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 تثبیت و انطباق ساختاري: نظریه دو بعدي بازنمایی علمی
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  مقدمه.1

ی دو دسـته نظریـه وجـود دارد    در مورد بازنمایی علمـ 
)Chakravartty 2010( .اول که قصـد عامـل     نظریه

دانــد، بـه دیــدگاه   شـناختی را در بازنمـایی دخیــل مـی   
  دوم رابطـه   دسـته . کـارکردي مشـهور اسـت    -شناختی

داند که قصد عامـل   اي عینی می بازنما و هدف را رابطه
بر طبق این دسته از . شناختی در آن نقش تقویمی ندارد

ناختی  هـاي اطالعـاتی یـا غیرشـ     ها که بـه نظریـه   نظریه
بازنمایی توسط روابط ساختاري   معروف هستند، رابطه

مـدافعان  . شـود  مثل یکریختی و همریختـی محقـق مـی   
دیدگاه شناختی در انتقاد از دیدگاه غیرشناختی، معموالً 

شـوند کـه در    به استفاده از زبان در بازنمایی متوسل می
شـود   آن حیـث التفـاتی در بازنمـایی دخیـل مـی       نتیجه

)Frigg 2006 Giere 2006, ,Giere 2010, 
Hendry and Psillos 2007, Suárez2003, .(

قاله نشان داده می شود کـه حتـی در صـورت    در این م
عدم استفاده از زبان در تعین بازنما و هدف و حتی در 

صرف از ساختارها و روابط ساختاري،   صورت استفاده
در ادامه . شود حیث التفاتی در فرآیند بازنمایی وارد می

   شـود کـه مالحظـات التفـاتی در مرحلـه      نشان داده می
این مرحله، کـه تثبیـت   . کنند میپیشابازنمایی نقش ایفا 

)Fixing (شود، همان نقشی را در ارتباط بـا   نامیده می
کند کـه داللـت در بازنمـایی     بازنمایی ساختاري ایفا می

طـور   شود که همان در نهایت ادعا می. کند زبانی ایفا می
که قصد عامل شناختی در داللت، صـدق را بـه حیـث    

اختی در تثبیت نیـز  زند، قصد عامل شن التفاتی گره نمی
بخش دوم مقاله به معرفـی  . کند بازنمایی را التفاتی نمی

ــه بازنمــایی مــی  رابطــه ــردازد و دو نظری ــناختی و   پ ش
انتقـــاد . دهــد  غیرشــناختی را مختصـــراً شــرح مـــی  

گرایان به بازنمایی ساختاري که مبتنی بر نقـش   شناخت
در . شـود  زبان است، در بخش سـوم مقالـه مطـرح مـی    

شود که حتی در صورت عدم  نشان داده می بخش سوم
استفاده از زبـان، حیـث التفـاتی در ارتبـاط بـا فرآینـد       

چه فیلسـوفان   بندي آن تقسیم. کند بازنمایی نقش ایفا می
/ تثبیـت   کنند به دوگانه یاد می» بازنمایی علمی«از آن به 

و برقـراري  ) Structural fitness(انطباق سـاختاري  
صدق در زبان، هـدف  /داللت  وگانهشباهت میان آن و د

توان با  شود که می در نهایت ادعا می. بخش بعدي است
بار کردن حیث التفاتی بر تثبیـت، از گـره زدن انطبـاق    

اگـر  . ساختاري به مالحظـات التفـاتی جلـوگیري کـرد    
اي خاص در نظـر   بازنمایی را فرآیندي متشکل از رابطه

ـ      کـار   هبگیریم که در جهـت بـرآوردن هـدفی خـاص ب
گــاه حیــث التفــاتی خــود را تنهــا در بعــد  رود، آن مــی

این بعد توسط تثبیت مشـخص  . دهد کارکردي نشان می
اي سـاختاري   امـا فرآینـد بازنمـایی را رابطـه    . شـود  می
در ادامه نشان . سازد که همان انطباق ساختاري است می

بازنمـایی را    شود که انطباق ساختاري که رابطه داده می
  .خشد، مصون از مالحظات التفاتی استب قوام می

  
  هاي مربوط به آن بازنمایی علمی و نظریه.2

بازنمایی علمی یکی از مسائلی است که فالسفه علم در 
یغمـایی و  (اند  اي به آن داشته هاي اخیر توجه ویژه سال
فارغ از موضع اتخاذي ما در بـاب  ). 1391رضایی،  شیخ

هاي علمی، در  ه از نظریهگرایانه یا ابزارگرایان  تفسیر واقع
هـا و    مورد این ادعا توافق نظـر وجـود دارد کـه نظریـه    

ــده هســتند هــاي علمــی بازنمــایی مــدل   در رابطــه. کنن
چـه   آن. کننـد  بازنمایی، سه جزء نقش اساسی ایفـا مـی  

شـود یـا    چه بازنمـایی مـی   کند یا بازنما، آن بازنمایی می
بازنمـا و  بازنمـایی کـه میـان      هدف و در نهایت رابطـه 

عنـوان نمونـه، مـدل مـارپیچی      بـه . هدف برقرار اسـت 
، ساختاري مولکـولی در درون  )بازنما(کریک  -واتسون

مـدل  . کنـد  را بازنمایی می) هدف( DNAسلول یعنی 
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آل نیـز رفتـار ذرات تشـکیل     توپ بیلیاردي از گاز ایده
در هـر دوي ایـن   . کند آل را بازنمایی می گاز ایده  دهنده
هت میان بازنما و هدف نقـش بنیـادي ایفـا    ها شبا مدل
هـاي   از بازنماها که به مـدل   عالوه بر این دسته. کند می

مشهور هستند، بازنماهاي ) Iconic models(شمایلی 
هـاي نظـري    ها را مدل مجردتري نیز وجود دارند که آن

