت كـه دسـتورالعمل       تر محاورة دو زبان مورد نظر را بيان مـي  مطلوب
ك زبـان را بـه   هـاي يـ   شده يگانه دستورالعملي باشد كـه معـاني صـحيح عبـارت     انتخاب
  :گويد كواين در مورد موضع خود چنين مي. هاي زبان ديگر اسناد دهد عبارت

 بـا  دو هر كه كنند تدوين را ترجمه دستورالعمل دو مستقل طور به مترجم، دو است ممكن
 كـه  دهـد  مي ارائه را اي ترجمه ها آن از هريك حال، اين با سازگارند، زباني رفتارهاي تمام

 مفيـد  تواند مي ترجمه از دستورالعملي هر كه است اين من موضع. كند مي رد را آن ديگري
 واقعيتـي  غلـط،  يـك  كـدام  و اسـت  درست ها آن از يك كدام بگوييم كه اين براي اما باشد؛
  ).Quine, 1979: 167(ندارد  وجود

كند كه فرض كنيد در كنـار مردمـاني هسـتيم كـه از زبانشـان هـيچ        كواين استدالل مي
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با ديدن خرگوش بوميان . كند شود و به سرعت عبور مي ناگهان خرگوشي پيدا مي. دانيم نمي
تـوانيم   ها، مـي  با توجه به مشاهدات ما از رفتار زباني آن. آورند را به زبان مي» گاواگي«لفظ 

امـا دقيقـاً مشـخص    . »جا وجـود دارد  خرگوشي در آن«گونه ترجمه كنيم كه  گاواگي را اين
ها به موقعيت خرگوش يا به جزئي از  نظور بوميان خود خرگوش باشد، شايد آننيست كه م

تواننـد از لفـظ    هاي متفاوت مـي  كند كه دستورالعمل كواين بيان مي. كنند خرگوش اشاره مي
هـا، بـا حقـايق و واقعيـات      هاي متفاوتي ارائه دهند، و همـة ايـن ترجمـه    ترجمه» گاواگي«

شود و معاني با جمالت همراه  ، معاني به لغات اسناد داده ميزيرا در ترجمه. سازگاري دارند
  .هاي گوناگوني ارائه داد شود تا بتوان ترجمه شوند و اين باعث مي مي

كـوون  . كنـد  ناپذيري ترجمـه حمايـت مـي    كوون در موضعي متفاوت با كواين از تعين
اي كواين ترجمه بر. ناپذيري ترجمه است ناپذيري صورتي از تعين سنجه مدعي است كه هم

ناپذير است كه هيچ واقعيتي نيسـت كـه بـر مبنـاي آن بتـوان حكـم كـرد         تعين علت بدين
امـا كـوون معتقـد    . يك نادرست اسـت  هاي ترجمه درست و كدام يك از دستورالعمل كدام

 ةترجمـ ناپذيري  ناپذيري مستلزم تعين سنجه پذير نيست و هم است كه ترجمه درست امكان
اي آمده است،  بر اين اساس، معناي اصطالحي كه در درون نظريه. ها است دقيق ميان نظريه

  .تواند در درون زبان نظرية ديگري بيان شود نمي
گيـرد، كـوون تحليـل كـاملي از      كـه ترجمـه اسـاس موضـوع قـرار مـي       با وجـود ايـن  

او مطلب كمـي هـم كـه    . دهد ها، در طول دورة انتقالي ارائه نمي ناپذيري ميان نظريه ترجمه
بنا بر . اي است ناپذيري دليل و گسترة چنين ترجمه ةدرباركند تا حدود زيادي  بدان اشاره مي

ها، تا جايي  گيرند و نظريه هاي متفاوتي به كار مي ها، واژگان را در روش ديدگاه كوون، زبان
هـاي متفـاوتي از مقـوالت     كننـد، نظـام   بنـدي مـي   كه اعيان را در حـوزة كاربردشـان طبقـه   

ها،  ، كه در ترجمه ميان نظريه)Kuhn, 1970 b: 270(گيرند  اي را به خدمت مي شناسانه هستي
  بندي تغيير كند؛ شوند الگوهاي مربوط به رده كنند و سبب مي ها تغيير مي اين نظام

 اعيـاني . كنـد  مي تغيير مشابه هاي ارتباط از برخي كه است اين انقالبي هر هاي جنبه از يكي
 بندي رده متفاوتي نحو به انقالب، از پس و قبل اند، شده بندي رده واحد ةمجموع يك در كه
  ).ibid: 275(كپرنيك  از پس و قبل زمين مريخ، ماه، خورشيد، وضع: مانند شوند، مي

 كـه  هنگامي دهند، مي دست به اعيان بندي رده براي را هاييالگو ها، نظريه كه جايي آن از
 ايـن  كـه  چـون  و كننـد  مي تغيير بندي رده الگوهاي شود، مي ديگري نظرية جانشين اي نظريه
 جايگاه است ممكن بندي، رده تغيير با پس كنند، مي بندي رده خاصي طور به را اعيان الگوها
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 سـبب  اي مقوله تغيير. كند تغيير نيز، گذارند مي اختيار در ها نظريه كه هايي مقوله تحت اعيان
  كند؛ تغيير اصطالح يك ارجاع حتي و معنا كه شود مي

 تـر  بـيش  اگرچـه . كنـد  مي تغيير ها آن كاربرد شرايط يا واژگان معناي نظريه، يك ترجمة در
 تركيـب  عنصـر،  جـرم،  نيـرو،  يعنـي،  شوند، مي گرفته كار به انقالب از پس و قبل ها نشانه

