علم هش
دوفصلناهم ی ژپو ی ژپوهشهای معرفت شناختی

Biannual Academic Journal

سال نهم ،شماره ،02اپییز و زمستان 9311

The Epistemological Research

صفحات 86-68

Vol. 9, No. 20, Autumn & Winter 2020

«هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینز

سید ناصر افضلیفر
علی حقّی
چکیده

پرسش از «چیستی هدفِ علم» از دیر باز پرسش دانشمندان وفالسفۀ علمم بمهد اسم و یمیتهانمد صمهیتی ایمدوهیه،ی
اخالقی وتکنهیه،ی

داشته باشد .دی این یقایه برآنیم که دی ضمن اشای به دیدگا های یختلف دیبمای همدفِ علممه بمه

دیدگا ِ جان واتکینز خلف کایل پهپر از طرفدایان عقالنی علمی بپمردازیم ویو شناسمی او یا دی یررفمی همدفِ بۀینمۀ
علم یهید ایزیابی قرای دهیم و ش

گرایی او یا دی علم از دو ینظرِ ش گرایی بر یبنای عقالنی و ش گرایی بریبنمای

احتمال دیچایش یررفی هدفِ بۀینۀ علم یهید بریسی قرایدهیم و عقالنی ِ علمی او دی گزینش نظریههای یقیب علمی یا
ایزیابی نماییم.
واتکینز یدعی اس که با ش

گرایی یبتنی بر احتمال ییتهان قطری برای علم یا یها نمهد دیحاییکمه هنمهز خهاهمانِ

حقیق تأیید شد یی باشیم و براین باوی اس که این یهید به دانشمندان کم

یمیکنمد تما بمر یوی همر یهضمهعی کمه

دوس دایند کای کنند ویی آنها یا از اتخاذ نظریههایی که تشخیص ییدهند غلط اس بازییداید.
کلید واژهها :واتکینز عقالنی ِ انتقادی عقالنی ِ علمی هدفِ علم عقلناباویی.
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مقدمه
یباهات جایره علمی از یوزگایانِ قدیم دیبای پژوهشها و نتایجِ آنها به دییل عقالنمی بمهدن یکمریاو گهشمزد
شد اس  .ایا به چه دییل جایره علمی بر ادعای عقالنی ِ پژوهشهای خهد اصرای داید؟ آیا ایمن پافشمایی بمر
یو

پژوهشی آنها تکیه داید ؟ یا پیشرف های چشمگیر علم و فناویی و حل یشکالت و یفا بشمری

آن یا

تهجیه ییکند؟
جایرۀ علمی بر این باوی اس

که به پشتهانه یو

انتخمابی ایمن تهانمنمدی یا داید کمه اقمدام بمه تهجیمه و

ایزیابی نظریههای علمی نمهد و حتی با ایایه نظریههای جدید بدون دی نظرگرفتن نفع شخصمی افمراد جایرمه
علمی به نقدِ یکری و اصالحِ نظریهها پرداخته و بهسهی هدف علم که ییتهاند دستیابی بمه حقیقم
پیشبینی بۀتر و حلِ یشکالتِ بیشتر اس

حرک

و یررفم

کند.

پیشرف ِ علمی یا عمهیاو انباشتی انگاشتهاند و پایهگذایان آن یا تجربهگرایان و عقلگرایان کالسمی

ِ قمرن

هفدهم یانند بیکن و دکایت ییدانند .آنها با تأکید بر یو های یناسب دی پژوهشهای علمی یدعی بهدند به
اکتشافات جدید و یطمئن نایل خهاهند شد که تهجیه یرقهل حقایق تاز یا دی پی خهاهد داش .
ایا این نگر

از یفۀهم پیشرف ِ علمی از دهههای  391به برد با چایشهایی یوبهیو شد جایی که یفۀهم

ایز شناختی اهداف و یو های علم یطرح شد .این انتقادها نهعاو به تحهالتِ نظریههای علمی دی گذی تاییخ
اشای داش  .جایرۀ علمی نسب

به پیشرف ِ علمی و پژوهشهای علمی حساس ییباشد به همین دییل ایز ها

و اهدافی یا یشخص یینماید تا با تهجه به آنها یریای هایی یا برای علم یررفی نماید و به همین دییل اس

کمه

جایرۀ علمی به کایِ خهد ییباید و آن یا یرقهل ییداند.
عقالنی ِ علمی از یجمهعۀ شرایط ادعاها یو ها و اهداف پژوهشی جایرۀ علمی برسماخته شمد کمه بمه
تبیینِ چیستی و ساختای پیشرف های علمی ییپردازده همچنان که نیهتن-اسمی

ییگهید :هر ایگهی عقالنمی

علمی دس کم باید دو چیز یا به طهی ینطقی و یرقهل تبیین کنده یکی هدفِ علم و دیگمری یجمهعمه اصمهیی
که برای سنجش و گزینشِ نظریههای یقیب نیاز داییم ).(Newton-Smith, 1981: 4

دی این یقایه برآنیم که با ایزیابی هدفِ بۀینۀ علم دی فلسفۀ علم جان واتکینز تأکیدی بمر عقالنیم

علممی

داشته و پاسخی بر عقلناباویی علمی تۀیه نمهد و شروط الزم برای دستیابی به هدف بۀینمۀ علمم و یو همای
گزینشِ نظریههای یقیب دی فلسفۀ علم جان واتکینز یا یهید ایزیابی قرای دهیم.

_____________________________________________
1- Newton-Smith

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 6
« ِ
شروط کفایت در هدف بهینۀ علم
علم" اظۀای داش  :انتخاب آن هدف باید نۀایتاو یهضهع تصمیمگیری و فراتمر از

پهپر دی بیان " هدف و غای

بحثوجدلهای عقالنی باشد .به نظمر یمی یسمد ایمن یهضمهع حماکی از آن اسم
دانشمندان یمکن اس
داشتن ی

کمه گمرو همای یختلفمی از

اهداف یختلف و حتی شاید یترایضی داشته باشند اگمر چنمین چیمزی یه دهمد بجمای

گرو علمی گرو های یختلف خهاهیم داش .

همچنین ایید برای یغلهب کردن ش

گرایمی بمر یبنمای عقالنیم

یترایض یثالو  Tiو  Tjاز بین یییوده نظریه ش

دی یهاجمه بما انتخماب بمین نظریمههمای
ییگهیمد یما هرگمز دییمل شمناختی

گرایی بر یبنای عقالنی

خهبی نداییم تا بتهان ی

نظریه یا به نظریه دیگر ترجیح دهیم .حال اگر شخصی بهطهی ایادی هدفی یا اتخاذ

نماید این بدان یرناس

که دییلی داید که  Tiیا ترجیح دهد و دیگری دییلی داید که  Tjیا انتخاب کند ویمی

دالیل خهب و غیرشخصی برای هردو طرف وجهد نخهاهد داش
دهند .اگر قصد داییم ش
علم اس

گرایی بر یبنای عقالنی

نظریمه یا بمه دیگمری تمرجیح

تا بتهانند ی

یا یغلهب کنیم این کای نیازیند هدفی غیرشخصمی بمرای

هدفی که تهسط آن کلیه اعضای جایرۀ علمی با آن یهافق باشند ویی آیا اید چنین همدفی آییمانی

نیس ؟ واتکینز قصد داید این یویای آییانی یا به واقریم
هرگهنه هدفی که برای علم پیشنۀاد شد اس
قصد داشته ی

یا با دق

تبمدیل کنمد .دی اویمین گمام شمرایط کفایم
تهضیح ییدهد .و بر این بماوی اسم

یا چند یهید از این نظریهها یا انکای نماید وی آزاد اس

کند .با این حال هنهز هم گستر وسیری از اهداف جایگزین یمکن اس
اساسی به ذهن خطهی ییکند که آیا نظریه ای برای هدف علم هسم
تح ایشراع خهد قرای دهد؟ اگ ر ی

بمرای

کمه اگمر فمردی

هدفی یتفاوت با همدف او یا اتخماذ
وجهد داشته باشند .حال ایمن پرسمش

کمه بتهانمد سمایر گزینمههمای یمکمن یا

چنین هدف برتری وجهد داشته باشمد دی واقمع همدف بۀینمه بمرای علمم

خهاهد بهد .واتکینز پنج یهید از شرایط کفای

یا بهطهی فۀرس وای بیان نمهد و سپس دیبمای آنهما تهضمیح

ییدهد .هر هدف پیشنۀادی برای هدفِ علم باید:
ینسجم باشدایکانپذیر یا شدنی باشد- 9دی گزینش بین نظریههای یقیب یا فرضیههای یقیب بهعنهان یاهنما عمل کند
- 4بیطرف باشد
- 5دیگیر اید حقیق

باشد

_____________________________________________
1- Adequacy Requirements
2- Optimum Aim
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دیبای یهید اول اگر هدفی از دو بخش سازند تشکیل شمد باشمد کمه برخمی اوقمات یما همیشمه خمالف
یکدیگر باشند بهنحهیکه نسب

