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   هاي علمي ظريهن ييرزناپذيگر وي علميي گرا واقع
  )با تكيه بر آراي هكينگ و سنكي(

  

  ∗∗ابوتراب يغمايي                          ∗رضايي حسين شيخدكتر 
  

  چكيده
  بودن يامكان باي علميي گرا واقع كهاست  كرده استدالل راًياخي سنك هاوارد

 هاي علمي  نظريهيريزناپذيگر مستلزم نيرابناب و است سازگاري علمي ها هينظر
 روش ي هانياعتمادگرا ي هينظر باي علميي گرا واقع اگر كند يم اضافهي و. ستين

 صورت ابتدا ،مقاله نيا در. آورد يم باره ب رايي رگرايزناپذيگري نوع شود، همراه
سپس  .رديگ يم قرار بحث مورد آن ازي و دفاع وي علميي گرا واقع ازي سنكي بند 

گرايي علمي و گريزناپذيري از نگاه سنكي خواهيم  به بررسي ارتباط واقع
گريزناپذيري از  زيتمابراي ي سنكمالك  اوالًاستدالل خواهد شد كه . پرداخت

 ،ي آن را داشته  توسعهقصدي سنك كه نگ،يهكمالك پيشنهادي  باامكاني بودن 
 روش ي هانياعتمادگرا ي هينظر ممستلز ،خود ،يعلميي گرا واقع اًيثان. است متفاوت
 قسمت در. استي ريزناپذيگرنوعي  بهمتعهد ي علميي گرا واقع نيبنابرا. است
ابتدا خطوط كلي چارچوبي جامع كه از سوي نويسندگان براي بحث  آخر،

 ي هرابطگاه  آن. امكاني بودن پيشنهاد شده ارائه خواهد شد -گريزناپذير
ي   نتيجه.گردد يمي بررس چارچوبدر قالب اين ي ريزناپذيگر باي علميي گرا واقع

گراي   واقعكه آني گريزناپذيرگرايي مورد نظر، بسته به  نهايي آن است كه نسخه
   .علمي متعهد به تكثرگرايي روش علمي باشد يا خير، متفاوت خواهد بود

يي گرا عواق. 3گرايي علمي     يامكان. 2 علمي    ييرگرايزناپذيگر. 1 :هاي كليدي واژه
 سنكي. 6                 هكينگ . 5              روش ي هانيعتمادگراا ي هينظر. 4    يعلم

 

 مقدمه .1
  ي  اي غير از نظريه رفت، آيا ممكن بود نظريه ر داروين به سفر خود به دور جهان نميـاگ
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فيزيك ينشتاين اشود؟ اگر  شناسي حاكم  تكامل، ولي به همان اندازه موفق، در زيست

اي غير از نسبيت، ولي به همان اندازه موفق، در فيزيك  خواند، آيا ممكن بود نظريه نمي
دهند و گريزناپذيرگرايان  هاي اخير، پاسخ مثبت مي گرايان به پرسش شود؟ امكاني حاكم 

-   تمايز گريزناپذيرگراييبرساخت اجتماعي چه؟ ، در كتاب خود1كيان هكين. پاسخ منفي
. 2)3(سازد  را منقّح مي  آن ،هاي علمي را معرفي و چند سال بعد  در باب نظريهگرايي امكاني

اي علمي تغيير كند و ما به   گرايان، ممكن بود مسير رسيدن به نظريه بر اساس نظر امكاني
اما نكته آن است كه طبق . اي بديل برسيم ي علمي واقعي، به نظريه جاي نظريه

ي واقعي موفق  ي نظريه  كه به اندازه توانست در حالي يل ميي بد گرايي، اين نظريه امكاني
گرايان، معتقدند وجود  خالف امكاني گريزناپذيرگرايان بر. باشد است، با آن ناسازگار نيز 

ي بديلي نيز حاصل شود، اين  حتي اگر نظريه: ممكن استنا ،اي بديل با دو شرط فوق نظريه
   . كنوني موفق نيست، يا با آن سازگار خواهد بودي ي نظريه ي بديل يا به اندازه نظريه
گرايي  هاي بديل و ناسازگار امري ممكن باشد، واقع گرا، توليد نظريه گر طبق نظر امكانيا

ي ناسازگار و صادق  دليل آن است كه دو نظريه. علمي ديگر محلّي از اعراب نخواهد داشت
 گويي ،بنابراين در نظر اول. نمايي كنندي واحد باز توانند توأمان جهان را در يك حوزه نمي

گرايي علمي مستلزم  عبارت ديگر، واقع به. گرايي علمي ناسازگار است گرايي با واقع امكاني
رسد،  در نظر اول به ذهن ميچه  آنبرخالف ) 8( 3هاوارد سنكي. گريزناپذيرگرايي است

. يي يا گريزناپذيرگرايي نداردگرا گرايي علمي هيچ تعهدي به امكاني واقعكه كند  استدالل مي
 همراه شود، مستلزم گريزناپذيري 4ي روش ي اعتمادگرايانه گرايي علمي با نظريه اما اگر واقع

  . هاي علمي خواهد بود نظريه
بندي  گرايي علمي و دفاع وي از آن صورت  ابتدا تعريف سنكي از واقع،در اين مقاله

 علمي و گريزناپذيري از نگاه سنكي خواهيم گرايي سپس به بررسي ارتباط واقع. شود مي
 -  استدالل خواهد شد كه اوالً تعريف سنكي از تمايز گريزناپذيري،در اين بخش. پرداخت