 هايي روش و كنند مي پيدا ديگري معناي ديگري، نظرية زبان به ترجمه در سلول، شيميايي،
 هاي نظريه بنابراين. كنند مي تغيير شوند، متصل طبيعت به اصطالحات اين اند شده سبب كه

  ).ibid( ناپذيرند سنجه هم جانشين،

 اسـت،  آمـده  وجـود  به مفهومي هاي تفاوت چنين دليل به ها نظريه ميان ناپذيري ترجمه
 تحـت  ها آن كه دارد اي مقوله به بستگي طبيعت ةدربار ها آن كاربرد شرايط و واژگان معناي

 نيـز  هـا  آن بـه  وابسته اصطالحات معناي و ها مقوله ها، نظريه تغيير با و اند شده بندي رده آن
  .كند مي تغيير

يكي از مفسران كوون معتقد است كه صرف تغيير در ) Howard Sankey(هاوارد سنكي 
زيـرا تغييـر در معنـاي    . كنـد ناپـذيري را توجيـه    سنجه تواند هم معناي واژگان مشترك، نمي

زيرا ممكن اسـت از يـك واژه   ). Sankey, 2000: 30(ناپذيري نيست  واژگان مستلزم ترجمه
ضـروري نيسـت كـه در    . پذير باشـند  ها ترجمه چنان آن تعبيرهاي متفاوتي مراد شود، اما هم
به لغـت   لزومي ندارد كه ترجمه لغت. سان به كار بريم ترجمه، لغات واحد را با معناي يك

حتي اگر اصطالحاتي در يك زبان وجود داشته باشد كه با معناي همان لغات در زبان . باشد
هـا   عبـارت ها را با تركيـب اصـطالحات يـا     ديگري متناسب نباشند، ممكن است بتوانيم آن

  ناپذيري نيست؛ بنابراين تغيير معناي برخي اصطالحات، مستلزم ترجمه. ترجمه كنيم
 ارجاع كه نيست كند، الزم تغيير نظري زمينة با اصطالح يك معناي است ممكن وقتي زيرا

 مقايسة براي كه است چيزي يگانه ارجاع مطابقت اما،. كند تغيير زمينه تغيير با اصطالحات
 در رفتـه  كار به اصطالحات معناي در تفاوت از محتوا ناپذيري سنجه هم است، الزم محتوا
  ).Sankey, 1997: 3-4(شود  نمي استنتاج ها نظريه

درواقع نكتة اصلي اين است كه چه چيزي بيش از تغيير معنا نيـاز اسـت تـا دو نظريـه     
ناپـذيري بـه    ناپذير باشند؟ دست كم پاسخ كوون به اين پرسش اين است كه ترجمه ترجمه

  .دليل ناتواني نظريه در تعريف اصطالحاتي است كه نظرية ديگري به خدمت گرفته است
خش از بيان كوون ابهامي وجود دارد كه منشأ آن به تلقي كوون از ارتباط ميـان  در اين ب

بنـدي   ها را براي صورت جزء نظريه كوون مقايسة جزءبه. گردد ترجمه و مقايسة محتوا برمي
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كنـد كـه چـون     و سپس بيـان مـي  ) Kuhn, 1970 b: 266(داند  در يك زبان مشترك الزم مي
  ناپذيرند؛ سنجه ق مقايسه شوند، همتوانند بدين طري ها نمي نظريه

 مشـتركي  زبـان  هـيچ  كـنم  تأكيد داشتم قصد ها، نظريه مورد در ناپذيري سنجه هم كاربرد با
 مشترك زبان اين كه اين و شوند بيان تمامي به آن درون در بتوانند ها نظريه كه ندارد وجود
  ).Kuhn, 1976: 191(كار رود  به ها آن ميان جزء به جزء مقايسة براي بتواند

 )incomparability( ناپـذيري  مقايسه معناي به ناپذيري سنجه هم كه كند مي انكار سپس و
  باشد؛ شده تعبير

 گـويم  مـي  سـخن  ناپـذيري  سـنجه  هـم  از من وقتي كه اند كرده تصور...  خوانندگان تر بيش
 رياضـيات  از كـه  ناپـذيري  سنجه هم اما. شوند مقايسه توانند نمي ها آن كه است آن منظورم
 آن ضــلع بــا الســاقين متســاوي مثلــث وتــر. نــدارد اســتلزامي چنــين اســت شــده گرفتــه

 بر بلكه نيستند، ناپذير مقايسه ها آن هستند، گيري اندازه قابل دو اين اما است، ناپذير سنجه هم
  ).ibid( شوند گيري اندازه مستقيماً و دقت به توانند مي دو هر طول واحد حسب

بنـدي در   ها كه غير قابل صـورت  شود كه چگونه محتواي نظريه مطرح ميحال پرسشي 
جـزء   اي كه در طريقي جزءبه ديگر مقايسه شوند به گونه توانند با يك يك زبان مشتركند، مي

دهد و همين ابهامات، علت  خود كوون در اين دوره، توضيحي در اين باره ارائه نمي. نباشند
  .ناپذيري در انديشة اوست نجهس گيري روايت جديدي از هم شكل
  
  متأخر موضع 3.3

ناپذيري ترجمـه شـده    ناپذيري و تعين سنجه به علت مشكالت و انتقادهايي كه بر ارتباط هم
هـاي   تر يـا تمـام بحـث    بيش. دهد ناپذيري ارائه مي سنجه است، كوون روايت ديگري از هم

