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By some standards, chemistry is one of the largest scientific fields in the world, a 

science that is concerned with the "direct influence of molecules on human life" and 

thus raises ethical, political, philosophical and epistemological questions. In this 

article, with the aim of examining the development process of this science from a 

philosophical and historical perspective, relying on library studies and existing 

articles, the main issues and trends in the evolution of the philosophical view of this 

science, and the relationship between the philosophy of chemistry and the 

philosophy of science, focusing on issues in The philosophy of chemistry that caused 

major revisions or developments in the philosophy of science was reviewed and 

evaluated. Studies have shown that until recently, chemistry was practically ignored 

by professional philosophers of science for various reasons, such as historical 

neglect of chemistry, reduction of chemistry to physics, and lack of focus on the 

properties and structure of chemistry, and since the early 1990s, With the social 

organization formed in it and the expansion of scientific activities increasingly from 

disciplinary boundaries towards problem-oriented research, the situation changed 

drastically so that the philosophy of chemistry is currently one of the most 

flourishing fields in the philosophy of science. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Until recently, philosophers stubbornly ignored chemistry, almost as if it didn't exist. Many attempts have 

been made to explain this strange fact and some have given reasons for this neglect. Although recently some 

scientists began to draw a general picture of the philosophy of chemistry, but a common view considered 

the reduction of chemistry to physics (quantum mechanics) as the main obstacle to this event, and 

accordingly, if chemistry is only an applied branch of physics. , there will be no real philosophical issues in 

chemistry. Indeed, some prominent theoretical physicists have reinforced this view by making reductionist 

claims since the early 1930s, avoiding the introduction of philosophy into chemistry. The historical reasons 

for the neglect of chemistry by philosophers are both profound and more mundane. First, the emergence of 

early-modern epistemology, both in the rationalist and empiricist branches, was closely related to the 

emergence of mechanical philosophy, which was strongly opposed to different types of chemical 

philosophy. Second, while modern physics now has its theoretical roots in analytical mechanics, the 

philosophical debates in the 19th century were essentially to provide a suitable scientific basis for placing 

the science of mechanics in the science of physics, something that by 1800 AD had become the science of 

science. Physics did not belong and it belonged to applied mathematics. Kant's statement that only 

mechanics is a science because it has a solid foundation based on mathematics was an early and influential 

point of view in these discussions. This made it easy for the Kantians to focus on mechanics and ignore the 

rest of the sciences. Third, most of the people who were very influential in creating the field of philosophy 

of science were the philosophically minded physicists who shaped the field. Philosophers of science's 

obsession with theoretical physics made them neglect not only chemistry, but every other branch of science, 

including experimental physics. It was not until the early 1970s that biologists first reacted to this narrow 

focus and established their own groups with biological philosophers. It took two decades for a similar 

movement to emerge in chemistry. In a way, the philosophy of science currently repeats the process of the 

19th century in the expansion and professionalization of natural sciences. The only exception was the 

attention of some materialists to the philosophy of chemistry. In Engels' materialism debates, chemistry 

stood out as a case against what he called popular materialism. Since the late 1970s, theoretical chemists, 

working hard to develop quantum chemical models for chemical purposes, began to question the 

reductionist view among Western philosophers of science. The most obvious distinction between the 

previous period and the emergence of the philosophy of chemistry in the 1990s was its social establishment 

and organization. While the former scientists worked in relative isolation, the new generation sought to 

contact each other and exchange ideas. Since the late 1980s, chemists, philosophers, and historians of 

chemistry began to gather in more or less formal working groups with regular meetings in many countries. 

In 1994, the national meetings became a series of international conferences in London. Since 1997, 

international relations have enabled the formal establishment of the International Society for the Philosophy 

of Chemistry with annual summer symposia. 

Still an important issue in the philosophy of chemistry today is the issue of reduction—not from biology 

to chemistry, but from chemistry to physics. Criticism of reductionism plays different roles. First, it provides 
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a more precise and technical understanding of the limitations of quantum mechanical approaches to 

chemistry, thereby defining independent domains for the philosophy of chemistry. For example, in a series 

of papers, Eric Skerry has convincingly argued that quantum mechanical methods are unable to calculate 

the exact electron configuration in atoms. Since Bohr's initial atomic theory, it has been taken for granted 

that the electron configuration of atoms determines the chemical properties and thus the location of each 

element in the periodic table. Reducing the periodic system to quantum mechanics, it was claimed that the 

exact electron configuration can be calculated for each atom based on quantum mechanics, so that the 

complete chemical order of the periodic system can be obtained from its basic principles. Since the new 

philosophical analysis is open to the periodic system it is now clear that this claim was too hasty. Similar 

arguments can be found regarding the concept of molecular structure, for which reductionist claims have 

already been made.Second, the critique of reductionism in lowering chemistry to quantum mechanics 