امكاني بودن با تعريف مورد نظر هكينگ، كه سنكي قصد دارد آن را توسعه دهد، متفاوت 
بنابراين، . ي روش است نهي اعتمادگرايا گرايي علمي خود مستلزم نظريه ثانياً واقع. است
در قسمت آخر، ابتدا خطوط كلي . گرايي علمي متعهد به نوعي گريزناپذيري است واقع

امكاني بودن پيشنهاد  -چارچوبي جامع كه از سوي نويسندگان براي بحث گريزناپذيري
گرايي علمي با گريزناپذيري در قالب اين  ي واقع گاه رابطه آن. شده، ارائه خواهد شد

ي گريزناپذيرگرايي مورد نظر،  ي نهايي آن است كه نسخه نتيجه. گردد چوب بررسي ميچار
گراي علمي متعهد به تكثرگرايي روش علمي باشد يا خير متفاوت   واقعكه آنبسته به 
  .خواهد بود
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 ي آن با گريزناپذيري از نظر سنكي گرايي علمي و رابطه  واقع.2

هاي علمي   بودن نظريه گرايي علمي با امكاني قعهاوارد سنكي استدالل كرده است كه وا
 ،هاي علمي  آن يعني گريزناپذيري نظريه،ي مقابل سازگار است و بنابراين مستلزم آموزه

ي  گاه به بررسي رابطه گرايي علمي نزد سنكي و آن  ابتدا به تعريف واقع،در اين بخش. نيست
  .پردازيم  يهاي علمي از ديدگاه او م آن با گريزناپذيري نظريه

  گرايي علمي    بندي و دفاع سنكي از واقع  صورت.1. 2
داند  مي گرايي علمي را داراي شش مؤلفه  ي مركزي واقع هسته) 1، فصل 7(سنكي 

است و » ترتيبي طبيعي«ي اين شش مؤلفه  سازد كه ترتيب ارائه هرچند خاطر نشان مي
  :  نيستها آنميان » ي منطقي رابطه«بيانگر 
رفت علمي  هدف علم كشف صدق در باب جهان است، و پيش: رايي هدفگ واقع .١

 . نزديك شدن به اين هدف است
انجامد كه  پژوهش علمي به معرفت واقعي در باب جهان مي: گرايي معرفتي واقع .٢

 . ناپذيرها پذيرها است و هم شامل معرفت در باب مشاهده هم شامل معرفت در باب مشاهده
اي واقعي  گفتمان علمي در باب هويات نظري به شيوه: يگرايي گفتمان نظر واقع .٣

 . شود ناپذير واقعي متعهد مي اين گفتمان به وجود هويات مشاهده چه ناچن. شود تعبير مي
جهان مورد پژوهش علم، واقعيتي عيني و مستقل از فكر : گرايي متافيزيكي واقع .۴

 .بشر است
اي كه  ا در باب جهان و شيوهصدق از تطابق ميان يك ادع: ي تطابقي صدق نظريه .۵

 . چنان است، تشكيل شده است جهان آن
 ي مستقل از ذهن و واقعيت عينيِ مكشوف توسط علم در اين شيوه: عينيت صدق .۶

 . سازد مي) يا كاذب(يا ادعاها در باب جهان را صادق ها  بابِ اشيا است كه نظريه
رفتي در علم وجود  اگر پيش: استرفت و صدق  اي ميان پيش گر رابطه ي اول، بيان مؤلفه

به عبارتي، هدف معرفت . رفت در جهت نزديك شدن به صدق است داشته باشد، اين پيش
گرايي متافيزيكي سه  گرايي گفتمان نظري و واقع گرايي معرفتي، واقع واقع. علمي صدق است

ايي علمي گر هاي اصلي واقع  به مؤلفه،ي علم هاي فلسفه اي هستند كه در نوشته  مؤلفه
ي پنجم، يك ادعاي علمي صادق است اگر و تنها  بر اساس مؤلفه). xvii: ، ص5(ند ا معروف

 اگر و تنها اگر ادعاي علمي ، به عبارتي؛اگر منطبق بر وضعيت امور در جهان خارج باشد
ي ششم، اين جهانِ عيني و  لفهؤبر طبق م. مورد نظر توصيف درستي از جهان باشد

  . سازد هاي علمي را صادق مي  است كه ادعاها و گزاره بودن آن چگونگي
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. گرايي علمي بر موفقيت روش علمي استوار است استدالل سنكي در دفاع از واقع

شناسي مورد نظر او  هاي روش بنابراين الزم است قبل از تشريح استدالل وي، مشخصه
ي  ست كه همهبر اساس نظر سنكي، روش علمي روش يگانه و يكتايي ني. روشن گردند

 مورد نظرشان استفاده كنند،   تنها از آن براي رسيدن به هدفها زماني  دانشمندان در همه
 هاي علمي و قواعد اي از روش و رده با مجموعه ، به جاي يك روش واحد،بلكه ما در عمل

رفت علمي در  ها خود با پيش اين روش). 5تكثرگرايي قواعد(رو هستيم  هشناختي روب روش
 ، در بعضي مواقعها آنچنين ممكن است ميان  و هم) 6شناختي تنوع روش( تغييرند حال

توانند ملغي يا  تك تك اين قواعد مي). 7تعارض ميان قواعد(هايي وجود داشته باشد  تعارض
كه لزوماً استفاده از قواعد چندگانه به انتخاب  و سرانجام اين ) 8الغاءپذيري(اصالح شوند 

شناختي اين امر را  به عبارتي، تنوع قواعد روش. انجامد هاي موجود نمي هاي از نظري يگانه
ي الف را برگزينند،   نظريه،سازد كه برخي با استفاده از تعدادي از اين قواعد محتمل مي

