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درآمد

و X، عبـارت اسـت از فھـم    Xھـای  پدیده یا مجموعه داده» تبیین«تبیین چیست؟ به بیان کلی، 
ھـای معـین   ای از دادهبه بیان دیگر، وقتی که ما با پدیـده یـا مجموعـه   . کشف چرایی تحقق آن

یابیم کـه چـرا آن   کوشیم تا از آن پدیده یا مجموعه فھمی حاصل کنیم و درشویم، میروبرو می
در این صورت، ما در مقام کشف نوعی تبیین برای آن . پدیده یا مجموعه چنان است که ھست

. پدیده یا مجموعه ھستیم
. یکی از اھداف بسیار مھم علم، یافتن راھی برای تبیین رویدادھای جھـان پیرامـون ماسـت   

. آییم چیـزی را تبیـین کنـیم   گاھی ما بنا به مالحظات علمی و کاربردی است که درصدد بر می
. برای مثال، دانستن این که چرا الیه اوزون به این سرعت در حال تحلیل رفتن است

ھای فکـری  خواھیم کنجکاویگاھی ھم در پی تبیین علمی ھستیم فقط به این علت که می
. کنـیم خواھیم سازوکار این عـالم را بیشـتر درک  به عبارت دیگر، می. مان را ارضا کنیمو نظری

. انـد وجـوی تبیـین علمـی بـوده    بینیم این دو با ھم انگیـزه جسـت  کنیم میبه تاریخ که نظر می
. پیداست علم جدید در به دست دادن تبیین، اغلب کامیاب بوده است

برای تبیین تعـداد بسـیار زیـادی از رویـدادھای خـاص و      . اند؟ خیرھا علمیآیا ھمه تبیین
مثالً چرا در باز است؟ من آن را باز کـردم زیـرا امـروز گـرم     . داریمجزئی به تبیین علمی نیاز ن

نیـز  . آیی حضور نداشت؟ زیرا ھمزمان با آن کار دیگری داشتچرا دیشب او در گرد ھم. است
ھای شھر، شکستن ناگھانی شیشه اتاق، پرتاب سنگی بـه داخـل   حوادثی مانند بسته بودن مغازه

ین این گونه حوادث، معموالً ذھـن مـا آرام گرفتـه و راضـی و     پس از تبی. منزل ما، تبیین طلبند
پس تبیین، عملی است که ھر سـاعت و ھـر روز بـا آن سـروکار داریـم و از      . شویمخرسند می

. کنیمرھگذر آن، جھان پیرامون خودمان را فھم می
علمی تواند این پدیده را تبییناگر دریا توفانی شود، علم ھواشناسی می. علم و علم کاذب

) خـدای خـدایان در اسـاطیر یونـان    (کند، اما اگر بگوییم دریای توفانی به سبب خشم زئـوس  
ھستند فیلسوفان علمِ علـم  . است، این نحوه تبیین آشکارا متفاوت با تبیین علم ھواشناسی است

پل فایرابند یکی از آنان است که. دانندبینی میستیز که علم را چیزی در حدود ساحری و طالع
قول فایرابند نامعقول و مناقشه آمیز اسـت و  . ستیزدبینی علم میداند و با واقععلم را اسطوره می

. آورم درآمیخته نشودآن را به این قصد ذکر کردم که با قول دیگری که در ذیل می
دھند پیش از عھد ظھور علـم و فلسـفه در یونـان باسـتان، دنیـای      مورخان علم گزارش می
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اسطوره با قصـه فـرق   . ستان دنیایی اساطیری بود و در آن از علم و فلسفه خبری نبودیونانیان با

اسـطوره  . ھـا را دسـت نکردنـد   گویی آنکسانی که اساطیر را درست کردند به قصد قصه. دارد
.ای است به قصد تصویر انسان و جھان و به طور کلی واقعیتقصه

ھمـه  . داشـتند ١آنـان بـه ایـزدان پرسـتی بـاور     بـود و » پر از خدایان«دنیای یونانیان باستان 
ای بودند کـه  در دنیای ھومر و ھزیود، خدایان آدمی گونه. انگاشتندھای طبیعی را خدا میپدیده

ای ھای خود به عنوان مھـره ھا و نیرنگکردند و آدمیان را در نقشهدر کارھای آدمیان دخالت می
قید یی ناپایدار و متزلزل بود که در آن به علت دخالت بیبه ناچار این دنیا، دنیا. بردندبه کار می

از ایـن رو ایـن دنیـا را    . بینـی کـرد  شد به درستی پیشپایان خدایان ھیچ چیز را نمیو بند و بی
علم و فلسفه این جھـان  . انگاشتندنظم شکل و جھان بییا ھاویه به معنای ھیوالی بی٢خائوس

). ۲۹-۱/۳۳لیندبرگ، (یا به تبدیل کردند ٣بینیقابل پیشرا به جھانی منظم و به قاعده و 
ھـایی  خوانیم، تئـوری ھا در شمار خرافات میبسیاری از رأی و نظرھایی را که ما امروزه آن

ھـای روانـی   از جملـه، بیمـاری  . انداند که برای تفسیر و تبیین وقایع و حوادث عرضه شدهبوده
یـا  . گفتنـد و به بیمـاران روانـی از ایـن روی مجنـون مـی     دانستندافراد را در اثر حلول جن می

پیشـرفت مـادی در اثـر    . دانستندحوادث ناگوار در زندگی آدمیان را در اثر نحوست کواکب می
ھـایی بـرای   شانس و اقبال یا وقوع رعد و برق به سبب مبارزه فرشته و شیاطین، جملگی تبیـین 

.اندحوادث بوده
ھـای علمـی را   را بر شماریم و توصیف نماییم دو نمونه از تبیـین پیش از آن که انواع تبیین 

. کنیم که بر حسب تصادف ھر دو منتخب از علم پزشکی استذکر می
ھای پـژوھش علمـی را بـه صـورتی سـاده      ترین جنبهبرای اینکه برخی از مھم.نمونه یکم

ایـن پـژوھش را   . مپـردازی نمایش دھیم، به بررسی پژوھش زمل واریز درباره تب زایمـان مـی  
در بیمارسـتان  ۱۸۴۸تا ۱۸۴۴ھای ، که پزشکی مجارستانی بود، در فاصله سال٤ایگناز زمل وایز

دید بسـیاری از زنـانی کـه    وی که از پزشکان بیمارستان بود از اینکه می. عمومی وین انجام داد
ه نام تـب زایمـان   آورند به بیماری خطرناکی بنوزاد خود را در بخش یک بیمارستان به دنیا می

از ۱۸۴۴در سـال  . بسیار ناراحـت بـود  . برندشوند، و اغلب از آن جان سالم به در نمیدچار می

1 . polytheism
2 . chaos
3 . Kosmos
4. I gnaz Semmelweis
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در سـال  . ھا، به این بیمـاری مردنـد  درصد آن۲/۸نفر، یعنی ۲۶۰زائوی بخش یک ۳۱۵۷میان 
گرانی چیزی که باعث ن. درصد بود۴/۱۱، ۱۸۴۶درصد و در سال ۸/۶و میر مرگمیزان ۱۸۴۵

بود این بود که در بخش دو زایمان ھمـان بیمارسـتان، کـه پھلـوی بخـش یـک بـود و تعـداد         
و میر از تب زایمان بسیار کمتـر بـود و در ھمـان    مرگبیمارانش ھم به ھمان اندازه بود، میزان 

زمل وایـز در کتـابی کـه بعـدھا دربـاره      . کردتجاوز نمی۷/۲و ۰/۲و ۳/۲ھا به ترتیب از سال
ھای خود را در راه حـل ایـن معمـای معضـل     ھای پیشگیری از تب زایمان نوشت، کوششراه

.شرح داده است
برخـی از ایـن   . ھایی که در آن زمان رایـج بـود، آغـاز کـرد    وی کار خود را با بررسی تبیین

ھـای  ھا را با واقعیات مسلم ناسازگار دید و فوراً رد کرد و برخی دیگر را به محک آزمونتبیین
. اص زدخ

دانست و این آثار می» آثار واگیر«که بسیار مقبول بود، علت تب زایمان را یینظرھایکی از 
کرد که سایه وصف می» تغییرات مرموز جوی و کیھانی«را با عباراتی گنگ به صورت یک نوع 

خود را بر سراسر آن نواحی گسترده است و زنـان بسـتری را بـه بیمـاری تـب زایمـان دچـار        
ھا در بخش یک زایمان کشتار کرده، امـا  گفت که چرا چنین آثاری سالاما زمل وایز می. دکنمی

توان این نظر را پذیرفت در حالی کـه در عـین   بخش دو از آن در امان مانده است؟ چگونه می
شیوع بیماری در بیمارستان حتی یک مورد ابتال بدان در سراسر شـھر ویـن و حومـه آن دیـده     

چـین  چنـین دسـت  ھای واگیر واقعی، مثـل حصـبه، قربانیـان خـود را ایـن     ارینشده است؟ بیم
وایز متذکر شد این بود که بسیاری از زنانی که برای زایمان عازم زملنکته آخری که . کنندنمی

کردند، شدند و در ھمان میان راه وضع حمل میبیمارستان بودند در راه به درد زایمان دچار می
از » زائوھـای خیابـانی  «گونـه  و میـر در میـان ایـن   مرگرایط نامساعد، میزان اما با وجود این ش

. و میر در بخش بیمارستان کمتر بودمرگمیانگین میزان 
اما زمل وایز . دانستو میر در بخش یک میمرگنظر دیگر، شلوغی بیش از حد را از علل 

را بیماران نھایت سعی خـود  تر از بخش اول بوده است، زیگوید که در واقع بخش دو شلوغمی
وی دو حدس دیگر را ھـم کـه   . کردند تا در بخش اول، که بدنام شده بود، بستری نشوندرا می

ھـای عمـومی از   گوید که از لحاظ وضـع غـذا و مراقبـت   کند، و میآن روزھا رایج بوده رد می
. بیماران، میان دو بخش تفاوتی نبوده است

ی به این مسئله تشکیل شده بود، علت شیوع بیماری را در ، ھیئتی که برای رسیدگ۱۸۴۶در 
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بخش یک معاینه سطحی بیماران توسط دانشجویان پزشکی دانست، که ھمگی در بخـش یـک   

گویـد کـه اوالً   وایز در رد این نظر میزمل. دیدندھای زنان و زایمان تعلیم میبیمارینهیزمدر 
تر از جراحاتی است که احتمـاالً در اثـر   اتب وسیعآید به مرجراحاتی که ھنگام زایمان پدید می