challenged reductionism as a general metaphysical, epistemological, or methodological position and thus 

contributed to general philosophy.Third, when reductionism lost its credibility to guarantee the unity of 

sciences, new relationships between sciences, such as structural similarities and interdisciplinarity of 

sciences, were subjected to philosophical and historical investigations. Since every scientific discipline has 

its fundamental concepts, methods and theories, the philosophy of chemistry reaches maturity when it 

focuses on the characteristics of chemistry, so to speak. This requires not only a double qualification in 

chemistry and philosophy, but also a deep understanding of the history of chemistry, because our current 

scientific disciplines, with all their characteristics, had historical entities during their development. Thus, in 

contrast to general philosophers of science, philosophers of chemistry are united with historians of chemistry 

to analyze basic concepts, methods, and theories in modern chemistry. A lot of work has been done in this 

field in the last decade. Ironically, the philosophy of chemistry emerged at a time when scientific activities 

were increasingly moving beyond disciplinary boundaries toward problem-oriented research. Chemistry has 

become so deeply involved in these activities, from environmental science to nanotechnology, that 

philosophers of chemistry have been challenged to take them seriously. In addition to the disciplinary 

boundaries of science, there are also disciplinary boundaries in philosophy that the philosophers of 

chemistry are on the verge of going beyond. So philosophy is a much richer field, and sciences like 

chemistry have more interesting, sometimes even more necessary, aspects that philosophers can address. 
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 ها: واژهکلید
 فلسفه علم، رابطه ،یمیفلسفه ش

 خیتار ،یو فلسفه عموم یمیش
 .یمیش

  

 
 «انسان یر زندگها بمولکول میمستق ریتأث»که به  یاست، علم ی در جهانعلم هایرشته نیبزرگتر ی یکی ازمیش ییارهایبر اساس مع

 توسعهیند فرا با هدف بررسی مقاله نیادر  کند.یرا مطرح م یو معرفت ی، فلسفیاسیس ،یسواالت اخالق جهیشود و در نتیمربوط م
دگاه ی در تکامل دیاصل یموضوعات و روندها ای و مقاالت موجود،این علم از بعد فلسفی و تاریخی با تکیه بر مطالعات کتابخانه

 ای دنظریتجد سببه ک یمیدر فلسفه ش یو فلسفه علم با تمرکز بر موضوعات یمیفلسفه ش نیرابطه بتشریح و  فلسفی به این علم
 لسوفانیف وسطشیمی تاواخر، عمالً  نیتا هم ها نشان دادد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بررسیعمده در فلسفه علم ش یهاتوسعه
ا و ساختار هو عدم تمرکز بر روی ویژگی کیزیبه ف یمیش لیتقل ی،میاز ش یخیت تارغفلبه دالیل مختلفی از قبیل  علم یاحرفه

به طور های علمی با سازماندهی اجتماعی شکل گرفته در آن و گسترش فعالیت، 1225دهه  لیاز اوا و گرفته شده بود دهیناد شیمی
در حال حاضر  یمیکه فلسفه ش یبه طور کرد رییبه شدت تغ تیوضع، محورمسئله قاتیبه سمت تحق یارشته یاز مرزها یاندهیفزا

 ها در فلسفه علم است.رشته نیتراز پررونق یکی

 :DOI .390-330 :(05) 10، های فلسفیپژوهش. تحول آن در گذر زمان ریو س یمیفلسفه ش(. 1051) .حمیده، حقیقت: استناد
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 نویسندگان. ©                                                                                       .تبریزدانشگاه شر: نا
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  مقدمه

 یبرا یادیز یهاوجود ندارد. تالش باًیتقر ییکه گو یاگرفتند، به گونهیم دهیرا ناد یمیسرسختانه ش لسوفانیاواخر، ف نیتا هم
 ؛9555؛ 11: 1220کل، ون بر) و برخی به بیان علل این نادیده گرفته شدن پرداختند صورت گرفت بیعج تیواقع نیا حیتوض

دار شهیر ییعملگرا ای یآن با فناور کیرابطه نزد ،یمیدر ش« سواالت بزرگ»فقدان  ایآیکی از سواالت مهم این است که . (9550
هرچند در این اواخر برخی از است؟ علل این نادیده گرفتن شدن  یکیزیها به مسائل متافعالقه آن مو عد دانانیمیش یخیتار

 لیتقل ج،یرا دگاهیداما یک ؛ (9550؛ شومر، 11: 9510کل، ون بر) دانشمندان به ترسیم تصویری کلی از فلسفه شیمی پرداختند
شاخه  کیقط ف یمیاگر ش دانستند و بر این اساسیماین رویداد  ی( را به عنوان مانع اصلیوانتومک کی)مکان کیزیبه ف یمیش