و نسب

به یکی از اجزای سازند پیشروند اس

به جزء دیگر پسروند چنین

هدفی هدف ینسجم نمیشهد .نمهنه یرروف هدف ناینسجم اصل یهضهعه بنتام اس

و غلط باشد ( .(Bentham,1891:1اگر تمرکز به یم

بزیگترین یذت برای بیشتر افراد ییتهاند دیس
یذت برای عد اندک از افراد باشد یمکن اس

که یمیگهیمد سمنجش
بۀمر

آنچه بهعنهان جزء سازند برای افراد دی نظر گرفتهشهد صحیح

باشد ویی به یحاظ آنکه بزیگترین جزء سازند باشد غلط اس .
یاجع به یهید دوم ییتهان گف

اگر بدانیم هدفی یا نمیتهان بهطهی کایمل تکمیمل نممهد آن همدف غیمر

عملی اس  .ویی باید یراقب باشیم که جه نشدنی بهدن یا از طریق تهصیف اشتبا آن هدف دی پرسمش ایجماد
فرد یمکن اس

نکنیم .هدف ی

 -دستیابی به ی

همدفی

یقصد و هدف یرین باشد  -پیشروی بمه سمم

یرین باشد بدون اینکه یزویاو قصد دستیابی به آن یا داشتهباشد  -9پیشروی دی جۀتی خاص بدون داشتن هدفی
نۀایی باشد که فرد دی حال پیشروی به سم

آن اس  .جه دیوغینِ عدمِ ایکان دی صهیتی یمکن اس

ایجماد

شهد که هدف نهع دوم به عنهان هدف نهع اول به اشتبا تهصیف شهد یا اینکه هدف نهع سهم بهغلط بهصهیت
اهداف نهع ی
یف وبرگش

یا دو تربیر شهند .بازی گلف یا دی نظر بگیریمد .همدف بمازیکن گلمف ایمن اسم

یا با کمترین ضربه یمکن طی کند تا گهی یا دی سهیاه بیندازد .اگر بهطهی اتفاقی دی اثر ضربه

گهی دی سهیاه بیفتد آیا برد از آن هم هدفش این اس
هدف او هدف غیر عملی نهع ی
عملی نهع دو اس
کاندیس

کمه یسمیر

که هر بمایگهی یا بمه داخمل سمهیاه بینمدازد؟ خیمر

یرنی انداختن گهی داخل سهیاه نیس

یرنی تما حمد ایکمان بمه سمهیاه نزدیم

بلکه وی به دنبمال همدف شمدنی و

شمهد تما بتهانمد گمهی یا داخمل سمهیاه بینمدازد.

دی اواخر عمر خهیش ( ) 235علم پزشکی یا بهعنهان هدف غیرشدنی پیشنۀاد نمهد هدفی که یما

یا ابدی و فناناپذیر ترریف یی کرد ویی او دی واقع داش

هدف نهع سمهم یرنمی افمزایش حمداکثر عممر یمهید

انتظای انسانها یا دنبال یینمهد .اگر تشخیص داد شهد که هدف نهع اول دس نیافتنی اس
اول غیر عملی اس

پس همدف نمهع

ویی اهداف نهع دو و سه فقط دی صمهیتی دسم نیمافتنی هسمتند کمه پیشمروی دی جۀم

دیخها و یهیدنظر غیریمکن باشد .واتکینز یدعی اس
ییدهد هدف نهع سه اس  .بدین طریق یزی

هدفی که بمرای علمم بمه آن اشمای یمیکنمد و تهضمیح

هدف نهع سه این اس

که این هدف یا دی یراحل اوییه علم و

نیز دی دویان تکایل آن ییتهان پیگیری نمهد .دی خصهص یهید سهم ییتهان گف

اگمر قصمد دنبمال کمردن

هدف ینسجم و شدنی یا داشته باشیم هیچگا دی یهید یافتن یاهنما و یسمیری کمه بایمد طمی نممهد بمه یشمکل
برنمیخهییم .تصهی کنید فردی این هدف یا برای خهد تریین ییکند که عازم یکانی یوی سمطح زیمین شمهد

_____________________________________________
1- Condorcet
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« ِ
که دقیقا بزیگترین ایماس کشف نشد دی آن جا واقمع اسم  .احتمماالو چنمین ایماسمی و بنمابراین یم
یکانی وجهد داید و وی به طهی باوینکردنی کایالو به سم

آن یکمان دی حرکم

اسم  .بنمابراین نممیتمهانیم

هدفش یا نشدنی و غیریمکن دانسته و آن یا با این فرض ید کنیم که پیشمروی دی جۀم
اس  .ویی این هدف او یا یاهنمایی نمیکند که دی چه جۀتی باید حرک
دی خصهص یهید چۀایم نیز یی تهان گف
از کشمکش ع لممی بمهد و دی جۀم
نظریههایی اس
یقتضیات با واقری

اید اصلی این اس

ینمافع یم

چنمین

یمهیدنظر غیمریمکن

کند.

که هدف پیشنۀادی برای علم بایمد فراتمر

گمرو نباشمد کمه علم

آن کمجیوی و انحمراف بمه سمم

که دیدگا یتافیزیکی خاصی یا دیبای جۀان تأیید ییکننمد .بمه نظمر یمییسمد ایمن شمرایط و
بیچهن و چرایی دی ترایض باشد که بسیایی از دانشمندان بزیگ ی

دی دیدگا خهد یا آنچه علم باید به آن دس
اید وجهد داید که طبیر

ایمد یتمافیزیکی یا

یابد یکپایچه و یمزوج یینماینمد .دی یمهید شمخص گاییلمه ایمن

ذاتاو دقیق و حسابشد اس  .هلممهیتز بمه یسمای

علمم اذعمان نممهد کمه بمه کلیمه

پدید های طبیری از جمله نیروهای دافره و جاذبه اشای داید که شدت آنها فقط بمه فاصمله و یسماف
داید .اینشتین از تمایل ذاتی قهی نسب

بسمتگی

به نظریههای قطری برخهیدای بهد .دی حال حاضر یمهید شممای چۀمای

یانع از تفکر دانشمندان نشد و تحقیق و پژوهش تهسمط یم

برنایمه پژوهشمی جدیمد طبمق نظریمه الکماته

ایۀامبخش شد اس  .ویی وقتی برای یثال از بُرد ساختای به برآوید نظریههای علممی یمیپمردازیم برنایمههمای
پژوهشی یقیب یهجب کنای گیری نظریه های یترایض شد و دی پرتهی هدف کلی بمرای علمم شمرط چۀمایم
ییگهید همدف و برآویدهمایی کمه آن یا تضممین یمینمایمد بایمد از ویژگمی غیمر یغرضمانه و خردیندانمهای
برخهیدای باشند و برای ی

دیدگا یتافیزیکی خاص نباید جانبداییه یهجب تحریف و غیرعادی جله دادن

آنها شهد .دی خصهص شرط پنج نیز باید گف
ویی واتکینز یدعی اس

واتکینز اعتراف ییکند که این شرط کمالو قابملِبحمث اسم

اینکه گفته شهد صدق و یاستی بخشی از هدف علم نیس

شهد دییان بخشی از هدف پزشکی نیس

یثل ایمن اسم

کمه گفتمه

یا اینکه سهد بخشی از اهداف تجایت نیس .

آرمان بیکن-دکارت
واتکینز بر این باوی اس

که با تهجه به شروط کفای

فهق این پرسش باید تغییر کند که چه هدفی برای علم

وجهد داید که نیازهای علم یا برآوید کند و بر هر هدف دیگمری کمه آنهما یا بمرآوید یمیکنمد نیمز غایمب
باشد؟ .پیشنۀاد او این اس

که باید با این پرسش به طریق ذیل برخهید نمهد .دی آغاز شروط کفای

شمرد و هدفی کایالو آییانگرایانه یا برای علم جستجه یینماید همدفی کمه فراگیمر و آییمانی اسم

یا یردود
و هممه
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ییتهانند خهاهان آن باشند .دی این یرحله شرای یا این اس

که " هیچچیمز یما بۀتمرین" یما بمه بیمان دقیمقتمر "

بۀترین کایالو بۀترین و هیچچیز بهجز بۀترین" اس  .و با چند جزء سازند به این هدف خهاهیم یسید که تمام
این اهداف به ی
شروط کفای

انداز ضرویی و یبرم هستند .سپس به طهی جداگانه هر ی

که یناسب آن هاس

بریسی خهاهیم نمهد و بیش

باید جهیی تردیل شهند که با شروط کفای

از ایمن یلیفمههما یا دی پرتمهی

یتهجه خهاهیم شد که هر کدام از یلیفهها

سازگایی داشته باشند .وقتی ایمنکمای انجمام شمد سمپس اجمزای

سازند یذکهی یا یویهمیفته دی نظر ییگیریم و دی آخر بریسی ییشهد آیا یجمهعاو آنها شرایطِ کفایم

و

بهویژ شرط انسجام یا بهطهیکلی برآوید یینمایند؟ یتهجه خهاهیم شد که آنها نمیتهانند شروط کفای

یا

تأیین کنند .واتکینز یلیفهای که یطایبه ) (Aنایید یی شهد یا دی ی
) (B1), (B2), (B3), (B4نایید ییشهند دی سم

سم

و چۀای یلیفه دیگر که بمه ترتیمب

دیگر قرای ییدهد .اکنهن این پرسش پیش یمیآیمد کمه آیما

یو های جایگزینی برای تقلیل دادن این هدف وجهد داید بهگهنهای که هدف با شمروط کفایم

همخمهانی

داشته و سازگای باشند؟ دی این یرحله نتایج تقسیم بندی شروط یسیدن به هدف بۀینمه یجمدداو یمروی و بریسمی
خهاهند شد .نتایج یشکهک هیچ یفۀهیی یغایر با یلیفههای  Bهدف یا ندایند ویی به طهی یتناقض به یطایبه A