دیدنـد بیمـاران خـود را    شود؛ ثانیاً ماماھایی که در بخش دوم تعلیم میمعاینه سطحی ایجاد می
کردند، بی آنکه چنین نتایج سوئی به بار آید؛ ثالثـاً وقتـی کـه در    تقریباً به ھمان شیوه معاینه می

ھا را بـه حـداقل رسـاندند،    را نصف کردند و معاینات آننتیجه گزارش ھیئت، عده دانشجویان 
و میر ابتدا مدت کمی کاھش یافت اما بعد از مدتی باال رفت و از حد پیشـین ھـم   مرگمیزان 

. در گذشت
گفتنـد  مثالً مـی . شد که برای این بیماری علل روانی برشمارندھای متعددی ھم میکوشش

کنـد  ھای محتضر را در دم مرگ تبرک مـی زنساختمان بخش یک طوری است که کشیشی که
قیافه کشیش، در حالی کـه یـک نفـر    . باید پیش از رسیدن به اطاق بیمار از داخل بخش بگذرد

اندازد و احتمال آورد، بیماران را به وحشت میرود و زنگی را به صدا در میپیشاپیش او راه می
ش دو این عامل وجود نداشـت، زیـرا در آنجـا    در بخ. بردھا را به تب زایمان باال میابتالی آن

وایز تصمیم گرفت که این حـدس را بـه   زمل. کشیش مستقیماً به اتاق بیماران دسترسی داشت
به کشیش توصیه کرد که از راھی دیگـر بیایـد و زنـگ را ھـم بـه صـدا در       . محک آزمون بزند

با این حال میزان مـرگ و  . برسدنیاورد، تا آرام و بی آنکه کسی متوجه او شود به اطاق بیماران 
. میر در بخش یک پایین نیامد

خواباننـد، امـا در   وایز مشاھده کرد در بخش یک زنان را ھنگام زایمان بـه پشـت مـی   زمل
آورنـد، و از ایـن مشـاھده    اند بچه خود را به دنیا میبخش دو در حالی که به پھلو دراز کشیده

کرد که این امر تأثیری در ابتال به تب زایمان ه فکر نمیبا اینک. فکر جدیدی به ذھنش راه یافت
وضـعیت دراز کشـیدن بـه پھلـو را در     . داشته باشد تصمیم گرفت که این موضـوع را بیازمایـد  

. و میر تغییری نکردمرگبخش یک مرسوم کرد، اما این بار ھم میزان 
مسـئله را بـه دسـت    ای رخ داد که سر نخ اصلی حـل ، حادثه۱۸۴۷سرانجام، در اوایل سال 

ھنگامی که مشغول کالبد شکافی بود، دسـتش  ١یکی از ھمکارانش به نام کولچکا. وایز دادزمل
را با چاقوی جراحی یک از دانشجویان برید و در اثر ابـتال بـه بیمـاری دردنـاکی در گذشـت؛      

ن مشـاھده  دید با عالئمی که در قربانیـان تـب زایمـا   وایز ھنگام بیماری او میزملعالئمی که 

1. Kolletschka
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ھا در آن زمـان شـناخته   بینی در این گونه بیماریگرچه نقش موجودات ذره. کرده بود یکی بود

که از چاقوی دانشجو به جریان خون کولچکا وارد » ماده مرده«وایز دریافت که زملشده نبود، 
ینیـک  که میان بیماری او و بیماری زائوھـای کل ییھاشباھتشده عامل مرگ او بوده است و از 

اند؛ دریافت که او و دید نتیجه گرفت که بیماران او ھم از ھمان مسمومیت خونی مردهخود می
اند، زیرا مستقیماً از اطاق تشریح به زایی بودهھمکارانش و دانشجویان پزشکی ناقل ماده بیماری

ن شستند و در حالی که ھنوز دستشـا آمدند و پس از اینکه دست خود را سرسری میبخش می
. کردندداد زائوھا را معاینه میبوی بدی می

با خود گفت که ھرگاه نظـرش  . وایز فکر خود را به محک آزمون زدزملدر این مورد ھم 
زایی را که به دست چسبیده از راه شیمیایی از بین ببرنـد از تـب   درست باشد، اگر ماده بیماری

دانشجویان پیش از معاینه دسـت خـود را   بنابراین دستور داد که . شودزایمان ھم جلوگیری می
و میر در اثر تب زایمان به سرعت پایین آمـد،  مرگمیزان . در محلولی از آھک کلر زده بشویند

۳۳/۱درصد رسید در حالی که در بخش دوم ۲۷/۱مقدار آن در بخش یک به ۱۸۴۸و در سال 
. بود

گوید که ایـن نظـر   رضیه خود، میوایز در پشتیبانی از نظر خود، یا به اصطالح دیگر فزمل
در آن بخش ماماھـا  . دھدو میر را در بخش دو ھم توضیح میمرگپایین بودن ھمیشگی میزان 

. ھا نبودرفتند و یادگیری آناتومی از راه تشریح اجساد جز و برنامه درسی آنبه بالین زائوھا می
: دادھم توضـیح مـی  » ای خیابانیزائوھ«و میر را در میان مرگاین فرضیه پایین بودن میزان 

شـدند و  رسیدند معموالً پس از پذیرش کمتر معاینـه مـی  زنانی که بچه به بغل به بیمارستان می
. بنابراین احتمال مبتال شدنشان به بیماری ھم کمتر بود

داد که چرا قربانیان تـب زایمـان در میـان نـوزادان     ھمچنین فرضیه او این را ھم توضیح می
کسانی بودند که مادرانشان ھنگام زایمان به این بیماری مبتال شده بودنـد، زیـرا در ایـن    معموالً 

ھنگام بیماری از طریق جریان خون مشترک مادر و بچه به کودک که ھنوز در شکم مادر اسـت  
تجارب بالینی بعدی باعث شـد کـه   . شود؛ اما اگر مادر سالم باشد این امر امکان نداردمنتقل می

مـثالً در یـک مـورد او و دسـتیارانش پـس از اینکـه       . تـر کنـد  فرضیه خود را وسـیع وایززمل
ھای خود را خوب ضدعفونی کردند زنی را که به سرطان دھانه رحـم مبـتال بـود معاینـه     دست

ننـد،  کیعفـون ھای خود را به طور معمولی شستند بی آنکه دوبـاره ضـد   کردند و سپس دست
ـ از آن دوازده زن . ردنـد کنهیمعاھمان اطاق بودند ه درکرا گریدآنگاه دوازده زن  نفـر از  ازدهی
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ای عفـونی ۀماد«مرده از ۀعالوه بر مادمانیزاه تب کگرفت جهینتزیوازمل . مردندمانیزاتب 

.دیآیمھم به وجود » که از موجود زنده جدا شود

هیفرضآزمودن یاصلھای گام
ـ اه در پاسـخ بـه   کـ را یمختلفیھاهیفرض، مانیازعلت تب افتنییبرازیواه زمل کمیدید نی

اسـت  یجـالب خود موضـوع  ھاهیفرضنیابه افتنیدست ۀنحو. شده بود آزمودشنھادیپپرسش 
شـنھاد یپیاهیفرضـ یوقته کمیکنیمیبررسمسئله را نیافعالً . پرداختمیخواھه بعداً به آن ک

.شودیمشد چگونه آزموده 
زانیـ مه اختالف کدیریبگھا را در نظر حدسنیامثالً . استمیمستقامالً کار کروش یگاھ

ه کـ چنان. اسـت یعمـوم یھـا مراقبتای، وضع غذا، یشلوغاز یناشو میر در دو بخش، مرگ
. تنـاقض دارنـد  شـود یمـ ه به سھولت مشاھده کیاتیواقعھا با فرضیهنیاگفته است، زیوازمل 
شودیمھا معلوم فرضیهنیاوجود ندارد، غلط بودن یاختالفجھات نیادو بخش از انیمچون 

.میگذاریمنارشان کو 
و مـرگ انیـ مه علت باال بـودن  کرا یاهیفرضمثالً . ستینیسادگنیااما معموالً آزمون به 

به خالف تفاوت . دیریبگدر نظر داندیمو ھمراه او شیکشۀافیقمیر در بخش یک، وحشت از 
ماًیمسـتق تـوان ینمـ مانیزاآن را در تب ریتأثژهیبووحشت و نیاو وضع غذا، شدّتیشلوغ

اگـر  : دیپرسـ از خود یو. متوسل شدمیرمستقیغبه روش آزمون زیوارو زمل نیاو از افتیدر
باشد در ریپذمشاھدهیآسانه به کرا یادهیپدچیھدرست بودن آن ایآدرست باشد، هیفرضنیا
شیکشـ روش رییـ تغدرست باشد، آنگاه هیفرضنیاھرگاه : ردکل دارد؟ آنگاه با خود استدالیپ
آزمـود و آن را  یاسادهشیآزمااستلزام را با نیایو. خواھد داشتیپرا در ریوممرگاھش ک

.ردکرا رد هیفرضنیبنابرا، و افتینادرست 
: ردکل استدالدیازمایبمانیزاحدس خود را در مورد وضع زنان ھنگام نکهیایبرانیھمچن

زانیـ مبه پھلو در بخـش یـک   دنیکشحدس درست باشد، آنگاه استفاده از روش دراز نیااگر 
نادرست بودن استلزام را نشـان داد  شیآزمامورد ھم، نیادر . اھش خواھد دادکرا ریممرگ و 

.معلوم شدهیفرضیاعتباریبو 
، Hما، مـثالً  یۀفرضھرگاه : مضموننیااست به یمبتنیاستدالل، آزمون بر ریاخدر دو مورد 

ینـ یمعطیشرادر ) ریماھش مرگ و کمثالً، (ریپذمشاھدهیدادھایرویبرخدرست باشد، آنگاه 
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ـ از آمدن به داخل بخش دست بـردارد،  شیکشمثالً اگر ( بـه پھلـو   مـان یزااگـر زنـان موقـع    ای

Iھم درست اسـت؛  Iدرست باشد، آنگاه Hبه عبارت مختصر، ھرگاه . رخ خواھد داد) بخوابند

محـض  . کندیمانیبانتظار داشت دیباه وقوع آن را کرا یریپذمشاھدهدادیروه کاست یعبارت
یآزمودنجینتااز یکیرا Iاست و Iمستلزم Hای، شودیماستنتاج Hاز Iه کگوییم سھولت می

)ردکمیخواھانیبتر دقیقHرا با Iۀبعداً رابط. (مینامیمHهیفرض
رد هیفرض، نیبنابراغلط است و یآزمودنۀجینته کدھدیمنشان شیآزما، ریاخدو مورد در 

:نشان دادتوانیمریزبه صورت انجامدیمهیفرضه به رد کرا یاستداللیکلطرح . شودیم
.ھم صادق استIصادق باشد، آنگاه Hھرگاه .الف

.ستینصادق I) هکدھندیمشواھد نشان (اما 
H ستینصادق.

