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  درآمد

ا اسـتنتاج يـ )Peirce, 1931-1935: 189( كنـد مىر يـرس تعبيـكه چـارلز پ گونه آن يىربا هيفرض

اسـت كـه  یديـجد ىروش اسـتدالل (Harman, 1965: 88-89) رمنهـا به تعبيـر ن، يين تبيبهتر

: ، نـكدر اين باره(دربارۀ آن مطرح شده است  یرس مطرح كرده و امروزه مباحث متعدديپ

متفاوت بـا يكـديگر ن دو را يا فيلسوفانبرخالف نظر مشهوِر  ىهرچند برخ .)1390 ،نصيری

  .)Hintikka, 1998: 503-533(اند  دانسته

 اسـتده يكوش ىع و عاليبد ىاز فيلسوفان علم معاصر، در بحث پتونيتر لي، پیبه هر رو

ن يتـر مهـم ، امـا)Lipton, 2004( ن را بكـاوديـين تبين مباحث مرتبط با اسـتنتاج بهتـريتر مهم

را بـا توسـل بـه اسـتنتاج  يىاستقرا یها ف در استداللياست كه مسئلۀ توص آندغدغۀ او 

 يىاسـتقرا یها ، از اسـتداللجديـدعلـم  ويژه بهعلم ح آنكه يتوض. ن حل كنديين تبيبهتر

ت يـد قطعكه بـه حـ یبه باور ىنيا قراينه ي، بر اساس قريىدر استدالل استقرا. برد ىبهره م

نجاست ينكته ا ىنه مزبور سازگار است، وليد، با قرين باور جديا. ميابي ىده، دست مينرس

بـا  ،مينـدار ىليگرفتن آنها تمـا جهيرش و نتيز كه به پذيب نيرق یها هياز فرض یاريكه بس

  . كنند ىن مييب تبيه رقينه را چند فرضيك قريگاه  بنابراين،. نه سازگارنديآن قر

های مختلف،  يان اين فرضيهشود كه علت آن كه از م ىمطرح م پرسشن يا رو، نياز ا

گـر، چـرا در يد بيـانسـت؟ بـه يم چيكن ىها را رها مـ هيفرض گزينيم و ديگر را برمىيكى 

را ) از آنها ىا تعداد اندكي(از آنها  ىكي ها تنها احتمالن همه ي، از بيىاستقرا یها استدالل

مسـئلۀ  ىعنـي، يىاسـتقرا یهـا مسئلۀ مطرح دربـارۀ اسـتداللان دو يم؟ از ميكن ىانتخاب م

در . اسـتفـوق  پرسـشدر پاسخ به  ىف عنصر اصليه، مسئلۀ توصيف و مسئلۀ توجيتوص

ك يـرش يگـرفتن و پـذ  جـهيمـا را بـه نت ىن است كه چه اصوليا پرسشف، يمسئلۀ توص

 یها بر استنتاج یگر، چه سازوكارير ديبه تعب دهند؟ ىها سوق م هيفرض ديگره و رد يفرض

ن يـا یبـرا ىلـيا دليـن اسـت كـه آيـا پرسشه، ياما در مسئلۀ توج حاكم است؟ يىاستقرا

ه صـادق و رد يرش فرضـيما را به پذ كههستند  ىاصول خوب  ن اصول،يم كه اياعتقاد دار

  دهند؟ ىكاذب سوق م یها هيفرض



همـين ی را 

ديدگاه  او. 

كنـد  رح مى

رسـندكننده 

ت، بـه بحـث 

آن  ىر اصـل

ـد، نـدارد و 

د كـه هسـتن 

ی اسـتقرای 

الگـوی  .5؛ 

گـر الگوهـا 

بـرای رو،  ين

مطـرح ) ـور

به ت، ليپتون 

ف و توجيـه 

در مسـئلۀ و 

: ا عبارتند از

ی وحـدت؛ 

مسـئلۀ  حـل

بــارۀ مســئلۀ 

 ، زيـرادازيم

صـلى پـژوهش وی

ه نيز اشاراتى دارد

سئلۀ توصيف مطـر

حـال خر عين درى 

بخـش نخسـت: د

كـه محـور سـتقرا

ان را قـانع كنـديـرا

 كننده قانع ىكسان

الگـوی .1: كنـد مى

الگوی بيزی؛ .4ى؛ 

علّـى را بهتـر از ديگ

و از همـين دارديى 

محـ جـذابيت(ـود 

ن گره خورده است

توصـيف  دو مسـئله

ا.  توصـيف اسـت

اين الگوها كه كند

الگـوی .4قـانونى؛  

مسـتلزم ح يىسـتقرا

مطــرح درب یوهــا

بپـرد اسـتقراِف يصـ

ف اسـت و بـار اص

نى به مسئلۀ توجيه

يژه در پاسخ به مس

ولى و نسبى است، 

دارد ىو بخش اصل

اسه در يـمسئلۀ توج

گر وم و شـكيـ ه

ك یبرا ، تنهااند ده

  .ند

مج الگـو را مطـرح 

قياسى ـ ای ی فرضيه

 الگـوی اسـتناج ع

هـا گو نيز كاسـتى

ا تقريـر خـاص خـ

تبيين، با مسئلۀ تبيين

يز، بسـان اسـتقرا، 

نيـز همـان مسـئلۀ 

ك لفى را مطرح مى

 ـالگوی قياسى  .3

Lipton, n(.  