 دو اگـر  كه است شده فرض تفسيرناپذيري به معناي واقعي كلمه با اين  سنجه مربوط به هم
 اگـر . باشـند  گرفتـه  قـرار  ناپذير ترجمه هاي زبان در بايد ها آن باشند، ناپذير سنجه هم نظريه،
وجود ندارد كه دو نظريه بتواننـد در   روشي هيچ اگر: شود مي مطرح نقد اولين است، چنين

ديگر مقايسه كرد و هيچ ترجيحي كـه   ها را با يك توان آن زبان واحدي بيان شوند، پس نمي
هنگامي كـه  . ها دست به انتخاب زد تواند موجب شود كه ميان آن بر شواهد باشد، نمي مبتني

شود كه حداقل برخي  شود، فرض مي ها و تشابهات ميان دو نظريه سخن گفته مي از تفاوت
ناپذيري با سخن از مقايسة  سنجه داران هم در حالي كه طرف. هاي مشتركي وجود دارد زمينه

درواقع با ايـن انكـار سـخن    . كنند هاي مشترك را انكار مي ها، وجود برخي زمينه ميان نظريه
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كـه  كنـد   دومـين نقـد بيـان مـي    ). Davidson, 1984: 5-20 ←(آنان ناسازگار خواهـد بـود   
تر را به زبان جديد  هاي قديم گويد كه غير ممكن است نظريه فيلسوفي مانند كوون، به ما مي

گوييم، اقدام بـه بازسـازي نظريـة     اما او دقيقاً با اين زباني كه ما به آن سخن مي. ترجمه كرد
 دربـارة  كـه  شـرايطي  ايـن  تحـت  كـوون  منظور. كند ارسطو، نيوتن، الوازيه، يا ماكسول مي

  ).ibid: 17-20( چيست؟ گويد مي سخن ناپذيري جهسن هم
او تمثيـل  . كنـد  از چنين نقدهايي موضع پيشين خويش را اصالح مي كوون براي اجتناب

بـر زبـان    اي مبتني كند و سپس با استعاره گشتالت و تفسير مفهومي ديدگاه خويش را رها مي
ترجمـة اصـطالحات و   گونه كـه يـك متـرجم در     همانبخشد؛  ديدگاه خويش را توسعه مي

هـاي   شـود، در خـالل انقـالب    هاي زباني بيگانه به زبان خويش دچار مشكالتي مـي  عبارت
دايم ديگـر مواجـه   اهايي در ترجمة اصطالحات پارادايمي به پار علمي، دانشمندان با دشواري

شـود و صـورتي از    ناپذيري محدود به تغيير معنـايي مفـاهيم مـي    سنجه بنابراين هم. شوند مي
كنـد و   ها را محدود مي اما كوون در بازبيني بعدي خود دامنة انقالب. شود ناپذيري مي ترجمه

كند، اصطالحاتي  ناپذيري گروهي از اصطالحات بيان مي ناپذيري را به عنوان ترجمه سنجه هم
ايـن روايـت   . گيرنـد  هـا را بـه خـدمت مـي     هـا آن  شوند و نظريـه  ديگر تعريف مي كه با يك
كنـد ديـدگاه پايـاني او     مطرح مـي  1983ناپذيري، كه كوون آن را در  سنجه هم شده از اصالح

بندي اسـت،   هاي ميان مقوالت رده اين روايت مستلزم تفاوت. ناپذيري است سنجه دربارة هم
  .گيرند ها را به خدمت مي آن) entities( هوياتبندي  هاي علمي، براي رده مقوالتي كه نظريه

  گرايي موضعي و كل بندي ساختار رده 1.3.3
ها بـه   الگوهايي كه نظريه. كند بندي تأكيد مي كوون در موضع متأخر خويش بر الگوهاي رده

در تغييـر انقالبـي ميـان    . كننـد  بنـدي مـي   ها موجودات را به انحـاي متفـاوتي رده   وسيلة آن
ان شـود كـه نتـو    كننـد و همـين امـر سـبب مـي      بندي تغيير مي ها، اين الگوهاي رده پارادايم

  .اصطالحات يك نظريه را به اصطالحات نظرية ديگر به نحو كامل و دقيق ترجمه كرد
ها بپردازيم الزم است  بندي و تغيير آن در خالل انقالب كه به موضوع رده اما پيش از آن

الگـوي  . بنـدي و مقـوالت را بررسـي كنـيم     ديدگاه كوون در مورد سرشـت الگوهـاي رده  
شده  نامه، لغات ساختاربندي لغت. بيان شده است) lexicon(نامه  بندي يك نظريه در لغت رده

تـوانيم از   براي مثال، در اخترشناسـي مـي  . است) natural kind(از اصطالحات گونة طبيعي 
هايي از مقـوالت شـيميايي    مقوالت سياره و ستاره سخن بگوييم و تركيب و مخلوط نمونه

. كننـد  بنـدي مـي   را در مقـوالت گونـاگوني رده  هاي علمي، اعيان و پديدارها  نظريه. هستند
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ها را تحت  اند، آن ها بر اساس رفتار مشترك، يا ويژگي خاصي كه براي اين اعيان قائل نظريه
آورند كـه شـامل مقـوالت     اي فراهم مي بندي ها نظام رده نظريه. كنند بندي مي مقوالت، طبقه
دانـد؛   هاي علمي مي مشخصة انقالب بندي را هاي رده كوون تغيير چنين نظام. متعددي است