دارد، یاسـ یقاعتبار شودیمدهینامیتالرفع ۀه در منطق، قاعدکصورت نیابه یاستداللھر 
زیـر خـط   ۀجملـ (آن ۀجـ ینتصـادق باشـند،   ) یافقخط یباالیھاجمله(اگر مقدمات آن یعنی

معلـوم شـده باشـد،    یبخوب) الف(مقدمات یدرستاگر نیبنابرا. ھمواره صادق استزین) یافق
. رد شوددیباه در دست آزمون است کHیۀفرض

حاصـل  شیآزمـا ایـ را در مشـاھده  Iیآزمـودن ۀجینته کمیپردازیمیحالتیبررسحاال به 
مـرده بـه   ۀه از مـاد کـ اسـت  یخـون تیمسمومینوعمانیزاه تب کرد کفرض زیوازمل . شود

مناسـب  یھـا کنندهیضدعفونه با استفاده از کرد کاستنتاج نیچنهیفرضنیا، و از دیآیموجود 
یآزمـودن ۀجـ ینتیدرستشیآزمامورد، نیادر . اھش دادکرا یماریبنیااز ریممرگ و توانیم

رایـ ز، کنـد ینمـ را به صورت قاطع ثابت هیفرضیدرستمساعد شامدیپنیا، اما دھدیمرا نشان 
: را داردریزاستدالل صورت 

.ھم صادق استIصادق باشد، آنگاه Hھرگاه .     ب
.صادق استI) دھدیمه شواھد نشان کچنان(

Hصادق است.
ن کـ ممیعنی. نداردیاسیقمعروف است، اعتبار یتالوضعِ ۀه به مغالطکاستدالل، ۀنحونیا

وایـز  زمـل خـود  ۀه را تجربتکننیا. صادق نباشداشجهینتیولاست مقدمات آن صادق باشند 
و علـت آن را،  شـمرد یمیخونتیمسمومینوعرا مانیزاتب یودر ابتدا، . دھدیمھم نشان 

ـ اه اگـر  ککردیماستدالل یدرست، و به دانستیممرده ۀبه مادیآلودگفقط و فقط،  هیفرضـ نی
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اھش کرا ریممرگ و زانیمننده کیضدعفونبردن ذرّات مرده با مواد نیبدرست باشد، آنگاه از 

ـ ا، در نیبنـابرا . را نشان دادیآزمودنۀجینتنیایدرستاو شیآزما، نیاعالوه بر . خواھد داد نی
ه خـودش  کـ چنانرایـ زاو غلط بود، یۀفرضحال نیابا . درست بودند) ب(حالت، ھر دو مقدمه 

مـان یزاتـب  ن اسـت باعـث  کجدا شده از موجودات زنده ھم ممیعفونۀماد. بردیپھم بعداً 
. شود

جینتااز یکیاگر یعنی. کندینمرا ثابت هیفرضیدرستآزمون، ۀجینت، درست بودن نیبنابرا
یحت. شودینمثابت هیفرضآن یدرستدرست باشد، شودیماستنتاج هیفرضکیه از کیآزمودن

ن است آن کممثابت شود، باز ھمقیدقھای از راه آزمونیاهیفرضجینتااز یاریبسیدرستاگر 
:شودیمدهیدیتالوضع مغالطۀزینریزدر استدالل . غلط باشدهیّفرض

Iصادق باشد، آنگاه Hھرگاه .       ج 1 ،I Iو …، 2 nھم صادقند.
I) دھندیمه شواھد نشان کچنان( 1 ،I Iو …، 2 nھم صادقند.
Hصادق است

. افـت یدرتـوان یمـ آن، یـۀ اول، به صورت زیوازمل یینھایۀفرضجه به ته را ھم با توکننیا
یزائوھـا انیمه در کدیآیمبه دست یآزمودنۀجینتنیااو یۀفرض، از میدادتذکره قبالً کچنان 

ـ بامـان یزادر اثر تـب  ریممرگ و زانیمشوندیمرفتهیپذه در بخش یک کیابانیخ متـر از  کدی
به مانندیمدر امان یماریبنیاه از کیمادراننوزادان زینخش باشد، و در بریممرگ و نیانگیم

دو فـرض را ھـم شـواھد نشـان داد، و در     نیایدرسته کمیدیدو شوندینمدچار مانیزاتب 
ـ اامـا از  . غلط بوداشهیاولاو، به صورت یینھایۀفرضحال نیع ه مسـاعد بـودن   کـ مسـئله،  نی
را بـه  یاهیفرضه اگر کگرفت جهینتدینبا، شودینمهیفرضیدرستلیدلاریبسھای آزمونۀجینت

ه اصـالً  کـ یحالتمساعد داشته باشند، وضع با جینتاھا آن آزمونھمۀو میبزنچند آزمون کمح
از آن کین است ھر که ممکرد کتصور توانیمرایز. کندینمفرق میباشازمودهینرا هیفرضآن 

از یامجموعـه . منجـر شـود  هیفرضـ نار نھادن آن که به کاشته باشد دینامساعدۀجینتھا آزمون
Iیآزمودنجینتاه از آزمودن کمساعد جینتا 1 ،I 2 ،… ،I nنشـان  شـود یمـ حاصـل  هیفرضکی
جـه ینتنیادرست است؛ گرچه هیفرضآن شودیمخاص مربوط جینتانیاه به کتا آنجا دھدیم

یعنـ ی، کندیمیبانیپشتاز آن یحدودم تا ک، دستکندینمامل اثبات کرا به صورت هیفرضآن 
و هیفرضـ مختلـف آن  یھـا جنبهبه یبانیپشتنیادامنۀ. کندیمدییتأو تیتقویااندازهآن را تا 

).۳-۱۰ھمپل، صص (ما وابسته است یآزمودنیھاداده
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، شـود یمـ زدهریـ زه در کـ ییھـا مثـال از نظر ھمپـل  یتالوضع مغالطۀشتریبحیتوضیبرا
ییاسـتثنا یشـرط اسیـ قاسـت؛ در  میعقیگریدیکی منتج و ریزاسیقاز دو . گر استروشن
:مییبگوھرگاه 

. شوندیمسیخھاابانیخاگر باران ببارد، 
باردیمباران 

.شوندیمسیخھاابانیخ. ·.
مییبگواگر یولمنتج است، اسیقنیا

. شدخواھند سیخھاابانیخاگر باران ببارد، 
سندیخھاابانیخ
.باران آمده است. ·.

رده کـ سیخـ را ھاابانیخپاش آبنیماشن است کمغالطه است، چون مماسیقنیاارا کآش
از شهیھمییاستثنایشرطاسیقه در کاست نیامغالطه است؟ سبب اسیقنیاچرا یول. باشد

. شـود ینمجهینتات تالی اثبات مقدم شود، اما ضرورتاً از اثب، منطقاً نفی مقدم نتیجه مییتالینف
منتج است؛یگریدو میعقیکیریز، از دو استدالل دیجدبه زبان منطق

P          qP          q

q ~   q
p~غیر منتج

).۲۶۲-۱/۲۶۳؛ ھاسپرس، ۱/۲۴۳، یحقّ؛ دیکنمنابع رجوع نیابه شتریبلیتفصیبرا(
، ناگھـان بـا   کـرد یمـ ار کـ ون ه در بوسـت کیدکتر، ١یتر، تئودور۱۹۴۰در سال . نمونه دوم

، ظرف چند ماه پس از تولد کودکشش دیگردسبب یماریبنیا. مواجه شدینوظھوریماریب
، موریبـالت در ییھـا مارستانیبمرموز را در یماریبنیاظھور گریدان کپزشیزودبه. ور شوندک
ان کودکر سال، ھ. ردندکدر سراسر جھان گزارش گریدیشھرھا، دنور و در کاگویش، ورکیوین
مـورد،  ۴، ۱۹۴۲بوستون در سال . شدندیممبتال یکوربه یماریبنیابه سبب یشتریبو شتریب

1 . Theodore Terry
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.ردکمورد، گزارش ۱۱، ۱۹۴۵مورد و در سال ۹، ۱۹۴۴مورد، در سال ۷، ۱۹۴۳در 

، ۱۹۵۱-۵۲یھـا سـال یطـ مـورد و در  ۱۲، ۱۹۴۱-۴۲ھای سالیطدر ورکیوینالتیادر 
گزارش یماریبنیااز یموردچیھ، ھامارستانیبیبعضدر . گزارش شدیماریبنیامورد ۳۰۰
.نشد

وعیشـ نند تا بتوانند از کشف کرا یماریبنیااپو بودند علت کدانشمندان، چھارده سال در ت
را معـروض مطالعـه قـرار    یمـار یبنیاان مبتال به کودک، چشم سنجانیینایب. نندکیریجلوگآن 

ھـا  ه چشـم آن کاز آن شیپرا، گریدیجانورانو ١ھاھا، اپوسومچشم بچه گربه، نیچنھم. دادند
ه کردند کرا مطالعه ییھااندامان، کودکیاطبا. قرار دادندشیآزماباشد، مورد افتهیامل کامالً تک

سب کو ناآشنا بیغریماریبنیارا در خصوص یاطالعاتھا از تفحص در آندادندیماحتمال 
بودند، چون بر این باور بودنـد  یماریبنیایھاکروبیمیوجوجست، در شناسانبیآس. نندک
ار کـ سخت مـورد توجـه قـرار گرفـت و اف    یماریبنیا. شودیمیماریبنیاآن سبب کروبیم

، رد و بـدل  یماریبنیاگون، در خصوص گونهیھاحوزهاز دانشمندان، از یریکثانیمدر یعال
.شد

کودکـ مانند پشتِ لنزِ ھر شـش  بریفاز بافت یاپردهیترتر کد: هیاولھای پیشرفتیبعض
ـ نامretrolental fibroplasiaرا یماریبنیااو . افتی–رد کشیآزماه او آنان را ک– ه بـه  کـ دی

شیپیجملگان کودکرد این کشف کیترتر کد. چشم استیلنزھاپشت یبریفلیتشکیمعنا
دیشاان کودکیکوره نظر بدھد کرد کرا رھنمون یوامر واقع نیاآمده بودند؛ ایدناز موعد به 

مشـاھدات  . زود در معرض تابش نور قرار گرفتـه باشـند  یلیخه آنان کعلت بوده است نیابه 
یمـار یبوعیشـ ه کاز آنشیپرفت ایدناز یترتر کد. این فرضیه را رد کردگریدان کپزشیبعد