برجسته با  ینظر کدانانیزیاز ف ی. در واقع، برخنخواهد داشتوجود  یمیشدر  یواقع یموضوع فلسف چی، هباشد کیزیاز ف یکاربرد
ی هر چند برخ ه و از ورود فلسفه به شیمی اجتناب نمودند،کرد تیرا تقو دگاهید نی، ا1235دهه  لیاز اوا انهیگرالیتقل یطرح ادعاها

 ییهامولکول»است که به  یعلم شیمی (.33: 9510؛ مانافو، 9519؛ 02: 9511ری، اسک؛ 9550پریماس، ) به این ادعا شک داشتند
و  یاسیس ،یسواالت اخالق جهیو در نت (319: 9510کواک، ) شود یمربوط م «انسان یبر زندگ میمستق ریتأث یبا اندازه مناسب برا

مطالعه  نیچند یمیفلسفه ش .دارد ازین یفلسف کردیرو کیو هم به  یمیسؤاالت هم به دانش ش نیکند. ایرا مطرح م یمعرفت
: 9515الباراکا؛ المباردی، ) «وجود دارند» هاتالیاورب ایسؤال که آ نیمثال ا یبرا کند،یارائه م ییگرابحث واقع یجالب برا یمورد
رباره د ییهانوظهور است که به پرسش یاتر( حوزهطور گستردهفلسفه علم به یجا)به یمیسفه ش. فل(110 :9515؛ مولدر، 102

 یتردهیچیپ یهااهدگید رندیگیقرار م یمیکه در معرض فلسفه ش دانانیشیمی. مشخص شده است که شودیمربوط م یمیش یستیچ
 .(051: 9511ندور و دیگران، س) شودها ایجاد میدر آن یمیاز ش

  1991قبل از تا  یمیفلسفه ش. 1

 یشناس فتظهور معرنخست،  است.پا افتاده  شیپ بیشتر و هم قیهم عم لسوفانیتوسط ف یمیگرفتن ش دهیناد یخیتار لیدال
دت با داشت، که به ش یکیبا ظهور فلسفه مکان یکیارتباط نزد ،گراییتجربه شاخه در و هم ییگرامدرن، هم در شاخه عقل-هیاول

 یلیتحل کیخود را در مکان ینظر یهاشهیمدرن ر کیزاکنون فیهمکه  در حالی اینکه مخالف بود. دوم یمیانواع مختلف فلسفه ش
، ودب کیزیعلم ف در کیمکانعلم  دنبرای فراهم کردن بستر علمی مناسب برای قرار دااساساً  12قرن  ی درفلسف یهابحث، دارد

فقط  نکهیبر ا یمبن 1گفته کانت بود. یکاربرد اتیاضیر متعلق به و تعلق نداشت یکیزیبه علوم فمیالدی  1055چیزی که تا سال 
ها یکز کانتامر تمر نیها بود. ابحث نیدر ا رگذاریو تأث هیاول دگاهیدارد، د اتیاضیر مبنای محکمی براساس رایعلم است، ز کیمکان

، 0رودولف کارنپ ،3کیشل تزیمانند مور 9نیو برل نیو یهاحلقه یسوم، اکثر اعضا علوم آسان کرد. هیگرفتن بق دهیو ناد کیرا بر مکان
بودند  یر فلسفبا تفک یکدانانیزیبودند، ف رگذاریتأث اریاز فلسفه علم بس یارشته جادیکه در ا 0و کارل گوستاو همپل 0باخشنیهانس را

 علم، به انلسوفیف ینسل بعد یآمار کیاحتمال در مکان ومو مفه تینسب هیدر مورد نظر یرشته را شکل دادند. با تأمالت نیکه ا
ود در متعدد خ یهانامهانی، با پادادندخود ارائه  «گذارانیپدران بن»که  یااز نمونه یرویو آلمان، با پ کایمتحده آمر االتیدر ا ژهیو

 یهایتمام کرس باًیرتق یبه زود ینظر کیزیف لسوفانیخود دست و پا کردند. ف یبرا ینام یکوانتوم کیو مکان تینسب هینظر نهیزم
 نکرده است. یچندان رییکه از آن زمان تاکنون تغ یتیوضع -در فلسفه علم را اشغال کردند  سیتازه تأس

 کیزیاز علوم، از جمله ف یگریبلکه از هر شاخه د ،یمیباعث شد که نه تنها از ش ینظر کیزیعلم به ف لسوفانیوسواس ف
واژه  در قرن نوزدهم، و ابهام یعیعلوم طب یبرا یبه عنوان اصطالح عموم ،«کیزیف»تر یمیقد یمعنا یایغافل شوند. بقا یتجرب
شناسان ستیبود که ز 1215دهه  لیاوا نکه درای کمک کرد. تا یبا فلسفه علم عموم کیزیبه خلط فلسفه ف «کیزیف» یسیانگل
 بعد از آن دند.کر سیتأس یکیولوژیب لسوفانیخود را همراه با ف یهاتمرکز محدود واکنش نشان دادند و گروه این بار به نیاول یبرا