یربهط یی شهند کمه دی حمال حاضمر نمهعی تقاضمای غیمر عملمی از کمای دی یمیآینمد .بمااینحمال چیمزی کمه
دس یافتنی و غیر بدیۀی اس
نمهد که دی نۀای

یا ییتهان از  Aدوبای بدس

آوید و با چۀای یلیفه  Bیهجهد آنها یا ترکیمب

ینجر به چیزی ییشهد که واتکینز یدعی هسم

همدفِ بۀینمه بمرای علمم اسم  .واتکینمز از

بخش آغازین علم یدین شروع یی کند یرنمی اوایمل قمرن هفمدهم بما گیلبمرت گاییلمه کپلمر همایوی و سمایر
دانشمندانِ سرشای از خه بینی که از خهد ییپرسیدند :هدف این علهم که قصمد داییمم خمهد یا وقمف آنهما
کنیم چیس ؟ قطراو یصرانه ادعا ییشد که حقیق

(یاستی) بخشی از چیزی اس

این نکته نیز اذعان ییشد که یا نه تنۀا ییخهاهیم حقیق

که هدف یاس  .و اینکه بمه

یا حفظ کنیم بلکه ییدانیم این کای یا به چمه نحمه

انجام دهیم بهطهییکه هرگز نمیترسیم دچای خطا و اشتبا شهیم.
واتکینز اشای داید که اکنهن به ظرفی

پیشگهیانهای یجهع ییکنمیم کمه برخمهیدای از علممی اسم

کمه

هدف یاس  .تهانایی پیشگهیی یویداد های آیند حداقل از زیان یربهط به کتاب یقدس نهعی حیرت و تمرس
یا برانگیخته اس
دیبای ی

و یا نمیخهاهیم دانشمان از این یحاظ نقص و کمبهدی داشمتهباشمد .ویمی پیشمگهیی علممی

یویداد نادی نیازیند دو پیشدیآید اس

که عبایتند از قهانین و شرایط اوییه.

با این وجهد ییتهان اییدوای بهد دانش یا نۀایتاو بتهاند قدیت پیشگهیانه کایلی یا به یا بدهد به عبمایتی
برای هر ی

از یویدادهای احتمایی آیند اصهالو ییتهانیم از طریق تهصیف کایل و نسبتاو دقیقی از یویدادهای

اوییه دی یابطه با قهانین خهد نتیجهگیری کنیم و این پیشگهیی یمکن اس

دیس

از آب دی بیاید و یا خیر.

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 
« ِ
اگر قهانین یا دقیقاو آنجایی که یویدادها هستند یلثر واقع نشهند یا حتی قمادی بمه پیشمگهیی نخمهاهیم بمهد.
قانهنی که فقط کمی نایرلهم و یبۀم باشد دی کهتا یدت یهجب ایجاد پیشگهییهمای احتممایی یرینمی خهاهمد
شد ویی این بی صراحتی با گذش
یدت بر یبنای ی

زیان یشد خهاهد کرد و یهجب ییشهد پیشگهییهمای دقیمق بمرای بلنمد

چنین قانهنی کایالو غیریمکن شهد .همدف آییمانی بمرای علمم یا یمیتمهان بمهصمهیت زیمر

خالصه نمهد :بهواسطه نتیجهگیری از شرایط اوییه کلیهه پدید های تجربی یا ییتهان با اصهل فراگیری بهطمهی
پیشگهیانه و قابل تهصیف ایاوه و ترجممه نممهد کمه قطرماو صمحیح نۀمایی ینسمجم و دقیمق هسمتند .همچنمین
ییتهانیم بیکن و دکایت یا به عنهان سخنرانان فلسفی برای انتظایت عایی یررفی نمهد یو
بهد که به زوایای نۀان طبیر

نفهذ کرد و ایفبای طبیر

بیکن بر این اساس

یا کشف کند ) .(Bacon, 1620: 12وی تنۀما ینطمق

قیاسی یسمی یهجهد دی دوی خهد که قیاس ینطقی نام داش

یا ید کرد .دکایت به دییمل آن کمه ایمن ینطمق

یحتها یا افزایش نمیدهد قیاس ینطقی یا کنمای گذاشم  .و اسمتقرای بمیکن هماننمد قیماس کمایتزین ینجمر بمه
و یاستینی آنها بهواسمطه قیاسمی تضممین خهاهمد شمد کمه آنهما اسمتنتاج

نتیجهگیریهایی ییشهد که صح

یینایند .همان طهی که الکاته

نمهد اند که این قیاس یا پاسدایی از حقیق

نیز اظۀای نمهد دی قرون هفمد

و هیجد هیچ تمایزی بین استقرا و قیاس وجهد نداش ) .(Lakatos, 1968: 130و طبق تهضمیحی کمه ههسمرل
ایاوه نمهد از نظر دکایت کایالو بدیۀی اس

که تمام علهم باید بهگهنهای از سیستم قیاسی برخهیدای باشند که

دی این نهع سیستم کل ساختای هندسی یرمهیی بر نهعی ساختای بدیۀی یتکی اس

که قطراو قیاس یا پایهگذایی

یینماید.
نسخه ارتقاءیافتۀ آرمان بیکن -دکارت
واتکینز دی پرتهی شروط کفای

نگاهی آییانی به انگای بیکن-دکایت داید و این یهضهع یا بهعنهان همدف

نهع ( ) ایاوه نمهد که علم آن یا فقط دی صهیتی تکمیل خهاهد نمهد که بتهاند به اهداف یربهط بمه قطریم
و غیر دس

غای

یابد .بدیۀی اس

شرط ایکانپذیری بهعنهان اویین گام نیازیند آن اس

اول یا بهعنهان هدف نهع دوم پیشروی بهسهی اهداف خیلی دویدسم
نیس

تا بتهاند هدف نهع

کمه یزویماو ایکمان دسترسمی بمه آنهما

یا دوبای طرحییزی نماید .آییان بیکن-دکایت با طرحییزی دوبای به این شیه بهصهیت زیر خهاهمد

بهد:
( )Aپیشروی به سم

یقین با نظریههایی که بیشتر یحتمل هستند

) (B1پیشروی به سم

تهضیحات نۀایی با نظریههایی که عمیقتر هستند
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) (B 2پیشروی به سم
) (B3حرک
) (B4حرک

علم یکپایچه با نظریههایی که بیشتر یکپایچه شد اس .

بهسهی قدیت پیشگهیانه کایل با کم
به سم

نظریههایی که از نظر پیشگهیی قدیتمندتر هستند

دیستی یطلق دی تمام سطهح با نظریههایی که بیشتر دقیق هستند.

این یدل ترقیخهاهانه جهابگهی اهداف پنجگانه علم که قبالو تهضیح داد شد هسمتند .ویمی یطایبمه نۀمایی
گزینشِ نظریههای یقیب دی نسخۀ ایتقا یافتۀ آییان بیکن-دکایت ییسر نیس
دو نظریه صحب

و فرد بهسختی ییتهاند دیبمای

کند دیحاییکه هیچکدام آنها واقراو قابل قیاس تهسط یجمهعمه خاصمی از اصمهل یهضمهعه

نیستند و یکی تقریباو قابل قیاستر از دیگری اس  .این یطایبه بهعنهان بخشمی از آییمان بمیکن-دکمایت یمهید
بریسی قرای ییگیرد پرسشی که واتکینز به آن اشای داش

این بهد که آیا طرحییزی نه آییان بیکن-دکایت

بهعنهان هدف نهع ( )9یا یا یلزم ییکند یرحله دیگری اتخاذ نماییم که علم یا فقمط دی جۀمات خاصمی پمیش
ببرد و قطری

غای

و غیر یا به عنهان اهداف نۀایی کنای بگذاید؟ برای این کای ابتدا با ) (B1شروع یمیکنمد

که حاکی از هدف نۀایی علم یرنی دستیابی بر آخرین الیه ساختای جۀان اس  .الیبنیتز با ایمن ایمد یخایفم
کرد چهن شرط بیطرفانه یطایبههای یا یا نقض یی کنمد زیمرا از یهضمهعی کمه وابسمته بمه انتظمام گیتمی اسم
طرفدایی ییکند.
الیبنیتز بر این باوی بهد که دی طبیر
ی

الیه آخری وجهد نداید .و برخالف نظریه اتمی که ی

قطره کایل یا تشکیل ییدهد وی اذعان نمهد :کهچ

دنیایی از یخلهقات دیگر اس
بینۀای

ترین جزء دی واقع به بینۀای

) .(Leibniz, 1956: 74همچنین یاد یتشکل از اتمها نیسم

جمزء بدنمه

تقسیمشد و شایل
ویمی دی واقمع بمه

تقسیم ییشهد بهطهییکه دی آن هر ذی یاد دنیایی از یخلهقاتی اس که ترداد آنها یحدود اس .