او را دنبـال  یکارھاگریددانشمندان . نرفتنیبو از اقداماتش با درگذشت اکنیلردیپذخاتمه 
.ردند و ھر روز بر تعداد آنان افزوده شدک

دیشـا یمـار یبه سبب ک، نظر داد کاگویشدر دانشگاه یسنجیینایب، استاد ٢راسکنگتونیآرل
بـرد یپ، کاگویشاز دانشگاه زین٣نیبرتاکل. باشدگریدھای در بافتاییخونیھارگدر مغز، 

ویـ دابل. اسـت ژنیاکسـ از فقـدان  یحاکه کاست یوجھان بر کودکمانند در چشم بریفه رشد ک

کانگوروھااز رسته یجانوران. ١
2 . Arlington Krause
3 . Berta Klin
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بـه  کردنـد یمدر خصوص تولد نوزادان پژوھش یوقت، ٢نگالسیا. چو تئودور، ا١کوکیدایلو
پرسـش مطـرح   نیاسپس . در مغز استیزیرخونمسبب ژنیاکسه فقدان کدندیرسجهینتنیا

retrolental fibroplasiaیماریبدارد و مسبب ریتأثیخونھای یژن  بر رگاکسفقدانایآشد؛ 

ان زودرس اقـدام  کودکبه یاضافژنیاکسه دادن کرد کار کآشگریددانشمندان قاتیتحقاست؟ 
انگاشته تیاھمیبتیواقعنیااما . شودیمه بالفاصله پس از تولد به آن مبادرت کاست یعیشا

توانسـت یمـ بر حسب ظاھر ژنیاکسبیماری تأثیر داشت، فقدان نیار دژنیاکسشد، چون اگر 
.علت باشد

۱۹۵۰-۵۱یھاسالیطبه سرعت یماریبنیاعلت افتنیدر شرفتیپ. گریدھای پیشرفت
ژنیاکسبود در خصوص استفاده از یماریبنیاه مربوط به بروز کیمطالعات. وستیپبه حصول 

، ۱۹۵۱در . متحده گـزارش شـد  االتیاو ایاسترالسه، انگلستان، ھا در فرانبود و شرح ماوقع آن
ن کـ ، ممژنیاکسفقدان یجا، به ادیزیلیخژنیاکسه دادن ک، نظر داد سیپاراھل ٣مارسل النگ
در ملبـورن،  . موافق بـود یرأنیا، با ایاسترالدر یپزشک، ٤مبلکتیک. باشدیینایناباست علت 

و سـه مـورد بـه ایـن     سـت یبداده شـد  یاضـاف ژنیاکسکودکو سه ستیبو صدکیبه یوقت
یوقتـ مبـتال شـدند   یکوربه کودکاز پنجاه و ھشت کودکمبتال شدند، و فقط چھار یماریب

ه فقـط تعـداد   کرد کامر واقع توجه نیااو ھمچنین به . به مقدار متعادل به آنان داده شدژنیاکس
در ژنیاکسـ در آن جـا  رایـ ز، شـود یمافتیان در انگلستیماریبنیاان مبتال به کودکاز یاندک
.شودینمزودرس داده کودکھرگز به ادیزریمقاد

ھا او دریافت خرگوش. پی بردیگریددانشمند آلمانی به امر واقع مھم ٥نگیسیفر. رکب. اچ
به یاضافژنیاکسایآ. شوندیمخالص به سر برند، خفه ژنیاکسنده از کآطیمحچندی در یوقت

یھـا رگبـه  تواندیمیاضافژنیاکسایآ؟ کندیمصدمه وارد ھاهیریھابافتو یخونیھارگ
ند؟ کچشم صدمه وارد یھابافتو یخون

گـام شیپـ دانشـمندان  یھـا تیـ فعالھا، پرسشنیابه ییھاپاسخیافتن یبراوجو در جست
.مورد مطالعه قرار گرفت

1 . W.Lioyd Aycock
2 . Theodore H. Ingalls
3 . Marel Long
4 . Kate Cample
5 . H. Becker-Freyseng
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ه کـ یخونزیراریبسیھارگه کبرد یپ، ییایتالیایدانشمند، ١یورسارکاردویر، ۱۹۰۰در 

آن شیمعنـا نیا. کنندیمرشد امدهینایدنبه کودکچند ماه پس از رشد کنندیمهیتغذچشم را 
توانـد یمـ ، افتـه یامل کچشمش تیخونیھارگشیبم و که کزودرس کودکه چشم کاست 
.دینیببلطمه 

در آنـان رو بـه رشـد    یینـا ینابسـتان،  در منچسـتر انگل کودکستیب، ۱۹۵۱در . حّل مسئله
ان کـ ودکیمـداوا یبـرا ینـو ژنیاکسـ شروع به اسـتفاده از دسـتگاه   مارستانیبیوقتگذاشت، 
قائل شـد  تیمحدودژنیاکسدستگاه نیااستفاده از یبرامارستانیبنیابالفاصله . ردکزودرس 

انیـ ع. و گزارش نشـد دهیدretrolental fibroplasiaیماریباز یموردچیھو در دو سال بعد، 
ان کـ ودکغالبـاً  . شدیمان زودرس داده کودکه به کاست یاضافژنیاکسمربوط به یکوره کشد 

. بـود یمعمولاز محیط شیبسه مقدار ایدر آن محیط دو ژنیاکسه کگرفتندیمدر محیطی قرار 
بـه دقـت متـوازن    دیبایاضافژنیاکسه استفاده از کواقف بودند کیننون کھا اان و نرسکپزش

ه کـ ییفضـا سـاختن  . ه در آن دستگاه اسـت کباشد یطفلیازھاینباشد تا درخور و مناسب با 
مطالعـات  . بـود یینـا ینابسـبب  ادیـ زاریبسداشته باشد، به احتمال ژنیاکساز پنجاه درصد شیب
.ردکشوف کمیماریبنیارا مربوط به یشتریبامور واقع شتریب

ه چگونـه  کـ است یبارزریتصوان کودکییناینابیماریببیعجد مور. یعلمۀروش مطالع
کمشـتر یھـدف تا بـه  کنندیمیمساعکیتشرگریدکیو با زنندیمدانشمندان دست به عمل 

تعقل یمنطقوهیشدانشمندان از نیادینیببدیتوانیمدیرویمشیپگام به گام یوقت. ابندیدست 
ردن مسائل در اغلـب  کحل یبراروششان . ندیجویمسود یماریبنیاعلت و مھار افتنییبرا

یروشـ مرموز از یماریبنیادانشمندان در خصوص غلبه بر . داردیعلمموارد داللت به روش 
. ردکصیتلخیاساسۀآن را در پنج مرحلتوانیمه کبھره جستند 

.دھندیمصیتشخل خودشان را کدانشمندان ابتدا مسئله و مش. ۱
.آورندیمر واقع را گرد آنان امو. ۲
.زنندیمل حدس کرا در خصوص مشییھاهیفرضآنان . ۳
.زنندیمآزمون کرا به محشانیھاهیفرض. ۴
.کنندیمیریگجهینتسرانجام . ۵

از لیـ تطواجتنـاب از  یبرایولبه وجه مستوفا بسط داد، توانیمدام از موارد فوق را کھر

1 . Riccardo Versari
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,W.B.Herron and others)دھمیمارجاع یاصلرا به مأخذ و خوانندهگذرمیمھا در بسط آن

3-9).

افتیخواھد یفلسفۀصبغشتریبنییتب، بحث در خصوص یخیتاریھاگزارشنیاپس از 
ھا نظر خواھـد  رد و سپس نقادانه در آنکر خواھم کرا ذنییتبر شدم ابتدا انواع که متذکو چنان 

.شد
رد کـ یرویـ پیمتفـاوت یالگوھـا از تـوان یمـ ، Xیھادادهمجموعه ایدهیپدنییتبیبرا. ۱

(Hempel, و یتصـادف یادهیـ پدنظـر  یبـاد ه در کـ Xۀدیپدنییتبیبرامثال، یبرا(135-175
ریناپذاجتنابواقعاً X، وقوع نیمعیلیداله بنا به کمیدھنشان میتوانیم، دینمایمالوقوع نکمم

و گانـه یبیادهیـ پدمـا،  یمعرفتبا توجه به سوابق Xۀدیپداگر ای). ١یلیدلاییعقلمدل (است 
مـأنوس و آشـنا مشـابھت و    یھـا دهیـ پدو دهیـ پدآن انیـ متـا  میکوشـ یمـ ، دینمایمنامأنوس 

انیـ مخود را نسـبت بـه آن از   یشگفتحسّ اعجاب و قیطرو از این میکنبرقرار یشاوندیخو
ینـدھا یفرآاست و لـذا  Yیآشناۀدیپدبه هیبشXیناآشناۀدیپده کمیدھنشان یعنی، میبردار

و یشــاوندیخویبرقــراربــر یمبتنــمــدل (باشــدیمــYموجــد ینــدھایفرآمشــابه Xموجــد 
شـناخت  ایـ دهیـ پدآن ۀعبارتست از شـناخت علـل موجـد   Xۀدیپدنییتبزینگاه ). ٢مشابھت

مـدل  (سـازند یمـ مـرتبط  ) Xۀدیـ پدیعنی(معلول خاص نیاه علل مقدم را به کییسازوکارھا
از مقـدمات بـه   یامجموعـه را از Xۀدیـ پده کعبارتست از آنXۀدیپدنییتبھم یگاھ). ٣یعلّ

باشـد  یکلّقانون کیمقدمات شامل حداقل ۀه مجموعک، مشروط بر آنمیکناستنتاج یاسیقنحو 
). ٤یقانون–یاسیقمدل (است یضرورآن استنتاج یبراه ک

یمشـترک یصـور در سـاخت  تـوان یمالگوھا را نیا، غالب ینییتبیالگوھاتنوع رغمیعل
ـ ادر . اخـذ شـده اسـت   یقانون–یاسیقاز مدل یصورساخت نیا. ردکانیب ، نیـی تبمـدل،  نی

ـ چند قانون ایکیل است از کاستدالل متشنیامقدمات ۀاست و مجموعیاسیقیاستدالل یکلّ
ـ بامقـدمات  نیا). هیاولطیشرا(یزئجاتیواقعیبرخاز یحاکیشخصۀچند گزارایکیو  دی

توانیمرا یصورساخت نیا. دھندجهینتمورد نظر را یدهیپداز یحاکۀ، جملیاسیقبه نحو 

1 . Reason model
2 . Familiarity model
3 . Causal model
4 .deductive-nomological model
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: دادشینماریزبه صورت 