)Theoretical models (بر اساس دیـدگاه  . نامیم می
ــدلی  ــه م ــا غی(نظری ــمانتیکی ی ــانیس ــه ) رزب نســبت ب

ها  اي از  مدل ي علمی مجموعه هاي علمی، نظریه نظریه
بنــابر ایــن، . )Suppe 1977(اســت ) نظریــه مــدلی(

ــه ــایی   ب ــلت بازنم ــطه خص ــدل  واس ــدگی م ــاي  کنن ه
اسـت  ) هاي نظـري  یا همان مدل(ي نظریه  دهنده تشکیل

اگـر چـه   . کند علمی خصلت بازنمایی پیدا می  که نظریه
هـاي شـمایلی و    بازنمـایی میـان مـدل     در تحقق رابطـه 

از طریق شباهت اتفـاق نظـر وجـود نـدارد امـا        اهداف
هـاي نظـري و    شباهت میـان مـدل    طهبرقرار دانستن راب

 . جهان ادعایی، بس مجادله انگیزتر است

فلســفی در مــورد بازنمــایی بایــد بگویــد   یــک نظریــه
کند اگر و تنها اگر  را بازنمایی می T، هدف Rبازنماي «

هـاي   دو دسته نظریـه وجـود دارنـد کـه بـه شـیوه      . »...
اول   یهبر مبناي نظر. کنند باال را کامل می  مختلفی جمله

مشـهور  ) کـارکردي  -یا شـناختی (شناختی   که به نظریه
است، بازنمایی ابـزاري شـناختی اسـت کـه بـه عامـل       

هـاي   رساند تا بـا اسـتفاده از ویژگـی    شناختی یاري می
هایی در مورد هدف را نتیجـه بگیـرد یـا     بازنما، ویژگی

. )Chakravartty 2010(ها را تعبیر و تفسیر کنـد   آن
عنوان مثال، فیزیکدان بـا اسـتفاده از خصـلت صـلب      به

گیرد که برخورد ذرات  هاي بیلیارد نتیجه می بودن توپ
بـا توجـه   . از، برخوردي االستیک اسـت گ  دهنده تشکیل

، Rبازنمـاي  «به این موضوع، بر اساس دیدگاه شناختی 
کنـد اگـر و تنهـا اگـر عامـل       را بازنمـایی مـی   Tهدف 

هـاي   چنان قصد کند که با توجه به ویژگـی  Sشناختی 
Rهایی را در مورد  ، ویژگیT    نتیجه بگیرد، تعبیـر کنـد
  .»...یا 

ختی، نظـري کـامالً متفـاوت    غیرشـنا   اما مدافعان نظریه
ها درست است که عامـل شـناختی از    به نظر آن. دارند
بـرد،   بازنمایی در جهت اهداف شناختی بهره مـی   رابطه

) Constituting(اما این اهداف و مقاصـد در تقـویم   
بازنمــایی نقشــی ندارنــد و صــرفاً کــارکرد آنــرا   رابطـه 

طبق این دسـته از  . )French 2003(کنند  مشخص می
شباهت   بازنمایی چیزي نیست جز رابطه  ها، رابطه نظریه

ــط ســاختاري از جملــه همریختــی و   کــه توســط رواب
یکریختـی    در این مقاله رابطه. شود یکریختی محقق می

عنـوان    بـه   اگرچـه بـه ایـن رابطـه    . شـود  مبنا گرفته می
 هاي جدي وارد است بازنمایی اشکال  رابطه  کننده محقق

)Suárez 2003(اله، که تقسیم ، اما براي هدف این مق
انطباق ساختاري است، / بازنمایی علمی به تثبیت  رابطه

ي تثبیـت و انطبـاق    کـه رابطـه   پس از آن. مناسب است
تـوان   ساختاري با توجه به یک ریختی تعریف شد، مـی 

ساز  را در مورد سایر روابط ساختاري که کمتر مسأله آن 
کـار   چون همریختی و یکریختی جزئـی، بـه   هستند، هم

  . فتگر
تـوان   با توجه به این موارد، طبق دیدگاه غیرشناختی می

، Rبازنمـاي  « : بازنمایی را چنـین تعریـف کـرد     رابطه
 Tو  Rکنـد اگـر و تنهـا اگـر      را بازنمایی می Tهدف 

یکریختـی فـرض     براي تعریف رابطه. »یکریخت باشند
 ساختار  Tو  ساختار  Rکنید 

دو ساختار ). هستندهدف  Tبازنما و  R(را دارا هستند 
 به  از  Fیکریخت اند اگر تابع یک به یک و پوشاي 

ــه ازاي    ــه بــ ــد کــ ــته باشــ ــود داشــ ــان وجــ  چنــ
داشـــته  و  

  : باشیم
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کنــیم، گویــا در دیــدگاه  طــور کــه مشــاهده مــی همــان
غیرشناختی جایی براي حیث التفاتی نیست که ایـن بـا   

ــه ــا در تقابــل اســت  نظــر اولی  اســتفاده کننــدگان از. م
کـار   هـا را بـه منظـوري خـاص بـه      هاي علمی، آن مدل
بـه  . کننـد  نحوي خاص تعبیـر مـی   ها را به برند و آن می

شمسـی در    عنوان نمونه، استفاده کننده از مدل منظومـه  
شمسی،   جهت فهم و توصیف موقعیت سیارات منظومه

ي شمسـی و   هاي پالستیکی را سـیارات منظومـه   گلوله
اگر . کند می دي سیارات قلمدامدارهاي سیمی را مدارها

کـار نگیـرد، در فهـم     وي مدل مزبور را با این قصد بـه 
موقعیت سیارات بـه دور خورشـید بـا مشـکل مواجـه      

مدافعان دیدگاه شناختی بـر وجـود حیـث    . خواهد شد
هـا   به دیـد آن . کنند التفاتی در بازنمایی علمی تأکید می