                                                 
1. Kant 

2. Vienna and Berlin  

3. Moritz Schlick 

4. Rudolf Carnap 

5. Hans Reichenbach 

6. Carl Gustav Hempel 
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ترش و گس را در فلسفه علم در حال حاضر روند قرن نوزدهم ،یشود. به نوع داریپد یمیمشابه در ش یتا جنبش دیدو دهه طول کش
 .کندیتکرار م یعیشدن علوم طب یاحرفه

 گراییهای مادهمناظرهدر  یمیاستثنا: فلسفه ش. 2
در برابر  یعنوان موردبه یمیش 1سانگل گراییمناظرات ماده در .بود فلسفه شیمی گرایان بهی موجود، توجه برخی مادهتنها استثنا

های پدیدهاز « های شیمیاییپدیده»شد که  یمدع 9تمبرجسته شد. انگلس نه تنها مانند ک د،ینامیمگرایی عامیانه مادهآنچه که او 
 یهامثال، واکنش یرا. بشندبک ریاو را به تصو نیدکتر یجهان نیقوان توانندمیاست، بلکه  زیمتما یو اجتماع یکیولوژیب ،یکیمکان

های عرفماز  یبا برخ ونیتراسیکه ت یاو مورد استفاده قرار داد و هنگام« قانون تناقضات»مثال زدن  یبرا توانیو باز را م دیاس
 .کندمجسم می ااو ر «یفیبه ک یاز کم رییقانون تغ» یزیانگبه طرز شگفت ،قابل انجام است رنگی
 ریتفس یخود برا یرسم فهیو وظ یشده خود در آموزش علوم عال تیبا نقش تثب یستیمارکس یعلم در کشورها لسوفانیف
و  هادهیدر مورد پد یمطالعات فراوان ،یخیو تار یکیالکتید سمیالیماتر یخاص در چارچوب کل یمسائل و تحوالت علم ق،یحقا
در مورد  باًیرتق رایاست، ز رممکنیغ نجایمطالب در ا یها انجام دادند. بررسرشته ریز یریگها و شکلهینظر ،مدرن ییایمیش نیقوان

توان گفت که یحداقل م .(1220؛ بوربیج، 1210؛ ادگلهاردی، 1220؛ شومر، 1220الئیکو، ) وجود دارد یمطالعات یهر موضوع فلسف
 یمیش نیمانند رابطه ب یادهیچیبود که بتواند در مورد موضوعات پ برالیل یبه اندازه کاف 12قرن  در انگلس فکری چارچوب
 یمانند ساختارها یکوانتوم ییایمیش میپرداختن به مفاه یبرا یدهد، اما از نظر معرفت شناخت حیتوض یکوانتوم کیو مکان یکوانتوم

 بود. و خامساده  اریبس نگیپاول دیتشد
ا توجه بمختلف هر کدام  یهادانشمندان رشته دادند،ینم تیاهم یمیبه ش یغرب یدر کشورها یاحرفه لسوفانیکه ف یزمان در

 ازین هشیهم یمیمحققان آموزش ش ژه،ی. به وپرداختندرشته  نیمختلف به ا یایخاص از زوا ییهاپرسش طرح خود و با دگاهید به
 یغن یها هنوز منبعکه اغلب مجالت آن ی، به طوردادندمی صیرا تشخ میمفاه یسازشفاف یها و کار بر روبه تأمل در روش

ها را به آن هک کردندیبرخورد م یفلسفمختلف مسائل  اخود ب قیمعموالً هنگام تحق دانیمیشپژوهشگران است.  لسوفانیف یبرا
قرن  لیر اواد یفلسف دانانیمیبرجسته ش یهانمونه. دیکشمیبه چالش  یروش شناخت یهادهیا ای یافتیدر میمفاهمورد تأمل در 

 که 1پانت شیفردر و فیلسوفان دیگری مانند 0دوهم ریو پ 0استوالد لهلمی، و0والد سکیفرانت ،3یبرود نیاز بنجام عبارت بودند ستمیب
 یمیدر ش تیمفهوم علیا و  (113: 9553پانئت، ) واداشت ییایمیدر مورد مفهوم عناصر شبه تفکر او را  یزوتوپیا در مورد های اوکار

 دانشمندان یلیمیدر مواجهه با ب 2یپوالن کلیما .(101: 1200میتاش، ) شد یناش ییایمیش زیدر مورد کاتال 0تاشیم نیآلو از مطالعات
ا را ب یگراعقل یشناسروش ،یشگاهیآزما علمخود در  دقیق اتیخود و بر اساس تجرب یهاهینظر رشیپذ یبرا شناخته شده