پس اگر ) (B1بین این قضیه یتافیزیکی و قضیه اتمگرایی کالسی

بیطرف باشد از اید تراییف نۀایی دس

ییکشیم و فقط تهضیحاتی یا نگه ییداییم که دقیقتر و کایلتر هستند .این اصمالحات یطمابق بما تغییمر از آن
چیزی اس

که پهپر آن یا یاهی گرایی ناییده پهپر نهش :
اگر هدف علم این اس
چیزی بهعنهان ی

که آن یا تهضیح دهد پس علم باید که تهضیح دهد تاکنهن چه

تهضیح از ییان تهضمیح هما پذیرفتمه شمد اسم

بنابراین وظیفه علم آن اس

یثمل قمانهن طبیرم .

که همهای خهد یا تجدیمد نمایمد .یمکمن اسم

شماید بمرای

همیشه دی جریان سطهح باالتر جۀان پیش برویم دی غیر اینصهیت دی واقع به تهضمیحی
نۀایی یییسیم که دی تفسیری بیان ییشهد که نه قادی به تهضیح اضافی اس

و نه بمه آن

نیازی داید .ویی آیا تفاسیر نۀایی نیز وجهد دایند؟ (.)Popper, 1974: 194

پهپر اید تفسیری که نیازیند به تهضیح و تفسیر بیشتر نیس

یا ید کرد و افزود:

اگرچه تصهی نمیکنم تهسط قهانین کلی جههر نۀایی دنیا یا هرگز بتهان تهصیف نممهد

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 
« ِ
ویی ش

نمدایم تمال

یمیکنمیم هرچمه بیشمتر و دقیمقتمر دی سماختای جۀمان خمهد و دی

ویژگیهای این دنیا که بیش از بیش یۀم و اساسی هسمتند بریسمی و تفحمص نممهد و یما
دقیقتر شهیم (.)Popper, 1974: 196

پس ) (B2یا دی نظر بگیرید که بهعنهان هدف نۀایی یشمهل کلیه پدید همایی اسم
یکپایچه هستند .همچهن ) (B2) (B1نیز دی ی
یا نگرشی اس

کمه تحم

یم

علمم

یهضهع یتافیزیکی یۀم و بحثبرانگیز یرمهالو بین تقلیلگرایی
باشمند جانمبدایی یمینمایمد.

که بر طبق آن زندگی و حمس آگماهی قابمل تقلیمل بمه فیزیم

همانطهی که باس ون فراسن نیز ییگهید:
استداللهایی به نفع و به ضری این اید وجهد داید و علم دی واقع وحدت یا هدف گرفتمه
اس

و اینکه ایجاد ی

تهجیه نۀایی یستقل ینسجم و هماهنگ که کلیه علمهم خماص

یا دی خهد جای دهد هدفی اس

که به کلیه اقدایات علمی حاکم اس  .برای عد ای این

یهضهع بدیۀی و برای عد دیگر این یهضمهع عممدتاو تبلیغمات بمرای ایپراتمهیی فیزیم

اس (.)Van Fraassen, 1980: 83
حال اگر هدف ) (B3یا دی نظر بگیریم که بهعنهان هدف نۀایی اس

و به قدیت پیشگهیانمه یطلمق اشمای

داید که افرادی چهن الپالس و سایر جبرگراها آن یا اعالم کرد اند .دی این نگر
ییکند که ی

جبرگرایی فیزیکی تمامعیای وجهد داید که حداقل از سال  3 9با تهسره فیزی

ییزان زیادی بحثبرانگیز شد اس  .برای یثال برای پهپر این یهضهع تح
دیگر این که پیشرف
دی نۀای

این هدف یا از قبل فمرض
کهآنتهم بمه

حمله یداوم بهد اس ه به عبایت

علم نیز باید دی پیشگهیی قدیتمند باشد جای بحث داید.

به هدف ) (B4یییسیم که بهعنهان هدف نۀایی و یاستینگری یحض دی تمام سطهح اسم  .دی

این هدف از پیشفرض یی شهد که همیچ کجما همیچ ابۀمایی دی طبیرم
نظریهای باشد که نسب

وجمهد نمداید .همچنمین یمکمن اسم

به نظریههای تقلیلگرایی فیزیکی و جبرگرایی کمتر یهید ینازعه قرای گرفته ویی بسیای

چایشبرانگیز بهد اس  .پهپر آن یا به صهیت نگرشی تشریح نمهد که گهیی تمام ابۀایات بمه یثابمه بخشمی از
طبیر

که تقریباو یبۀم و غیر یشخص به نظر یییسد دی واقع یکانیسمهای کایالو دقیقی هستند که یثل سماع

کای ییکنند ویی دی سطح خُرد کمابیش یبۀم باشند .ایبته شرط بیطرفی یا یا یجبهی یمیکنمد همدف نۀمایی یا
یها کرد و فقط دی جۀ

خاصی پیش یویم .هدف بیکن-دکایت که بهعنهان هدف نهع ( )9از نه طرحییزی

ییشهد از علم دیخهاس

ییکند با نظریههای تبیینی پیش یود که همیشه:

 :Aیحتملتر
 B1عمیقتر
 B2یکپایچهتر

علم هش
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 B3از نظر پیشگهیی قدیتمندتر
 B4دقیقتر و عینیتر باشند.
(حفاظتی یا صالحی ) این همدف یماد یمیکنمد و

واتکینز گاهی اوقات از یلیفه ) (Aبهعنهان قطب اینی

یلیفههای ) (Bیا نیز بهعنهان قطب ،یفا (سرنهش ساز ) آن ییداند.
دوقطبی بودن آرمان بیکن-دکارت
دی اینجا برای دو وضری

که همتای یکدیگر هسمتند یریمایی ایاومه خهاهمد شمد .دیصمهیتیکمه  Tو ' Tقرینمه

یکدیگر باشند پس هر پیایدی برای  Tبر پیایدهای ' Tنیز اثر ییگذاید و بایرکس .این یفۀهم بمرای بیمان ایمد
نظریه  Tjبکای یییود که نسب

به  Tiیحتهای آزیهنپذیر بیشتری داید و بهصمهیت

) CT (TJ )  CT (Ti

ییشهد .فرض کنید اگر نظریهای از هردو  Tjو  Tiفراتر یفته و  Tiیا بازبینی ییکند .پس ییتهان گف

بیمان

اگر 'Ti

وجهد داشته باشد پس یابطه فهق برقرای بهد و بهصهیت زیر اس :
 Ti .iو  Tiهمتای هم هستند.
 .iiدی ینطق پهپر هر پتانسیل ابطالکنند  Tiپتانسیل ابطالکنند  Tjاس
اگر فرض ( )iبرقرای باشد

داییم )CT (Ti )  CT (Ti

ویی برعکس آن برقرای نیس .

چهن هر پیاید آزیهنپمذیری از  Tiدی پیایمدهای

آزیهنپذیر  Tiهمتایی داید و برعکس .و اگر شرط ( )iiبرقرای باشمد داییمم )  . CT (TJ )  CT (Tiو بما
تهجه به شروط ) (i),(iiییتهان به شرط ) (iiiیسید
 Tjبسیای دقیقتر از  Tiباشد شرط
نسب
ی

یرنی ) )  CT (Ti

الزم ) CT (TJ )  CT (Ti

اس

 . CT (Tپس ییتهان گف

J

و این شرط بمرای  Tjنیمز الزم اسم

به  Tiیتحدتر باشمد .و اگمر  Tjقدیتمنمدتر از  Tiباشمد بمدیۀی اسم
بای دیگر به این نتیجه یییسیم که

) CT (TJ )  CT (Ti

برای اینکه

داییمم ) CT (TJ )  CT (Ti

شرط الزم برای ایمن اسم

تما
و

کمه  Tjدقیمقتمر از Ti

باشد ).(Watkins, 1984: 133
پس با پیشرف ِ علم کلیه یلیفههای  Bآییان بیکن-دکایت یستقیماو یما بمهصمهیت تلمهیحی بمرای افمزایش
یحتهای آزیهنپذیر فراخهاند ییشهند .ییتهان گف
داید این اس

که  Tjنسب

آنچه قطب ،یفای آییمان بمیکن –دکمایت بمه آن نیماز

به  Tiبدون هیچ ابۀایی ایجح باشد که این بمدان یرناسم

گسترد تر از  Tiباشد و  Tjبهواسطه ،یفا و پیهستگی بیشتر
بخش از آییان بیکن-دکایت هماهنگ با چیزی اس

کمه  TJبایمد عمیمقتمر و

باید بیش از  Tiتهصیف و پیشمگهیی نمایمد .ایمن

که همپل آن یا تمایل به کسب دانش گسترد تر و حتی

_____________________________________________
1- Sequrity-Pole
2- Depth-Pole
3- The Bipolarity of the Bacon-Descartes Ideal

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 
« ِ
دیک عمیقتر از جۀان یی ناید و نیز با آنچه یاییه بمانژ از آن تحم

عنمهان نیماز بمرای یشمد سمطحی و عمقمی

یینایند همساز اس  .ویی یلیفه  Aآییان بیکن-دکایت با این یهضمهع دی تنماقض اسم  .و اصمهل دیسم
یۀم فلسفه پهپر از علم از سال  394این اس
جۀمم م

و

که نیاز به افمزایش احتممال و افمزایش یحتمهای آزیمهنپمذیر دی

یخممممایف یکدیگرنممممد .اگممممر  Tjدقیقمم ماو برخممممهیدای از  Tiباشممممد پممممس بممممرای هممممر  Eبایممممد

)  p (T j , E )  p (Ti, Eیا داشته باشد .یلیفه  Aنیز یمکن اس
نمیتهاند یو به باال از  Tjبه  Tiحرک