ات اگر چه در تعریف اخیر به نحو صـریح بـه مالحظـ   
توان نشـان داد کـه حتـی     شود، اما می التفاتی اشاره نمی

گیري از زبـان، عقـیم    بازنمایی ساختاري نیز بدون بهره
در . خـورد  آن به حیث التفاتی گره می  است و در نتیجه

  .پردازیم بخش بعدي به این موضوع می
  
  بازنمایی ساختاري التفاتی.3

اه نحـوي  بازنمایی علمی و دیدگ«   رومن فریگ در مقاله
ــه  ــه نظری ــبت ب ــا نس ــایی )Frigg 2006(» ه ، بازنم

دهد  ساختاري را از جهات مختلفی مورد حمله قرار می
نحـو سـاختاري    کوشد نشـان دهـد کـه علـم بـه       و می

جا قصـد ذکـر آن را    چه در این اما آن. کند بازنمایی نمی
هاي  داریم، انتقاد مشخص وي است مبنی بر اینکه مدل

هـاي زبـانی، قـادر بـه بازنمـایی       علمی بدون توصـیف 
طـور کـه از تعریـف بازنمـایی سـاختاري       نهما. نیستند

امـا در  . پیداست، بازنما و هدف هر دو ساختار هسـتند 
بسیاري مواقـع، اهـداف خـود سـاختار نیسـتند و تنهـا       

 To(گذارنـد یـا متثمـل     نمـایش مـی    ساختارها را بـه 

exemplify (عنوان نمونه، پل کوچکی که   به. کنند می
است کـه    شیئی هاي ماکارانی ساخته شده مدل از رشته

هاي سنجش مقاومـت مـورد اسـتفاده قـرار      در آزمایش
این شیء با توجه به سـاختار فیزیکـی خـود،    . گیرد می

رفتارهــاي متفــاوتی در قبــال نیروهــاي اعمــالی نشــان 
اول یـک    جا هدف در درجـه  بنابر این، در این. دهد می

 . کند شیء است که ساختار مشخصی را متمثل می

حمـل  دهـد کـه    این موضوع ادامه می فریگ با توجه به
صورت کلّی، مفهـومی مجـرد     ساختار  توسط هدف به

اش توسط شیء باید ابتـدا مفـاهیم    است که براي تحقق
عنوان مثال و بـراي تقریـب    به. تر محقق شوند انضمامی

فرض کنیـد  . آورد ذهن، وي مثال مسافرت کردن را می
. رود مـی  کـار  که مفهوم مسافرت کردن در مورد من به 

کار رود، ابتدا بایـد مفـاهیم    که این مفهوم به پیش از این
تر مثل در قطار نشستن، رانندگی کـردن یـا در    انضمامی

بنابراین، پیش از اینکه . کار روند پرواز بودن براي من به
یا توصیف مجرد اعمـال  (مفهوم مجرد محقق شود  یک
یـا  (، باید یک مفهـوم کمتـر مجـرد محقـق شـود      )شود

توان این امر  حال می .1)صیفی کمتر مجرد اعمال شودتو
اي از  فرض کنید مجموعـه . را به ساختارها نیز بسط داد

کـه   اما پـیش از آن . یک ساختار باشند  کننده اشیاء محقق
ــاختاري    ــد س ــدا بای ــق شــود، ابت ــور محق ســاختار مزب

عنـوان    بـه . تر محقق شـود  تر  با روابطی خاص انضمامی
اعداد طبیعی ساختار گروه   که مجموعه مثال، پیش از آن

تر، مـثالً مربـوط    را محقق کنند، باید ساختاري انضمامی
در ایـن مثـال سـاختار گـروه،     . به جمع را محقق کننـد 

ساختار مجردتر و ساختار مربوط به جمع ساختار کمتر 
  . مجرد است

این قاعده در مـورد اشـیاء طبیعـی و سـاختارهایی کـه      
که شیء هـدف   براي آن. رقرار استکنند نیز ب محقق می

ساختاري مجرد را محقـق کنـد، ابتـدا بایـد سـاختاري      
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کار گیـري   تر را محقق کند که این، مستلزم به  انضمامی
تـر   هاي مشـخص در مـورد سـاختار انضـمامی     توصیف

هایی هسـتند؟ بـه    ها چه توصیف اما این توصیف. است
هــایی هســتند کــه شــرط  هــا توصــیف نظــر فریــگ آن

ــراهم مــی یکری ــا بازنمــا را ف بنــابر ایــن، . کننــد ختــی ب
یکریختی میان هـدف و    که رابطه ساختارگرا پیش از آن

کار  هایی به بازنما را نشان دهد، در مورد هدف توصیف
  : اي را به آن نسبت دهد برده است تا ساختار انضمامی

 ]پیش از آن[که  شود، مگر آن یک ساختار حمل نمی... «
کـار بـرده    تر در مورد هـدف بـه    امیهاي انضم توصیف

هـاي   طبیعی است که این وابستگی بـه توصـیف  . شوند
اگـر  . شـود  تر به ادعاهاي یکریختی منتقل مـی  انضمامی

 ]سـاختار بازنمـا  [ Sبـا   ]سـاختار هـدف  [ Tادعا کنیم 
 Tایم که  یکریخت است، به صورت بدیهی فرض کرده

خـت  یکری Sرا دارد و بـه همـین دلیـل بـا      STساختار 
ــین فرضــی وجــود توصــیف . شــود مــی ــا چن ــاي  ام ه

صـادق   ]هـدف [تـر را کـه در مـورد سیسـتم      انضمامی
  . )Frigg 2006: 56(» فرض گرفته است هستند، پیش

 Hendry(مفصل خـود    هنري و سیلوس هم در مقاله

and Psillos 2007( کنند تا بازنمایی صرفاً  تالش می
  براي نجات دادنش، آنساختاري را عقیم نشان دهند و 
هـا در   هدف اصلی آن. را به مالحظات زبانی گره بزنند