شـرط   بندي است كـه پـيش   تغيير در چندين مقولة رده... چيزي كه مشخصة انقالب است «
  ).Kuhn, 1987: 19-20( »توصيفات علمي و تعميمات است
 نظام تغييري، چنين بلكه نيست، مقوالت اعضاي تغيير به تغييرهاي انقالبي فقط محدود

. كنـد  مي بندي و هم در شرايط عضويت در مقوالت، دگرگون معيارهاي ردهدر  را بندي رده
 از پس اما نبود، سياره زمين و بودند سياره ماه و خورشيد شود، واقع] انتقال[ كه اين از قبل«

 اجـرام  از جديدي گونة ماه و بود ستاره خورشيد بود، سياره مشتري و مريخ مانند زمين آن،
  ).ibid: 80( »بود قمر نام به سماوي

شود و همـين موضـوع سـبب     بندي برخي اوقات منجر به افزايش مقوالت مي تغيير رده
. شود كه واژگان جديدي مطرح شود كه به لحاظ معنايي با واژگان پيشين متفاوت هستند مي

هـا تغييـر خواهـد     مانند، معناي آن تر موارد، بسياري از اصطالحات باقي مي هرچند در بيش
بنـدي ديگـري انتقـال     بندي بـه مقولـة رده   ر مواردي كه اعيان از يك مقولة ردهحتي د. كرد
  .گردند مانده نيز دستخوش تغيير مي هاي باقي يابند، اصطالح مي

هـاي   اسـتعاري در مـورد نظريـه    ناپذيري به طـور  سنجه بنابر ديدگاه كوون، اصطالح هم
هـيچ مقيـاس مشـتركي    «عبارت شده،  در اين ديدگاه اصالح. علمي به كار گرفته شده است

ناپـذيري   سنجه هم. شود تبديل مي» هيچ زبان مشتركي وجود ندارد«به عبارت » وجود ندارد
بدين معنا است كه هيچ زبان خنثي يا غير از آن وجود ندارد كه در درون آن هـر دو نظريـه   

هـا   زي از آنكه چيـ  ها درنظر گرفته شوند و بدون اين اي از گزاره بتوانند به صورت مجموعه
تر اصطالحات دو نظريه مشترك است و در هـر   بيش. كاسته شود، مورد مقايسه قرار گيرند

پذيري فقط براي زيـر مجموعـة كـوچكي از     مسائل ترجمه. كنند ميدو به يك روش عمل 
  .شود ها هستند، مطرح مي اصطالحات و جمالتي كه شامل آن

هـاي سـاختارهاي    بندي را كـه مؤلفـه   دهاي از مقوالت ر ها، مجموعه ها و نظريه زبان
ها ضروري است كه مقـوالت را   دهند؛ و در ترجمة ميان آن بندي است، گسترش مي رده

پذير بايد  هاي ترجمه ديگر مرتبط هستند، زبان كه مقوالت با يك حفظ كنيم و به دليل اين
هـا و   كـه زبـان   مسـائل ترجمـه بـه علـت ايـن     . ساني داشته باشـند  ساختار مقوالتي يك

. آيـد  كنند، به وجود مـي  هاي متفاوت، ساختارهاي متفاوتي را بر جهان تحميل مي نظريه
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بندي بايد حفظ شـود تـا هـم مقـوالت مشـترك و هـم ارتبـاط         براي ترجمة موفق، رده
  .ها را فراهم آورد مشترك ميان آن

. نامـد  مـي ) local incommensurability(ناپذيري موضعي  سنجه كوون اين روايت را هم
اگر اين روايت او را بپذيريم، اولين نقدي كه در ابتداي اين بخش به ديدگاه او مطرح شـد،  

شود، اساسـي را بـراي    زيرا اصطالحاتي كه معنايشان در تغيير نظريه حفظ مي. ريزد فرو مي
گونـه نيسـت كـه معنـاي همـة       ايـن . آورنـد  هـا فـراهم مـي    ها و مقايسة آن بحث از تفاوت

بسـياري از اصـطالحات، مشـترك    . نظريه پس از انقالب علمي تغيير كنداصطالحات يك 
سـاني   ميان دو نظريه است و اين اصطالحات ممكن است در هر دو نظريـه عملكـرد يـك   

داشته باشند، اما اين گونه هم نيست كه بتوان همة اصطالحات يك نظريه را به طـور كامـل   
ناپذيري فقط زير مجموعة كوچكي  رجمهبه اصطالحات نظرية ديگر ترجمه كرد، و مسائل ت

هـا بـه كـار رفتـه اسـت، را شـامل        هايي كه اين اصطالحات در آن از اصطالحات و عبارت
ناپذيري  وجه مستلزم مقايسه هيچ با اين ديدگاه كوون اميدوار است كه ديدگاهش به. شود مي

اي رقيـب در خـالل   هـ  زيرا همواره مفاهيم ثابتي ميان نظريـه . هاي رقيب نخواهد بود نظريه
توان همة اصطالحات يـك نظريـه را بـه     كه چرا نمي اما اين. هاي علمي وجود دارد انقالب

گرايانة  اصطالحات نظرية رقيب ترجمه كرد، پرسشي است كه كوون با توجه به سرشت كل
  .گويد بندي به آن پاسخ مي موضعي تغيير رده

 كرد؛ هاي ميان مقوالت تغيير خواهد بندي، بخش توماس كوون معتقد است، با تغيير رده
 در مقـوالت  كـه  جـايي  آن از و است مقوله يك از بيش مستلزم مجددي توزيع چنين زيرا«