Liیکلّچند قانون ایکی

Ci) وقوع حادثهۀنیزمو طیشرااز یحاکچند عبارت ایکییعنی(هیاولطیشرا

دھدیمهجینتیاسیقبه نحو 
Eمیھستآن نییتبه درصدد کیادهیپداز یحاکعبارتِ 

حاتیتوضــخوانــدیمـ » مشـرب جمھــور «آن را نیــراه آلـن  کــنیـی تبنیــادر خصـوص  
–باید قـوانین کلـی را   نییتبیبرا، یویرأبر طبق . ارزدیمه به گفتن کداده است یگرروشن

عباراتی کـه حـاکی از شـرایط خـاص     با -بی ناظر به نظم طبیعت باشندکه ھمان فرضیات تجر
اند ھمراه کنـیم، تـا از آن دو بتـوانیم عبـاراتی را کـه حـاکی از پیامـدھای تجربـی         وقوع حادثه

به ایـن مثـال توجـه کنیـد؛ فـرض کنیـد اتومبیـل نـوی         . اند، به نحو منطقی استنتاج کنیمحادثه
خواھیـد بفھمیـد   مـی . بینیددر عقب آن فرورفتگی بزرگی میاید و یک روز صبح ناگھان خریده

ـ ابرای تبیـین  . این فرورفتگی چگونه در آنجا پیدا شده و علت آن چه بوده است حادثـه در  نی
ـ ادادهاز دوسـتانتان امانـت   یکـ یرا بـه  لیاتومبه کدیآوریمادیخود به یوارس و او آن را از دی

ـ ادر . استوفته کچراغ برق ریتعقب به شدت به  دایـ پحادثـه را  ریتفسـ ه شـما  کـ جاسـت  نی
عقـب  یفرورفتگـ جـه ینترو به عقب آن دوست، بودن مانع در راه، در عیسریرانندگ؛ دیاکرده
در آن یفرورفتگـ بروز هیماو دیکوبرا از پشت به چراغ برق لیاتومبه دوست ما کنیا. لیاتومب
سـخت  یجسـم اصابت ریتأثعبارت است از ه آن کاست یکلقانون کیبر یمبتن، خود دیگرد
ساخته نشده بود و در گریدماده سخت ایآھن و ایمانیسچراغ برق از ریتاگر . نرمیجسمبر 

ـ اتومببرخورد میتوانستینمگریددرست شده بود، کیپالستعوض از مواد نرم، مانند  را بـه  لی
برخـوردار  یکلـ آن قـانون  یبانیتپشـ از تیعلۀرابطنیا، چون میکنر کذیفرورفتگعلت ۀمنزل

). ۵۵-۱/۵۹،نیرا(شودینمو به آن مربوط ستین
دوم ۀو دستیکلّچند قانون ایکیاول ۀوجود دارد؛ دستایقضاسه دسته نییتبمدل نیادر 

را ایقضادو دسته نیا. دھندیموقوع حادثه را به دست ۀنیزمه کهیاولطیشرااز یحاکیایقضا
ـ نام٢خواهنییتبتبیین شود و دیبادارد که یاحادثهو دسته سوم داللت به نامندیم١گرنییتب دهی
).۵۹-۶۰، میک(شودیم

1 . Eplanans
2 . explanandum
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نییتبیاصلار کمدل، نیایمبناچون بر . گویندنیز می١ریفراگ، مدل قانون نییتبمدل نیابه 

در . »ردیـ گیمـ فـرا  «خواه را نییتبۀدیپد، عتیطبیکلنیقواناز یقانونه نشان دھد کاست نیا
).۵۲-۱/۵۳اشا،کا(استدالل درست است ۀجینتچرا ندیگویمنییتبنیاواقع مقدمات 

ـ اریـ فراگمدل قـانون  یمنطقاز توابع یکی.ینیبشیپو نییتبتالزم  و نیـی تبه کـ اسـت  نی
،یاسیقیاستداللجز ستینیزیچنییتبمییگویمیوقت. یکسان دارندیمنطقساختار ینیبشیپ
میبـدان را قبل از حدوث حادثه اسیقۀه ھر دو مقدمکنیاه به شرط کاست نیااش سادهۀجینت
، میکـ (میینمـا ینـ یبشیپو آن را میریگار کخواه به نییتبۀحادثینیبشیپیبراآن را میتوانیم

۶۷-۶۶.(
ـ اوّلطیشـرا و نیقـوان و نوع نییتبمورد یھادادهایھادهیپدرا بر حسب نوع ھانییتبامّا  هی

. بر دو نوع دانستتوانیماستنتاج، یبراالزم 
یاواقعـه ایـ ءیشـ نیـی تب، موضـوع  ھـا نییتبنوع نیادر . استیکیزیفیھانییتبنوع اوّل، 

وقـوع آن  یـی چراایـ ءیشـ تا رفتار آن میکوشیمحالت، نیادر . استروحیذریغو یکیزیف
.میکننییتبیمادّ–یعیطبھا و اوصاف و قابلیتھاروینیعنیواقعه را صرفاً بر حسب علل 

شـعور  ذییموجود، نییتب، موضوع ھانییتبنوع نیادر . استیشخصیھانییتبنوع دوّم، 
آن شـخص را بـر حسـب    یرفتارھاتا میکوشیمحالت، نیادر . استتیّنو صاحب غرض و 

.میکننییتبیواتیّناعتقادات و مقاصد و یعنیلیدال
:ته توجه داشتکبه دو ندیباخصوص نیادر 

مـورد  نیقـوان و نیـی تبمـورد  یھـا دهیـ پد، نـوع  نییتبدو نوع نیاه اگرچه در کاوّل آنۀتکن
یصـور از سـاخت  تواننـد یمـ نیـی تبدارند، ھر دو نـوع  یمھمھای تفاوتگریکدیاستفاده، با 

.نندکیرویپیواحد
شعور اسـت،  فاعل ذیکیاز قصد و غرض یناشه کیعیوقانِییتبه، در مقام کدوّم آنۀتکن

.ستندینالجمع لزوماً مانعهیشخصو یکیزیفنییتب
؟ستیچ» نییتبنیبھتر«مقصود از 

آن قـرائن بـه   نییتبافتنییبرا، شودیممواجه یخاصبا مجموعه قرائن Sه شخص کیوقت
و یمعرفتـ سـوابق  ۀبا مالحظوکندیمدارد مراجعه اریاخته در کھایی اعتقادات و تبیینۀنیگنج

. کنـد یمیتلقآن قرائن » نِییتبنیبھتر«و آن را ندیگزیبرمرا ینییتبانیماز آن شیخویاعتقاد

1 . Covering law
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دارد، اریـ اختقتـل در  کیـ ه در خصـوص  کیقرائنمجموعه ۀارآگاه با مالحظککیمثال، یبرا
ـ . دانـد یمآن قرائن نییبتنیبھتررا یرأنیاه کقاتل است، چرا Aه شخص کردیگیمجهینت ای

جـه ینتو میشـو یمـ بـرف روبـرو   یروبـر  ییردّپـا با یزمستانصبح کیه ما در کدیکنفرض 
ـ اه کـ رده است، چـرا  کاز آن محل عبور یکسه کمیریگیم آن ردّ پـا  نیـی تبنیبھتـر را یرأنی
ھا و دادهیامبنخود و بر یاعتقادو یمعرفتسوابق ۀمجموعۀبا مالحظsپس شخص . میدانیم

اریـ اختآن قرائن در یبراه کیبیرقیھانییتبمجموعه انیمه از کردیگیمجهینتربط، قرائن ذی
نیبھتـر استنتاج «را ندیفرآنیا. کندیماریاختاست و لذا آن را نییتبنیبھتر، Eنییتبدارد، مثالً 

مجموعـه  . ۱: وجـود دارد یاصـل چند جـزء  » نییتبنیبھتراستنتاج «ندیفرآدر . نامندیم» ١نییتب
اریـ اخته در کـ بیرقیھانییتباز یامجموعه. ۲؛ میھستآن نییتبه درصدد کییھادادهقرائن و 

ه مقبـول  کـ ییھـا دادهو اعتقـادات و  ھـا هیـ نظرمجموعـه  یعنـ یمـا،  یمعرفتـ سوابق . ۳؛ میدار
) ۳و ۱جزء (یمعرفتسوابق قرائن و یمبناه بر کییاستقرااستنتاج ندیفرآینوع. ۴؛ میشماریم

» نیـی تبنیبھتـر «تحـت عنـوان   بیـ رقیھـا نیـی تبمجموعـه  انیماز نییتبکینشیگزما را به 
.زدیانگیبرم

نیـی تب«کیـ ، در واقـع  میکنیماریاخت» نییتبنیبھتر«ه آنچه ما به عنوان کتوجه داشت دیبا
» ٢نکـ ممنیـی تب«. دینمایمنیتربھه از نظر ما کن است کممیھانییتبمجموعه انیماز » نکمم
به اتفـاق  بیقرتیاکثرم با کدست ایربط مشاھدات و قرائن ذیعیجماوالً با : هکاست ینییتب

یھـا نیـی تب«. ن باشـد کو لذا منطقاً ممیدرونخود فاقد تناقض اًیثانھا منطقاً سازگار باشد و آن
ه مشـاھده در آن انجـام   کـ یجھـان یعنی، ٣نکجھان ممکیرا در دهیپد، آن دهیپدکی» نکمم
یممکنـ جھـان  چیھـ ه ناظر به ک» متضمن تناقضیھانییتب«، بر خالف کنندیمنییتب، ردیپذیم
اگـر شـرط   . ھای ممکنندجھانعیجمه ناظر به ک» منطقاً ضرورییھانییتب«و بر خالف ستندین

ـ ادر ، نیبنـابرا . میرسـ یم» ٤یقیحقنییتب«کیبه مییفزایبصدق را به آن  بحـث، مقصـود از   نی
از » نیـی تبنیبھتر«یعنین است، کممنییتبنیبھتر، ستینیقیحقنییتبنیبھتر، »نییتبنیبھتر«
.شودیمدهیبرگز» نکممیھانییتب«مجموعه انیم

ه در کـ یممکنـ یھـا نییتبفراخ است و چه بسا در مجموعه اریبس» نکممیھانییتب«رهیدا

1 . Inference to the best explanation
2 . potential explanation
3 . Possible word
4 . actual explanation
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پا افتاده وجود داشـته  شیپایفیسخن اما کممیھانییتبیریثکاست، شمار Sشخص اریاخت