ي ب را   نظريه،ي همين قواعد  برخي ديگر با توسل به تعدادي ديگر از مجموعهكه آنحال 
لي آن است كه از نظر سنكي، اين امر سازگار با حفظ عقالنيت ي اص اما نكته. انتخاب كنند

به عبارتي، عقالنيت مورد نظر سنكي منوط به يگانگي ). 9عقالنيت غير الگوريتمي(است 
دانشمندان مختلف ممكن است در عين حفظ . محصول كار دانشمندان نخواهد بود

ي  نظريه«ي اصلي  آموزهها پنج  اين آموزه. عقالنيت، به نتايج متفاوتي دست يابند
  ).  6، فصل 7(سازند   را مي10»ي روش تكثرگرايانه
ي ديگري نيز هست كه   داراي مؤلفه، عالوه بر تكثرگرايي،شناسي مورد نظر سنكي روش

گذار آن   پايه12 كه الودن،اين نظريه.  نام دارد11ي نرماتيو گرايانه شناسي طبيعت فراروش«
بايد از روش ب پيروي «(شناختي  ي روش  ابتدا يك قاعده:است داراي عناصر ذيل ،بوده
را اتخاذ   يابد، بايد روش ب خواهد به هدف الف دست اگر كسي مي«(به شرطي ) »كني
صورت تجربي  توان به  را مي كه اين شرطي   دوم اين؛)94: ، ص8(شود  ، تبديل مي)»كند

 كه آيا استفاده از روش ب به هدف توان در تاريخ علم بررسي كرد مي :مورد آزمون قرار داد
 شرطي باال ،ي مزبور موجه است، اگر نه  اگر انجاميده بود، قاعده؛الف انجاميده است يا خير

شناسي  كه بر اساس روش  و سوم آن؛بايد مورد اصالح و بازبيني قرار گيرد يا ملغي شود
ا را به سوي اهداف هايي هستند كه م ها در حكم ابزار ي نرماتيو، روش گرايانه طبيعت
  .  دهند مان سوق مي معرفتي

 چراكه صدق مفهومي استعاليي ،تواند صدق باشد به نظر الودن، هدف معرفتي ب نمي
. اي وجود ندارد كه متوجه شويم يك گزاره صادق است يا خير است و هيچ راه تجربي
ي  ربي بودن قاعدهشناختي برگزينيم، تج ي روش عنوان هدف قاعده  بنابراين اگر صدق را به

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...هاي علمي گرايي علمي و گريزناپذيري نظريه واقع

 

25
).  4(شناختي است، زير سؤال رفته است  ي فراروش  كه ركن اساسي نظريه،شناختي روش

شناختي باشد،  ي روش تواند مستقيماً هدف قاعده  اگرچه صدق نمي،اما به نظر سنكي
اگر «: 1 اگرچه قواعد ،به عنوان مثال). 104: ، ص7(تواند هدف غير مستقيم آن باشد  مي

اگر كسي «: 2، »ي ب استفاده كند بيني برسد، بايد از قاعده واهد به پيشخ كسي مي
خواهد به  اگر كسي مي«: 3و »  استفاده كند*ي ب خواهد به تبيين برسد، بايد از قاعده مي

كدام صدق را  هدف  هيچ» استفاده كند** ي ب اتحاد بيشتر علوم دست يابد، بايد از قاعده
بيني، تبيين و  عبارت ديگر، پيش به. انجامند مگي به صدق مياند، ه اصلي خود قرار نداده

  .        هاي صادق بودن يك نظريه هستند  از نشانه، همگي،اتحاد
صورت  گرايي علمي را به توان استدالل سنكي به نفع واقع اساس اين مقدمات، مي بر

  :بندي كرد ذيل صورت
 كنند؛  را ارضا مي3 و 2 ،1شناختي مانند قواعد  هاي علمي قواعد روش نظريه .١
 مثالً ؛هاي مختلفي تبيين شود تواند توسط گزينه  شدن قواعد مزبور ميارضا .٢
شناختي مزبور توسط آن  ي علمي كفايت تجربي داشته باشد، قواعد روش اگر نظريه«كه  اين

شناختي مزبور توسط آن   ي علمي صادق باشد، قواعد روش اگر نظريه«يا » شوند ارضا مي
 ؛ »شوند ميارضا 
 هاي علمي است؛  شدن قواعد مزبور صادق بودن نظريهبهترين تبيين براي ارضا .٣
هاي   به نظريهيادشدههاي  چرا استفاده از روش«كه  بهترين تبيين براي اين .۴

 . » هستند13 رهنمون به صدقيادشدههاي  روش«، اين است كه »انجامد؟ صادق مي) تقريباً(
  :پس
هايي  شناختي رهنمون به صدق هستند و نظريه روشهاي موجود در قواعد  روش .۵

هاي علمي بالغ، صادق يا تقريباً صادق  كنند، يعني نظريه ها پيروي مي كه از اين روش
  .هستند

 نظر سنكي گرايي علمي و گريزناپذيري از  واقع.2. 2
 كند استدالل مي) 8(گرايي، سنكي  اكنون با در اختيار داشتن اين چارچوب كلي از واقع

ي  گرايي علمي با نظريه اما اگر واقع. گرايي علمي لزوماً به گريزناپذيري متعهد نيست كه واقع
. گاه اين تركيب مستلزم گريزناپذيري خواهد بود ي روش تركيب شود، آن اعتمادگرايانه

كه تعاريف سنكي  اول آن. دهيم  در دو محور مورد بررسي قرار مي،استدالل وي را در ادامه
سنكي تعاريف خود . قبول و مناسبي نيستنددر خور  تعاريف ، بودن زناپذيري و امكانياز گري