 .(1200پوالنی، ) دیبه چالش کش یو نقش دانش ضمن یفراخواندن عوامل اجتماع
در  11یپوپر جیکرد، استدالل کرد که روش رایکار م شگاهیعمدتاً در آزما یگرید دانیمیکه مانند هر ش ،15نی. کالدیادوارد ت

 :1202)کالدین،  ها را درک کندهیو نحوه برخورد دانشمندان با نظر یها در علوم تجربشینقش آزما دتوانمین یآن زمان به سادگ
 .(153: 9559؛ 952
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ار ک ییایمیاهداف ش یبرا یکوانتوم ییایمیش یهاتوسعه مدل یکه سخت بر رو ،یدانان نظریمی، ش1215 ز اواخر دهها
 توانرد میکدیدگاهی که اذعان مینمودند ) یعلوم غرب لسوفانیف انیدر م ییگرالیتقل دگاهیسوال بردن د ریردند، شروع به زکمی

، استدالل کرد که بنیادی یادر مقاله ،1یوول یگا نمود(.مشتق  یکوانتوم کیاز اصول مکان یسادگ هب یی راایمیش نیو قوان میمفاه
را  یکتاب( 1201) 9ماسی. هانس پر(1513: 1210وولی، ) استنتاج کرد یکوانتوم کیتوان از مکانیرا نم ییایمیمفهوم ساختار ش

در مورد  ییاهدهد که گزارهیاجازه نم یکوانتوم یکیمکان ییگراکه کل و استدالل کرد اختصاص داد ییگرالیبه موضوع تقلکامال 
را در سطح  ییایمیش یهادهیپد 0رنگیل ستوفیو کر 3یراستخراج شود. جوزپه دل شتریب اتیبدون فرض مربوط به شیمی موضوعات

 قرار دادند ابد،یینم لیتقل یکوانتوم یکیاما به سطح مکان دنریگیسرچشمه م یکوانتوم یکیکه از سطح مکان یدگیچیاز پ یباالتر
نشده است،  میعلم هرگز به وضوح ترس خیفلسفه و تار نیکه مرز ب ییآنجا زا. (902ب: 1201؛ 100الف: 1201لینگر؛ دل ری، )

ها مورد از آنه دو ، کندشد کیرشته نزد نیگذشته به ا یبا پرداختن به مسائل فلسف یمیاز مورخان ش یاریکه بس ستیآور ن تعجب
مسئله دیگری و  یاتم یکیزیمسئله متاف بودند. یکی قرار گرفته ییباال یهادر رتبه یمیش یخیموضوعات تار انیدر م یمدت یبرا
از  یاریالبته هر دو موضوع بس است. «یمیانقالب ش» از 0توماس کوهن تلقیاست که نمونه آن  ی در این زمینهنظر هایشرفتیپ
بود. مطالعات  یمطالعات مورد لیو رقابت و س یموضوع دوم، که آغازگر همکار ژهیبه خود جذب کردند، به و زیرا ن لسوفانیف

 یخیبا آثار تار یشده بودند، اغلب تفاوت چندان دهیهمکارانشان به چالش کش ینگارخیتار یریسختگ لیکه به دل لسوفانیف یمورد
 ،طرح کنندم یموضع کل کیمخالف  ایمورد موافق  کیها را به عنوان آن نکهیا یها براآن شتریب یطلبجاه لیمگر به دل اشتند،ند

 برای یعنوان شواهدبه رویدادهایی در شیمیحال، انتخاب  نی. با ارهیو غ 0س، الکاتو1، کوهن0پوپر انمخالف ای انمانند طرفدار
 .دیبه حساب آ یمیعنوان فلسفه ش به تواندیاست و نم یاستدالل قطع کی یدر علم، به سخت یکل یشناسروش

 یاجتماع : سازماندهی0991از سال  یمیظهور فلسفه ش. 3
که دانشمندان  یآن بود. در حال یاجتماع استقرار و سازماندهی، 1225در دهه  یمیدوره قبل و ظهور فلسفه ش نیب زیتما نیبارزتر

 دانان،یمی، ش1205و تبادل نظر بودند. از اواخر دهه  گریکدیبه دنبال تماس با  دیکردند، نسل جدیکار م یسابق در انزوا نسب
رها کردند. از کشو یاریبا جلسات منظم در بس یرسم شیکم و ب یکار یهادر گروه ییشروع به گردهما یمیو مورخان ش لسوفانیف

 نیب ییاهپل جادیا یبرا یفراخوان ییایمیش عیحالت خود بود، از صنا نیدر بدتر یمیاز ش یکه وجهه عموم یدر زمان ن،یعالوه بر ا
 .(1223؛ ماسکوف، 1229میتل استراو، ) وجود داشت یو علوم انسان یمیش