  ).ibid: 20( »است گرايانه كل ضرورتاً تغيير از نوع اين اند، شده تعريف هم با ارتباط
ميان اصطالحات به ناپذيري دقيق  ها، ترجمه نظريهكوون به جاي عدم ارتباط كامل ميان 

اي بـه سـبب    ناپـذيري  كنـد و چنـين ترجمـه    ها را مطرح مـي  كار رفته در درون زبان نظريه
بندي به علـت تغييـر    كوون معتقد است، تغيير انقالبي ساختار رده. گرايي موضعي است كل

جـايي كـه تعريـف اصـطالحات بـا       از آن. بندي است هاي ميان مقوالت در تغيير رده بخش
گرايانـه خواهـد داشـت؛ زيـرا      بنـدي سرشـتي كـل    مرتبط شده اسـت، تغييـر رده  ديگر  يك

پارچـه بـه دسـت     بندي، تعريفشان را در درون يك سـاختار مفهـومي يـك    اصطالحات رده
 بـه  ديگر وابسته است، و آورند، كه در درون اين ساختارها، معناي مفاهيم متفاوت به يك مي

بندي كـه يـك نظريـه     هاي مقوالت رده توان نام گرايانه است كه نمي دليل همين تعريف كل
بـا توجـه بـه ايـن ديـدگاه      . تعريف كرده است را به اصطالحات نظرية ديگري ترجمه كرد
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هـاي   ناپذيري محدود به زيرمجموعـة كـوچكي از اصـطالحات، در درون نظريـه     سنجه هم
ني در مقابـل  آورد، شـيمي فلوژيسـتو   اي كه كوون در اين بـاره مـي   نمونه. شود گوناگون مي

گيرد، گـروه   شيمي اكسيژني است؛ وقتي زباني در شيمي فلوژيستوني مورد استفاده قرار مي
ها در لغات شيمي مدرن يافت  ماند كه هيچ معادلي براي آن كوچكي از اصطالحات باقي مي

اي را  اصطالحاتي مانند فلوژيستون، هواي فلوژيستوني، يك گـروه تعريـف شـده   . شود نمي
  .كه در درون نظرية اكسيژني قابل تعريف نيست سازند مي

  پوشي انواع طبيعي و اصل ناهم 2.3.3
كند كـه   او استدالل مي. كند كوون در اين تلقي جديد، بر اصطالحات گونة طبيعي تأكيد مي

هـاي   بندي به علت محدوديت حـاكم بـر ارتبـاط ميـان گونـه      اصطالحات يك ساختار رده
شوند  ها از چيزي ناشي مي اين محدوديت. ديگري ترجمه شود تواند به ساختار طبيعي، نمي

اما براي توضيح اين موضوع ابتدا . نامد مي) non-overlap(پوشاني  كه كوون آن را اصل ناهم
  .نامه بپردازيم بايد به تصور كوون از لغت

نامـة مشـتركي دارنـد كـه ايـن       بنا بر نظر كوون، اعضاي يك جامعة علمي خاص، لغت
 را ها نامه البته او گاهي لغت. است) kind terms(ها  ه شامل اصطالحات ناظر به گونهنام لغت
 واژگـان  و مفـاهيم  مخـزن  كـه  كند مي توصيف) mental module( ذهني مدل يك عنوان به

اي  هستند، اصطالحاتي كه طبقه گونه اصطالحات از اي يافته سازمان لغات ها، نامه لغت. است
كـوون  ). Kuhn, 1983: 682-683; Kuhn, 1991 a: 4-5(دهند  را نشان ميهاي طبيعي  از گونه
كند، ارتباط موفق ميان دو نظريه مستلزم اين نيست كه گويندگان، معيارهاي مشابهي  ادعا مي

را براي اعمال اصطالحات بر جهان به كار گيرند، بلكه فقط مستلزم اين است كه گويندگان 
اي عمـل كننـد كـه نظـام      نامـه  كنند؛ يعني با ساختار لغـت با ساختارهاي لغوي مشابه عمل 

نامة نظرية ديگر،  نامة يك نظريه به لغت كه ترجمه از لغت براي اين. ساني دارند بندي يك رده
مشتركي داشته باشند ) lexical taxonomy(بندي لغوي  ها بايد رده آميز باشد، نظريه موفقيت
  .ناپذيرند سنجه اشته باشند همبندي لغوي مشتركي ند ها رده و اگر آن

 كـه  ايـن  مگـر  باشـند،  داشته پوشاني هم مدلولشان در نيست ممكن ...گونه  اصطالح دو
 كـه  نـدارد  وجـود  سگي هيچ.. .باشند  شده مرتبط جنس يك هاي گونه عنوان به ها آن

 اين؛ ... و باشد نيز نقره انگشتر كه ندارد وجود طاليي انگشتر هيچ باشد، گربه همچنين
دهـد   مي تشكيل را اي گونه هر و طال انگشتر نقره، انگشتر گربه، سگ، كه است چيزي

)Kunh, 1991 a: 4.(  
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نامـد يـك عضـو، عضـو هـيچ دو       پوشاني مي بر اساس اصلي كه كوون آن را اصل ناهم
 زيرمجموعة يعني كه يكي از آن مقوالت شامل تمام ديگري بشود، اي نيست، مگر اين مقوله
 مقولـة  عضـو  غـازي  هـيچ  امـا  هستند، آبي مرغان مقولة اعضاي غازها و ها اردك. باشد آن