  :را به اين شكل ارائه كرده است
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كند،  را به فيزيك محدود مي]  بودن  امكاني- گريزناپذيري[هرچند هكينگ بحث «

گرا  يرناپذ از يك طرف، گريز. بندي شود تر صورت تواند به شكلي عام تقابل مورد نظر وي مي
ي جهان ميل  اي واحد و يكتا درباره درستي هدايت شود، به نظريه ست اگر علم به مدعي ا

. اين نظريه اگرچه بسيار شبيه علم كنوني است، اما از راه ديگري حاصل شده است. كند مي
درستي   است اگر علم به ناميم، مدعي گرا مي را امكاني   كه آن،از طرف ديگر، طرف مقابل

چه علم معاصر در باب جهان  كامالً متفاوت از آن اي  شود، ممكن است به نظريههدايت 
  .)259: ، ص8(» گويد، منجر شود مي

گونه كه در نقل قول  هيچ يك از دو تعريف سنكي قابل قبول نيست، چراكه وي، همان
سط  را بها آنباال نيز آشكار است، قصد دارد تعاريف هكينگ را مبناي كار خود گذاشته و 

هكينگ . گونه كه در ادامه خواهيم ديد، سنكي در اين كار موفق نيست  همان،اما. دهد
نظري، (فيزيك ) الف(« :ي فيزيك را به شكل زير تعريف كرده است گرايي درباره امكاني

كواركي  - كواركي تحول يابد و آن فيزيك غير -  نحوي غير توانست به مي) تجربي، مادي
 متحول و موفق شود كه فيزيك امروز ،با استانداردهاي دقيق خود نحوي  توانست به مي

فهمي از  هيچ معناي خوش) ب(عالوه  به . طبق استانداردهايش متحول و موفق بوده است
ارز   با فيزيك امروزين همل فيزيك خياليِ بدي،ها وجود ندارد كه بر اساس آن ارزي نظريه هم

   .)67: ، ص3(» باشد
گرايي  براساس اين تعريف، امكاني«: نويسد  مي،ح تعريف هكينگ در توضي14تريزيو

چه داشته، داشته  توانست مسيري متفاوت از آن ي خاصي از علم مي ست تاريخ حوزه مدعي ا
ي علم واقعي موفق باشد و هم به شكلي غير  توانست هم به اندازه اين علم خيالي مي. باشد

  .)254: ، ص9(» بديهي با آن ناسازگار باشد
كه سنكي از  هنگامي. انحراف سنكي از هكينگ به آساني قابل مشاهده است

توانيم جهان را در   مورد نظرش آن است كه ما ميي كند، ايده گرايي صحبت مي امكاني
 ،عنوان نمونه، فرض كنيد در سطح زير اتمي به. دهيم سطوح مختلف مورد واكاوي قرار 

مطابق نظر سنكي، . ايم  دست يافتهT1ي  به نظريهايم و  جهان را مورد كاوش قرار داده
ي عالم، و حتي بخشي از  گرا باور دارد اين نظريه تنها بخشي از كل حقايق را درباره امكاني

 سنكي بر آن است تأكيد عبارت ديگر،  به. ي سطح زير اتمي، دربردارد كل حقايق را درباره
ي مورد بحث تمام حقايق  ئن بود كه نظريهتوان مطم گرا به هيچ وجه نمي كه از نظر امكاني

 بر اساس نظر هكينگ، كه آنحال . ي محدود، را بيان كرده است عالم، ولو در يك حوزه
كند،   را بازنمايي ميها آن T1گرا باور دارد حتي در مورد آن بخش از حقايقي كه  امكاني

 بر ناقص تأكيد جا ايندر . ارز داشته باشيم هايي متمايز، مجزا و غير هم ممكن است نظريه
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هاي رقيب و ناسازگار براي بازنمايي هر  نيست، بلكه نكته آن است كه امكان نظريه T1بودن 

  . ي عالم وجود دارد دسته از حقايق درباره
بر اساس نظر سنكي، . شده در مورد گريزناپذيري نيز برقرار است ي اشاره نكته

ي كل   به درستي هدايت شود، به معرفتي دربارهگريزناپذيرگرا باور دارد كه كل علم، اگر
 تنها در يك انجامد، چراكه تنها يك جهان وجود دارد و حقايق اين جهانْ حقايق عالم مي

ي  پارچه ي يك نظريه«ي واحد همان  اين مجموعه. آوري است ي واحد قابل جمع مجموعه
، اگر علم به )ق قرائت سنكيطب(بنابراين به باور گريزناپذيرگرا . است» واحد در باب جهان

اما هكينگ . شود گرا مي ي عالم هم پارچه و واحد درباره اي يك درستي هدايت شود، به نظريه
وي گريزناپذيرگرايي را در مقياسي موضعي، و نه لزوماً كلّي، تعريف . چنين نظري ندارد

اي خاص وجود  هاي در حوز براساس نظر وي، گريزناپذيرگرا باور دارد اگر نظريه. كند مي
اند  ي مزبور موفق ي نظريه هايي بديل در همان حوزه، كه به اندازه داشته باشد، وجود نظريه

اي وجود داشته  اگر چنين نظريه. و با آن به صورت غير بديهي ناسازگار، غير ممكن است
كه بر  آنخالصه . ي واقعي موفق نيست يا با آن سازگار خواهد بود ي نظريه اندازه باشد، يا به

گرايي با تعاريف هكينگ  امكاني -خالف ادعاي سنكي، تعاريف وي از گريزناپذيرگرايي
   15.سازگاري ندارند

ي  به نظر وي، اگر هريك از شش مؤلفه.  استدالل اصلي سنكي استبابي دوم در  نكته
بر  (يك مستلزم گريزناپذيرگرايي صورت مجزا در نظر بگيريم، هيچ  گرايي علمي را به واقع