 یالمللنی، روابط. ب1221سال  از د.دنش لیدر لندن تبد یالملل نیب یهاکنفرانس یسر کیبه  ی، جلسات مل1220در سال 
؛ 1221گلستان، کرد )برادفورد، ان ریساالنه را امکان پذ یتابستان یهاومیبا سمپوز یمیفلسفه ش یالملل نیانجمن ب یرسم سیتأس

 االتیا ،یس ید؛ واشنگتن، 9551، لهستان، انگلستان، 9555نان، یو؛ 1222، امریکا متحده االتیا و ای؛ کلمب1220 ا،یتانیبر ج،یکمبر
از سال  15یمیش مجله مبانیو  1220از سال  یمیلسفه شف یالملل نیمجله ب ،2هایلشد،  ی(. دو مجله راه انداز9559 کا،یمتحده آمر

 یهایفناور یظهور موازدهند. میارائه  یمطالب یمیش یو مفهوم یفرهنگ ،یآموزش ،یخیتار ،یفلسف یهاکه در مورد جنبه 1222
 ه شدندبه کار گرفت یاریاهداف بس یبرا کردمیتر کمک و جذب مخاطبان گسترده جدید جامعه کی جادیاساساً به ا ی کهنترنتیا

 یفلسف کیکشف مجدد آثار کالس .4
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 یمورخان فلسفه است که به سادگ ساخته یتا حد یمیاز ش یخیغفلت تارکه  شده است مشاهده ریاز مطالعات اخ زیادیدر تعداد 
قرن  لیل از اواکانت است که قب آخرین اثرنمونه بارز  کیگرفتند.  دهیناد گفتندیم یمیدرباره ش یفلسف یهاکیآنچه را که کالس

. (1222کونی، واس) بود یهالوواز دیجد یمیش نهیسابق او در زم یاز فلسفه نظر یکامل ینیبازب یحاو این اثر .منتشر نشد ستمیب
 او است یهاکتاب نیمشهورتر ه است جزءقرار گرفت یعلم یهایمورد بررس راًیاخ ی کهمیدر مورد ش 1هگل یهانوشته نیهمچن

 .(1210)انگلهارت، 

 

 

 ییگرا لیمبارزه با تقل. 5
است.  -کیزیبه ف یمیبلکه از ش ،یمیبه ش یشناس ستینه از ز - موضوع تقلیل یامروز یمیموضوع مهم در فلسفه ش کیهنوز 

 یکوانتوم یکیمکان یکردهایرو یهاتیاز محدود یتریو فن ترقیاول، درک دق .کندی را بازی میمتفاوت یهانقش ییگرالینقد تقل
از  یرس کی. به عنوان مثال، در کندیم فیتعر یمیفلسفه ش یرا برا یمستقل یهاحوزه قیطر نیو از ا دهدیارائه م یمیبه ش

قادر به محاسبه  یکوانتوم یکیانمک یهااستدالل کرده است که روش یبه طور قانع کننده ا( 1221) 9یاسکر کیمقاالت، ار
ها اتم یالکترون یدکربنیبور، مسلم انگاشته شده است که پ هیاول یاتم هی. از زمان نظرستندین هااتم در قیدقی الکترون یکربندیپ

 نیبر ا یکوانتوم کیبه مکان یتناوب ستمیس لیکند. تقلیم نییتع یمکان هر عنصر را در جدول تناوب جهیو در نت ییایمیخواص ش
که نظم  یمحاسبه کرد، به طور براساس مکانیک کوانتومی هر اتم یتوان برایرا م قیدق یالکترون یکربندیاساس ادعا شد که پ

 یتناوب ستمیس یبرا دیجد یفلسف لیکه تحل ییبه دست آورد. از آنجا آن هیتوان از اصول اولیرا م یتناوب ستمیکامل س ییایمیش
اختار در رابطه با مفهوم س توانیرا م یمشابه یهادالل. استبوده استعجوالنه  اریبس که این ادعاباز است اکنون معلوم شده است 

 آن مطرح شده بود. یبرا یاانهیگرالیتقل یکه قبالً ادعاها افت،ی یمولکول
 ،یکیزیمتاف یلموضع ک کیعنوان را به گراییتقلیل ،یکوانتوم کیبه مکان یمیش پایین آوردن سطحدر  ییگرالیدوم، نقد تقل

 کرد.کمک  یبه فلسفه عمومبدین ترتیب و  کشیدبه چالش  یشناختروش ای یشناختمعرفت
 یهاعلوم، مانند شباهت نیب دیوحدت علوم از دست داد، روابط جد نیتضم یاعتبار خود را برا ییگرالیکه تقل ی، هنگامسوم

؛ 1220؛ جانیچ؛ پساروس، 1200داناهر، ) قرار گرفت یخیو تار یفلسف یهای، مورد بررسعلوم بودن یا رشته نیو ب یساختار
 .(9551رینهارت، 