توانند يك مـدلول مشـترك داشـته باشـند، مگـر       نمي گونه اصطالح دو هيچ. نيست ها اردك
د بـه  نـ توان چنان كه مرغـان آبـي هـم مـي     پوشاني داشته باشند، آن كه كامالً در ارجاع هم اين

در جهـاني كـه سـاختة    . تواند به اردك ارجاع دهد اما غاز نميها و غازها ارجاع دهد،  اردك
هـاي   ايـن ارتبـاط  . نامه است، هيچ چيزي وجود ندارد كه هم اردك و هـم غـاز باشـد    لغت
آيد كه هم مقوله و هم گونـه را در جهـان قـوام     سان و متفاوت در فرايندي به دست مي هم
  .پوشاني است مين ناهمسازد ه چه ترجمه را ناممكن مي درواقع آن. بخشد مي

بنـدي اجـرام آسـماني، چگـونگي منجرشـدن اصـل        ممكن است با مثال كوون از طبقه
خواهـد اصـطالح    فـرض كنيـد شخصـي مـي    . ناپذيري روشن شـود  پوشاني به ترجمه ناهم

اين مقوله در اخترشناسي بطلميوسـي  . نامة كپرنيكي ترجمه كند بطلميوسي سياره را در لغت
اند، شامل خورشـيد و مـاه نيـز     بندي شده كه در اخترشناسي كپرنيكي ردهعالوه بر سياراتي 

 مقولـة  در را كپرنيـك  متمايز مقولة سه اعضاي بنابراين اصطالح بطلميوسي سياره،. شود مي
 گونة عنوان به كپرنيكي بندي طبقه در تواند نمي اي مقوله چنين اما. كند مي بندي طبقه واحدي
دهنـد؛ مقولـة بطلميوسـي،     هاي متفاوتي ارجـاع مـي   ها به گونه آنزيرا . شود تعريف طبيعي

دهـد در حـالي كـه الگـوي      ديگر پيونـد مـي   مثابة اعضاي مقولة واحدي به يك هويات را به
درواقـع  . كنـد  هـاي طبيعـي متمـايزي رفتـار مـي      مثابة اعضاي گونه كپرنيكي با اين گونه، به

مقوالتي كه براي توصيف جهـان ضـروري    كنند، گونه، مقوالت را پشتيباني مي اصطالحات
  .آورند هاي متفاوت توصيفات متفاوتي را فراهم مي هستند و گونه

گونـه و قـوانين حـاكم بـر عضـوهاي يـك گونـه،         با توجه به ارتباط ميان اصـطالحات 
هـاي رقيـب مطـرح     بندي ها در رده ناپذيري به سبب تفاوت در قوانين حاكم بر گونه ترجمه

هـاي   هاي رقيب به عنوان اعضاي گونـه  بندي ه اگر اعضاي يك گونه در ردهبه ويژ. شود مي
مثابـة گونـه در الگـوي     تواند بـه  مقولة بطلميوسي سياره نمي. بندي شده باشند متمايزي، رده

اي شـامل قـوانيني اسـت كـه عمومـاً رفتـار        كپرنيكي معرفي شود، زيرا اعضاي چنين مقوله
با توجه به ناتواني در معرفي يك گونه . كند ي را معين ميهاي متمايزي از اجرام آسمان گونه

 بـه  را بنـدي  رده سـاختار  يـك  درون در ها گونه اصطالحات در طبقة ديگري، ممكن نيست
 در هـا  گونه بر حاكم قوانين هاي تفاوت دليل به بنابراين. كرد معرفي رقيب بندي رده ساختار
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 گونـه  هـاي  نام به تواند نمي اي نامه لغت بندي رده يك از گونه اصطالحات متفاوت، هاي طبقه
  .بندي رقيب ترجمه شود رده در

سـاني   سـازد، هـم   هـا را ممكـن مـي    چه ترجمة نظريـه  كند، آن خالصه، كوون تأكيد مي
اي متفـاوتي دارنـد،    نامـه  هايي را كه ساختارهاي لغـت  اي است؛ نظريه نامه ساختارهاي لغت

ناپذيري در جـايي مطـرح اسـت كـه دو      سنجه درواقع هم. دديگر ترجمه كر توان به يك نمي
  .ديگر شود يك به ها آن اي متفاوتي داشته باشند كه مانع ترجمة نامه نظريه ساختارهاي لغت

  
  تفسير و ترجمه. 4

رسد انتقاد دوم ديويدسون، كه در ابتداي بخش  نظر مي شده، به با توجه به موضوعات مطرح
تـر، قابـل    نده است؛ اگر هر اصـطالح معنـاداري از نظريـة قـديم    پاسخ ما ده شد، بيرآو 3.3

توانند در بازسـازي   گران مي ترجمه به نظرية جانشين نباشد، چگونه مورخان و ديگر تحليل
تر كامياب شوند، كه شامل كاربرد و عملكرد همان اصطالحات باشـد؟   يا تفسير نظرية قديم

كـه مشـابه ايـن     آميز هستند، چنـان  يرهاي موفقيتكنند كه قادر به ارائة تفس مورخان ادعا مي
ها موجه است و  كنيم كه ادعاي آن جا فرض مي در اين. دهند شناسان انجام مي عمل را انسان

