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 پاسخ به این پرسش که »علم چیست« در ابتدا ساده به نظر 
می رسد. ممکن است پاسخ دهیم که علم، تالشی است برای 
فهم و یا تفسیر جهان. این پاس��خ به نوعی درست است اما 
دقیق نیست. چون ایدئولوژی ها نیز تالشی در راستای فهم و 

تفسیر جهان اند ولی در دایره  علم قرار نمی گیرند.
تفکیک علم از غیرعلم یا به عبارتی آنچه که به عنوان شبه علم 
شناخته می شود، سرفصلی فوق العاده با اهمیت در »فلسفه  
علم« است. علم در فرهنگ ما در قبال معانی متفاوتی چون 
آگاهی، ادراک، ش��ناخت، فهم و معرفت به کار می رود، و به 
دلیل وجود معانی مختلف، ابهاماتی نیز در فهم این واژه وجود 
دارد. علم )science( از واژه التین )scientia( مشتق شده 
است. علم در معنای اصطالحی، روشی است نظام مند درباره  
نگرش انس��ان به طبیعت که با روش های معین به دس��ت 
می آید و هدف آن برقراری رابطه ثابت بین پدیدار هاس��ت. 
انسان نخستین نیز به منظور سیطره بر طبیعت به شناخت 
پدیده های پیرامون خود پرداخته است. او با شنیدن صدای 
رعد و دیدن برق که همراه با باران ش��دید و احتماال جاری 
شدن سیل همراه بود، لحظه های پراضطرابی را سپری کرده 
و در اندیش��ه بود که این حوادث چه زمانی متوقف می شود 
و اصوال علت وقوع حوادثی از این نوع چیست؟ تاریخ نشان 
داده است که بشر ابتدایی چنین پدیده هایی را به رب النوع ها، 
شیاطین و دیگر عوامل ناشناخته نسبت می داد. قصه های 
اس��اطیری مملو از رب النوع ها و الهه هایی اس��ت که ظاهرا 
نقش مهمی در زندگی انسان های تاریخ باستان داشته اند. 
مثاًل سرخ پوس��تان، بیماری، قحطی و دیگر بالیا را ناشی از 

قهر ارواح می دانستند.
امروزه ش��اید بتوان پنج تعریف از ماهی��ت »علم« ارائه داد 
که در ادامه ب��ه توضیح هر یک از این پن��ج تعریف خواهیم 

پرداخت.
1- علم به مثابه کار دانشمند

2- علم به مثابه تکنولوژی
3- علم به مثابه  خیر و خوبی

4- علم به مثابه نهاد
5- علم به مثابه کار آزمایشگاهی

تعریف نخس��ت، علم را ذیل عنوان کار دانش��مند تعریف 
می کند و به نوعی پاسخ به این پرسش است که »دانشمند 
کیست؟« واضح است که دانشمند کس��ی است که به کار 
علم مشغول اس��ت. این تعریف علی االصول ارزش چندانی 
ندارد. چرا که برای ارائه تعریف علم، مفهوم دانشمند را پیش 
کشیده و برای تعریف دانشمند، مفهوم علم را. بنابراین، این 
تعریف دوری )circular( است و هیچ معرفت جدیدی به 

ما نمی دهد.

5 تعریف برای یک کلمه پیچیده
علم چیست؟  )بخش نخست(

عرفانکسرایی

گروهفلسفهعلوم
دانشگاهکاسل

1 ده سال پیش کجا بودید؟ در دهه اول تیر ماه سال 1383 به 
چه کاری مشغول بودید؟ آیا به یاد می آورید که مهم ترین اتفاق 
زندگی شما در یک دهه پیش و در چنین ایامی کدام بوده است؟

شاید بس��یاری از ما خاطره واضحی از آن روزها نداشته باشیم. 
اگر دفترچه خاطراتی داریم ش��اید الزم باشد سری به آن بزنیم 
تا ببینیم اوضاع و احوال آن روزها چه بوده اس��ت یا شاید هم در 
آن روزها اتفاقی در زندگی ما افتاده باشد که همیشه آن را به یاد 
بیاوریم. شاید برخی از شما که خواننده این متن هستید متولد آن 
روزها باشید و یا شاید در آن روز فرزندتان به دنیا آمده باشد. اما به 
هر کاری که مشغول بوده اید و هر اتفاق کوچک و بزرگ یا عادی 
و عجیبی که برای شما رخ داده باشد، همه ما به عنوان نوع بشر در 
تالش برای درک کیهان در آن روزها گامی به جلو برداشتیم. برای 
اولین بار در تاریخ بشر، زمینیان کاوشگری روبایتک را وارد سیاره 

طوق بر گردن زحل کردند.