 یمیساختار ش لیو تحل هیتجز. 6
که به  رسدیبه مرحله بلوغ م یزمان یمیخود را دارد، فلسفه ش یادیبن یهاهیها و نظرروش م،یمفاه یکه هر رشته علم ییاز آنجا

فلسفه است،  و یمیشعلم مضاعف در  تیصالح داشتن امر نه تنها مستلزم نی. اداشته باشدتمرکز  یمیش یهایژگیو یاصطالح رو
 یهاتیوجودروند توسعه م طی شان،یهایژگیما، با همه و یکنون یعلم یهارا رشتهیدارد، ز ازین زین یمیش خیتار قیبلکه به درک عم

ها و روش م،یتا مفاه یکی شده یمیبا مورخان ش یمیش لسوفانیعلم، ف یعموم لسوفانیبر خالف ف ن،ی. بنابراداشتند یخیتار
هرست ف توانمیانجام شده است که  نهیزم نیدر ا یادیز یکنند. در دهه گذشته کارها لیمدرن را تحل یمیدر ش یاساس یهاهینظر

 ،ییایمیاز جمله عنصر ش یمفهوم اساس نیچند یخیو تار یفلسف یهالیتحل .دادارائه در اینجا موضوعات را  نیتراز مهم یمختصر
 اندا پوشش دادهبودن ر کیو آرومات یاتم، ساختار مولکول ،ییایمیواکنش ش ،یبیترک لیم ب،یترک ،ییایمیش یهاماده خالص، گونه

 و شیمانند آزما ،یعمل یهابر روش ییایمیش یهاروش اخیرا .(1222؛ براش، 1220؛ شومر، 1222؛ پساروس، 9555کل، ون بر)
مانند زبان  ،ادراکی یهابر روش چنینو هم (1220؛ 1221شومر، ) ییایمیسنتز ش ،(9555؛ لور، 1223بایرد، ) قیابزار دق استفاده از

 یتارهاساخ ،ییایمیش یهاهی. با توجه به نظراندداشتهمختلف متمرکز های و مدلاشکال استفاده از و  (9553الزلو، ) یمیش یریتصو
معنا،  در یتفاوت چیعمالً بدون ه ها،دانیمیآنچه ش رشیرا از پذ لسوفانیف شان،یبا اعتبار ظاهراً جهان کیزیف یمحور یاضیر
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اضر در ح هایشتر کاریب ،یمیش یهابه جز مطالعات فوق در مورد مدل ن،یکرد. بنابرا لیمیب نامند،یم نیقوان ایها مدل ها،هینظر
 .(9555؛ گاوروگلو، 1223نای، ) است کیزیف یمیو ش یکوانتوم یمیش ای یورئبه شدت به سمت ت ییایمیش یهاهیمورد نظر

 فراتر از مرزها. 7
محور مسئله قاتیبه سمت تحق یارشته یاز مرزها یاندهیبه طور فزا یعلم یهاتیظهور کرد که فعال یدر زمان یمیاز قضا، فلسفه ش

 یبرا یمیش سوفانلیکه ف ینانو، به طور یگرفته تا فناور ستیزطی، از علم محشد هاتیفعال نیا ریبه شدت درگ یمیفراتر رفتند. ش
 لسوفانیدر فلسفه وجود دارد که ف زین یارشته یعلوم، مرزها یارشته یاند. عالوه بر مرزهاشده دهیکش چالشها به گرفتن آن یجد
ه آن را به ک ستین یازیدر علم است، ن یتأمل فلسف یبه معنا« علم فلسفه»ها هستند. اگر در آستانه فراتر رفتن از آن یمیش

 اریفه حوزه بساند. فلسانجام داده کیزیف لسوفانیهمانطور که ف م،یمحدود کن یکیزیو متاف یشناختروش ،یشناختاستدالل معرفت
پردازند. به ها بآن هب توانندیم لسوفانیدارند که ف تریی ضروریحت یتر، گاهجالب یهاجنبه یمیمانند ش یاست و علوم یتریغن

 یاست، از سالح ها گرفتهمورد بحث قرار  یبه طور واضح در مجامع عموم یمیدر مورد ش یعنوان مثال، اگرچه موضوعات اخالق
-9559شومر، ) منتشر نشد 9551تا سال  یمیمجموعه مقاالت در مورد اخالق ش نیاول اما ،یطیمح ستیگرفته تا مسائل ز ییایمیش

 تیساده گرفته تا واقع یها یتجسم، از نقاش یاز انواع ابزارهاتوانند میها دانیمیکه ش مشخص است یو اگرچه به خوب (9551
 انجام شد 9553ل تنها در سا ییایمیش قاتیدر تحق یشناسییباینقش ز کیستماتیس قاتیتحقولی ، کنند یادیاستفاده ز یمجاز

 دیبه وفور پد یمیدر فلسفه ش مختلف موضوعات شد کهشناخته  تیبه رسمدر شیمی  فلسفه حیطه بنابراین زمانی .(9553شومر، )
 آمدند.