اس یهـا  اسـتدالل

م الگويانكــه بتــوان

مسئلۀ توصبه حل 

حل مسـئلۀ توصـيف

طور ضمن به وی ته

وي را به» رين تبيين

 اين پاسخ ناقص 

ف دويمسئله توص

، میاز نظر و. ارد

كـه  ىـت، پاسـخ

دوم مطرح شيكال ه

رفته باشنيرا پذ قرا

ستقرا، ليپتـون پـنج

الگوی .3ای؛  مونه

ن اين پـنج الگـو، 

كند كه اين الگ  مى

 بهترين تبيين را بـا

ی استنتاج بهترين تب

در تبيين ني. پردازد

 ليپتـون در اينجـا ن

های مختل و ديدگاه

3گوی آشناسازی؛ 

n.d.: 2-4( گوی علّى

ف در يسـئلۀ توصـ

رو، چنا نياز همــ. 

بم يا م، توانستهيكن

غۀ اصلى ليپتون ح

البته ؛دهد شكيل مى

استنتاج بهتر«عنوان 

كند كه عتراف مى

  .استش

پتون دربارۀ ميث ل

اختصاص دا ستقرا

وم اسـيـ اشـكال ه

اشكا یكه برا يىا

استقاز انواع  ىرخ

ر مسئلۀ توصيف اس

الگوی نم .2كارانه؛ 

از ميان و خود. علّى

با اين حال، تأكيد 

الگوی استنتاج آن 

  

ه اينكه الگویجه ب

پ نيز مىمسئلۀ تبيين 

ست و البته دغدغۀ 

ها و تبيين نيز الگو

الگ .2ی ارائۀ دليل؛ 

الگ .6 و ی ضرورت

ب، حـل مسين ترت

.ن اســتيــيف در تب

ك ىن را بررسيي تب

  

  

 

دغدغ

مسئله تش

خود با ع

و البته اع

اگش و راه

مباحث

اسدربارۀ 

پاسخ به 

ها حل راه

تر بر شيپ

اما در

ك محافظه

اج عاستنت

ب .داند مى

تكميل آ

. كند مى

با توج

مبررسى 

مطرح اس

توصيف 

الگوی .1

الگوی .5

نيبد

فيتوصــ

ِفيتوص
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ف در يحل مسـئلۀ توصـ یپتون، برايل. ن گره خورده استييِف تبين مسئله با مسئلۀ توصيا

مربـوط بـه  یشـش الگـو ،يىاستقرا یها ف در استنتاجيحل مسئلۀ توصجه ين و در نتييتب

ر يبا تقر(» نيين تبياستنتاج بهتر«با عنوان را دگاه خود يو د ىن را بررسييِف تبيمسئلۀ توص

ن مباحـث يتـر مهـم ادامهدر . دهد ىآن را نشان م یو برتركند  مى ىمعرف) محور تيجذاب

ف يدربارۀ مسـئلۀ توصـ یدگاه ويم كرد تا ديواهخ ىبررس ىنييتب یرا دربارۀ الگوها یو

  .روشن شود يىاستقرا یها استدالل

  نييِف تبيتوص یالگوها ىبررس. 1

 یالگوهـا ىن، بررسـيـيِف تبيپتون در مسئلۀ توصيمورد نظر ل یان الگويگام در ب نخستين

ن يـيِف تبيمطرح دربارۀ مسئلۀ توص یآنكه الگوها یپتون برايل. استنه ين زميدر ا مطرح

و  ىابيـمحـك ارز یكـه از نظـر و یاريـ؛ سـه معكند مىار مطرح يكند، سه مع ىرا بررس

ِك معرفـت يـتفك ىعني ؛ان معرفت و فهميز مييتم) الف: باشند ىمزبور م یح الگوهايترج

امكـان ؛ يعنـى رۀ چراهـايدانستن زنج مطلوب) بآن؛  يىده از فهم چرايك پديبه تحقق 

امكـان ؛ يعنـى خودگواه یها نييز تبيتجو) اند؛ ج ن نشدهييتبكه خودشان  يىها نييارائه تب

دادن  ل باور به رخياز دل یك بخش ضروريده يكه خود پد یده در موارديك پدين ييتب

 یاز الگوها ىكيكنندۀ انتخاب  ار مشخصين سه معيا یاز نظر و. كند مىده را فراهم يپد

  .)Ibid.: 1-2( باشد ىمطرح م

د از يـن و فهم باييدگاه خوب دربارۀ تبيديك ز هست كه ين یگريد یها ىژگيالبته و

 یها برداشـت ىابيـارز یبرا ین چند محك ساده ابزار مؤثريا ولىآنها برخوردار باشد، 

ح يگانۀ فوق را توضـ سه یارهاينخست مع ادامهدر . دهند ىن به دست مييت تبيعام از ماه

 :م كرديخواه ىارها بررسين معيمزبور را با توجه به ا یاز الگوها كدامو سپس هر 

از . آن جداسـت يـىده، از فهـم چرايـك پديـار اول، معرفت بـه وقـوع يبر اساس مع

 ، زيـراسـتين ىمطلـوب ین دو نباشـد، الگـويـا نشدن كيمستلزم تفك يىاگر الگو رو، اين

اسـت،  یوقوع آن ضـرور يىفهم چرا یده برايك پديدرست است كه معرفت به وقوع 

م، يـمواقع معرفـت دار ىآسمان در برخ بودن ىهمه ما به آب برای مثال، ؛ستين ىكاف ىول



» Pچرا «كل 

ده، يـك پد

 ىفيـر توصـ

وقـوع  يـىرا

ار، يـن معيـا

هم  یِر بعد

خـواه  نيي تب

ر پاسـخ بـه 

خـود  یبـرا

ن يـيـر در تب

شـده باشـند، 

ن بـه ييرۀ تب

self-evide (

خـوِد  آنهـا 

 یهـا نييتب. 