ـ فاقد تناقض یعنین باشد کممینییتبه کن است کامالً ممک. باشد و متناسـب بـا قـرائن    یدرون
یدیـ جددیـ ق» نکـ ممیھانییتب«به دیبا، نیبنابرا. باشدزینمھم و مبتذل ریغربط باشد، اما ذی

انیـ مدیبامنظور نخست نیایبرا. بمانندرونیبنشیگزرهیدااز موارد نامطلوبنیاتا مییفزایب
:میشوقائل زیتمانییتبدو نوع 

ـ ییتب، نییتبنیترمحتمل. است١نییتبنیترمحتملنوع اول،  دییـ تأثر که از حـدا کـ اسـت  ین
یاصـل ، مسـئله  نیـی تبنـوع  نیادر . مستند و موجه استیادیزقرائن برخوردار است و تا حد 

.است» صدق«
ـ ییتب، نیـی تبنیتـر توجـه جالـب  . است٢نییتبنیترتوجهنوع دوم، جالب  ه در کـ اسـت  ین

ـ ادر . آوردیمـ فراھم دهیپدن را از آن کفھم ممنیبھترصورت صحت  » فھـم «، نیـی تبنـوع  نی
.داردیاساستیاھم

. و بـالعکس سـت یننیـی تبنیتـر توجهلزوماً جالب نییتبنیترمحتمله کتوجه داشت دیبا
ھـم محتمـل   ریپـذ دسترسقرائن موجود و یمبنابر Pهیفرضه کن است کامالً ممکمثال، یراب

نامحتمـل  هیفرضھا آن ه به موجب آنکدر کار آیند یدیجدباشد و ھم جالب توجه، اما قرائن 
ـ ابمانـد نمونـه بـارز    یبـاق جالـب توجـه   هیـ اولقرائن نییتبشود اما ھمچنان در مقام  نـوع  نی

ـ ا، نیبنـابرا . استیوتونینکیزیفیکلبه طور ای، وتونینیعمومجاذبه یورتئ، ھاهیفرض دو نی
.ستندینلزوماً بر ھم منطبق » جالب توجه بودن«و » محتمل بودن«یعنیوصف 

ن جالب توجـه  کممیھانییتببه سراغ مجموعه دیبا» نکممنییتبنیبھتر«نشیگزدر مقام 
یھـا نشانه، اما میباشنییتبنیترمحتملیپه در کاست آنیمعرفتییگراواقعالبته شرط . رفت

ن جالب توجه کممیھانییتبدر مجموعه Sه شخص کیوقت؟ در واقع ستیچ» محتمل بودن«
از یانشـانه » جالب توجـه بـودن  «ه ککندیم، فرض دیآیبرمن کممنییتبنیبھتریجستجوبه 

یمبتنیواقدام ییگودر واقع، . دیآست خالف آن به دیانهیقره کاست مگر آن» محتمل بودن«
ربـط  ذیدهیـ پدن را از کـ فھـم مم نیترقیعمه کنییتبنیترتوجهه جالب کفرض است نیابر 

کیـ » جالب توجه بودن«نییتبنیبھترییگو. داردزیناحتمال صدق را نیشتریب، آوردیمفراھم 
» جالب توجه بـودن «البته . شوده خالفش اثبات ک، محتمل الصدق دانستن آن است مگر آننییتب

1 . likeliest explanation
2 . loveliest explanation
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، یبخشـ ، ثمـر  یبخشـ وحـدت ، یسادگ، ینظرقیدقاتیرعارینظییھانشانهخود به اعتبار زین

.استیابیارزو ییشناساھا، قابل آنرینظاو باشناسانهیزفیظراوجود 
:دو گام مھم برداشته شوددیبا» نکممنییتبنیبھتر«به افتنیدست یبراه، کحاصل آن

ن جالـب توجـه را   کـ ممیھـا نیـی تبن، کـ ممیھـا نییتبمجموعه انیمام نخست، در در گ
ھـا را  آننیبھتـر ن جالـب توجـه،   کممیھانییتبمجموعه انیم، و در گام دوم، در مینیگزیبرم
.میکنیماریاخت

بـه  تـوان یمـ را » نکـ ممنییتبنیبھتر«یھایژگیوترین از مھمیبرخمطابق آنچه گذشت، 
:رشمردبریزقرار 
ـ ی، آوردیدرمـ یکلـ انتظـام  کیربط را تحت مجموعه قرائن ذینییتبنیا. ۱ بـه مـدد   یعن

خصلت نظم (کندیممرتبط گریکدیو با بخشندیممجموعه قرائن را نظم یکلنیقوانقواعد و 
).یبخش

ـ ، میشـو یمـ ھا مواجه ه با آنکرا یعیوقاھا و دادهشیشاپیپتواندیمنییتبنیا. ۲ ینـ یبشیپ
واقـع نخواھنـد شـد، روبـرو     نییتبم آن که به حکھم ییھادادهو عیوقا، با گریدیسواز . ندک

، رخ خواھنـد داد، و ھـم   دھدیمم به وقوعشان کحنییتبه آن کیعیوقاھم یعنی. شدمینخواھ
ینـ یبشیپـ خصـلت  . (واقع نخواھنـد شـد  دھدیمم به عدم وقوعشان کحنییتبه آن کیعیوقا

).یکنندگ
نیـی تبه کـ آنیعنیشیمعنانیترسادهدر » یسادگ«. ساده استیصوربه لحاظ نییتبنیا. ۳

).یسادگخصلت (را دارد گریکدیاصول موضوعه مستقل از نیکمترمورد نظر 
.امالً متناسب استکما یمعرفتبا سوابق نییتبنیا. ۴
. وق را واجـد باشـد  چھارگانـه فـ  طیشـرا ه کـ ھم وجود ندارد یلیبدو بیرقنییتبچیھ. ۵

ـ ییتب، ریپذدسترسبیرقیھانییتبعیجمانیم، در »نکممنییتبنیبھتر« ه شـروط  کـ اسـت  ین
).۱۰۶-۱/۱۱۲، ینراق(رده استکاحراز نیریساچھارگانه فوق را بھتر از 

.میینمایبررسنقادانه کردیرورا با نییتبگون ه انواع گونهکاست دهیرسزمان آن در نکیا

تبیینھایظریهنانواع 
یفلسـف یھاهینظر، در وندندیپیمروزمره به حصول یزندگدر ھانییتباز یمتعدداگرچه انواع 
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معطوف بـه  ١یفلسفنامه ز در دانشکانون تمرک. پرداخته شده استیعلمنییتب، عمدتاً به نییتب

-یاسـ یقبر مدل مشتمل بود نییتبنحوه نیابود و نییتبھمپل در خصوص ریفراگقانون هینظر
زیـ نردنـد و  کضـاح یاآن را ) ۱۹۴۸(میھاه ھمپل و اپن ک، آن گونه [D-N]به اختصار ٢یقانون

رد کـ ه ھمپل آن را مطـرح  ک، آن گونه [T-S]به اختصار ٣یآمار-ییاستقرامشتمل بود بر مدل 
ارتقـا  ۱۹۷۰و ۱۹۶۰یھـا دھهدر شتریب» سکارتدنشیب«مدل به مدل نیاسزاوار بود ). ۱۹۶۲(
.ابدی

در ادیـ زو بعـداً، بـا تـأخیر    افـت یدر جسـتار ھمپـل، دسـت    یقطعـ یانیب، به کردیرونیا
وارد D-Nه به مـدل  کیاعتراضاتاز یاریبسدر آن جا ھمپل به . شدادیاز آن یفلسفنامه دانش

بار مدل نینخستیبرابه دست داد و T-Sاز مدل ترشرفتهیپاریبسیتیرواشده بود، پاسخ داد و 
یبـرا یمھممتیعزمقاله، نقطه نیا. ردکو مطرح یمعرفرا [D-S]به اختصار ٤یآمار-یاسیق

.در حدود سه دھه بوده استنییتبمباحث 
)یرسم(س کارتدنشیب

نیـ او شـوند یمـ میتقسـ بـه چھـار دسـته    یعلمیقیحقیھانییتب، ھمه نشیبنیابر وفق 
امـر واقـع بـه    (شـوند  نییتبه قرار است کاست ییھادهیپدبر انواعیمبتنچھارگانه یبندمیتقس

یبرا(اند شدهمیترسریزه در جدول نشان داده شده در کیسانو رتیسبه ) یکلیقانونکمک
,Nagelبه دیبنگراطالع بیشتر  20-26.(

در یکلـ یقـانون بـه  نییتباست و ھر یحیصحییاستقرااییاسیق، منطقاً استدالل نییتبھر 
ـ ییتبه کـ استحقاق دارد شودیمیمعرفریزه در جدول کنییتبدارد؛ لذا ھر ازینماتش مقد از ین

سـال  ۳۲/۱۲یطدر tritiumیھااتمھمه «قانون نیااز باب نمونه، مثل . باشدریفراگنوع قانون 
ه اگـر  کـ درست بـه ھمـان گونـه    . tritiumیھااتمبه ھمه شودیماطالق نیاو » پاشندیمفرو 
نیـی تبD-Sمدل . شودیمسبز اطالق اھانیگبه ھمه » لندیکلروفیداراسبز اھانیگھمه «ییم بگو
ه کـ اسـت  ییھـا نیـی تبدوم مشتمل بر نییتبه کبه جھت آن . استD-Nمتفاوت با مدل یاندک

از یکلـ یھـا قـانون ننده کنییتب، ھانییتبنیاھر دو نوع . اندیکلیھاقانونبر یمبتنھا خود آن
ه قرار ک-قانوننیاایآه کاست نیاتفاوت گانهی؛ اندیکلیھاقانوناستنتاج از ایاسیقذر رھگ

1 . Encyclopedia of philosophy
2 . deductive- nomological
3 . inductive- statistical
4 . deductive- statistical
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بـه  یکلیھاقانوناز توانینمرا یآمارقانون چیھ، چون یکلایاست یآمار-شودنییتباست 

در یآمارقانون کیم متضمن کدست D-Sنییتبه ھر کنظر نیارد، خاصه از کاستنتاج ییتنھا
.مقدماتش استانیم

شوندنییتبه قرار است کییھادهیپدانواع 

یکلقانون امر واقع خاص
یقانون-یاسیقیقانون-یاسیقیکلقانون 
یآمار-یاسیقیآمار-ییاستقرایآمارقانون 

ـ به دست دھند، یقیدقحیتوضD-Nنییتبدر باب دندیکوشمیھااپنھمپل و  مجبـور  یول
تـاب  کآنـان در  . ننـد کیایکاسـت ایاعتراف به نقصان یکلنیقوانیھانییتبشدند در خصوص 