2 زحل، ارباب حلقه های منظومه شمسی و یکی از جذاب ترین 
اجرام این خانواده بزرگ خورشیدی است. خانواده ای که هنوز 
تا ش��ناخت کامل آن راه طوالنی در پیش داریم. زحل سیاره ای 
اس��ت که در اطراف آن تنها قمر دارای جو منظومه ما قرار دارد 
و منظومه حلقه های آن قرن هاست که چشم ما را به خود خیره 
کرده است و هنوز هم رازهای بسیاری درباره آن باقی مانده است. 
کنجکاوی بشر عامل محرکی بود که یکی از بزرگ ترین ماموریت 
های تاریخ کاوش های فضایی در دو سوی اقیانوس شکل بگیرد 
و ناسا و آژانس فضایی اروپا به طور مشترک ماموریتی را به مقصد 
زحل و اقمار آن برنامه ریزی کنند. ماموریت کاسینی- هویگنس 

هفت سال را در راه سپری کرد تا اینکه سرانجام 10 سال پیش 
وارد قلمرو سیاره زحل شد و تا امروز به فعالیت خود در قلمرو ارباب 

حلقه های منظومه شمسی ادامه می دهد. 

3 ماموریت کاس��ینی یکی از ماموریت های مهم و تاثیرگذار 
سال های اخیر ناسا است. ماموریتی که داده های شگفت انگیز 
آن درک ما را از تحول و تکامل س��یارات گازی دگرگون کرده و 
ما را قادر ساخت تا برای اولین بار روی قمر شگفت انگیز تایتان 
فرود آییم. ارزش های علمی ای��ن ماموریت برای جامعه علمی 
بی رقیب است و از سوی دیگر این ماموریت نقش مهمی در تغییر 
دیدگاه عموم مردم و کمک به ترویج علم بازی کرده است ؛تصویر 
معروفی که این سفینه از حلقه های زحل و زمین، توامان گرفت 

یکی از این موارد است.

4 من 10 سال پیش را به خوبی به یاد دارم. با سیاوش صفاریان 
پور در استودیو شبکه 4 سیما بودم و ویژه برنامه ای را به مناسبت 
رس��یدن کاس��ینی به مقصد اجرا می کردیم. چند ماه بعد که 
کاوشگر هویگنس از میان توده فشرده ابرهای تایتان نیز رد می شد 
بازهم همانجا بودم. و اینک که به عقب می نگرم باورم نمی شود که 
10 سال از آن روز می گذرد. اشتباه نکنید قصدم ناله از گذر سریع 
ایام و این داستان ها نیست. مهم است که بدانیم تا به خود بجنبیم، 
دهه ها و سده ها از پیش چشمان ما می گذرد. راه های طوالنی با 
برداشتن اولین گام ها آغاز می شود. در دهه ها و سده های آینده 
ما روزبه روز با ماموریت های و رویدادهای علمی روبه رو خواهیم 
بود که درک ما را  از عالم دگرک��ون خواهند کرد همان طور که 
کاس��ینی درباره منظومه شمس��ی چنین کرد. در این میان ما 
امیدوار و نگران چشم به راه رشد و توسعه علمی ایران داریم تا این 
کشور با آن پشتوانه و این استعداد بتواند نقشی جدی تر در توسعه 

علم بشر ایفا کند.