را  E ،Hال، 

ـواه ممكـن 

ن ييف تبيص

 رو، از ايـن. 

 

 یز الگوهـا

به شك پرسشىردم 

كيـ يـىفهـم چرا ،

ار اول، اگـيس مع

ده و فهـم چري پد

بر اساس ا.  چراها

چرادا یها پرسش

وقـوع يـىبـه چرا

اگـر د رای مثـال،

نـدارد كـه ب ىزوم

مـورد نظـ یلگـو

ن شيـيز تبيدشان ن

 .اد خواهد شد

مطرح دربا یگوها

encing explanati

هسـتند كـه در  ى

ن اسـتيـيخـود تب

و در همـان حـا د

خودگـ یهـا نييتب

ه دربارۀ مسئلۀ توص

.ز مجـاز باشـديه ن

  .د كند خطاست

Lipton, 2004: 23-( از

كه مر ىوقت  عموالً 

رو از ايـن.  دارنـد

بر اساس. آن است ع

ن معرفت به وقوِع 

)Ibid.: 2(.  

از  یا رۀ گشودهيج

همۀ پ طور حتم به 

عث فهم ما نسبت ب

؛ بـرمينبر ىشده پ

م، لزي متوسل شد

اگـر ا بنـابراين،. م

م كه خوديريكار گ

چراها قلمدا رۀينج

زدن الگ  و محك

ons(خودگواه  ی

يىهـا نييها، تب نييتب

ل صـحت خيـدل ى

E كنـد مىن يـيرا تب

ت ، زيـرانـدارد ىال

كه ىدگاهي، دیو

خودگواه یها نييب

ها را رد نييگونه تب

28-( پتـونيل ىابيـز

  :ميكن ى

مع. ميفهم ىآن را م

معرفت  Pه وقوع 

رفت به اصل وقوع

انينتواند م ،شود ى

( نخواهد بود ىوب

ز زنجيست از تجو

ست يشده الزم ن ه

تواند باعث ىن ميي تب

ش ن ارائهييخوِد تب ى

نيزم ىانيم یها ن

دهـيمارائه  ىنيي تب

را به ك يىها نييتب

ار زنجيود و فاقد مع

سنجش  یتون برا

یها نيي آن الگو تب

Hempel, 196( .ن تيا

ىبخـش اصـل ۀند

H ،E ىعنـي ؛رندوْ 

ن امر اشكايحال ا

به هر رو. باشند يد

اشد كه در آن، تب

گ نين كه اييف تبي

ار فـوق، ارزيـه مع

ىن را مطرح ميي تب

آ يىاز ما چرا ىك

ش بهيكنند، از پ ى

ش از معريب یزيچ

ىارائه م) نييتب(هم 

ف خويز نهد، توص

ار عبارت اسين مع

ِن ارائهييتب دنبو ب

ن، يبنابرا. ده شود

يىرچند كه به چرا

وقوع زلزله به تكان

ن هم يزم ىانيم ی

آن باشد كه فقط ت

نخواهد بو ىمطلوب

پتيكه ل یارين معي

ندد، آن است كه

374-370 :65( ز كند

كنن خواه فراهم نيي

د ىه متضمن نوع

ن حيبا ا ولىكند،  ى

تأييشنگر و مورد 

با چناند يشود، با

يدربارۀ توص ىگاه

ن، با توجه بـه سـه

ِف يه دربارۀ توص

  

  

 

اندك ىول

ىمطرح م

مستلزم چ

كه از فهم

زيآن تما

نيدوم

وبلدر مط

پاسخ داد

شود؛ هر

و يىچرا

یها تكان

مستلزم آ

دگاه ميد

يسوم

بن ىكار م

زيرا تجو

يدۀ تبيپد

خودگوا

مىن ييتب

است رو

ش ىارائه م

دگيهر د

اكنون

گفته شيپ
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 محور ليارائۀ دل یالگو) الف

اعتقـاد بـه  یل خـوب بـرايـا ارائۀ دليل خوب يبا داشتن دلارائه تبيين  بر اساس اين الگو،

، در ن اسـاسيـبـر ا. )Hempel, 1965: 337-364-76(مساوی است  دهيك پديا تحقق يك امر ي

اعتقـاد بـه  یبـرا ىل خـوبيم كه دليابي ىده دست ميك پديوقوِع  يىبه فهِم چرا ىصورت

ن فـراهم يـيك تبيـاسـت كـه  یزيهمان چ  قاً يل خوب، دقين دليا. ميتحقق آن داشته باش

ز است كـه يآم تيموفق ىك پل توسط مهندس، هنگامين سقوط ييتب كند؛ برای مثال، مى

ده ين پديخاص مربوط به ا یها  تيز واقعيره و نيبار، فشار و غ مربوط به یها هيان نظريبا ب

  .دهند انجام شود ىكه احتمال سقوط را نشان م

ن ييتب یاست كه برا یاريپتون فاقد سه معيكه دارد، از نظر ل ىازاتيامت رغم بهن الگو يا