Halpel)خودشان  &Oppen heim, پلـر  کیاارهیست کحرنیقوانردند اقتباس کخاطرنشان (33
ن اقتبـاس  کاست، لیلیاصو یقیحقننده کنییتبارزش یداراوتنینت کگرانش و حرنیقواناز 

یسـتگ یشاچیھمعتبر است یاسیقارا که آشکلیبوپلر با قانون کنیقوانقیتلفپلر از کیھاقانون
یھـا میتعمـ یھـا نیـی تبزییـ تمیبـرا را یمصرحضابطه چیھتوانندینمھا آن. نداردیگرنییتب

ـ نD-Sمـدل  ریـ گدامـن کمرض مھلـ نیا. فاقد ارزش، به دست دھندیھانییتبارزشمند از  زی
.ھست
بـه آن  ) ۱۹۶۵ھمپـل،  (رده، درمان نشـده اسـت و در   کمتر جلب توجه ککمرض مھلنیا

سـتون اول  یھانییتب. ن استکافهیسانییتببر ھر دو یواحد، ابر نیبنابرا. پرداخته نشده است
یاسـتدالل نییتب، یآماراییاسیقدر ھر دو مورد، . اندیخاصیدادھایروایامور واقع یھانییتب

به موجب امور نییتبنیارودیمشود و انتظار نییتبه قرار است کیدادیروفھم آن یبرااست 
.استگرنییتبواقع 
، میبـود را دارا یگـر نیـی تبیھاواقعزود امر یکافه اگر ما به قدر کآن است یمعنابه نیا
ـ ا، مشـروط بـه   D-Nدر خصوص . میکنینیبشیپرا خواهنییتبدادیروتوانست میخواھ ه کـ نی
-T؛ در خصوص میکنینیبشیپیاسیقنیقیمزبور را با دادیروانست تومیخواھگر باشند، تبیین

S شودیمینیبشیپباال ییاستقرابا احتمال دادیرونیاباشند، گرنییتبه کنیا، مشروط به.
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یآمار/ یاحتمالنییتب
مـدل، فقـط   نیابر وفق . ردندکانتقاد نییتبT-Sسخت از مدل ٢سامونیوزلو ١یجفرچاردیر

از دانـش  یامجموعـه ایـ احتمال باال نسـبت بـه دسـته    یداراه کشود نییتبتواندیمیددایرو
یگـاھ گـاه ھستند نییپااحتماالت یداراه کییدادھایروه کرد کاحتجاج یجفر. باشدیانهیزم
آوردن آن دیـ پده موجـب  کـ ٣یشانسـ ایـ ییآزمـا بخـت  یکارھـا بر حسب سـاز و  توانندیم

کیـ اگـر در  . نـدارد نییتباحتمال ھیچ تأثیری بر ارزش زانیم. شوندنییتب، شوندیماحتماالت 
نامحتمل است، با وصـف  ) ۱۰۲۴/۱(، دیایبریشه متوازن و معتدل، کمسابقه با س، در ییتادهدور 

یآماریھانییتبصورت، نیادر . استیشانسیندیفراجهینته آن، کامالً قابل فھم است کنیا
را با احتمـال بـاال موجـب    جشانینتاه کندارند ییاستقرایھااستداللبهازینیجزئیدادھایرو

مفتاح نیاتا احتمال باال و شودیممربوط یآمارردن به ربط ک، احتجاج ترحیصحانیببه . شوند
را پیشـنھاد  ٤یآمارآن ربط یجارا مردود دانست و به T-Sسامون مدل . استیآماریھانییتب
روان یھـا درمانیواست؛ یشناختروان یایماریبمبتال به تیاسمیماره کدیکنفرض . ردک

فـرض  نیچنـ ھـم  . استافتهیبازاست و سالمت خود را دهیگذرانرا از سر یاگستردهیدرمان
.درصد است۹۰ییھادرمانسالمت به موجب چنان یابیبازه احتمال کدیکن

عالئـم و  یخـود اھش خـود بـه   کـ اگر ؟ کندیمنییتبسالمتش را یابیبازیدرمانروان ایآ
درمان ھیچ تأثیری بر بخـت  رایزاست، ریخدرصد باشد، پاسخ پرسش ۹۰زینیماریبعوارض 
ـ ییتبمقوم کنیلاست، و T-Sمثال در خور مدل نیا. سالمت نداردیابیبازو اقبال  و یقـ یحقین

سـالمتش بـا   یابیبازنرخ مبتال شده بود و یگریدمتفاوت و یماریباما اگر او به . ستینلیاص
درصـد  ۱اشیمـار یبیخـود اھش عالئم و عوارض خود بـه  کدرصد بود و ۴۰یدرمانروان 

ه احتمـال آن بـاال   کـ ند، ھر چنـد  کنییتبسالمتش را یابیبازخواھد توانست یدرمانبود، روان 
چیھمت سالیابیبازاست؛ احتمال باال در شانس یآمارربط یدرمانمورد، روان نیادر . ستین

یبـرا ه احتمـال بـاال   کاند ھا نشان دھندهمثالنیا. آوردینمرا به وجود یامالحظهتفاوت قاب 
، ستیناستدالل ینوعیآمارنییتب، S-Rبر وفق مدل . یکافمعقول نه الزمند نه یآماریھانییتب
.شودنییبته قرار است کاست یرخدادربط به از عوامل ذییتجمع، ترحیصحانیبه، به کبل

1 . Richard Jeffrey
2 . Wesley Salmon
3 . Stochastic
4 . Statistical relevance
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برگیکیا. یھنررد، کخاطر نشان T-Sنییتبرا در خصوص ١یربطیبسامون مسئله یوقت

ـ نD-Nنییتبل در باب کمشنیھمه کرد کابراز نظر ٢لیجون ارا کآشـ نیـی تب. دیـ آیمـ دیـ پدزی
یھـا قـرص ه زنـش  کـ جونز به سبب آن ؛ جان کندیمفراھم D-Nیبرارا ییالگو، ریزناموجه 

و ھر کندیمزنش احتراز شدن، از حامله کندیمرا به طور منظم مصرف یحاملگاز یریگشیپ
منع خواھد شـد؛  یباردار، از ردیگیمزنش یبرارا بارداریضد یداروه به طور منظم کیمرد

ھـر چنـد   .سست دارندییربنایزدر ستون اول، نییتبیالگو، ھر دو یربطیبمسئله لیدللذا به 
از رونـق افتـاد و   ۱۹۷۰دھـه  لیاواحفظ شد، در یمدتیبرایرسم/ سکتدوارنشیبتیعموم

ـ ب؛ وسـتند یپآن، به حصـول  نانیجانشعمده، چون کردیروسه . ان آن متزلزل شدکار ـ نشی / یعلّ
.عمل باورانهنشیبو یگانگینشیب، یکیمکان

تیعلو نییتب
اسـتناد  ایر کصرفاً عبارت از ذیرخداداز ینییتبه به دست دادن کر شد کمتذ٣ونیاسکرکلیما
نشیـ به در کـ بـا آن  . ماستیشھودھاچون و چرا بر وفق مراد یبنیاردن به علتش است و ک

ینقشـ ه کـ ھا ، عمداً از اجازت دادن به آنشودینمینفیعلّیھانسبتس ھمپل وجود کارتدو
.آوردیمداشته باشند، ممانعت به عمل نییتبدر 

ـ اه کـ یلسـوفان یفاز یاریبسـ عمده لیدل، دشویمبه قوت گمان زده  قیتصـد را نشیـ بنی
کیـ م کـ دارند دسـت  یدعوه کیلسوفانیف. استتیعلاز ومیھ، سراسر مستند به نقد کنندیم
ـ . رنـد یگیمـ شیپـ متفاوت را در یمش، دو اندیعلّیھانییتبمجموعه عمده از ریز دسـته  کی

ـ یھـا نسـبت ه کـ ورند بانیابر ٤تیرایالرو ونیاسکرکلیماشامل  یھـا دادهاز جملـه  یعلّ
، پـل  ٥فتـزر مـز یجشـامل  گـر یددسته . نداردیلیتحلچیھبه ازینتیعله کاند و معتقدند تجربه
ـ ا. را بـه دسـت دھنـد   یمقنعـ یھـا لیـ تحلدندیکوش، گریدیھایلیخو سامون و ٦زیھامفر نی
.زندیمتماگریکدیاز یبارزپیشنھادی، به طور حاتیتوض

1 . irrelevance
2 . Henry E.Kkyburg, Jr
3 . Michael Scriven
4 . Larry Wright
5 . James Fetzer
6 . Paul Homphrys
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از بـاب نمونـه،   . داردنیـی تبدر تیـ علبـه  ازیـ نداللت بـه  زینS-Rدر خصوص مدل تأمل

گریدسرخکند و قبل از عوارض یماریبمقارن با کنواختیبر روی گونه به طور ١ییھاجوش
ـ ا. شـوند یمظاھر یماریبآن  نیـی تبرا کسـرخ یمـار یبرخـداد  Koplikیھـا دانـه ظھـور  نی
اًیـ قوھـا  اما آن. اندیماریبنیایھانشانهھا فقط ؛ آنستندینیماریبھا علت آن آنرایز، کنندینم

نیـی تبیبرایآماره ربط کمثال نشان دھنده است نیا. دارندفیتضاکسرخیماریببا رخداد 
.ه مھم استکاست یزیچھمان یعلّاست؛ ربط یناکافیعلم

یعلّنییتبو یآمارنییتبه کمیباشداشته ادیبه دیبانییتبدر تیعلردن از نقش کدر بحث 
احتمـال انگارانـه را رسـماً اعـالم     تیـ علیھـا هینظرسندگانینواز یشمار؛ ستندینالجمع مانعه

.استوستهینپبه حصول یاجماعچیھدرست است، لیتحلدام که کباره نیادر . ٢ردندک

یگانگیو نییتب
ت و کـ سه قانون سـاده حر . علم استخیتارو ھوش ربا در ریگچشمیدستاوردیوتنینبیترک

ـ ااسـت و از  یگـانگ ییبـرا قانون گرانش بسنده کی یدارھایـ پداز یھنگفتـ تعـداد  یرونی
، اجسام رد حـال فـرود، جـزر و مـدھا و     یاارهیسات کاز جمله، حر-کندیمنییتبگون را گونه
یکلـ یاصـل یاعـال و مثل گرانینمامورد نیا٣دمنیفرکلیمابر وفق نظر . داردنبالهیھاستاره
از یانـدک شـمار  لیذگون را در گونهیدارھایپدمیتوانسته کافتیشیافزایوقتفھم ما . است

.میبگنجانیادیبنمفروضات 
پیـ لیف). Salmon,1989بنگرید به (دارد یکاستدمنیفریفنه گزارش کاثبات و مدلل شد 