این مقاله آن است که دیدگاهی ترکیبی از نگرش نحوي 
. هاي علمی فراهم آورنـد  و نظریه مدلی نسبت به نظریه

به همین دلیل، نظر مدافعان دیدگاه، نظریه مدلی را کـه  
، زیـر سـؤال   کننـد  بازنمایی را صرفاً ساختاري نگاه مـی 

. داننـد  برند و آنرا نیازمند بکارگیري عناصر زبانی می می
ها بازنمایی علمی از دو مؤلفـه تشـکیل شـده     به نظر آن

). Denotation(و داللت ) Success(موفقیت : است
هاي علمی بهتر از برخـی دیگـر    دانیم که برخی مدل می

در تواند این بهتر بـودن   کنند و موفقیت می بازنمایی می

یکریختــی و همریختــی از . بازنمــایی را توضــیح دهــد
یعنـی اگـر بازنمـا بـا     . جمله معیارهاي موفقیت هستند

گاه در بازنمـایی موفـق عمـل     هدف یکریخت باشد، آن
امــا بازنمــایی عــالوه بــر داشــتن بعــدي . کــرده اســت

ساختاري یعنی موفقیت، بـه بعـدي دیگـر نیـز نیازمنـد      
. مان داللـت اسـت  است که غیرساختاري است و آن ه

هنــري و ســیلوس بــراي نشــان دادن نقــش داللــت در 
هـا بـه    آن. شـوند  بازنمایی به دالیل مختلفی متوسل مـی 

ــودمن   ــروي از گ ــتدالل  )Goodman 1976(پی اس
یکریختی با هر   توانند در رابطه کنند که هر چیزي می می

امـا در  . »بازنمایی کنـد «چیزي دیگري قرار گیرد و آنرا 
بازنمایی علمـی ایـن اهمیـت دارد کـه چـه عناصـر و       

با توجه بـه  . گیرند هایی در ارتباط با هم قرار می  ویژگی
کــه تعــداد زیــادي یکریختــی  ایــن موضــوع، در حــالی

عنوان  ها به واند وجود داشته باشند، تنها برخی از آنت می
چـه یکریختـی    آن. شـوند  بازنمایی در نظـر گرفتـه مـی   

کند، امري زبانی  عنوان بازنمایی متمایز می  خاصی را به
کنـیم کـه    در داللت مشخص مـی . یا همان داللت است

چه عنصري قرار است با چه عنصري مرتبط شود و چه 
ت در دو سـاختار در تنـاظر قـرار    هایی قرار اسـ  ویژگی
واسـطه ورود داللـت،    در این فرآیند است که به . گیرند

عـالوه بـر ایـن، بازنمـایی     . شـود  حیث التفاتی وارد می
برخالف یکریختـی خصـلتی غیربازتـابی و غیرتقـارنی     

هاي بازنمایی را  که این خصلت بنابراین، براي این. دارد
اي  ه داللت که وجههمحترم بشماریم، باید یکریختی را ب

  . التفاتی دارد، گره بزنیم
چـه هنـري و    یري هـم بـه چیـزي تقریبـاً شـبیه آن      گی

  :نویسد او می. کند کنند، اشاره می سیلوس یادآوري می
که یک مدل با شیء مورد نظر مطابقـت   پرسیدن از این«

سؤال مذکور تنهـا  . کند یا خیر، پرسشی مجرد است می
ست که شخص معین کند چه زمانی قابل جواب دادن ا



  1391پاییز و زمستان ، 14شماره  ،چهارمسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  88 
 

هاي مشخصی از مدل قرار است با چه چیزهایی  ویژگی
  .)Giere, 2006: 72(» در جهان متعین شوند

کند که نقـش   چون مدل یاد می وي در ادامه از نقشه هم
شود که در استفاده از نقشـه   بازنمایانه دارد و متذکر می

نقشه یا استفاده کننده از نقشه باید وجـوهی را    سازنده«
شود شـباهت وجـود دارد ، معـین     ها ادعا می که در آن

به همین منظور پـیش از  . )Giere, 2006: 73(» کنند
اینکه یک مدل با شیء مورد نظر مطابقت پیدا کند، باید 

و ) Interpretation(تعبیـر  . 1: دو مرحله را بگذرانـد 
. )Identification ()Giere, 2010: 272(تعین . 2

هـا   تعبیر آنچه اجزاي مدل قرار اسـت بـه آن    در مرحله
عنوان مثال در مورد  به. کنیم ارجاع دهند را مشخص می

گـر   ها قرار اسـت نشـان   کنیم که دایره نقشه مشخص می
در مرحلــه تعــین مشــخص . اي بنــزین باشــندهــ پمــپ

کنیم که هر یک از اجزاء مـدل قـرار اسـت بـا چـه       می
عنـوان مثـال    بـه . اجزایی از جهان در رابطه قرار گیرنـد 

کنیم که فالن دایره قرار است جـاي فـالن    مشخص می
در هر دوي این مراحل، حیث التفاتی . پمپ بنزین باشد
ــد و ایــن نقــش خــود ر نقــش ایفــا مــی ــق کن ا از طری

  خصوصـاً در مرحلـه  . دهـد  مالحظات زبانی نشـان مـی  
تعبیر، عاملی کامالً زبانی یعنی تعبیر و معنـا بـه چشـم    

  .خورد می
طور کـه دیـدیم، فریـگ، هنـري و سـیلوس و در       همان

یري به نقش مالحظـات زبـانی در بازنمـایی     نهایت گی
اگر چه در تعریف ساختارگرا . کنند ساختاري اشاره می

شوند  ازنمایی علمی، عناصر زبانی صریحاً دیده نمیاز ب
در قسـمت  . صورت ضـمنی حضـور دارنـد    ها به  اما آن