 گیرینتیجه
و  دهیا» یمیکه ش داعتقاد داشتناست و  افتهی لیتقل کیزیبه ف یمیکه ش بودند باور نیعلم بر ا لسوفانیاکثر فبا توجه به اینکه 

 شیها به آزماآن یبا توجه به عدم عالقه نسبو  ندارد کیزیدر ف تینسب فرضیه و یکوانتوم کیبا مکان سهیمقا یبرا «یبزرگ سوال
داشته ی را میش ی مانندم تجربوگرفتن عل دهیبه ناد لیتما لسوفانیکه ف دور از انتظار نبود ،علوم نظریبر خالف  ،و علوم تجربی

لسفه به حوزه ف یگذشته، عالقه واقع هایدر طول دههای جدید در مورد شیمی سبب شد تا ها و دیدگاهگیری اندیشهشکل باشند.
 یادیه توجه زک یاند که در حالعلم اکنون متوجه شده لسوفانیسوال رفته و ف ری. تمام تصورات نادرست زپیدا کند شیافزا یمیش

 اند.گرفته دهیرا ناد یمیامل علم شبه طور ک باًیاند، تقرداشته یشناس ستیز بعد از آن بهو  کیزیبه ف
 تیا ماههکه در آن اندبه رشته تحریر در آورده زیتأمل برانگ قاًیعم یها و مقاالتکتاب ،و مفسر دانیمیش نیحال، چند نیع در
 ،یمیش سوفانلیشده توسط ف دیاز جمله آثار تولکند. یم یرا بررسها آنخاص تفکر  وهیو ش اندانیمیش یهاوهیو ش یمیش یاساس
 ینسل قبل یاز سو رسدیکه به نظر م یزیاست، چ (1221اسکری؛ مک اینتایر، ) کیزیبه ف یمیش لیاز مسئله تقل یانتقاد لیتحل

بر  یادیز ریأثاشاره دارد که ت یشیرو به افزا دگاهیبه د تقلیل،اصطالح  .شدیم یتلق شیاز پ ی روشناجهیبه عنوان نت لسوفانیف
حل  کیزیتر موجود در فیاساس یهاهیبه نظر تکیهتوان با یدر علم را م قیهمه سؤاالت عم نکهیبر ا یداشته است، مبن یمیش

 یهادهینوع پدو ت یفیک یتمرکز بر جنبه ها یبه جا یکیزیاصول ف قیاز طر ،یمیش گرید یاز حوزه ها یاریکرد. به طور مشابه، بس
یزیک شامل تقلیل شیمی به ف کردیرو نیا مسئلهحداقل دو  ،یمیحال، در مورد ش نیبا ا فتند.گریقرار م یمشاهده شده مورد بررس

 نیقوان ریسا ای تنویحرکت ن نیمشابه قوان قیدق نیقوان یدارا یمیکه ش ستیوجه روشن ن چیبه ه اوالً، کند.یمشکل ساز م اریبس را
 یمیمفهوم ش یسازیهیدب که رسدیبه نظر م ،یمیدر علوم ش قیدق یاضیر یهاهینظر یبا توجه به فقدان نسب اً،یاست. ثان یکیزیف

 ی بودننیبشیقابل پ زانیاند و مرا اتخاذ کرده ینیگزیجا کردیرو یمیش لسوفانیاست که ف لیدل نیاست. به هم فینسبتاً ضع
ال، ح نیبا ا که شیمی قوانینی دارد،اما در حال حاضر مشخص است  ؛مورد بررسی قرار دادند هیرا از اصول اول ییایمیش یهاداده
 .متفاوت است کیزیمعمول در فآن با قوانین  نیقوان

جاپ ون  ،هلندی فیلسوف ؛اندفلسفه شیمی تمرکز کردهروی بر  های اخیر تعدای از فیلسوفان و دانشمندان شیمیدر سال
، سردبیر 9اریک اسکِری ؛مالتی دانشیمی-میالدی به رشته تحریر درآورد و همچنین فیلسوف 9555را در  فلسفه شیمی ، که1برکل

                                                 
1. Jaap van Brakel  
2. Eric Scerri 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%BE_%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84&action=edit&redlink=1
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میالدی؛ از فیلسوفان این  9550در  فلسفه هنجاری و توصیفی علم و نقش شیمی در فلسفه شیمی و مؤلف «1شیمی مبانی» مجله
و این که چه طور فیزیک  جدول تناوبی های فلسفیطور خاص به بنیان همچنین الزم است ذکر شود که اسکری بهزمینه هستند؛ 

ه علم ای مربوط بکند صرفاً مسئلهمند است؛ چیزی که وی استدالل میرتباط هستند، عالقهو شیمی در ارتباط با آن با هم در ا
  .است نیز فلسفه مربوط بهنیست، بلکه 
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