وي خاطرنشان ). 262 - 261: ، صص8(نخواهد بود ) اساس تعريف خود او از اين مفهوم
ي  گرايي علمي افزود و آن آموزه ي ديگري را به واقع توان مؤلفه سازد كه مي مي

هاي علم ابزارهايي اعتمادپذير جهت  بر اساس اين آموزه، روش. ي روش است اعتمادگرايانه
گرايي علمي، يعني  يافته از واقع ي توسعه  سنكي، اين نسخهبه نظر. كسب صدق هستند

ي روش، نتايجي  ي اعتمادگرايانه گرايي علميِ شاملِ شش مؤلفه به همراه آموزه واقع
اي نيست كه در  هرچند اين گريزناپذيري ديگر آن گريزناپذيري. گريزناپذيرگرايانه دربردارد

چه افزايش آن   گريزناپذيري جديد، آنبر اساس اين. باال از آن صحبت به ميان آمد
هاي اعتمادپذير  ي جهان است كه با اتخّاذ روش مقدار صدق درباره«ناپذير است  اجتناب

   .)263: ، ص8(» يابد افزايش مي
گرايي با  ي واقع كه شش مؤلفه اول اين.  دو نكته وجود دارد،در مورد اين استدالل

گرايي علمي  كه واقع دوم آن. دهند ش را نتيجه ميي رو گرايانه ي اعتماد ، آموزهديگر يك
 به نوعي گريزناپذيري غير) ي روش ي اعتمادگرايانه يعني شش مؤلفه به همراه نظريه(

  . ي بديهي مورد نظر سنكي متفاوت است انجامد كه با نسخه بديهي مي
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ي  گرايانه مادي اعت گرايي مستلزم آموزه اجازه دهيد ابتدا به اين نكته بپردازيم كه واقع

گرايي  فرض كنيد شخصي واقع. توان اين دو را از هم مجزا كرد  نمي،روش است و در واقع
گرايي  ي اول واقع بر اساس مؤلفه. ي روش بپذيرد ي اعتمادگرايانه علمي را بدون آموزه

رفت  هدف علم كشف صدق در باب جهان است و پيش (»گرايي هدف واقع«يعني  ،علمي
هاي علمي ابزارهاي  با اين فرض كه روش، )دن به اين هدف استعلمي نزديك ش

هاي  اي در كار باشد كه با اتخّاذ روش  بايد معجزه،اعتمادپذيري جهت كسب صدق نيستند
صادق موفق ) تقريباً(هاي  اعتمادناپذير و نارهنمون به صدق، دانشمندان در رسيدن به نظريه

از نظر ). 73: ، ص6(كند  چه پاتنم پيشنهاد مي  آنتر از ست قوي اي ا اين معجزه. اند بوده
اي كه موفقيت علم را  گرايي اين است كه تنها فلسفه استدالل ايجابي به نفع واقع«پاتنم، 

) تقريبي( بر اساس اين نظر، اگر به صدق .»ست گرايي علمي ا داند، واقع معجزه نمي
اما در . مي معجزه خواهد بودهاي عل  نظريه هاي علمي متوسل نشويم، موفقيت نظريه

هاي علمي  هم موفقيت نظريه:  دو چيز بايد توضيح داده شود، در واقع،وضعيت پيش روي ما
ي روش متوسل نشويم،  ي اعتمادگرايانه  اگر به نظريهجا ايندر . ها آن) تقريبي(و هم صدق 

 اعتماد ربدون فرض در خوهاي علمي  هم موفقيت نظريه: دو معجزه وجود خواهد داشت
ها بدون فرض رهنمون به  نظريه) تقريبي( معجزه خواهد بود و هم صدق ،بودن روش علم

  . صدق بودن روش علمي معجزه خواهد بود
، »گرايي معرفتي واقع«گرايي علمي،  ي دوم واقع ي مؤلفه اي مشابه با مالحظه نتيجه
باشند، نتايج حاصل از هاي علمي رهنمون به صدق و اعتمادپذير ن اگر روش. شود حاصل مي

 كه آنخالصه . ي جهان نخواهد انجاميد صادق درباره) تقريباً( به معرفت ها آنكار بردن ه ب
معجزه كه « از برهان ،علم) تقريبي(خواهد با توسل به صدق  گراي علمي كه مي هر واقع
ي براي  توجيه،هاي علمي كند، بايد با توسل به اعتمادپذيري روش پاتنم پرهيز » !نيست

ي  حتي خود سنكي نيز در جايي ديگر آموزه. علم داشته باشد) تقريبي(صدق 
  :پذيرفته است گرايي علمي  عنوان ركن اساسي واقع ي روش را به  اعتمادگرايانه

قدر كه صدق   همان،گرا  براي واقع. ها دفاع كند خواهد تنها از صدق نظريه گرا نمي واقع«
هاي موجه عقالني توليد  هاي علم باور گاه معرفتي كه روشاهميت دارد، اين ديد نظريه 

ها مولّد معرفتي هستند در باب وجوهي از جهان كه  اين روش. كنند نيز مهم است مي
گراي علمي بايد از   واقعنبنابراي.  آگاه كنندها آنهاي علمي قصد دارند ما را از  نظريه
   .)27: ، ص8(» نداي در باب علم دفاع ك گرايانه شناسي واقع معرفت

بندي سنكي از   آن است كه اوالً صورت،ي دو استدالل ما در اين قسمت خالصه
ي اصلي هكينگ  تواند ايده هاي علمي دقيق نيست و نمي امكاني بودن نظريه - گريزناپذيري
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ي اعتمادگرايي در باب  گرايي علمي مستلزم آموزه ثانياً تعريف سنكي از واقع. را پوشش دهد