  .ها اين معيارها بتوانند تحقق يابند هيچ محدوديتي وجود ندارد كه با گسترش آن
شود و معتقد اسـت   قائل ميكوون براي رهايي از انتقاد دوم، ميان تفسير و ترجمه تمايز 

به بـاور  . پنداشتن تفسير با ترجمه است سان شده در اين باره ناشي از يك كه انتقادات مطرح
كوون، تفسير فرايندي مانند ترجمه نيست، هرچند ترجمة واقعي اغلـب يـا شـايد هميشـه     

  .شامل مؤلفة تفسير باشد
رجم در مواجهه با يـك مـتن،   مت. دهد داند، انجام مي ترجمه را شخصي كه دو زبان مي

اي از  مندي لغـات يـا رشـته    چه به صورت نوشته و چه كالمي، در يك زبان، به نحو نظام
كند و بـدين طريـق    اي از لغات زبان ديگر جانشين مي لغات يك زبان را، با لغات يا رشته

مـتن   توان گفـت  به سادگي مي. كند كه مشابه متن زبان ترجمه شده است متني را ايجاد مي
كند، و كمـابيش همـان    گويد كه متن اصلي بيان مي شده كمابيش همان چيزي را مي ترجمه
هايي را كه متن اصـلي بيـان    دهد، و حتي كمابيش وضعيت هاي متن اصلي را ارائه مي ايده
  .كند كند، توصيف مي مي

بـان  كه ترجمه صورت گيـرد ز  پيش از آن: بنابراين بايد بر دو جنبة ترجمه تأكيد داشت
. هـا را تغييـر نـداده اسـت     ترجمه، معناي لغات و عبارت. مقصد از پيش وجود داشته است
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هـا   هاي اصطالحات افزايش يابد، اما روشي كه اين ارجاع البته ممكن است برخي از ارجاع
اي از لغـات و   كـه ترجمـه شـامل محـدوده     دهـد؛ دوم ايـن   انـد را تغييـر نمـي    تعيين يافتـه 

شـرح و مقدمـة متـرجم    . اند هاي زبان اصلي شده ن لغات و عبارتيهاست كه جانش عبارت
  .ها نيازي ندارد بخشي از ترجمه نيست و ترجمة كامل به آن

پردازيم؛ بنا بـر نظـر كـوون، تفسـير، عملـي اسـت كـه مورخـان و          اكنون به تفسير مي
. مفسر برخالف مترجم، ممكن است فقط با يك زبان كار كنـد . دهند شناسان انجام مي انسان

اي كـواين درحقيقـت    مترجم ريشـه . كند مبهم است بخشي يا كل متني كه او از آن آغاز مي
زند، موضوعي مبهم است كه مفسر بـا آن شـروع    مثال مي يك مفسر است و گاواگي كه او

گيرند  گيرند و به طور كلي فرض مي مشاهدة رفتار و اوضاع محيط، متن را دربر مي. كند مي
كند،  وجو مي مفسري كه معنا را جست. تواند از رفتار زباني ساخته شود كه معناي درست مي

 اگـر . اسـت  خرگـوش  معنـاي  به گاواگي مثالً بسازد، هايي فرضيه خودش كند از تالش مي
دستيابي بـه يـك زبـان جديـد، هماننـد      . است آموخته را جديدي زبان شود، كامياب مفسر

  .ترجمه از زباني به زبان خود نيست و موفقيت در اولي مستلزم موفقيت در دومي نيست
 معرفـي  انگليسـي،  مـثالً  خودش، زبان به را گاواگي اصطالح صرفاً نيست ممكن مفسر

 مفسـر  امـا . بـود  نخواهـد  ترجمـه  آن نتيجـة  و كنـد  مي تغيير انگليسي زبان با آن، زيرا. كند
هـا مـو    هاي اصطالح گـاواگي را توصـيف كنـد؛ آن    تالش كند در انگليسي، ارجاع تواند مي

ها موفـق باشـند؛    اگر اين توصيف. ها دارند، درازگوش هستند، داراي دم هستند، و امثال اين
هـا بيـان    ها متناسب باشند و فقط موجودهايي را كه گاواگي در مورد آن همة آنيعني اگر با 

توانـد در   شوند، داراي مو، درازگوش، و داراي دم، را شامل شود، بنـابراين گـاواگي مـي    مي
ناپذيري  سنجه تحت اين شرايط، موضوع هم. ها معرفي شود مثابة مخففي براي آن انگليسي به
كننـد   ساختار جهان حيوانات بومياني كه لفظ گاواگي را استفاده مـي اما اگر . شود مطرح نمي

ناپـذيري   به نحـو تحويـل  » گاواگي«متفاوت از ساختار جهان حيوانات زبان انگليسي باشد، 
هرچنـد  . يك اصطالح بومي باقي خواهد ماند و قابـل ترجمـه بـه زبـان انگليسـي نيسـت      

بياموزند و در زبان بـومي خـود بـه كـار      زبانان ممكن است كاربرد اين اصطالح را انگليسي
  .شود ها به كار گرفته مي ناپذيري در مورد آن سنجه ها شرايطي است كه اصطالح هم اين. برند

كنـد كـه هنگـامي كـه      شود، بيان مـي  كوون با تمايزي كه ميان ترجمه و تفسير قائل مي
پردازنـد نـه    هـا مـي   آن گويند درواقع به تفسـير  تر سخن مي هاي قديم مورخان دربارة نظريه

وجـه   هيچ مثالً در شيمي فلوژيستوني، اصطالحاتي هستند كه به. ها را ترجمه كنند كه آن اين