به  د معرفتيمورد نظر با یار اول، الگويچنانكه گذشت، بر اساس مع. ميمطلوب برشمرد

ك يـن دو را تفكيـل، ايـارائۀ دل یالگو. وقوع آن جدا كند يىده را از فهم چرايوقوع پد

ل يارائۀ دل یالزمۀ الگو كند، زيرا مىگر قلمداد يكدي، بلكه آنها را الزم و ملزوم كند مىن

م و به وقـوع آن معرفـت يده داشته باشيك پديوقوع  یبرا ىلين است كه هر جا كه دليا

ن الزمـه درسـت يـا ولـى، ميـا ز فهـم كـردهيـده را نيآن پددادن  رخ يىچرام، يداشته باش

م و هـم بـه يل داريآنها دلدادن  اعتقاد به رخ یكه هم برا هستند یاريامور بس ، زيراستين

؛ بـرای ميآنها فهم نـداردادن  رخ يىن حال نسبت به چرايم، با ايآنها معرفت داردادن  رخ

شـما بـا . شما شكسته است رايانهسك يرد دها  د كهيوگ ىبه شما م رايانهمتخصص  مثال،

ن امـر يا ، اماديل دارير واقع دلد  رايانهسك يرد دهابودن  به شكسته یتوجه به تخصص و

داشـتن  بنـابراين،. دهـد ىسك به شما نميد ردها  شدن تصوری از چرايى شكستهن يكمتر

 یگـاه بـرا از سوی ديگـر،. ستين ىكاف P يىفهم چرا یبرا Pاعتقاد به  یل خوب برايدل

برای م؛ يآن ین براييخواهان ارائۀ تب همچنان ىم، وليل داريده دليك پدياعتقاد به تحقق 

پل فرو  اينكهاعتقاد به  یبرا ىليتر دل شيخت، پيم چرا پل فروريپرس ىم كه هنگامى، مثال

م، يه هسـتديـك پدين وقوع ييتب در پى كه هنگامىتوان گفت  ىنم بنابراين،. ميخته دارير

 یا ها، ادله نييببسا ت چهالبته، . ميده هستياعتقاد به وقوع آن پد یبرا ىليدر واقع خواهان دل

  .ستين ىن مقدار كافيا ولىار ما قرار دهند، يرا در اخت



ز ناكـام يـا ن

 یآنكـه بـرا

ر آن اسـت 

شــده باشــد، 

 ىكنـد، حتـ

خودگـواه را 

 یبـرا ىلـيل

مشـروع  ىه

. وع هسـتند

 یبـرا ىلـيل

ن الگـو، يـ ا

كـه بـا آنهـا 

بر . يمس شو

ن يـيتب و شـد

مطـابق  امـر 

ند، ين آشـنا

سـخ ليپتـون 

س معرفـت 

ت حتـى بـه 

د ـازی، فاقـ

رۀ چراهايز زنجيجو

مگـر آ كنـد مىم ن

محور ليدل ی الگو

ن شيــيز تبيــن Hود 

ن كيـيرا تب Eوانـد 

خ یهـا نييتب زيـرا

تواند د ىنم Hت، 

ن خودگـواهيـي تب

مشـر ىواه فراوانـ

د اساسـاً ، ىهي بـد

بـر اسـاس . سـت

ك يىها دهيـكـه پد

ا مأنوسنهآ با یحد

آور باش و شـگفت

ن يو ا شود هم مى

مـانيتـر برا شيـه پ

آيـد؟ پاس بـر مىن 

ـور آشـنا و مـأنوس

را گاه ممكن اسـت

و، الگـوی آشناسـ

تجو ىعنيار دوم، ي

فراهم Eاعتقاد به  

ن معنا، الزمۀ يق ا

ن كنــد كــه خــوــي

بتود يـبا H، »چراها

، زز ناكـام اسـتيـ

است H یبرا ىليدل 

چيد، هـح باشـيح

خودگو یها نيي تب

بـه اصـطالح  یـا

ا یآشناسـاز یگو

ن معنا كيدشود؛ ب ى

شود تا ح ىباعث م

ب ويــت كـه عج

ما، باعث ايجاد فه

كـ يىزهـايچ گـر

در تبيـينگانـه  سه 

ت كـه فقـط بـه امـ

درست نيست، زير

رو از ايـن. يدا شود

يمع كردن  برآورده

 یبرا ىليدل Hل، ي

طبق. ود داشته باشد

يــرا تب Eتوانــد  ىمــ

رۀ چيز زنجيتجو«ر 

  .شد

يـار سوم ني برابر مع

 Eن الگو، اگر ي ا

محور صح ليدل یو

چنان كه گذشت،

هـ نييتب ويژه بهها، 

  .د

ن الگييف تبيصتو

ىفروكاسته م» دن

ِن آنها باييند و تبا ن

اسـ یزيـم، چيفهم

برای م دهيپد كردن

ديگده بـا ين آن پد

Hempel, 1965: (.  