دهمین سالگرد  ماموریت کاسینی

10 سال دیگر کجاییم؟

پوریاناظمي
روزنامهنگارعلم
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یکی دو هفته از کنکور گذشته؛ ش��اید، شاید و شاید یکی از 
مهم ترین آزمون هایی که ما ایرانی ها در بازه زمانی عمرمان، 
خواسته و ناخواسته به ش��رکت در آن تن می دهیم، سال ها 
برایش برنامه ری��زی و مطالعه می کنیم، چندی��ن ماه تمام 
زندگی مان فقط درس خواندن می شود، ماه های نزدیک به 
کنکور که دیگر نه خواب داریم و نه خوراک و س��رانجام آن 
آزمون نفرین شده! تازه می ماند یکی دو ماه اضطراب شدیدی 
که بعد آن و تا اعالم نتایج تک تک سلول های انسان را تحت 
سلطه خود می گیرد. سخت ترین آزمون زندگی، به نام »علم« 
تمام خوش��ی ها را بر ما حرام می کند تا در بازی مقدورات ما 
و تقدیرات زمانه، نام مان در ای��ن بخت آزمایی بیرون بیاید. 
دهه ش��صتی ها، به لطف جمعیت بس��یار و ظرفیت محدود 
دانش��گاه ها، وزنه تقدیر زمانه برای شان س��نگین تر از باقی 
نسل ها بود. آن زمان، پشت کنکور بودن ضدارزش بود، حتی 
اگر ضریب قبولی به شرکت کننده، یک به 10 می شد. کنکور 
به خیلی ها پش��ت می کرد و آنها را از این آزمون به اصطالح 
»علمی« زده! آنهایی که پش��ت کنک��ور می ماندند، تحقیر 
می شدند و چشم دیدن شان در خانواده و میان بستگان نبود 
تا اینکه س��ال بعد، باری دیگر قد س��واد کنکوری شان )و نه 
مطمئنا فقط علمی( با خط کشی متر می شد که یکبار مصرف 
بود. خط کشی که دانش آموز تازه دانشجو شده را نه در سطح 

کالس، بلکه این بار بین دانشگاه ها، جابه جا می کرد.
رخدادی که مرهم اش ترانه »ِد وال« پین��ک فلوید بود؛ آنجا 
 ،»...We don’t need no education«که می خوان��د
)ترجمه: ما به آموزش نی��ازی نداریم، ما به کنترل ذهنی نیاز 
نداریم...(. بخش تلخ ماجرا اینجاس��ت که سرنوشت عشاق و 
س��ینه چاکان علم و آموزش با چنی��ن آزمون های بی رحمی 
به اینجا کشیده می ش��ود؛ جایی که همه بعد آن می خواهند 
تا دو س��ه ماه رنگ هیچ کتابی به چش��م نبینند. نسل همای 
سعادت گویا آن زمانی که دهه شصتی ها پشت کنکور بودند، 
در حال انقراض ب��ود، خیلی دیده نمی ش��د و کمتر بر دوش 
انسانی می نشست. چه خوب که دیگر همای سعادت هم این 
سال ها تکثیر شده؛ می شنویم صندلی برخی دانشگاه ها خالی 
مانده است! اتفاقی که یک دهه پیش، ناممکن بود، حال گویا 
عادی ش��ده اس��ت. دیگر ادامه تحصیل فقط یک راه و روش 
ندارد و این گونه ارزش و معیار از »فقط قبول شدن« برای دهه 
شصتی ها به »رشته دلخواه« برای دهه هفتادی ها تغییر وزن 
می دهد. شاید فشار کنکور به لطف کاس��بان گزینه و تست، 
بیشتر و بیشتر شده، شاید هنوز هم پشت کنکور بودن، فارغ از 
آنچه که فرد برای آینده خود می خواهد، ضدارزش است، ولی... 
دهه هفتادی ها نعمتی دارند که باید قدرش را خوب بدانند و 
آن هم تماشای سرنوشت همان دهه شصتی هاست؛ همان ها 
که قبولی شان در رشته دهان پرکن آن زمان بر عشق و عالقه 
و آرزوی ش��ان می چربید... آنها امروز کجا هس��تند؟ حال که 
سال ها از آن وزن کشی معدل ها و نمرات مان گذشته، می بینیم 
آنچه برای مان مانده، فارغ از نتیجه، دردی عمیق است به نام 
علم که در یکی از شیرین ترین س��ال های زندگی بر جانمان 
نشست؛ دردی که بسیاری با آن کاسبی کردند و سال ها بعد که 
شناختیم معنای واقعی علم و آموزش چیست، دیگر کسی برای 

احترام از ما نمی پرسید، نمره و معدل و رتبه تان به چند!