بعدي نشان خواهیم داد که حتی بدون توسل به زبـان،  
کـه حیـث   چـرا  . حیث التفاتی در بازنمایی دخیل است

التفـاتی خـود را در لباســی سـاختارگرایانه، کـه همــان     
. دهـد  نگاشت میـان دو سـاختار اسـت، نیـز بـروز مـی      

بنابراین بـرخالف ادعـاي هنـري و سـیلوس مبنـی بـر       
ضعف دیدگاه سمانتیکی یا نظریه مدلی، به این دیـدگاه  

هاي  با توجه به این موضوع، نظریه. متعهد خواهیم ماند
، کـه موجـوداتی صـرفاً سـاختاري     ها علمی توسط مدل
هـا   شوند و زبـان نقشـی در تعـین آن    هستند، متعین می

اما این مانع از ورود مالحظات التفاتی به فرآینـد  . ندارد
  . شود بازنمایی نمی

  
  تثبیت التفاتی، بازنمایی عینی.4

گونه که مشاهده کردیم، به زعم منتقدان، بازنمایی   همان
بـه  . ناصـر زبـانی کـار کنـد    تواند بدون ع ساختاري نمی

همین دلیل حیث التفاتی که در بازنمـایی زبـانی نقـش    
کنـد، در بازنمـایی سـاختاري نیـز وارد      اساسی ایفا مـی 

کنـیم نشـان دهـیم کـه      در این بخش سعی می. شود می
حیث التفاتی در بازنمایی ساختاري دخیل است، بـدون  

 براي روشن ساختن ایـن ادعـا،  . که زبان درگیر شود آن
کنیم که یکی به بازنمایی  در ادامه دو مثال را بررسی می

هـا و دیگـري بـه بازنمـایی      رابطه شهرها توسط گـراف 
در . شـود  هاي جبري اعداد حقیقـی مربـوط مـی    ویژگی

شـود کـه فرآینـد     توضیح این دو مثـال نشـان داده مـی   
. 2تثبیت و . 1: بازنمایی از دو مرحله تشکیل شده است

که چه عناصري از بازنما  تثبیت این در. انطباق ساختاري
قرار است با چه عناصري از هدف در تناظر قرار گیرند 

هایی از بازنما قـرار اسـت بـا چـه      که چه ویژگی و این
هایی از هدف در تنـاظر قـرار گیرنـد، مشـخص      ویژگی

گردد به قصد و نیت کـاربر   این مطلب باز می. شوند می
دوم، بازنمایی است کـه    مرحله. بازنمایی  یا برقرارکننده

 .    شود توسط یکریختی میان دو ساختار محقق می

وجود دارند کـه توسـط    cو  a ،bفرض کنید سه شهر 
 bو  aمیـان  . شـوند  هاي ارتباطی به هم مـرتبط مـی   راه

 cو  b، و cو  aاما میـان  . اي دو طرفه وجود دارد جاده
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شـیده  ک bبه  cو از  cبه  aهاي یک طرفه از   تنها جاده
  خـواهیم شـیوه   همچنین فـرض کنیـد کـه مـی    . اند شده

کـه   ارتباطی میان شـهرها را بازنمـایی کنـیم، بـدون آن    
بنـابراین، در  . ها براي ما اهمیت داشـته باشـد   جهت راه

هـایی   ایم که چه ویژگی همین ابتداي کار مشخص کرده
راه ارتبـاطی میـان   : از هدف قرار است بازنمایی شـوند 

البته در ایـن مرحلـه   . شان جه به جهتشهرها، بدون تو
هم حیث التفاتی نقش دارد، امـا ایـن مرحلـه پـیش از     

هـاي مزبـور    کـه تـا ویژگـی     چرا. فرآیند بازنمایی است
از منظـر  . تعیین نشوند، اساساً هدف تعیین نشده اسـت 

ساختارگرا، هدف یک ساختار است و سـاختار توسـط   
بنـابر ایـن،   . شود هاي درون ساختاري متعین می ویژگی

هاي مزبور بخشی از فرآیند تعیـین هـدف    تعیین ویژگی
با این توضیح، به نظـر  . است، نه فرآیند تعیین بازنمایی

رسد که گراف ذیل، سـاختار مربـوط بـه شـهرها و      می
) بدون توجـه بـه جهـت   (ها را  هاي ارتباطی میان آن راه

  : کند بازنمایی می
  

A                     B          
  
  
  

C                                 
  

که  رسد که تا زمانی اما آیا واقعاً چنین است؟ به نظر می
تـوانیم   نکنیم، نمی تثبیتمیان رئوس و شهرها را   رابطه

عالوه بر این بایـد مشـخص   . به پرسش باال پاسخ دهیم
هاي ارتباطی میـان شـهرها قـرار اسـت بـا       کنیم که راه

بنـابراین، بـراي   . بازنمـایی شـوند  ها  هاي میان رأس یال
) جـا گـراف اسـت    که در ایـن ( Rکه ببینیم ساختار  این

) جا موقعیت ارتباطی شهرهاسـت  که در این( Tساختار 
هاي  کند یا خیر اوالً باید عناصر مجموعه را بازنمایی می

تناظر قرار دهیم و ثانیاً   مربوط به دو ساختار را در رابطه
از ساختار هدف را با ویژگی یـا  هایی  یا ویژگی  ویژگی
ایـن روابـط   . هایی از ساختار بازنما متناظر کنیم ویژگی

با توجه به این موضوع، اگـر  . نامیم  تناظري را تثبیت می
با رأس  cو شهر  Bبا رأس  b، شهر Aبا رأس  aشهر 

C ها در  هاي میان رأس تثبیتی قرار گیرد و یال  در رابطه
ي ارتباطی میان شهرها قرار گیرند، ها تثبیتی با راه  رابطه

هاي ارتباطی میان  گاه گراف باال ساختار شهرها و راه آن
  چرا کـه بـا توجـه بـه رابطـه     . کند ها را بازنمایی می آن