 از پس معيارهای

 اين الگو اين است

ه چنين مضمونى د

ب است، معرفت پيد

محور در  ليدل ی

ليدل یك معنايبق 

 H وجو ىليز دلين

م ىنهــا در صــورت

اريبر اساس مع كه

ن نشده باشييتب Hد 

محور در  ليدل ی

بر اساس . كند مى

اگر الگو بنابراين، 

چ كه حالى دربود، 

ه نيياز تب یاري بس

دهند ى به دست نم

  یآشناساز ی

گو دربارۀ مسئلۀ ت

آشناكرد«به  یحد

نييتب خواهانم، يت

ف ىس، آنچه ما نمـ

كر ا مأنوس و آشنا

 راه مرتبط ساختن

433-430( رديگ ى م

لگوی آشناسازی 

ت، زيرا مضمون 

و روشن است كه 

كه ناآشنا و عجيب

  

  

 

یالگو

طب. است

اعتقاد به

تن Hكــه 

ك حالى در

اگر خود

یالگو

مز نيتجو

E باشد .

نخواهد ب

،ىوانگه

اعتقاد ما

الگو) ب

ن الگيدوم

ن تا حييتب

ستيآشنا ن

ن اساسيا

خوب، با

از هقاعد 

صورت 

آيا ال

منفى است

 يابيم مى

چيزی ك
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معرفـت بـه وقـوع يـك پديـده و فهـم چرايـى وقـوع آن  ميـانمعيار نخست است؛ يعنى 

  . تمايزی قائل نيست

 ، زيـراسـتيز چنـدان موفـق نيارها نيمع ديگر كردن محور در برآورده يىآشنا یالگو

ا نـه، دربـارۀ خـود ي كند مىز يخودگواه را تجو یها نيين الگو، تبيا ايست كه آيروشن ن

ند و بـدون ين سؤال مطرح است كه چـرا آنهـا در وهلـه نخسـت آشـنايا آشنا یهافرايند

شـود، اظهـار  ىده ميك پدشدن ي ، باعث آشنا و مأنوسیزيچه چ اينكهاز  ىر روشنيتفس

  . ن باره مشكل استيدر ا ىنظر قطع

ز بـا مشـكل مواجـه يچرادار ن یها رۀ پرسشيز زنجين الگو در برآوردن محك تجويا

ما آشناست،  یآنچه كه برا تنهااست كه  آنن الگو يالزمۀ ا ذشتگچنان كه  ، زيرااست

ن يـيتب یدر علـم، بـرا ويژه بـهكـه  ىحـال ها را داراسـت؛ در دهيـپد كـردن نييت تبيصالح

ز يار تجـويـالزمـۀ مع. شـود ىرآشـنا اسـتفاده مـيغ یهافراينـدها غالباً از حـوادث و  دهيپد

ممكن است  H ىعني ؛ميز كنيها را تجو نييبگونه ت نيد اين است كه بايز ايرۀ چراها نيزنج

E خود  يىاگر به چرا ىن كند، حتييرا تبH مينبرده باش ىپ.  

  ىقانون ـ ىاسيق یلگوا) ج

قانونى كـه مـورد  ـ سومين و مشهورترين توصيف از تبيين عبارت است از الگوی قياسى

بر اساس اين الگو، تبيـين . است )Hempel, 1965(و همپل  )Popper, 1979: 350(دفاِع كارل پوپر 

خواه همـان  تبيين. خواه دوم، تبيين ؛گر نخست تبيين: از دو عنصر اصلى تشكيل شده است

خـواه را تبيـين  هاسـت كـه تبيين ای از گزاره گر، مجموعه پديدۀ مورد تبيين است و تبيين

 .1: شــود گــر خــود از دو دســته گــزاره تشــكيل مى هــای تبيين مجموعــۀ گزاره. كنــد مى

هـايى  گزاره يا گزاره .2هايى كه بيانگر شرايط اوليه مربوط به وقوع پديده هستند؛  زارهگ

پـس . كه بيانگر يك يا چند قانون مربوط به آن پديده و شرايط ذكر شده در آن هسـتند

قـانونى،  ـ خـواه در قالـب يـك الگـوی قياسـى از گردآوری اين دو دسـته گـزاره، تبيين

بدين ترتيـب، . شود شود و وقوع آن تبيين مى نطقى استنتاج مىعنوان نتيجه اين شكل م به

كننـدۀ شـرايط اوليـه و  هـای بيان خواه، نتيجۀ قياسى است كه مقـدمات آن را گزاره تبيين



  ك گــزاره از

 :ى بيشـتر، نـك

 ی در الگــو

  . )همان: 

ن الگـو يـس ا

بـه  ىصـورت

ها در قالـب 

عبـارت ـان 

، دهـد ىل م

ن يـا های ال

ن الگـو، در 

 ؛داد ىرخ مـ

. ـوده اسـت

بـر محـور  ر

ورت همـان 

ار يبسـ ىولـ

بـه كـار  ىـ

ار يبسـ شـمار

بــا اســنتنتاج يــك 

بـرای آشـنايى(شـود  ى

مطــرح  یاه ــكال

برای نقدها، نك(ست 

بر اسـاس. ت است

انـد، در ص ح كـرده

ه دهيـپد ديگـره با 

جـه، فهـم جهـي نت

ليها را تشـك دهيـد

اشـكامهمتـرين ز 

نيـن ايهمچنـ. ـت

Lipton(.  