 كوون توماس انديشة در ناپذيري سنجه هم   128

  

ها را با  قابل ترجمه به شيمي مدرن نيستند؛ اصطالحاتي كه حتي داراي ارجاع نيستند كه آن
بـل بيـان در   در شيمي قرن هجـدهم، قا » فلوژيستون«براي مثال، . هايي جانشين كنيم عبارت

و . تـوان مرجعـي بـراي آن يافـت     شيمي قرن نوزدهمي نيست، و حتي در برخي موارد نمي
تـوان در   ديگر اصطالحات، مانند اصل و عنصر است، نمـي  با ارتباط در اصطالح اين چون

  .ها را حذف كرد ترجمة متني كه مربوط به اين دوره است، آن
  

  گيري نتيجه. 5
هـاي معنـايي، مشـاهداتي، و     موضـع اوليـه، شـامل تفـاوت     ناپـذيري در  سـنجه  مفهوم هـم 

هـا و   هـا منشـأ روش   كه پارادايم به علت اين. ها است ها و پارادايم شناختي ميان نظريه روش
طرفـي   گذارند، هيچ معيار عينـي يـا تجربـة بـي     معيارهايي هستند كه در مشاهدات تأثير مي

هـاي رقيـب داوري    ها و پارادايم ن نظريهها بتوان ميا وجود نخواهد داشت كه با توسل بدان
 ديگـر  يـك  بـا  بـود  نخواهند قادر ناپذير سنجه همهاي  ران نظريهاد به همين علت طرف. كرد

 ميـان  تـوان  مـي  چگونـه  كه اين بر مبني بود رو روبه پرسشي با موضع اين. كنند برقرار ارتباط
كوون در تالش . مقايسه پرداختها به  ميان آن و گرفت عقالني تصميمي رقيب هاي پارادايم

هاي معنـايي   ناپذيري را فقط به تفاوت سنجه ساختن اين موضع، هم بعدي خود براي روشن
هــا منحصــر ســاخت و همــين موضــوع او را بــه طــرح ارتبــاط بــا ديــدگاه  ميــان پــارادايم

يگـر  د ها را بـا يـك   كوون معتقد بود اگر بخواهيم نظريه. ناپذيري ترجمة كواين كشاند تعيين
كه  اما به علت اين. بندي كنيم ها را در يك زبان مشترك صورت مقايسه كنيم، بايد بتوانيم آن

هـا را از طريـق آن ترجمـه كنـيم و سـپس       ي وجود ندارد كه بتوانيم نظريـه ايهيچ زبان خنث
كـوون در ايـن دوره تحليـل    . ها ناممكن خواهد بـود  مقايسه كنيم، ترجمة دقيق ميان نظريه

كـه تغييـر در معنـاي يـك      دهد و با بيان اين ها ارائه نمي ناپذيري ميان نظريه ترجمهكاملي از 
هـا را   ناپذيري ميان دو نظريه كافي است، موضوع ترجمه ميان نظريـه  اصطالح براي ترجمه

شـود؛ زيـرا ضـروري     اما اين موضع كوون نيز با مشكلي مواجـه مـي  . انگارد بسيار ساده مي
الزم نيست . سان مورد استفاده قرار دهيم واحدي را با معناي يك نيست كه در ترجمه، لغات

توانيم بـراي ترجمـة يـك اصـطالح، از تركيـب       درواقع مي. كه ترجمه، لغت به لغت باشد
توانـد   بنابراين تغيير معنايي برخي اصـطالحات، نمـي  . ها استفاده كنيم اصطالحات يا عبارت

كنـد روايتـي از    در موضع متأخر كوون سـعي مـي  . ها را توجيه كند ناپذيري ميان آن ترجمه
ها مقايسه كـرد و هـم    ناپذيري ارائه دهد كه هم بتوان به صورت نسبي ميان نظريه سنجه هم
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ناپـذيري موضـعي را    سنجه از اين رو هم. ديگر نباشند ها قابل ترجمه به يك كه آن نظريه اين
رقيب مشترك اسـت امـا بـا     هاي هاي نظريه بخشي از اصطالحات و عبارت. كند مطرح مي

هـا را بـه زبـان نظريـة      توان آن وجه نمي هيچ وجود اين برخي اصطالحات وجود دارد كه به
اصطالحاتي كه ميان دو نظرية رقيـب مشـترك اسـت اساسـي را بـراي      . رقيب ترجمه كرد

و  بندي خاص خود را دارد جا كه هر نظريه ساختار رده آورند و از آن ها فراهم مي مقايسة آن
سان باشـد، و چـون    ها يك بندي آن ها بايد ساختار رده براي ترجمة دقيق و كامل ميان نظريه

درواقع كوون در اين مرحله . ديگر ترجمه كرد ها را به يك توان نظريه چنين نيست، پس نمي
ساختارها، كه  اين علت به. كند بندي استفاده مي به جاي تفاوت معنايي، از تفاوت ساختار رده

بنـدي، قـوانين    كنند با تغيير سـاختارهاي رده  بندي مي هاي متفاوتي طبقه ها را در مقوله گونه
هـا در   تفـاوت قـوانين حـاكم بـر گونـه     . ها نيز متفاوت خواهد بود بندي گونه حاكم بر طبقه

بندي  ها را از يك طبقه شود كه نتوانيم اصطالحات ناظر به گونه هاي متفاوت، سبب مي طبقه
  .بندي رقيب ترجمه كنيم ها در طبقه حات ناظر به گونهبه اصطال
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