اجـازه دهیـد   . تثبیتی اخیر، دو ساختار یکریخت هستند
 = Rفرض کنیـد  . تر کنیم ادعاهاي اخیر را کمی دقیق

<{A,B,C}, K>   باشــد کـه رابطــه  سـاختار گـراف  
 Cو  A ،Bهـاي میـان رئـوس     معـرف یـال   Kدوتایی 

بـدون  (همچنین ساختار ارتبـاطی میـان شـهرها    . است
نمـایش   <T =<{a,b,c}, Lرا بـا  ) توجه بـه جهـت  

گر راه ارتباطی میـان شـهرها بـدون     بیان Lدهیم که  می
 {A,B,C}  بنابراین، از مجموعه. توجه به جهت است

تثبیتـی ذیـل را تعریـف      رابطه {a,b,c}ي  به مجموعه
  : کنیم می

f(A) = a 
f(B) = b 
f(C) = c 
با توجه بـه ایـن رابطـه تثبیتـی، انطبـاق سـاختاري یـا        

 :یکریختی میان دو ساختار برقرار است، چون
K(A,B) ↔ L(f(A),f(B)) 
K(A,C) ↔ L(f(A),f(C)) 
K(B,C) ↔ L(f(B),f(C)) 

ثبیـت چیـزي   ت  کنـیم، رابطـه   گونه که مشاهده مـی   همان
هـاي دو   نیست جـز برقـراري نگاشـت میـان مجموعـه     

انطبـاق سـاختاري     ، و رابطـه 2ساختار بازنمـا و هـدف  
هـاي تعریـف    چیزي نیست جز یکریختی میان ویژگـی 

درست است که در . شده در دو ساختار بازنما و هدف
کنـد، امـا    تثبیت حیث التفاتی دخالت مـی   تعریف رابطه
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عناصر زبانی، همانند معنا  این خصلت بدون بکارگیري
بـه بیـان دقیـق، رابطـه     . کنـد  و تعبیر، خود را دخیل می

تثبیت توسـط نگاشـت میـان دو سـاختار ریاضـی بنـا       
. شود که زبان یا فرا ریاضـیات در آن نقشـی ندارنـد    می

بنابراین، برخالف نظر منتقدانِ بازنمایی ساختاري، زبان 
فـاتی نقـش   در بازنمایی جایی ندارد، هرچنـد حیـث الت  

انطبـاق    از طـرف دیگـر، رابطـه   . کنـد  خود را ایفـا مـی  
دهد،  ساختاري که خود را در شمایل یکریختی نشان می

کامالً عینی است و برقراري یا عدم برقـراري آن بـدون   
در نتیجـه، تثبیـت   . شود دخالت حیث التفاتی محقق می

 . التفاتی و انطباق ساختاري عینی خواهند بود

. انحاء دیگري نیز تعریف کرد  توان به را میتثبیت   رابطه
دوم   هاي جدید، مرحلـه  ممکن است با توجه به تعریف

عنـوان   بـه . یعنی انطباق ساختاري برقرار باشد یـا خیـر  
  :تثبیت چنین تعریف شود  نمونه اگر رابطه

f(A) = b 
f(B) = a 
f(C) = c 
باز هم گراف مزبور یکریخت با ساختار ارتبـاطی میـان   

  : ا خواهد بود، چونشهره
K(A,B) ↔ L(f(A),f(B)) 
K(A,C) ↔ L(f(A),f(C)) 
K(B,C) ↔ L(f(B),f(C)) 

  : تثبیت را چنین انتخاب کنیم  اما اگر رابطه
f(A) = c 
f(B) = b 
f(C) = a 

  :که  چرا. یکریختی برقرار نخواهد بود  گاه رابطه آن
~[K(A,B) ↔ L(f(A),f(C))] 
K(A,C) ↔ L(f(A),f(C)) 
~[K(B,C) ↔ L(f(B),f(C))] 

انطباق ساختاري برقرار است یـا    که رابطه بنابر این، این
حتـی بـا   . تثبیـت وابسـته اسـت     خیر به تعریف رابطـه 

  مشخص بودن ساختارهاي بازنما و هدف، یـک رابطـه  
بار  تواند چنان باشد که انطباق ساختاري را به  تثبیتی می

تواند چنان باشد  یتثبیتی دیگر م  که رابطه آورد، در حالی
تواند بـا   مخالف می. که انطباق ساختاري را نتیجه ندهد

چـون انطبـاق   : توجه به این موضوع چنین استدالل کند
تثبیت وابسـته اسـت،     یا عدم انطباق ساختاري به رابطه

پس حیث التفاتی موجود در تثبیت، به انطباق ساختاري 
مت بعـدي  در قسـ . کند یابد و آنرا التفاتی می تسري می

مقاله و در مقایسه با بازنمایی زبـانی اسـتدالل خـواهیم    
  . کرد که چنین نیست

مثال دوم، مربوط است به دو ساختار جبري کـه یکـی،   
سـاختار جبـر را در نظـر    . کنـد  دیگري را بازنمایی مـی 

  :بگیرید
T = <T, +, ×> 

هـاي عمـل فضـاي     ویژگـی  +بر اساس تعریف، عمـل  
هـاي   داراي ویژگـی  ×و عمل کند  برداري را ارضاء می

 :ذیل است
1.(x + y) × z = (x × z ) + (y × z)  
2.z × (x + y) = (z × x) + (z × y) 
3.(ax) × (by) = (ab)(x × y) 

میـدان فضـاي    Fکـه   a,b  Fو  x,y,z  Tکـه  
حال ساختار اعداد حقیقـی بـا دو عمـل    . برداري است