رد یبا مورد بحث 
گر ناممكن بـيحود

بيشـترن الگـو، يـ ا

 مقصـود از ضـرو

ـا روشـن اسـت، و

نـييعـام تب ی معنـا

شسـتند و فقـط ي ن

  

. ــكيل داده اســت

تبيـين مى قانونى ـ

اشــ ىاز برخــ ىــال

قرار گرفته اس نقد 

وحدت یالگون، ي

Friedman, 1( مطـرح

ده چگونهي آن پد

ن و دريـيلگـو، تب

پد یو تكثر ظـاهر

از ىكي. دارد ىالت

ار مشـكل اسـيبسـ

n, n.d.: 7( كام است

ده يدهند كه پد ى

نح ا وقوع آن بهين 

مطـرح بـر  یها ل

چرخنـد؛ اگـر ىم

ن معنـيـ هرچنـد ا

كيـ یه بتوان برا

ده يـرت تحقق پد

.كنند ىان ميه را ب

وانين مربوطــه تشــ

ـ  به شكل قياسى

ن الگــو، خــيــــد ا

های ديگر مورد  ت

ييف تبيمسئلۀ توص

19-5 :974(دمن يفر

م يببر ىم كه پيشو

ن اليطبق ا. شود ى

تعدد و یربنايكه ز

ز اشكااليوحدت ن 

 مفهـوم وحـدت ب

ز ناكين رۀ چراهايج

ىنشان م یها تا حد

آن نيافتن وقوع قى

اشـكال. داند ىص م

آن م ىستيو چ» ت

د گفت يباشد، با 

تر از آن است كه

انگر ضروريها، ب ن

دهيتحقق پد ىنطق

كننــدۀ قــو ای بيان

خواه ، تبيينىدمات

139(.  

هرچنــ  پتــون،يظــر ل

است، از جهتور 

  وحدت ی

دگاه دربارۀ مين د

كل فيو ما چريپ ك

ش ىده نائل ميك پد

ىل واحد سازگار م

ك ىمشاهده وحدت

 یپتون الگويظر ل

ل يـ است كه تحل

ساختن محك زنج

  ضرورت یو

ه نيين الگو، تبي ا

منطق  لحاظ بهكه  ی

ز ناقصين الگو را ن

ضرورت«ر مفهوم 

ىو فلسف ىت منطق

ت رانهيگ و سخت ی

نيياز تب یاريبس يرا

ز آنها ضرورِت من

  

  

 

هــا گزاره

مقدچنان 

94 ،نصيری

از نظ

محو ليدل

یالگو) د

نيچهارم

لپيكه ف

كيفهم 

ك كلي

است از م

از نظ ولى

الگو آن 

س برآورده

الگو) هـ

بر اساس

یبه نحو

نيپتون ايل

اشكال د

ضرورت

یحداكثر

، زيبست

از ىاندك
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ّ  یالگو) و   ىعل

اسـتنتاج  ىعنـيدگاه خـود، يـارائـۀ د ینـه را بـرايزم تـدريج به ىعلّـ یپتون با طرح الگويل

كننده بحث دربـارۀ اسـتنتاج  ليتسه ىرا به نوع ن الگويا یو. كند مىن، آماده يين تبيبهتر

  .)Lipton, 2004: 29( داند ىن ميين تبيبهتر

ّ  یبر اساس الگو ا يـدربـارۀ علـت  ىارائه اطالعات یز به معنايك چي كردن نيي، تبىعل

دربـارۀ  ىعبارت است از ارائه اطالعات تنهاده يك پدين ييگر، تبيد بيانبه . علل آن است

ّ يخواه، خود  نييده تبياگر پدنيز . نآ ىخينه تاريشيپ ن آن عبـارت ييباشد، تب ىك نظم عل

  .دهد ىوند ميكه علت را به معلول پ یدربارۀ سازوكار ىاست از ارائۀ اطالعات

را بـرآورده  بـرای تبيـين گفتـه شيار پـيـهـر سـه مع ىراحتـ ن الگو بهيپتون، اياز نظر ل

بـه  اينكهبا  بسا چه ، زيرارآورده شده استان معرفت و فهم بيز ميار وجود تمايمع. كند مى

از علـت آن آگـاه  ىعنـيم؛ يم، نسبت به آن فهم نداشته باشيده معرفت داريك پديوقوع 

و  ىنـيدهد كه فهم را ع ىانجام م ای گونه ز مزبور را بهين الگو تماين، ايا افزون بر. مينباش

ست، بلكـه يفراتر از شناخت ن یزين الگو، فهم چيدر واقع، بر اساس ا. كند مىرمرموز يغ

  .است شناخت علل معنای به شناخت بيشتر

م معرفت داشـته يتوان ىم ، زيران الگو برآورده شده استيز در ايرۀ چراها نيار زنجيمع

معرفـت داشـته  Cشده است، بدون آنكه به علت تحقـِق خـود  Eعلت تحقق  Cم كه يباش

علـت  Cامكـان دارد كـه  ، زيـرااسـت  شدهز برآورده يخودگواه ن یها نييار تبيمع. ميباش

اعتقاد بـه  یل شخص براياز دل یا یبخش ضرور Eمعرفت به  حال عين درباشد و  E یبرا

  .باشد Cتحقق 

از  یاريز بسـيـو ن كند مىگانه را برآورده  سه یارهايمحور، مع تيعل یالگو كه آنجا از

پتـون آن را يهسـتند، ل ىم، علّـيده ىروزمره ارائه م ىكه ما در علم و در زندگ يىها نييتب

ّ  یالبته بر الگو. پسندد ىم ز بـه آنهـا يـپتـون نيوارد شده است كـه خـود ل يىز نقدهاين ىعل

ّ  یشتر الگويت بيتثب یپتون در ادامه برايرو، ل نياز ا. توجه دارد سـه نقـد بـا بررسـى ، ىعل