ی

طرفه از  Tjبه  Tiحرک

کند .دی یقابمل ویمی یرممهالو حرکم

کنمد ویمی

یو بمه پمایین از ' Tiبمه سمم

پیایدهای ضریفتر یحتملتر و ایمنتر  Tjداشته باشد .حال این پرسش یطمرح یمیشمهد کمه آیما یلیفمه Aبمه
خهدی خهد قادی اس

یا تأیین نماید بهطهییکمه دی یهاقمع اضمطرایی و دی تنگنما بتمهان کلیمه

شروط کفای

یلیفههای  Bیا ید کرد و فقط  Aیا نگه داییم .دی واقع اگر این گزینه به یوی یا باز باشمد پمس بمین اهمداف
برای یا یجاز هستند شرطی وجهد نخهاهد داش

احتمایی که طبق شروط کفای

باشد و چنین چیزی هدف یطلهب برای علم نیس  .یمکن اس
 4 9و  5یا برآوید نماید یرنی ینسجم اس

کمه بمر بقیمه شمروط یسملط

تصهی کنیم یلیفه  Aخهد ییتهانمد شمروط

پس ییتهان آن یا بهعنهان یاهنما بکای برد همچنمین بمیطمرف

ییباشد .ویی اگر آنچه برای نظریه ش

گرایی بر یبنای احتممال یمهید نظمر

اس

و اینکه دیبردایند حقیق

اس

یلیفه  Aقادی به برآوید نمهدن شرط شمای ( ) یرنی شرط عملی شدن نیس  .باوی واتکینمز ایمن اسم

که ییتهان بیدینگ اینگهنه نتیجهگیری نمهد که یلیفه  Aهدف غیر عملی برای علم یحسهب یمیشمهد .بما
اینحال یلیفه  Aتا حدودی بیقید اس
قرن  1اینس

یاه و یهییتز شلی

و واتکینز بهگهنهای دیگر به آن ییپردازد .دی اواخر قرن  3و اوایمل

اندیشمندانی بهدند که همزیستی بنیادی یا بین قطب اینیتمی و قطمب ،یف

آییان بیکن-دکایت یا دی نظمر گرفتنمد و ایمن یهضمهع آنهما یا یهظمف کمرد بمرای تفسمیر یجمدد قمهانین و
نظریههای علهم طبیری تال
طبیری دی نظر گرف

کنند به شیه ای که چیزی یثل یلیفه  Aیا بتهان بهعنهان هدف یحتمل برای علهم

و بنابراین بتهان آن یا دیک نمهد.

این افراد این تفسیرها یا تهسط پیرویشان از قطب اینیتی و عقبنشینی یتراقب از قطب ،یف نتیجمهگیمری
کردند .و دی این یهید پرسید خهاهد شد که آیا نۀایتاو برنایه آنها بهانداز کافی برای یلیفه  Aکافیس

تما بمه

هدف عملی تبدیل شهد؟ .پاسخ ینفی اس  .تمال هما بمرای فرونشماندن نیماز  Aینجمر بمه قربمانی شمدن آینمد
ایزشمند علهم طبیری ،یفای تبیینی جایری

و واقری گرایی فیزیکی یکمی از پمس از دیگمری شمد اسم  .و

همه این فداکاییها بیۀهد بهدند.
واتکینز بیان ییکند اگر آییان بیکن-دکایت ینسجم و عملی ایاوه شهد این همان هدف  Aاسم  .ویمی بما
ید یلیفه  Aشکافی ایجاد ییشهد که باید آن یا پر نمهد .شرط شمای ( )5هیچچیز یا برآوید نممیکنمد چمهن
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هیچکدام از یلیفههای  Bاز اید حقیق

برخهیدای نیستند و همچنین هر ی

ایجاد ییکنند که بهعنهان یطایبه قبل از ایایه جدید نظریه  Tjاس
یهجهد ییباشد و هر ی
تح

از آنها نیازیند برتری ساختایی اس

از یلیفمههمای  Bفقمط چیمزی یا

و گزینمهای بمرای جانشمین کمردن نظریمه Ti

که  Tjباید داشته باشد و همچنین کمه  Tjبایمد

شرایط آزیهن بهخهبی از عۀد انجام آن برآید .واتکینز سری ییکند ایمن شمکاف یا پمر کنمد .و تمال

ییکند قهیترین هسته یحتمل یا شناسایی کند که تهسط * Aیشخص شهد و ییتمهان آن یا از  Aغیمر عملمی
بازیابی نمهد .برد از اینکه یلیفههای  Bیا دستهبندی یینماید و تذکر ییدهمد کمه یتحمد کمردن * Aبما آنهما
هدفی برای علم دی اختیای قرای ییدهد که واتکینز آن یا * Bیی ناید کمه ایمن همدف قمادی اسم
کفای

کلیمه شمروط

یا تأیین نمهد و بر هر هدف دیگری که آنها یا تأیین کند نیز حاکم اس .

دگرگونی برضد ژرفا
اگر کسی بپرسد یثالو از زیان کشف کهانتش انر،ی تهسط پالن
اواخر دهه  391دی علم چه اتفاقی افتاد اس

حدود سال  311تا کشف شکاف

و برد به این پرسش برگردد که فالسفه دی این زیان چمه نظمری

دیبای علم داشتند وی دچای تضاد قابل یالحظهای شد اس  .از ی
انقالب علمی و اکتشاف افرادی چهن پالن

اتمی دی

سه از آنجمایی کمه دی دوی اسمطهی ای

اینشتین یادیفهید بههر هایزنبرگ و شرودینگر به قطب ،یف

آییان بیکن-دکایت جذب شدند و حتی سری کردند به الیههای عمیقتر واقری

نیز نفهذ کنند .و همچنانکمه

دی همان زیان افرادی همچهن یاه دووم یاسل بریجمن و اعضای اصلی حلقه وین تهسمط قطمب ،یف پمس
زد شدند .حتی بیزایی و ترس از ،یفا یهضهع اصلی و غایبِ فلسفۀ علم آن زیان بهد .هدف اصملی جنمگ بمر
ضد یتافیزی

دی آن دویان واقری گرایی علمی بهد .پیام پهزیتیهیس گرایی این بهد کمه علمم بایمد دی ظماهر

یرنی دی سطح پدیدایی باقی بماند و نباید دی زیر پدید نفهذ کند .واتکینز بر این باوی اس
جنگ ضد ،یفا تهسط تجربهگرایان افراطگرا صحب

وقتی یماییه بمانژ از

کمرد اغمراق کمرد اسم  .شماید اینسم

ناپذیرترین و قدیتمندترین یخایفِ فلسفۀ ضد ،یفما اسم  .بمه عقیمد او طبیرم

یماه یصمایحه

ترکیبمی از احساسمات اسم .

چیزهایی که به آنها فکر ییکنیم فقط دی دیک یما از ایمن ظمهاهر وجمهد داینمد ) .(Mach, 1872: 49قمهانین
طبیر

که علهم یا تنظمیم یمینمایمد ویژگمیهمای سماختایی حقیقم

بیرونمی یا نشمان نممیدهمد آنهما فقمط

یحدودی هایی هستند که برای انتظایات خهد تریین ییکنیم .یهضع دووم نسب
بهد .دووم وجهد واقری

بمه یماه کمتمر افمراطگرایانمه

پنۀان شد دی زیر پدید های دی حال یطایره یا ینکر نشد ویی یلکدا بیان نمهد نظریمه

فیزیکی هیچ چیزی یطلقاو دیبای آنها آیهز

نمیدهد .ی

نظریه فیزیکمی شمایل قمهانین تجربمی اسم

کمه

_____________________________________________
1- The Revulsion Against Depth

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 
« ِ

تح

ساختایهای عایی ییاضی با همم جممع یمیشمهند ) .(Duhem, 1906: 21دیحماییکمه یماه دیمدگا ضمد

واقعگرایانه ابزایگرایانه یا حتی اقتصادی از کلیه یهضهعات جۀان دی علم داش

دیمدگا ضمد واقمعگرایانمه

دووم بر یهضهعاتی دی ساختای اعالی ییاضیات یتمرکز بهدند دووم از بریسی دیدگا کپلر و گاییله که قهانین
تجربی نجهم یا دی نظریه فیزیکی دقیقتری یستقر ییکند اینگهنه نتیجهگیری نممهد کمه بمه اسمتثنای کپلمر و
گاییلمه ایممروز اوسممیاندی و بالییمین بممر ایممن باوینممد کمه فرضممیههممای علممم فیزیم

تممدابیر و تمۀیممدات صممرفاو

ییاضی وایی هستند که برای دسترسی به هدف نجات پدید ها اختراع شدند ) .(Duhem, 1908: 117پهانکمای
دیدگا دووم دیبای یاهی

یتضاد قهانین تجربی و نظریههای ییاضی یا پیشبینی نمهد پهانکمای نظریمه اول یا

به کتاب های یهجهد دی کتابخانه و نظریه دوم یا به فۀرس

بمه

کتابخانه تشبیه نمهد .یاسمل یهضمهعی نزدیم

حسنگری یاه داش .
آیا نظریههای علمی را میتوان بهاندازه قابل قبولی تقلیل داد؟
نظریههای علمی قدیتیندی یثل نظریه یاکسهل یا پیش یو داییم که یمله از هستیشناسی نظمری هسمتند (دی
یهید اید نظریه یاکسهل یی تهان گف