در نظرگاه دوم، هیچ تمایزی می��ان علم و تکنولوژی وجود 
ندارد . علم، پل ها، قرص های ویتامین، س��فرهای فضایی و 
بمب های هسته ای اس��ت. به واقع ابهتی که علم داراست، 
آمیزه ای است از تحس��ین رفاه و آسایشی که دانش علمی 
به ارمغ��ان آورده و دلهره از آن س��نخ ویرانگری که ممکن 
اس��ت همین دانش پدید آورد. حقیقتی که در این تصور از 
دانش نهفته، این اس��ت که به علم به عنوان ناجی بشریت یا 
ویرانگری محتمل می توان نگاه کرد. علم سیطره و درک بی 
سابقه ای از طبیعت را به انسان داده است. باری بین علم و 
تکنولوژی تمایزات مهمی وج��ود دارد. تکنولوژی نمایانگر 
کاربرد دانش علمی در صنعت، هنر و همه گونه مسائل عملی 
است. در واقع با داش��تن حداقل دانش علمی، برخورداری 
از تکنولوژی کاماًل ممکن اس��ت. اّما علم و تکنولوژی الزاماً 
دو روی یک سکه نیس��تند و بخش بزرگی از علم هیچ گونه 
کاربرد عملی یا تکنولوژیکی عاجلی ندارد. نه فقط بین دانش 
علمی و تکنولوژی بلکه میان نظریه  علمی از یک سو و دانش 
علمی از سوی دیگر نیز باید تمایز قائل شد. مقدار بسیاری 
از آنچه علم تلقی می شود نمایانگر قوی ترین شکل پژوهش 
 theorizing و نظریه پ��ردازی Speculative نظ��ری
اس��ت که از دانش و پذیرش تکنولوژیکی کنونی ما بس��ی 

فراتر می روند.
در تعریف سوم علم به مثابه  هر آنچه درست است و نیکوست، 
هر آنچه خیر است و صحیح مطرح می شود. در نزد عامه هم 
این تعریف بسیار معمول است. بارها شنیده ایم که حتی افراد 
دور از دانش نیز برای تایید پندارها و اعتقادات خودشان بر 
علمی بودن آنه��ا تأکید می کنند و اص��رار دارند که اخبار و 
گفته ها و محصوالت ش��ان علمی اس��ت. آنها نمی خواهند 
گفته های ش��ان غیرعلمی باش��د چراکه در نظر عامه مردم 
واژه غیرعلمی معادل واژه  نادرس��ت است. از همین روست 
که حتی فروش��نده مهره مار یا فروشندگان سنگ ماه تولد 
هم اصرار فراوان دارند که محصوالت ش��ان مورد تایید علم 
است. بیشتر مجریان برنامه های فریب عمومی این معنای 
ضمنی را در نظر دارند که وقتی می گویند فالن چیز علمی 
است، صرفا مرادشان این است که آن چیز خوبی است. بارها 
ش��نیده ایم که باورمندان به توانایی های فراطبیعی، اصرار 
دارند که کارش��ان علمی اس��ت و علم هم اعمال و باورهای 
آنان را تأیید می کند.چهارمین تعریف، علم را همچون نهاد 
می داند. عل��م، حمایت دولت ها ، منابع مالی س��ازمان های 
اقتصادی و تس��هیالت دانش��گاه های بزرگ و سازمان های 
آموزش��ی دیگر را به دست آورده اس��ت. به واقع این نتیجه  
نهادی ش��دن institutionalization علم در فرهنگ 
جوامع انسانی است. معنای نهادی شدن علمی بسیار فراتر 
از اینهاس��ت. این به آن معناس��ت که پژوهش علمی کاری 
مشترک شده که حمایت دانشمندان بسیاری را الزم دارد. 
معیارهای مشترک در جامعه  علمی، پیامدهای تکنولوژیکی 
احتمالی، به ویژه از نظر بودجه  عموم��ی علم، همه و همه 
سبب شده که یک تعریف از علم مبتنی بر علم به مثابه  نهاد 

در نظر گرفته شود.
و دس��ت آخر طبق آخرین تعریف، آنچه که علم را از دیگر 
فعالیت ها متمایز می کند این اس��ت که علم در آزمایشگاه 
دنبال می ش��ود. حتی جایی که آن آزمایشگاه ممکن است 
لبه  آتشفشان، ژرفای اقیانوس، یا فضای بیرون زمین باشد. 
دانشمندان در شرایط کنترل ش��ده ای در آزمایشگاه ها کار 
می کنن��د و امور واقع طبیعت را بررس��ی می کنند. ش��اید 
گمراه کننده ترین بینش ب��ه علم، از همی��ن درآمیختگی 
علم با آزمایش��گاه ناشی می ش��ود، ولی با تمام این تفاسیر 
این مدل هم به نوعی تعریف��ی از علم ارائه می دهد، هرچند 
که این تعریف اساسا نیازمند شرح و بسطی به مراتب بیش 

از اینهاست.

دهه هفتادی ها یک فرق عمده با دهه 
شصتی ها دارند

آن وقت ها کنکور 
»پشت« داشت

محمدجواد 
ترابی
سردبیر ماهنامه نجوم
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