ّ  یبر الگووارد    .)Lipton, 2004: 31-35( دهد ىپاسخ م به آنها ىعل

ن اشـكال، يـطبـق ا. ميكنـ ىپتـون اشـاره مـيو پاسخ ل ها ن اشكالياز ا ىكينجا به ير اد



هـا  نيـيص تب

ك رخداد را 

آن چنـدان  

د بـه دسـت 

ـه بـه آتـش 

شـتر ي، بىصـ

ندارند؛  ىط

ز ا. ه اشـكال

ثًال بـا ارائـۀ ـ

ـۀ توصـيف 

  ودش تبيـين

 اصـلى ايـن 

بيشـتر سـت 

در پاسـخ بـه 

ى خاص در 

 ولـىيادنـد، 

ز رخـدادها 

واهيم تبيـين 

از ای كـه  ـه

 بـه ديـدگاه 

يـن پرسـش 

يـا عـدم آن 

ن نـاقصيه باعث تع

كيه ممكن است 

 ىعلّـ یهـا نهيشـيپ

از آن رخـداد ىوب

 ّ هسـتند كـه یا ىعل

خاص یدر بسترها 

ارتباط دهيبا آن پد 

  .نست

نـه ،كنـد تلقـى مى

كـه مـ گونه بدين ؛

شود و نيز با ارائـ ى

رائـه كـرد كـه خـو

مبنـای . گرنـد بيين

  .كند تأكيد مى

كنـد و معتقـد اس ى

ۀ اصـلى ليپتـون د

را با كشف ويژگى

ـل علّـى بسـيار زي

ا هـايى تنها جنبهكه 

خـو د خسـوف مى

سـوی ديگـر، جنبـ

د بيشتر اين سخن 

شود فقط اي يين مى

  .»آن؟ 

ي Pت ميـان تحقـق 

كه یا گونه ست، به

خاص، گاه یادها

پ ىم، ولـين كنــي

ن خـويـيشـده تب ـه

نۀ عيشياز پ ى بخش

.كند مى نييش را تب

 ىنييتب لحاظ بهده 

دان ىن اطالعاتيچن

ن را يك چالش ت

منـد آن گريخـت

ر قالب آن طلب مى

ى علّى از تبيـين ار

غيرتب ديگـربرخى 

شدت بر آن تأ ن به

 طبيعـى قلمـداد مى

گيرنـد؛ ايـد ام مى

تبيينى ر پاسخ خاص

ف، عوامـين خسو

كنيم، بلك بيين نمى

ی مثـال، در مـورد

از س. مشاهده نيست

ليپتون برای تأييد. ت

تقدند آنچه كه تبيي

نه وچرا اين «ت كه 

چـه باعـث تفـاوت

ز اسيآم ا مسامحهي 

ّ ييۀ تب رخد ىن عل

يـآن تب ىنۀ علّـيشي

ارائـ ىطالعات علّـ

ژن، هر دو يو اكس

از آنها آتش ىكي

ديك پدي ىخي تار

ارائه چ تنهاتوان  ى

آ ولىداند،  هم مى

راحتـى از كم ن بـه

در  ستری كه تبيين

توان توصيفى ر، مى

گر و ب ها تبيين علت

گردد كه ليپتون  مى

 از تبيـين را امـری

ای انجـا ب مقايسـه

توان ويژگى خا مى

در تبيي ،برای مثال 

د ما رخدادها را تبي

Hempel, 1965(؛ بـرا

كان خاصى قابل م

اليق ما وابسته است

كند كه معت اره مى

ه اين پرسش است

دهند كه آنچ شان مى

 ّ ف يار ضعيبس ىعل

مثال، دربار ی برا

شيپدربارۀ  ىطالعات

شتر اطيباشند كه ب 

مثال، جرقه و یرا

ي ولى تنها، شوند ى

نه يشيت ما دربارۀ پ

ىرا نم كردن نيي تب

اين اشكال را مه ن

توان معتقد است مى

 و تفسير دقيق از بس

های چرادار پرسش

برخى از ع كه چرا

ای باز  بيين مقايسه

ای ا تحليل مقايسـه

ای چرادار در قالب

است كه م آناال، 

؛تبيينى توجيه كرد

گويد  كه همپل مى

243-241 :5(كنيم  مى

 چرا خسوف از مك

به عال ،دشو مىش 

ون فراسن اشا مانند

، بلكه»چرا اين؟«ه 

ای نشا های مقايسه 

  

  

 

ع یالگو

شود؛ ىم

با ارائۀ اط

 گسترده

ندهند؛ بر

ىمنجر م

اطالعات

ن، يبنابرا

ليپتون

رو، مع اين

توصيف 

دقيق از پ

كند ك مى

نكته به تب

وی ت

ها پرسش

پرسش با

تب پرسش

همچنان ك

را تبيين م

كنيم كه 

پرسش آن

ماسانى ك

نيست كه

تبيين
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. چيسـت Pيعنى به اينكه مقصـود مـا از عـدم  وابسته است؛  شود، به انتخاب زمينۀ مقايسه مى

آن است كه ايـن   گرند، ها تبيين اين نكته مؤيد اين ديدگاه است كه دليل اينكه برخى علت

  .كنند تفاوت ميان وقوع و عدم وقوع معلول فراهم مى درباره عاملها اطالعاتى را  علت

انتخـاب علـل تبيينـى ای به مـا در  های مقايسه پرسش اين است كه چگونه پرسش اكنون

های مختلف يكـى را  يا از ميان علت يافتديگر، چگونه بايد علت را  بيانبه .كنند كمك مى