فضا یطلقاو تهسط ههای ایستایی به نام اِتِر پر ییشمهد کمه دی آن ایمهاج

نهی و ایهاج ایکترویغناطیسی نهسان دایند) از نقطه نظر فرد تجربهگرا که یلیفمه ( )Aآییمان بمیکن-دکمایت یا
تأیید ییکند این نظریه که آن یا  Tییناییم یتأسفانه نسب
و دی هستیشناسیه جایری

و دق

به کلی

ادیه که آن یا  Eیینایند غیر عملی اس

 Tبر  Eایجح اس  .پرسشی که واتکینز به آن اشای ییکند این اس

کمه:

آیا دی خطیشی تهییی  Tایکانِ جایگزینی آن با نمهنه تقلیل یافته یثل  T+ییتهاند این نظریه یا به  T+کمه غیمر
عملی اس

و بهخهبی تهسط  Eحمای

ییشهد تقلیل دهد؟با تهجه به اینکه برای  Tعبمایت P(T,E)=P(T)=0
+

یا داییم پس یلیفه  Aخهاهان جایگزین  Tبرای  Tاس
این باوی اس
اس

که نتایج تجربی  Tیا ایاوه نمهد و احتماالو کسی بمر

که  T+نظریه یطلهبتری اس  .و ییتهانیم خهدیان یا با پرسش ساد تری قمانع کنمیم و آن ایمن

که :آیا  (i) T+پیشگهییهای یشابۀی برای  Tداید و ) (iiهمان احتمال قبلی برای  T+یمکن اسم

شهد یۀم نیس

ایجماد

چقدی این ادیه و شهاهد کم باشند بهطهییکه داییم  p(T  , E )  p(T  ) ؟ اگر پاسخ به

این پرسش ینفی باشد پس  Aهدف عملی و دس

یافتی برای علم نیس .

واتکینز تصهی ییکند تاکنهن به این یهضهع تهجه نکرد ایم که آیا یقیماسهمای تقلیمل همدف از ایاومه و
تفسیر یا برآوید یینمایند و بنابراین نظریههایی که قطراو اثباتپذیر هسمتند یا دوبمای تفسمیر خهاهنمد کمرد یما
خیر؟ اگر  T+دی بردایند کلی

بخشهای فراگیر باشد

) p(T  , E )  p(T 

وجمهد نخهاهمد داشم

_____________________________________________
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ویی افرادی همچهن یاسل کایناپ و سایرین دیدگاهی دی این زیینه دایند که طبق آن ییتهان پیشبینیهمایی
نظریه هستند و دی هر برهه از زیان فقط برای چیزی

داشته باشیم که به صهیت تکی و نه یکپایچه یحصهل ی

که آن نظریه برای یثال بردی پیشبینی ییکند یهید تهجه قرای ییگیرد و هنهز هم باید دی نظمر داشمته باشمیم
که آیا این نظریه نتایج یهید نظر یا ایاوه ییکند یا خیر؟
نهع نظریه علمی قدیتمند یثل  Tیا که تهسمط فمرد تجربمهگمرا بایمد

واتکینز اول ویژگیهای برجسته ی
برآوید شهد یا یشخص یینماید

 نظریه  Tبرخهیدای از چیزی خهاهد بهد که واتکینز آن یا هستیشناسی نظری ییناید .اینکه چطمهی ایمن Tیا باید شناسایی نمهد و چگهنه آن یا باید به یحتهای آزیهنپذیر  Tیبمط داد و بیمان یمیکنمد برخمهیدایی از
کمه همر یجمهعمه قضمیه بمرای  Tدیبرداینمد گمزای همای نظمری یما

نهعی هستی شناسی نظمری بمدان یرناسم

یشاهد ناپذیر و نیز گزای های یشاهد پذیر هستند.
 نظریه  Tاز قهانین تجربی دقیق و فراگیری برخهیدای اس . T -9دیبردایند آن چیزی اس

که واتکینز آن یا یفماهیم پمیشگهیانمه ینحصمربهفمرد یما بمهاختصمای SPIهما

ییناید .وقتی فرضیه کلی به فرضیههای تکی نسب
ییگهید .بنابراین اگر  TOMیرد اس
یردانی اس

پس  TOMفانی اس (نهعی یفاهیم پیشگهیانه ینحصمربهفمرد از کلیمه

که فناپذیر هستند) .این SPIها یا که یی تهان تهسط قهانین تجربی بدس

فاصله زیانی هستند .واتکینز یرمهالو به کم
گزای های یشاهد پذیر هستند ی
همان چیزی اس

و نقیض آن یرنی Fa   Ga 

)( Fa  Ga

که پهپر آن یا ابطالکنند بایقه ییناید .از آنجایی که  a1,a2,….قادی هسمتند نقماط فضما

واتکینز بر این باوی اس

 Tدیبردایند ترداد نایحدودی  SPIاس

).(Watkins, 1984: 146

که آنچه بهعنهان نظریه  Tانتخاب ییکنیم شایل عبایتهای دقیق و کلی از قانهن

که یستلزم SPIهایی اس

که بهعنهان ی

قهانین SPIها یا تصدیق ییکنند .بدیۀی اس
آویدن ی

آوید اغلب شایل نهعی

 Fa  Gaنهعی  SPIیا یررفی ییکند که دی آنجما  Fو G

چنین  SPIآزیهنپذیر اس

زیانی یا یشخص کنند بدیۀی اس
اس

داد ییشهد  SPIآن چیزی اس

که ی

فرضیه فراگیمر

+

سیستم  Tاز قهانین اسمتنباطی بمه آنهما اشمای یمیکنمیم کمه
این کاهش شدید یحتها اس  .ویی دی خصمهص همدف بدسم

 T+اثباتپذیر استنتاجی به هیچ نتیجهای نمییسیم .کلیه این SPIها که قابمل اشمتقاق دی  Tهسمتند

دی  T+قابل بازیابی ییباشند .و ترداد آنها نایحدود اس  .بنابراین نسب
نشد هنهز بینۀای

کهچ

یهاید تأیید شد  T+به SPIهای تأیید

اس  .بنابراین بسیایی از این SPIها دقیق هستند.

_____________________________________________
1- Singular Predictive Implications

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 
« ِ
از حقیقت محقق به حقیقت احتمالی
که یلیفۀ  Aآییانِ بیکن-دکایت یطمئناو اشتیاق عمیقی از یغز انسمان یا بیمان یمیکنمد

واتکینز بر این باوی اس

(اگرچه قابل قیاس با اشتیاق اس
اس

صحب

که دیبای حقیق

ویی پیر نمیشهد و نمیییرد) .همچنین این یکمی از یلیفمههمای ایمن آییمان
ییکند .بنابراین اگر هدف پیشنۀادی یا برای علم قصد برآویدن شرط شممای

( )5یا داید و دیبردایند اید حقیق
پس باید گستر

اس

اس

یابد تا بتهاند هرآنچه هسته اصلی یلیفمه  Aاسم

سازگای با نظریه ش
دیخهاس

و اگر این هدفی بسیای آییانی اس

یا دیبرگیمرد .ویمی آیما چیمزی هسم

کمه

گرایی یبتنی بر احتمال باشد و بتهان آن یا از یلیفه  Aبازیابی نمهد؟ همچنانکه پهانکای

نمهد که جستجه برای یافتن حقیق

که ایز

که هنهز دس یمافتنی اسم

پیگیری داید آیا اییدی هس

واقع شهد آیا این بدان یرناس

باید هدف فرایی های یا باشد ویی اگر حقیق
آن یا بدس

آوییم؟ حتی یمکن اس

هدف یحضی

این هدف یهید تردیمد

که آیا یشروعترین و ضروییترین آییان یا همزیان بیفایمد تمرین همدف نیمز

هس ؟
یمکن اس

اینگهنه به نظر برسد که تنۀا پاسخ یخایف فقط بله اس  .ویی واتکینز دی نظریه شم

گرایمی

یبتنی بر احتمال پاسخ دیگری پیشنۀاد ییکند .ییتهانیم قهیترین و اصلیترین یدل  Aیا دوبمای بیمان کنمیم و
بنابراین:
) :(Aوقتی علم به حقیق

تأیید شد که سیستم یهضهعات و قضیههای علمی اسم

کمه دی همر زیمانی تهسمط

فردی بنام  Xاتخاذ یی شهند باید برای وی قطراو صحیح باشد به عبایتی وی ییداند این قضیه یا باید به کمم
شهاهدی که دی اختیای داید تأیید نماید.
یلیفه  Aدی شکل «پیشرف گرایانه» خهد هدف قطری
ییکند و شاید هنهز هم خهاهان حقیق

یا به هدفی پرت و شاید غیر قابل دسمترس یهکمهل
فرضیاتی کمه

تأییدشد باشیم ویی هدف نۀایی یذکهی باید به کم

با تهجه به شهاهد کلی احتمال وقهع بیشتری دایند پذیرفته شهد و وقتی همدف نۀمایی بمه یطایبمه ضمریفتمری
تقلیل یابد فرضیات علمی پذیرفتهشد باید احتمال وقهعشان یا افزایش دهنمد دی چنمین حمایتی دیگمر شمهاهد
یهجهد یۀم نیستند .چگهنه یلیفه  Aیا باید ضریفتر نمهد تا تبدیل کردنش ییسر شهد؟ وقتی از حقیق یحض
برای  Xبه یدل ضریفی از حقیق
برای  Xدیس