به دست داد یگانگیکردیرومتفاوت از یتیروااست، بعداً دمنیفرهینظرھر چند منتقد ٤چریک
ھـا  و آنوندنـد یپبـه حصـول   یعلمـ یھـا قانونتا شوندیمھا اقامه ه در آن انواع استداللکداد 

.اندیگانگیلیوساو یابزارھا

نییتبعمل باورانه و نشیب
اگرچـه . شـود یمـ زبـان، مطالعـه   یکاربردھـا بـا  افتـه یوندیپیمتنعمل باورانه، عمل نشیبدر 

1 . Koplik
2 .Patrick Suppes, 1970 ،Fetzer, 1981 ،Salmon, 1984 ،Humphreys, 1989 و Ellery Eells, 1991.
3 . Michael Friedman, 1974
4 . Philip Kitcher, 1889
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دھنـد یمصیتشخیجملگیگانگینشیبو یکیمکان/ یعلّکردیروس، کارتدوهینظرھواداران 

ماننـد  ینـ یعبـر چنـان عوامـل    شانیاانون توجه کدارند، یبافتار/ یمتنیھایژگیوھانییتبآن 
ـ یھـا نسبت، عتیطبیھاقانون ه در کـ یلسـوفان یف. ز اسـت کـ متمریمنطقـ و اسـتلزامات  یعلّ

ماننـد عالئـق و   یوجـوھ ه آن، کـ اند، بر آنند ردهکبحث نییتب١ھاییشیاندخصوص مصلحت
. ھا ھستندو ارائه دھنده آنھانییتبیجوه در جست و کاست یمردمانیانهیزمدانش 
بـود،  ۱۹۶۰خطه در دھه نیاننده در کپیشتاز و رھنمون شیھاپژوھش٢بروم برگرنیلویس

بـر وفـق   . رده اسـت ک۱۹۸۰در دھه ٣ا بس ون فراسنموضوع رنیابه شتریبالتفات بس یول
ـ بنگر(چـرا دار اسـت   یھـا پرسـش بـه  ییھـا پاسـخ ھـا نییتب، یونظر  ، )۶-۱/۷، تـل یلبـه  دی

ھـا فرضشیپنیاھستند؛ اگر ییھافرضشیپیداراو شوندیمه در متون مطرح کییھاپرسش
٤چـرا دار یپرسش. ابطال شونددیباه کنند پاسخ داده نخواھند شد، بلکھا را محقق نپرسشنیا

دزد مشـھور  Willie Suttonازیوقتو نسبت ربط ٥نیمبتایاطبقهموضوع، کیسه جنبه دارد؛ 
ه پـول اون جـا   کـ علت نیابه : ، در پاسخ به خبرنگار گفتیزدرا کشد چرا باندهیپرسکبان

ـ  «(شود نییتبدیباه کامر واقع است نیاپرسش نیاپس موضوع ! بود ـ ا). »یزدرا کتـو بان نی
متفـاوت  نیمبتـا مورد دو طبقه نیادر رایزدارد، یکژتابشد، حیتصره به آن کپرسش، آن طور 
پاسـخ سـاتن متضـمن    ). دزد بانک بودن، دکتر بودن، لوله کـش بـودن و غیـره   (در میان است، 

ه جنبـه  کـ یقشن... بودن، دزد خانه بودن، یفروشمشروب یھامغازهای متباین است، دزد طبقه
یزشـ یانگریتفسنسبت ربط در باب ھر دو . بودن آن استزیآمابھامدر پاسخش دارد، کمضح
ییتوانـا بـه مـا   شـانه یاندمصلحت صیخصاه التفات به ککندیمیدعوبس ون فراسن . است

نتوانسته یوه کمنتقدان او بر آنند . میکناجتناب میمفاھدر خصوص یسنتالت کاز مشدھدیم
ه انجـام آن  کـ نیااست و گرنییتبمقوم نسبت ربط یزیچند چه کمشخص یکافبه قدر است

ـ اه بـا  کیکسان. استیمشکالتمتضمن چه  انون توجھشـان  کـ شـدند  یارویـ روالت کمشـ نی
ھـای  اندیشـی ه پژوھش در باب مصلحتکستینیدیترد. بودنییتبیمتنریغز بر وجوه کمتمر

اجتنـاب  نیـی تببسـنده  هیـ نظریبـرا ینـ یععوامـل  رسـد یمن به نظرکگر است، لروشننییتب

1 . Pragmatics
2 . Sylvain Bromberger
3 . Bas van Frassen
4 . Why- question
5 . Contrast class
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,Salmon(رندیناپذ 165-167.(

نییتبگرایی و تجربه
کننـد یممانقیتشوھا ه ھمه آنکاست ییھاهینظرخانواده یاعضااز یکیدر واقع ییگراتجربه

ـ ااز داردیمـ و بازمان میآوراعتقادمان گرد یبرایشواھده کنیابه  محـدوده  یوراه درکـ نی
. شـود یمـ یناشاز تجربه زیچاست؛ ھمه نیاییگراتجربهدهیچک. میشیندیبمیداره کیشواھد

ه با استفاده از حواس کیاتجربه، کندیمدیتاکاز تجربه یخاصبر نوع ییگراتجربهقتیحقدر 
ه در کـ اسـت  یاتجربـه ھمـان نـوع   نیا. میآوریمبه دست شیخورامونیپخود درباره جھان 

بـا  قیـ دقیکارآگـاھ ه کیاطالعاتدر ایشودیمدایپیعلمیھاهینظریبرایشگاھیآزماشواھد 
یلـ یدلداشـتن  یبـرا شودیمگفته ییگراتجربهدر . بردیمیپیمجرمتیھوھا به استفاده از آن

دیزبپردایمشاھداتو به دیبرار کحواس خود را به دیبایزیچمناسب به منظور معتقد شدن به 
).۲۹۴-۲۹۸مورتون، . (آن چیز باشندیبرایقطعه شواھد ک

قلمـرو حصـول   نیـ ادر یعنـ ی. مالزمت داردیقطعان شناخت کبا امنیقیدر قلمرو تجربه 
ناظر به جھـان خـارج بـه طـور     یعلمیھاگزارهاز یاپارهم که دست کدر گرو آن است نیقی

رد؟ کرا به طور قطع معلوم یعلمیھاگزارهصدق توانیمایآاما . قطع صادق باشند
حصـول چنـان   گریکـد یھـا بـا   ه جمع آنکسه اصل مھم وجود دارد ییگراتجربهدر سنت 

شـوند، در قلمـرو   قیتصدسه اصل توأماً نیا، اگر گریدانیببه . سازدیمن کرا ناممییھاگزاره
,Watkins(افتینخواھد ینیعییمبنا» نیقی«تجربه  ؛رندیزصل به قرار سه انیا). 3-119

ھـا  آنینفیعنیھستند، یبیترککنندیمتیحکاه از جھان خارج کیاحکاماصل اول؛ تمام 
یمنطقاز لحاظ یعنیاز جھان خارج ھستند یحاکیبیترکام کو تمام احستینمستلزم تناقض 

ام کـ اح، بر خـالف گریدانیببه . اندیحسارتسامات ایھا در وصف تجربهگریدام کقائم به اح
از یحـاک نیشیپیبیترکم کحچیھ، نیبنابرا، ستندینیحس، مستقل از تجربه وارتسامات نیشیپ

.جھان خارج وجود ندارد
خـود علـم   یشخصـ ، باورھـا و احساسـات   یحسـ اصل دوم؛ شخص فقط بـه ارتسـامات   

ق در اتـا یزیـ م«ه کـ گزاره نیا، چه بسا شخص نسبت به گریدانیببه . داردیقطعو واسطهیب
را در یزیـ مه کـ رسدیمبه نظرم «ه کگزاره نیانسبت به تواندینمند، اما کدیترد» وجود دارد

و کنـد یمـ تیـ حکایویشخصـ گزاره دوم از ارتسـامات  رایز. ورزددیترد» نمیبیماتاق نیا
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جھـان  یقطع، شناخت گریدیسواز . داردواسطهیبارتسامات علم لیقبنیاشخص نسبت به 

ناظر به جھـان  ینحوه اوالً، به کیایقطعانیبنتنھا . حاصل شودیقطعیھاانیبنیبنامبر دیبا
دایـ پواسطهیبنسبت به صدق آن علم توانندیمھا ، انساناًیثاناست و یبیترکیعنیخارج است 

، بـه  نیبنابرا. خودشان استیشخص، باورھا و احساسات یحسام ناظر به ارتسامات کنند، احک
. باشـند یشخصـ یمبـاد نیھمـ یخارجعلم ما به جھان یبراه تنھا مبدأ استوار کسدریمنظر 

جـه ینتیشخصـ ارتسامات حسـی  لیقبنیااز تینھادر دیباجھان خارج یواقعشناخت یعنی
.شود

از تـوان ینمـ ھرگـز  یعنـ یاسـت،  یاسـ یقاصل سوم؛ تنھـا نـوع اسـتنتاج معتبـر، اسـتنتاج      
ـ بامنطقاً معتبر، لزوماً یشخصو یجزئیھاگزارهاز یامجموعه ال مختلـف اسـتنتاج   کاز اشـ دی

.بھره جستیاسیق
سه اصل؛نیابا مالحظه نکیا

.و لذا ناظر به جھان خارج استیعلمیاگزارهhه کمیکنیماوالً، فرض 
.استیشخصیحساز ارتسامات یحاکیاگزارهeه کمیکنیم، فرض اًیثان

ایـ ه از گـزاره  کـ معتبـر اسـت   یصـورت در hهیفرضایوم، گزاره ثالثاً، مطابق اصل دوم و س
.منطقاً استنتاج شودeیعنیشخص یحساز ارتسامات یحاکیامقدمه

از جھـان خـارج   یحـاک hو کنـد یمتیحکایشخصصرفاً از ارتسامات eرابعاً، اما گزاره 
.استeاز شتریبhمضمون یعنیاست، 

از مقـدمات خـود داشـته    شیبـ یمضمونتواندینماسیقجهینت، یاسیقخامساً، در استنتاج 
.ردکاستنتاج eمنطقاً از توانینمرا h، نیبنابرا. باشد

ه کـ یتـ یقطعاز یتجربـ یھـا گزارهشده، در قلمرو تجربه، ادیلیتحله، مطابق کحاصل آن 
فـراھم  نیقـ ییبراییمبنایعلمیھاگزارهیمبنابر توانینمو لذا اندبھرهیبباشد، نیقیموجد 

).۲۴-۱/۲۵،ینراق؛ Watkins, ibide(رد ک
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