گرايي علمي چه نسبت و  اكنون زمان آن است تا ببينيم اين تعريف از واقع. لم استروش ع
  . هاي علمي دارد اي با گريزناپذيري نظريه رابطه
  
 ي آن با گريزناپذي در چارچوبي جامع گرايي علمي و رابطه  واقع.3

اي ه بودن نظريه امكاني - هاي متنوعي از تمايز گريزناپذيري بندي تعبيرها و صورت
به اين موضوع پرداخته و چارچوب ) 10(نويسندگان در جاي ديگر . علمي وجود دارد
ها در يك چارچوب منطقي  بندي اند كه شامل تمامي صورت بندي كرده جامعي را صورت

گرايي علمي و گريزناپذيري در اين چارچوب  ي واقع  به رابطه،در اين قسمت از مقاله. است
ي  گرايي همان است كه سنكي ارائه كرد و نظريه بندي واقع تصور. شود جامع پرداخته مي

 اين تعريف ناپذير گونه كه استدالل شد، از نتايج اجتناب ي روش نيز، همان اعتمادگرايانه
هاي اصلي چارچوب پيشنهادي نويسندگان به اختصار   ابتدا گزينه،براي شروع. خواهد بود
  . شوند معرفي مي

  امكاني بودن در چارچوبي مرجع - ذيريبندي گريزناپ  صورت.1. 3
دانشمندان .  همواره مسيرهاي متفاوتي وجود دارد،هاي علمي براي رسيدن به نظريه
علمي خاصي پيروي  هاي  دهند، از روش كنند، آزمايش انجام مي امور واقع را مشاهده مي

به دست هم كه همگي دست ... گيرند و  خصوصي قرار ميه كنند، در شرايط اجتماعي ب مي
شود كه اگر  بنابراين فرض بر اين گذاشته مي. شود اي علمي مي منجر به توليد نظريه

 حاصل Yي علمي  رخ دهند، نظريه) ي موارد باال است كه شامل همه (Xهاي  مقدمه
توان به   مي،ترين حالت ي يك نظريه را در كلّي عالوه بر اين، عوامل به وجود آورنده. شود مي

عوامل بيروني شامل عوامل اجتماعي، .  تقسيم كرد17 و بيروني16ونيدو گروه در
هاي آزمايشگاهي، امور واقع و  عوامل دروني شامل داده. هستند... شناختي، تاريخي و  روان
ي  حال كه هسته. هاي علمي هستند هاي علمي پيشين و روش دادهاي علمي، نظريه رخ

. كند  را مشخص ميY و Xط مختلف ميان اصلي چارچوب مشخص شد، چند قيد انواع رواب
  : اند اين قيود به شرح ذيل

  ؛X به Yوابستگي يا عدم وابستگي ) الف
  ؛Xهاي   به بديلYوابستگي يا عدم وابستگي ) ب
  ؛Xضرورت يا عدم ضرورت ) د
  .Xهاي آن به   و بديلYوابستگي يا عدم وابستگي ) و
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 هاي متعددي از گريزناپذيري  كنيم، گزينهيك از قيود باال را اعمال ه كدامك بر حسب اين

ها  ترين گزينه  اصلي،براي پرهيز از طوالني شدن بحث، در ادامه. دهد  امكاني بودن رخ مي-
     18:شوند طرح مي
 داراي گريزناپذيري مشروط نيست، يعني چنين نيست كه X نسبت به Y :1ي  گزينه

  .  از پي آن ببار آيدY رخ دهد، Xهرگاه 
 رخ دهد، X داراي گريزناپذيري مشروط است، يعني هرگاه X نسبت به Y: 2ي  گزينه

Yآيد؛ گرچه خود  بار ميه  از پي آن بXداراي ضرورت نيست  .  
انجامد يا خير، دو   ميY به *X يعني X، بديل Xكه در صورت نبود  بر حسب اين

  :آيند وجود ميه ي ديگر ب گزينه
 Xگريزناپذيري مطلق ) + 2ي  گزينه): (2ي  گزينهي گريزناپذير  نسخه (2. 1 ي گزينه

  ). انجاميد  ميY  ديگري چنان در كار بود كه به *X در كار نبود، Xاگر (
منحصر به فرد بودن ) +  2ي  گزينه): (2ي  ي امكاني قوي گزينه نسخه (2. 2ي  گزينه

X)  اگرX ،در كار نبود X* ديگري كه به  Yانجاميد، در كار نبود  مي.(  
 Xin و هم شامل عوامل دروني Xex مورد نظر هم شامل عوامل بيروني Xجا  تا به اين

.  انجامد Yي  به بروز نظريه) يا عوامل بيروني(اما ممكن است تنها عوامل دروني . شد مي
هاي ديگري متناسب با اين  هاي معرفي شده، گزينه بنابراين مناسب است به موازات گزينه

  : تمايز معرفي شوند
 رخ Xin داراي گريزناپذيري مشروط است، يعني هرگاه Xin نسبت به Y: 3ي  گزينه

  .  داراي ضرورت نيستXinآيد؛ گرچه خود  بار ميه  از پي آن بYدهد، 
 Xinگريزناپذيري مطلق ) + 3ي  گزينه): (3ي  ي گريزناپذير گزينه نسخه (1. 3 ي گزينه

  ). انجاميد  ميYكار بود كه به   ديگري چنان در X*in در كار نبود، Xinاگر (
منحصر به فرد بودن ) +  3ي  گزينه): (3ي  ي امكاني قوي گزينه نسخه (2. 3 ي گزينه