احتمایی برای  Xعقبنشینی ییکنیم به نظر یییسد عقبنشینی احتماالو باید

باشد .این یهضهع یا چگهنه ییتهان فۀمید؟ ییتهانیم از فریهل زیر استفاد کنیم :اگر  Xبداند

که  )i( Sذاتاو سازگای اس

و ) (iiبا یجمهع شهاهد  Eیهجهد برای  Xدی زیان  tسازگای اس

پس سیستمی از
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فرضیات علمی  Sاحتماالو برای  Xدی زیان tدیس
یهید پذیر
دیخهاس

 Xبهد اند باید دی این حای

ال صمحیح باشمند و بمه دالیمل زیمر یمکمن اسم
احتمما و

غیر عملی باشند .دی خصهص ( )iاوالو یبۀم اس

فرضیات علمی که اخیراو وی آنها یا پذیرفته اس
اس

اس  .ویی بمرای تقاضمای آن فرضمیات علممی یمذکهی کمه

که وی نمی دانسته که فریهیش کایل اس

دوبمای ایمن

کمه آیما  xواقرماو یمیتهانمد فریمهل کلمی از هممه

ایاوه نماید یا خیر و ثانیاو حتی اگر وی بتهاند تقریباو قطرمی
و ثایثاو حتی اگر وی این یهضهع یا ییدانسته یشخص اسم

که این سیستم آنقدی بزیگ و ناهماهنگ اس

که نمیتهاند همر دییلمی بمرای همماهنگی و پایمدایی آن ایاومه

نماید .دی خصهص یهید ( )iiاوالو غیریمکن اس

که  xحتی دیبای برضی از یهضهعات شۀهدی  Eیرنی همان

 Eکه شهاهد او یا تشکیل ییدهد آگاهی داشته باشد ثانیاو حتی اگر او این آگاهی یا داش

قطراو نمیتهانسته

آن ها یا تصدیق نماید چهن هیچ ناهمماهنگی بمین  Sو  Eوجمهد نمداید دی خصمهص  Sنیمز پیایمدهای ینطقمی
نایحدود بایقه ای وجهد داید که به کم

آنها وی تهانایی آن یا داید که ی

ترداد یحدود یا تنظیم کند و

همیشه احتمال داید بین یهاید تنظیم شد این انتظای وجهد داشمتهباشمد چمهن ترمدادی از آنهما بما  Eدی تضماد
هستند.
پس آیا یا باید از قاعد زیر خرسند باشیم :اگر  Xاز ناهماهنگی دی  Sو یا بین  Sو شهاهدی کمه دی اختیمای
اوس

آگاهی نداشته باشد آیا سیستم فرضیات علمی  Sاحتماالو برای  Xنیز دی زیان tدیس

با وجهد آنکه قاعد قبلی خیلی سخ
احمقی اس

که از تال

و طاق فرسا اس

این یکی بسیای سس

اس

؟ خیر زیمرا

و سۀلانگایانمه اسم  X .آدم

برای جستجه دیبای ناهماهنگیها اجتناب یینماید یا احتمماالو کسمی اسم

کمه اگمر

ببیند خطری برای فرضیات گرانیایه وی وجهد داید باز هم از جستجه اجتناب ییکند .اگر قصمد داییمم اکثمر
یهایدی که برای  Aدی دسترس اس

یا بازیابی نماییم باید قاعد فهق یا با افزودن این یهید تقهی

نماییم که

 Xباید تمام تهان خهد یا برای جستجهی هرگهنه ناهماهنگی دیون  Sو هرگهنه تضاد بین  Sو شهاهدی کمه دی
اختیای وی اس

انجام دهد.

پیشنۀاد واتکینز این اس
(* )Aعلم خهاهان حقیق

که قهیترین هسته یهجهد که ییتهان از  Aبازیابی نمهد یهید ذیل اس :
اس  .سیستم فرضیات علمی که تهسط فرد  Xدی زیانی اقتباس ییشهند باید بمرای

وی صحیح باشد به عبایتی علیرغم تال های بسیایی کمه داشمته هنمهز همیچ ناهمماهنگی دی آن یما بمین آن
سیستم و شهاهدی که دی اختیای داید یاف

نشد اس  .به تربیری ییتهان * Aیا یدل پهپری  Aدانس .

هدف بهینه ربای علم» رد فلسفه علم جان واتکینز 6
« ِ
شکگرایی و ایده معنایی حقیقت
واتکینز با اشای یجدد به (* )Aبراین باوی اس
یهضهعی که دوس

که این یمهید بمه دانشممندان کمم

دایند کای کنند ویی آنهما یا از اتخماذ نظریمههمایی کمه تشمخیص یمیدهنمد غلمط اسم

بازییداید .بدون ش

(* )Aیا ییتهان بدون ناسازگایی با ) (Bترکیب نمهد :که این ترکیب یا )* (Bییناید.

این ترکیب ییگهید اگر نظریه  Tjعمیقتر و یکپایچهتر اس
نظریه یقیب دیگری قدیتمندتر و واقریتر اس
ایاوه شد اس

یمیکنمد تما بمر یوی همر

بمه هرگهنمه

ییتهان پیشبینی نمهد کمه نسمب

پس  Tjیا باید بهعنهان بۀترین نظریه پذیرف که دی حهز خهد

چهن هیچ دییل قطری برای غلط انگاشتن  Tjیاف

نشد اس  .دی واقع اگر (* )Aحداکثر هسته

دس یافتنی باشد که بتهان آن یا از ) (Aبدس

آوید پس دییل ینطقی وجهد داید که فرض کنیم )* (Bهدف

بۀینه برای علم اس  .ویی هنهز هم یمکن اس

دیبای دس یافتنی و عملی بهدن(* )Aش

داشته باشد .این اید ای که ییگهید برد از حقیق

علم یا باید آیزو کرد و سخن پهانکای یا به یاد ییآوییم

که ییگهید یشروعترین و ضروییترین خهاسته کایالو پهچ و بیۀمهد نیسم  .شم
حاکی از آن اس

بگهیند که این اید ه آیزویندی از صدق یا به پایسایی پهچ تقلیل ییدهد

پا یا فراتر گذاشته و اظۀای نمایند این یهضهع یهجب بیاعتبای کردن اید حقیقم

واتکینز آخرین یخایف
دی ش

گرایمی یبتنمی بمر احتممال

که هیچ یریایی برای بهکایگیری عبایت " صحیح" برای انبههی از فرضیات با عدم قطری

وجهد نداید و یرترضان یمکن اس
حتی یمکن اس

و شمبۀاتی وجمهد

یمیشمهد.

یا اول از همه اتخاذ ییکند.

گرایی یبتنی بر احتمال فرض بر این اس

که فرضیاتی کمه دی آنهما ایمد شم

گرایمی یبتنمی بمر

احتمال بکای یییوند از ایز های صدق برخهیدای هستند حتی اگر قادی به تشخیص و شناسایی آنهما نباشمیم.
استدالل یرتبر برای ش

همان طهی که دید شد ی

دی یهایدی که دی آنجا ادیه  eیا بهعنهان ی

گرایی یبتنی بر احتمال به این یهضهع اشای ییکند که

تأییدکننمد دی نظمر یمیگیمریم فمرض  hیرممهالو یجمهعمهای از

فرضیات ینحصربهفرد هستند یثالو بهصهیت " h, h', hکه همگی یابطه یشابۀی با  eدایند و اگر ایمن یجمهعمه
دقیق و کایل باشد یکی از آنها دیس
پس احتمال اینکه  hدیس

باشد خیلی کم اس  .پمهپر ) .(Popper, 1974: 373عبمایت فلسمفۀ یریمای یا بمرای

نگرشی بکای برد که این نگر
با آن همراهی و یراقب

و بقیه آنها همگی غلط هستند و اگر این یجمهعه خیلی بزیگ باشد

برای تضمین اتخاذ شد اظۀای ییشهد و این اصطالح کلیدی اس که یریایها

نمیکنند چهن استفاد از آن پهچ اس  .وی به این نکته اشای نمهد که از آنجایی که

هیچ یریایی از صدق وجهد نداید فلسفۀ حقیق

و واقری

باید ینجر به یاس و نهییدی و ش

گرایمی شمهد و
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واتکینز نیز این نکته یا اضافه ییکند که چهن ش
اس

پس ش

ی

دیس

گرایی بسیای نهییدکنند تر از ش

گرایی شایل یهضهعات صحیح و واقری هایی غیرقابلانکای اس

گرایی یبتنی بمر احتممال

که ییتهان تریین نمهد کدام

اس .