 : ضرب و جمع معمول را در نظر بگیرید

R = <R, , > 
،  Rو  Tفرض کنیـد کـه میـدان تعریـف شـده بـراي       

حال پرسش این است کـه  . اعداد حقیقی باشد  مجموعه
است یا خیر، یا به  Tمدلی براي ساختار  Rآیا ساختار 

انطباق سـاختاري   Tبا ساختار  Rعبارت دیگر ساختار 
گونـه کـه     هـاي قبلـی و همـان    همانند مثـال . دارد یا نه

است و » انتزاعی«ند، پرسش باال ک یري نیز اشاره می گی
تثبیـت    کـه رابطـه    تا زمـانی . توان به آن جواب داد نمی

و همچنـین میـان     Tو  Rي  میان اعضاي دو مجموعـه 
برقرار نشود،  و  هاي  با ویژگی ×و  +هاي  ویژگی

دو . انطبـاق سـاختاري پرسـش کـرد      توان از رابطه نمی
و در نتیجــه یکریختــی   سـاختار تنهــا زمــانی در رابطـه  



    ۹۱/   تثبيت و انطباق ساختاري: نظريه دو بعدي بازنمايي علمي
  

گیرند، که روابط تثبیت چنـین   انطباق ساختاري قرار می
  : انتخاب شوند

f(0) = 0 
  + 
  × 

تر نیز اشـاره شـد، چـون سـاختارها      گونه که پیش  همان
هـا   تثبیتی باید براي آن  بیش از یک ویژگی دارند، رابطه

را  بــه همــین منظــور، عالمــت . نیــز تعریــف شــود
ــم کــه انتخــاب کــرده ــان ای ــان   گــر رابطــه بی تثبیــت می

عنصر همانی در سـاختار   0که  ضمن این. هاست ویژگی
R  عنصر همانی در ساختار  0وT عنوان مثال،  به. است

 = f(1)کردیم که  تثبیت را چنان انتخاب می  اگر رابطه

انطبـاق   Tبـا سـاختار    Rآنگاه ساختار    +یا  0
زنمایی جبـري  بنابر این، در فرآیند با. ساختاري نداشت

اگر چـه یکریختـی میـان    . نیز حیث التفاتی دخیل است
هـا   ساختارهاي جبري امري عینی است، امـا تثبیـت آن  

 . معطوف به مالحظات التفاتی است
تـوان فرآینـد    هاي ذکر شده، مـی  حال با توجه به نمونه

بازنمایی را بر اساس دو بعد تثبیت و انطباق سـاختاري  
  : شکل ذیل تعریف کرد به

در فرآیند بازنمایی سـاختار   Rساختار : فرآیند بازنمایی
T رود اگر و تنها اگر کار می به:  

بر اساس قصد و هدف عامل  Tبه  Rاز  fاوالً نگاشت 
  که ) تثبیت  رابطه(شناختی چنان انتخاب شود 

  ). انطباق ساختاري(یکریختی باشد  fثانیاً نگاشت 
توانـد   ناختی مـی تر اشاره شد که مدافع دیدگاه شـ  پیش

انطبـاق    ادعا کند که برقراري یـا عـدم برقـراري رابطـه    
تثبیـت    ساختاري  وابسته به چگونگی برقـراري رابطـه  

تثبیت به حیث التفـاتی گـره     بنابراین چون رابطه. است
خورده است، برقراري یا عدم برقراري انطباق ساختاري 

در بخـش  . نیز معطوف به حیـث التفـاتی خواهـد بـود    
  . ي استدالل خواهیم کرد که این انتقاد وارد نیستبعد

  انطباق ساختاري/صدق و تثبیت/داللت.5
هـاي   بر اساس دیدگاه سمانتیکی یا غیـر زبـانی، نظریـه   

هـا   هـا هسـتند یـا توسـط آن     اي از مدل علمی مجموعه
 ,da Costa and French(شــوند  مشـخص مــی 

اگــر حالــت اول را بپــذیریم، یعنــی نظریــه را . )2003
هاي زبانیِ داللت و  ها بدانیم، ویژگی اي از مدل مجموعه

صدق، دیگر کاربردي نخواهند داشت و باید جایشان را 
نشان داد که تثبیـت  توان  می. به روابط ساختاري بدهند

کنـد کـه    در بازنمایی ساختاري همان نقشی را ایفا مـی 
داللت در بازنمـایی زبـانی و انطبـاق سـاختاري همـان      

اگر توازي این چنینی میان دو نـوع  . نقشی را که صدق
تــوان اســتدالل کــرد کــه  بازنمــایی برقــرار باشــد، مــی

طور که داللت التفاتی، صدق را از عینیت خارج و  همان
، تثبیت التفاتی نیز انطباق سـاختاري   3سازد التفاتی نمی

 . کند را التفاتی نمی

» سیامک پدر یاسـمین اسـت  «ي  براي این منظور، جمله
را فرض کنید که قرار است جهان متشـکل از پژمـان و   

در جهان واقـع  . ي شوهري را توصیف کند ژاله و رابطه
ور صـادق  مـذک   آیا جمله. پژمان واقعاً شوهر ژاله است

هـاي   است؟ روشن اسـت کـه پـیش از تعیـین مـدلول     
تـوانیم در ایـن    ، نمی»پدر بودن«و » یاسمین«، »سیامک«

بـه همـان دلیـل کـه پـیش از      . مورد اظهار نظـر بکنـیم  
توانستیم از انطباق سـاختاري   تثبیت نمی  برقراري رابطه

ري، پرسش از صدق پـیش از   به قول گی. پرسش کنیم
حـال  . و غیرقابل پاسخ است» زاعیانت«داللت، پرسشی 
بـه ژالـه و   » یاسمین«به پژمان، » سیامک«فرض کنید که 

در صـورت  . کننـد  به شوهر بودن داللت می» پدر بودن«
ي  توانیم بگوییم که جمله داللت، می  برقراري این رابطه