Xin)  اگرXin ،در كار نبود X*in ديگري كه به  Yانجامد وجود نداشت .(  
  : و در مورد عوامل بيروني

 رخ Xex هرگاه  داراي گريزناپذيري مشروط است، يعنيXex نسبت به Y: 4ي  گزينه
  . داراي ضرورت نيستXexآيد؛ گرچه خود  بار ميه  از پي آن بYدهد، 

 Xexگريزناپذيري مطلق ) + 4ي  گزينه): (4ي  ي گريزناپذير گزينه نسخه( 1. 4 ي گزينه
  ).انجاميد  ميY  ديگري چنان در كار بود كه به X*ex در كار نبود، Xexاگر (

منحصر به فرد بودن ) +  4ي  گزينه): (4ي  ي گزينهي امكاني قو نسخه (2. 4 ي گزينه
Xex)  اگرXex ،در كار نبود  X*ex ديگري كه بهYانجامد وجود نداشت .(  
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اگر . توانست رخ دهد يا رخ ندهد اين معنا كه مي  داراي ضرورت نبود، بهXا ج تا به اين

  : شوند ي جديد اضافه مي  را نيز دخالت دهيم، سه گزينهXضرورت 
 رخ دهد، X داراي گريزناپذيري مشروط است، يعني هرگاه X نسبت به Y: 5ي  هگزين

Yضمن خود در آيد؛  بار ميه  از پي آن بXداراي ضرورت است  .  
 رخ Xin داراي گريزناپذيري مشروط است، يعني هرگاه Xin نسبت به Y: 6ي  گزينه

  .است داراي ضرورت Xinضمن خود در آيد؛  بار ميه  از پي آن بYدهد، 
 رخ Xex داراي گريزناپذيري مشروط است، يعني هرگاه Xex نسبت به Y: 7ي  گزينه

  . داراي ضرورت استXexضمن خود در آيد؛  بار ميه  از پي آن بYدهد، 
بودن را كه در   امكاني - هاي آن تمامي موارد گريزناپذيري و زير شاخه اين هفت گزينه 

توانند مورد   نيز ميYهاي  اما بديل. پوشاند يهايش مورد توجه هستند، م  و بديلXآن 
 ممكن است مسير ،گرايي عنوان مثال، در تعريف هكينگ از امكاني به. مالحظه قرار گيرند

ي  اي به موفقيت نظريه  ي كنوني نينجامد، اما به نظريه علم به نحوي باشد كه به نظريه
 انجاميده Yي واقعي  ه به نظريه كXعبارت ديگر، به جاي مسير واقعي  به. كنوني ختم شود

 را *Y و Y كه آنبراي . نجامدا  بي*Yي   طي شود كه به نظريه*Xاست، ممكن بود مسير 
تعريف شود كه وجود آن  Rاي مانند   الزم است تا رابطه،دو بديل هم در نظر بگيريم

ارزي  متواند بيانگر ه  ميRبه عنوان مثال، .   باشد*Y و Yي بديل بودن  كننده تضمين
ي  با توجه به مالحظه.  است*Y و Yريختي ساختاري يا يكساني موفقيت  تجربي، هم

دو . يافته شكل داد اي تعميم توان نسخه ي مطرح در باال مي ، براي هر گزينهYهاي  بديل
  : شود  ميبيانيافته در ادامه  هاي تعميم ونه از اين نسخهمن

 Xنسبت به ) ها *Yكدام از  هيچ (Yهاي  لكدام از بدي هيچ:  تعميم يافته1ي  گزينه
 رخ دهد، يكي از Xداراي گريزناپذيري مشروط نيست، يعني چنين نيست كه هرگاه 

  . بار آيده  از پي آن بYهاي  بديل
 داراي گريزناپذيري مشروط X نسبت به Yهاي  يكي از بديل:  تعميم يافته2ي  گزينه

 Xآيد؛ گرچه خود  بار ميه  از پي آن بYاي ه  رخ دهد، يكي از بديلXاست، يعني هرگاه 
  .داراي ضرورت نيست

گرايي  ي گريرناپذيري و واقع توان رابطه  مي،حال با در دست داشتن اين چارچوب جامع
  . علمي را بررسي كرد

  گرايي علمي و گريزناپذيري  واقع.2. 3
. پردازيم اال ميشده در ب هاي طرح گرايي علمي با گزينه ي واقع  به رابطه،در اين بخش

 از شش  گرايي علمي عبارت است گونه كه در قسمت پيشين استدالل شد، واقع همان
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 Xفرض كنيد . ي روش ي اعتمادگرايانه كند به همراه آموزه اي كه سنكي تصريح مي مؤلفه

هاي علمي  ي امور واقع، اعم از دروني و بيروني، كه به همراه روش عبارت است از مجموعه
طور كه اشاره شد، سنكي معتقد به تكثرگرايي  همان .  شده استYي  توليد نظريهمنجر به 

 به X و امور واقع Mپذيرد اگر چه در عمل با اتخاذ روش  شناختي است و بنابراين مي روش
ي   به نظريهX و امور واقع 'Mكار گرفتن روش ه ايم، اما ممكن بود با ب  رسيدهYي  نظريه

Y'ي  لتي ممكن است اين فرض را به ذهن متبادر كند كه گزينهچنين حا.  دست يابيم
  . خواهد بود1ي  گرايي سنكي گزينه مناسب براي واقع

گرايي علمي قيودي را بر روي  چراكه واقع. اي چندان دقيق نيست اما چنين نتيجه
 ممكن بود به 'M و Mهاي  گرچه دانشمندان با اتخّاذ روش. كند  اعمال ميYهاي  بديل
ها صادق يا تقريباً   هر دوي اين نظريه،گرايي علمي  برسند، بنا بر واقع'Y و Yهاي  نظريه