مطالبۀ غیرپوچ برای حقیقتِ احتمالی
واتکینز یادآوی ییشهد حتی اگر نظریۀ ش
یی تهاند این اید که برد از حقیق
اعالم نظریه ش

گرایی یبتنی بر احتمال یفۀهم حقیق

یا بدون اعتبمای نکنمد ویمی

علم یا باید با جان و دل آیزو کرد یا یلغی و بیاثر نماید بما ایمن وجمهد
که افر اد یا تشهیق کرد بمه دنبمال طمال برونمد ویمی بایمد

گرایی یبتنی بر احتمال یثل این اس

افزود آنها هرگز قادی نخهاهند بهد بگهیند آیا طال پیدا کرد اند یا حتی آیا احتمال داید آنچه یافتهاند طال باشد
یا خیر؟ بخشی از پاسخ به این استدالل قبالو داد شد اس  :اگر یافتن حقیق

یۀمترین آییان اس

نمیتهاند ناهماهنگیها یا دی هیچ سیستمی از فرضیاتی که ییپذیرید تحمل کند (کان
که ینطق یریای انگیز گریزی از حقیق

پمس فمرد

یصرانه ادعما یمیکنمد

ایاوه یینماید) ) .(Kant, 1781/87: A58نکته بردی که واتکینز به آن

اشای داید دیبای تهضیح بیشتر دیبای شرط کنترلِ ینفی ییباشد .او نشان داد که یبنای تجربی برای علم شایل
اظۀایات سطح «ی

» دیبای اشیا یا حهادث فیزیکی اس

تهجیه نمهد ویی ییتهان نسب

به تجربههای شۀهدی و ادیاکی یهید بریسی و آزیهن قرای داد .هر یم

دی سطح «صفر» از یقدای خیلی کمی عدم قطری
نمیتهان ساخ

که آنها یا نمیتهان تهسط تجایب شۀهدی تأیید یا

برخهیدای هستیم .هیچچیمز دیبمای ایمن یمهاید بمهطمهی قماطع

ویی ییتهان آنهما یا بمهعنمهان کنتمرلهمای ینفمی دی خصمهص اظۀمایات سمطح «یم

ییپذیریم استفاد نمهد .بجای صحب
دیبای اقیانهسی از عدم قطری

صحب

از یما

دیبای اقیانهسی از عدم قطری

گرداگرد جزیر ای از قطری

کرد که دی آن تکه سنگهای کهچ

قطری

» کمه

بۀتر اس

بهطهی یمداوم دی حمال

تالطم و آیام شدن هستند .آنچنانکه یایکل اوآکشات ) .(Oakeshott, 1962: 127ییگهید دی علم افمراد دی
ی

اقیانهس پر صخر بدون بندیگا یا ینگر انداختن سفر دییایی خهد یا آغاز ییکنند .و )* (Aیما یا یجبمهی

ییکند برای هدای
گف

ش

کشتی دی این اقیانهس با این تختهسنگها برخهید نکنیم .یا بهطهی کسملکننمد یمیتمهان

گرایی یبتنی بر احتمال یا یا یجبهی ییکند از قضیه شمای ( )iiیرنی قضیه تجربی که دانش دنیمای

بیرونی یا باید از تجربه ادیاکی استنتاج نمهد چشمپهشی کنیم

ویی )* (Aاز یا ییخهاهمد آن یا بما قضمیه )*(ii

جایگزین کنیم که ییگهید از تجربه ادیاکی بهعنهان کنترل ینفی باید استفاد نمهد.
بنابراین )* (Aی

شرط یضاعف بر کل وضری

علمی سیستم اعمال ییکند که از سطح «ی

» تما سمطح

_____________________________________________
1- The Nonempty Demand for Possible Truth
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«چۀای» اس

و تهسط فردی دی زیان یشخص اتخاذ خهاهد شد :این فرد باید تمام تال

خهد یا بکای گیمرد تما

هم ناهماهنگیهای دیونی دی ایمن شمرط و همر ناهمماهنگیهما بمین وضمری همای یهجمهد دی سمطح «یم
ناهماهنگیهای سطح «صفر» یا که گزای

»و

نمهد دی آن زیان حذف نماید.

هرکس که ) (Aیا بهعنهان هدف اصلی علم ییپذیرد به نظر یییسد ش

گرایی یبتنمی بمر احتممال یم

اصل ینفی و یخرب باشد .ویی کسی کمه )* (Aضمریفتمر یا یمیپمذیرد هممرا بما یفۀمهم یرنمایی حقیقم
یلیفههای قهی ) (Bنسخه اصالحشد آییان بیکن -دکایت ییتهان پیشنۀاد نمهد ش

و

گرایی یبتنی بر احتمال

یسلماو ثمربخش اس .

نتایج مقاله
عقالنی ِ علمی که یدعی داشتنِ شرایط یو ها و اهداف پژوهشی یهید تهافق جایرۀ علمی ییباشد قمادی بمه
تبیین چیستی و ساختایِ پیشرف های علمی خهاهد بهد همچنین یجمهعه اصهیی که برای گمزینش نظریمههمای
دی اختیای دانشمندان و فالسفۀ علم قرای ییدهد.

یقیب علمی یهید نیاز اس

پنجگانه برای هدفِ علم دی پی آن اس

واتکینز با یررفی شروطِ کفای

که این هدفگذایی یا تدقیق نممهد

و دیدگا های یختلف یا دی این یهگذی یهید نقد قرای دهد .او یجدداو آییان بیکن-دکایت یا یادآوی ییشمهد
و این آییان یا دی سایه شروطِ کفای
کفای

دوبای طرحییزی یینماید و ایتباط این نسخۀ ایتقا یافته با یهاید شروطِ

برای هدفِ بۀینۀ علم دی یطایبۀ )* (Bیطرح ییکند.

واتکینز یدعی اس
هنهز خهاهانِ حقیق

که با ش

گرایی یبتنی بر احتمال ییتهان قطری

تأیید شد یی باشیم و براین باوی اس

یوی هر یهضهعی که دوس

برای علم یا یها نمهد دیحماییکمه

که این یهید به دانشمندان کمم

یمیکنمد تما بمر

دایند کای کنند ویی آنها یا از اتخاذ نظریههایی که تشخیص ییدهند غلط اس

بازییداید.
ش

گرایی یبتنی بر احتمال حاکی از آن اس

انبههی از فرضیات با عدم قطری

که هیچ یریایی برای بهکایگیری عبایت " صمحیح" بمرای

وجهد نداید و یرترضان یمکمن اسم

صدق یا به پایسایی پهچ تقلیل یی دهد حتی یمکن اس
بیاعتبای کردن اید حقیق

بگهینمد کمه ایمن ایمد ه آیزوینمدی از

پا یا فراتر گذاشته و اظۀای نمایند این یهضهع یهجب

ییشهد .واتکینز آخرین یخایف

یا اول از همه اتخاذ ییکند.

واتکینز یادآوی ییشهد یبنای تجربی برای علم شایل اظۀایات سطح ی
اس

دیبای اشمیا یما حمهادث فیزیکمی

که آنها یا نمیتهان تهسط تجایب شۀهدی تأیید یا تهجیه نمهد ویی ییتهان نسب

به تجربههای شۀهدی
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و ادیاکی یهید بریسی و آزیهن قرای داد .هر یم

از یما دی سمطح صمفر از یقمدای خیلمی کممی عمدم قطریم

برخهیدای هستیم .هیچچیز دیبای این یهاید بهطمهی قماطع نممیتمهان سماخ
کنترلهای ینفی دی خصهص اظۀایات سطح ی
از عدم قطری

گرداگرد جزیر ای از قطری

تکه سنگهای کهچ
ی

قطری

ویمی یمیتمهان آنهما یا بمهعنمهان

که ییپذیریم استفاد نمهد .بجای صحب

بۀتر اس

دیبای اقیانهسی از عدم قطری

صحب

دیبمای اقیانهسمی
کرد که دی آن

بهطهی یداوم دی حال تالطم و آیام شدن هستند .آنچنانکمه دی علمم افمراد دی

اقیانهس پر صخر بدون بندیگا یا ینگر انداختن سفر دییایی خهد یا آغاز ییکننمد .بما پمذیر ِ یطایبمات

یطرح شد دی نسخه ایتقا یافتۀ آییان بیکن-دکایت واتکینز پیشنۀاد ییکند که ش

گرایی یبتنمی بمر احتممال

یسلماو برای تریین هدفِ بۀینۀ علم و انتخابِ نظریههای یقیبِ علمی ثمربخش خهاهد بهد.
پینوشت:
سطحِ صفر :گزای های ادیاکی شخص اول
سطحِ ی

 :گزای هایی دیبای حهادث و چیزهای قابلیشاهد

سطحِ دو :ترمیم های تجربی دیبای قهانینی که تهسط اشیا و حهادث قابلیشاهد نشان داد ییشهند.
سطحِ سه :قهانین تجربی دی خصهص یقادیر فیزیکی قابل انداز گیری
سطحِ چۀای :نظریههایی که دی آنها هستهیندهای غیرقابل یشاهد فرض ییشهند.
شرح حال مختصری از واتکینز:
جان ویلیام نهیل واتکینز (یتهید ،9وویه  3 4دی واکینگ-وفات، 9وویه  333دی سایکهیبه) فیلسهف عقل-
گرای انگلیسی خلفِ کایل ییمهند پهپر که از سمال  399تما زیمان بازنشسمتگیا

دی سمال  313دی یدیسمه

علهم اقتصادی وسیاسی یندن تمدییس یمیکمرد .عالقمه اصملی او فردگرایمی یو شمناختی یتافیزیم
سیاسی فلسفۀ علم بهد.
از آثای او ییتهان به یهاید ذیل اشای کرد:
کتابها:
یطایرهای دی یرنی سیاسی نظریه های فلسفی-علم وش

انگایی

- 9آزادی انسان برد از دایوین
مقاالت:
 -برضد علم یرمهیی 321

علمهم
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فلسفه تبیین اجتماعی 329-9کایل ییمهند پهپر 339
-4یگانگی اندیشه پهپر 324
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