گونه که   همان. صادق است» سیامک پدر یاسمین است«
ي تثبیت  ن با رابطهگراف نشان داده شده از بخش پیشی

مشخصی، با موقعیت ارتبـاطی میـان شـهرها مطابقـت     
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  کرد، این جمله نیز بـا رابطـه   را بازنمایی می داشت و آن
درستی حکایـت    داللت مذکور واقعیت مورد نظر را به

اما فرض کنیـد  . شود کند و به همین دلیل صادق می می
بـه  » پدر بـودن «به پژمان و » یاسمین«به ژاله، » سیامک«

  روشـن اسـت کـه جملـه    . کننـد  شوهر بودن داللت می
. مذکور صادق نیست، چون ژاله شـوهر پژمـان نیسـت   

داللت بنا بر قصد و نیـت کـاربر     روشن است که رابطه
از طرفی دیگـر، تغییـر در قصـد و    . شود زبان تعیین می

توانـد ارزش   داللت مـی   نیت و در نتیجه تغییر در رابطه
شـود   اما این باعث نمـی . یر دهدصدق یک جمله را تغی

چون داللت التفاتی است، بنابراین صـدق   که ادعا کنیم
امـري    واسـطه  مذکور به  چرا که جمله. نیز التفاتی است
شوهري پژمان با ژاله است، صادق یـا    بیرونی که رابطه

تـوان در مـورد    بـه همـین نحـو، مـی    . شـود  کاذب مـی 
رست است کـه  د. انطباق ساختاري استدالل کرد/تثبیت
شود، امـا   تثبیتی بنا بر مالحظات التفاتی تعیین می  رابطه

. شود که انطباق ساختاري التفـاتی شـود   این باعث نمی
چرا که بازنمایی یـا عـدم بازنمـایی یـک سـاختار بـاز       

گردد بـه تطـابق سـاختاري میـان سـاختار بازنمـا و        می
  . ساختار هدف

یامک پـدر  س»  تر شدن موضوع، همان جمله براي روشن
بـار بـراي بیـان     را در نظر بگیرید که این» یاسمین است

خدمت گرفته  این واقعیت که پژمان همسر ژاله است، به
به همسـر بـودن داللـت کنـد،     » پدر بودن«اگر . شود می
گاه جملـه در هـر دو داللـت مـذکور در بـاال بـراي        آن
بنـابراین، ایـن   . شـود  ، صادق مـی »یاسمین«و » سیامک«

کند چه حقایقی از جهـان   ان است که تعیین میتعبیر زب
قصـد و نیـت کـاربر زبـان در     . قرار است بیـان شـوند  

انتخاب این موضوع که چه حقایقی از جهان قرار است 
. گـذارد  داللت تأثیر مـی   بازنمایی زبانی شوند، در رابطه

اگر چـه در  . ماند اما با وجود این، صدق امري عینی می

تعبیري خاص بـراي زبـان امـري    ها، انتخاب  این نمونه
قراردادي است و بنـابر مالحظـات کـارکردي و قصـد     

صـورت   پـذیرد، امـا صـدق بـه     کاربر زبان صورت مـی 
بـه  . گرایانه و تطابقی در نظـر گرفتـه شـده اسـت     واقع

  عبارت دیگر، وجـود عناصـر التفـاتی در تعیـین رابطـه     
داللت که تأثیرگذار در ارزش صدق و کـذب جمـالت   

اي التفـاتی   شود که صدق رابطه ر به این نمیاست، منج
توان مدعی شد که تثبیت التفـاتی   همین نحو می به. شود

  . و انطباق ساختاري عینی و غیرالتفاتی است
  
  نتیجه .6

تـوان   هاي موجود در مورد بازنمایی علمی را مـی  نظریه
هاي  هاي شناختی و نظریه نظریه: به دو دسته تقسیم کرد

هـاي غیرشـناختی مـدعی انـد کـه       نظریـه . غیرشناختی
اي عینی و غیرالتفاتی میان بازنما و هدف   بازنمایی رابطه

دهند کـه   هاي شناختی نشان می اما مدافعان نظریه. است
پـذیر نیسـت و بایـد     بازنمایی صـرفاً سـاختاري امکـان   

پیرو این ادعا و به دنبال . عناصر زبانی را نیز دخیل کرد
ی علمی، حیث التفـاتی نیـز   داخل شدن زبان در بازنمای

در این مقاله نشان . کند نقش خود را در بازنمایی ایفا می
داده شد که اوالً فرآیند بازنمایی از دو مرحلـه تشـکیل   

در تثبیت، اهداف . تثبیت و انطباق ساختاري: شده است
و نیات کاربران بازنمایی و در نتیجه حیث التفاتی نقش 

اق سـاختاري کـه  کـامالً    برعکس در  انطب. کند ایفا می
ثانیـاً، حیـث   . عینی است، حیث التفـاتی نقشـی نـدارد   

ي تثبیتـی   اي کـامالً سـاختاري در رابطـه    شیوه التفاتی به
در نتیجه، بازنمایی ساختاري بدون یـاري  . شود وارد می

  .  کند گرفتن از زبان کفایت می
  

  ها پی نوشت
کنـد از   طور که خود اشـاره مـی   فریگ این ایده را همان _1

  : رایت وام گرفته است کارت



    ۹۳/   تثبيت و انطباق ساختاري: نظريه دو بعدي بازنمايي علمي
  

 N. Cartwright, The Dappled World: A Study 
of the Boundaries of Science (Cambridge 
University Press, 1999). 

در دو ساختار مورد نظر، تنها یک ویژگی تعریف شـده   _2
اگر ساختارها بیش از یک . Lو  Kاست که عبارت است از 

هـا نیـز رابطـه تثبیتـی      ویژگی داشته باشند، باید میان ویژگی
 .برقرار کرد

گرایانـه   فرض که از صدق عینی و واقـع  البته با این پیش _3
  .بتوان دفاع کرد
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