اي  توانند در حوزه ي ناسازگار نمي از طرف ديگر، روشن است كه دو نظريه. صادق هستند
 هر دو صادق هستند، 'Y و Y اين گزينه كه نبنابراي. يكسان و در يك زمان صادق باشند

ي   تقريباً صادق باشند و درجه'Y و Yي موجود اين است كه  زينهتنها گ. گردد خارج مي
هاي اعتمادپذير گوناگون به  عبارت ديگر، اگرچه اتخاذ روش به.  نيز يكسان باشدها آنصدق 

گرايي علمي،  انجامد، اما با توجه به واقع ي يكسان مي هاي ناسازگار در دامنه توليد نظريه
اين وضعيت شبيه . ي صدق يكساني هستند ها داراي درجه سنكي بايد بپذيرد كه اين نظريه

 Yبر اساس اين گزينه، . يافته ترسيم شده است  تعميم2ي  ست كه در گزينه وضعيتي ا
 رخ دهد يكي از X است، يعني هر زماني كه Xداراي گريزناپذيري مشروط نسبت به 

 در باال *Y و Yقريبي چه در باب صدق ت با توجه به آن. خواهد آمد   در پيYهاي  بديل
. »ي صدق يكسان داشتن درجه«جا عبارت خواهد بود از  گفته شد، معيار بديل بودن در اين

شناختي   تكثرگرايي روشوهاي علمي   اعتمادپذيري روشوگرايي علمي   واقعكه آنخالصه 
  .  انجامد دارد، مي  تعميم يافته اظهار مي2ي  چنان كه گزينه به گريزناپذيري غير بديهي، آن

ي  كند، چه نظري درباره شناختي را رد مي اي كه تكثرگرايي روش گراي علمي اما واقع
اي از  اگر مجموعه.  مناسب خواهد بود2ي   گزينه،گريزناپذيري خواهد داشت؟ براي وي

رخدادهاي اوليه و روش اعتمادپذير يكتايي در اختيار داشته باشيم، با اتفاق افتادن 
) تقريباً(ي علمي   و اتخاذ روش اعتمادپذير مورد نظر، رسيدن به يك نظريهرخدادهاي مزبور

  .صادق و يگانه، گريزناپذير خواهد بود
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 گيري  نتيجه.4
هاي علمي است، اما  گرايي علمي در نظر اول مستلزم گريزناپذيري نظريه اگرچه واقع

سازگار بوده و بنابراين گرايي  گرايي علمي با امكاني سنكي استدالل كرده است كه واقع
ي  گرايي علمي با آموزه كند اگر واقع هرچند وي اضافه مي. مستلزم گريزناپذيرگرايي نيست

 ،در اين مقاله. دهد ي را نتيجه مي ي روش عطف شود، نوعي از گريزناپذير اعتمادگرايانه
ي علمي، ها نشان داده شد كه اوالً تعريف سنكي از گريزناپذيري و امكاني بودن نظريه

ي روش  گرايانه ي اعتماد  مستلزم آموزه، خود،گرايي علمي ثانياً واقع. تعريفي مناسب نيست
در قسمت آخر . گرايي علمي به نوعي مستلزم گريزناپذيري است است و اين يعني واقع

اند، مورد  گرايي با انواع گريزناپذيري كه در چارچوبي جامع تعريف شده ي واقع مقاله، رابطه
كه با تكثرگرايي  گرايي علمي بر حسب آن  سي قرار گرفت و نشان داده شد كه واقعبرر

  .  دهد شناختي همراه شود يا خير، انواع مختلفي از گريزناپذيرگرايي را نتيجه مي روش
  
  ها يادداشت

1- Ian Hacking 
بود  كرده دفاع كوانتوم  ي نظريه مورد گرايي تاريخي در امكاني از هكينگ از پيش  جيمزكوشينگ-2
)1.(  

3- Howard Sankey 
شناسـي و مطالعـات اجتمـاعي دانـشگاه      ي فلسفه، انسان ي علم در مدرسه هوارد سنكي استاد فلسفه 

گرايـي علمـي، تغييـرات مفهـومي در علـم،             ق اصـلي او مـشتمل اسـت بـر واقـع           يعال. ملبورن است 
گرايـي    ي عقالنيت علم، واقـع       درباره هاي او عمدتاً    كتاب. ي علم   گرايي در فلسفه    شناسي و نسبي    روش

  .شناسي علمي است ناپذيري و روش علمي، سنجش
4 The Reliabilist Theory of Method                    5- Multiple Rules 
6- Methodological Variation                               7- Conflict of Rules 
8- Defeasibility                                           9- Non-algorithmic Rationality 
10- Pluralist Theory of Method     
11- Normative Naturalist Metamethodology        12- Laudan 
13- Truth-conducive                                              14- Trizio 

 ناميــده و (Multiplicity Thesis)ي چنــدگانگي  ســنكي را آمــوزهگرايــيِ   تريزيــو امكــاني-15
ي چندگانگي است، ولـي عكـس رابطـه           گراييِ هكينگ مستلزم آموزه     استدالل كرده است كه امكاني    

 است، ولي بر عكس      گرايي سنكي   گرايي هكينگ مستلزم امكاني     به عبارت ديگر، امكاني   . برقرار نيست 
  ).9(آن خير 

16- Internal                                                                              17- External 
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يك   شده توسط ساير نويسندگان به كدام       كه تعاريف مختلف ارائه    ها و اين    براي ديدن ساير گزينه   . 18

  .10: ها تعلّق دارند، رجوع كنيد به از اين گزينه
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