: )Lipton, 2000: 34-37(اسـت  تعيين كرد؟ پاسخ ليپتون به اين پرسش از سه بخش تشكيل شـده

بـرای  ها هگـاه از ايـن نكتـ كنـد؛ آن ای مطرح مى نخست، سه نكته كلى دربارۀ تبيين مقايسه

آينـد،  ای درنمى های غيرمقايسـه صـورت پرسـش ای به های مقايسـه اثبات اينكه چرا پرسش

ها در  آن انتخاب زمينـۀ مقايسـه بارا كه » تعيين علت«كند و در نهايت، سازوكاِر  استفاده مى

وی بـرای ايـن . دشـو كند، بيـان مـى گر كمك مى ای به تعيين علل تبيين های مقايسه پرسش

نشان دهـد كـه چگونـه ) method of difference(شيوۀ تفاوت ميل  بررسىشد با كو كار مى

  .تأثيرگذار استانتخاب طبقه مقايسه، در تعيين علت تبيينى 

ِن دو يشيپ یها ان تفاوتيد در مياست كه علت با ىن اصل مبتنيبر ا شيوۀ تفاوت ميل

 یگريمورد مشابه د. 2 ؛دهد ىكه در آن معلول رخ م یمورد. 1: مورد وجود داشته باشد

وجود علـت   ِن دو در وجود و عدم معلول، نشانيتفاوت ا. دهد ىكه در آن معلول رخ نم

 د هر دو مبتال بـه فلـج نـاقص هسـتنديد ساسان و جمشيفرض كن. از موارد است ىكيدر 

م يريـجـه بگيم نتيتوان ىب، ميتتر نيبد. س مبتالستيفليس یمارياز آنها به ب ىكي ولى تنها

 یاز انحـا ىكـيس يفليابتال به سـ ، زيراعلت ابتال به فلج ناقص است  س،يفليابتال به سكه 

  .د استيان ساسان و جمشيتفاوت م

ّ  یالگو ىپتون چارچوب كليب، لين ترتيبد با . كند مىرد و از آن دفاع يپذ ىرا م ىعل

 ها ىكاسـتن يـرفـع ا یو بـرا هايى دارد كاسـتى ىعلّـ یرد كه الگـويپذ ىم ین همه، ويا

محـور مطـرح  تيِر جـذابيـبـا تقر را» نيـين تبياستنتاج بهتر«يعنى مورد نظر خود،  یالگو

  1.كند مى

                                                            
 .اين الگو را در بخش سوم مقاله، بيان خواهيم كرد. 1



 زمينـهن يـ ا

 ىصر استنتاج

داند  ىكس م

ۀ شـد صـالح

كنيم،  ج مى

انـد،  ت آمده

دگاه بسـيار 

حـاوی شده 

ه كه از نظـر 

ـا توسـل بـه 

ـر را فـراهم 

  . هم باشد

مـل ممكـن 

ن يـتـون از ا

 اسـاس آن، 

را در  ىنـييب

 یاريت بسـ

م، يباشـ یزي

هـا  نيين تبيـ

شـه يده، هم

 اينكه دليل 

م يكن ىج مـ

در. ن اسـتيـيو تب

نتاج و عناصت، است

عك هن رابطه را بي

ده و اصيـچير پيقر

ى ما نخست استنتاج

ی پيشـينى بـه دسـت

ر ليپتـون، ايـن ديـد

يادشموعه باورهای 

شده اين ديدگاه ح

بيـين مـورد نظـر بـ

كه تبيين مـورد نظـ

های ديگری ه يافته

ن عواميـا زيرا بند،

پتـيل. كننـد تمركـز

ن اسـت كـه بـر آ

ه نقـش عوامـل تب

تيـاهم ىنـييمـل تب

يچه چ در پى كه 

يـم كـه اگـر ايكن ى

ديـهـر پد یبـرا بته

به تنهارا  یزيم چ

كـه اسـتنتاج ىنـييتب

رابطـۀ اسـتنتاج و 

دگاه نخستيد: د

دگاه دوم، ايد لى

تق ىتحپتون يل. اند

  .داند ى

ن مقدم است؛ يعنى

های ز راه اسـتنتاج

از نظـر. جـوييم مى

مجمبسا  چهت، زيرا 

Lipto( .تقرير اصالح

ه گفته شود اگر تبي

تنتاجى باشيم ك اس

ستلزم اطالعات و ي

يابن مى  ها با استنتاج

م و متيد نظـر تنظـ

آدگاه يـن ديـل ا

دگايـن ديـقرار، ا

پتون، عوايز نظر ل

ند يگو ىبه ما م ها

  . ريا خي م

ىل اسـتنتاج مـيدل

البت. ن خواهند كرد

ميتون ىما نم رو، ين

د تبيـبا ، بلكـهمينـ

  نيين تبير

 ىنجا بررسـي در ا

دگاه اشاره كري د

ول، داند ىمقدم م ى

د ىستنتاج مقدم م

ىگارانه و مردود م

ستنتاج بر تبيينت، ا

ا بيشـتری خود كه 

مـدد م از آنهـا ـده

فتوان آن را پذير

on, 2004: 55-57( شد

ن است كهآست، 

ارائه پىر نبود، در 

كه ممكن است مس

رابطه ب ىنوع ىنيي

ده مـوردين پدييتب

او، اشكا به باور؛ 

ن قيد و بديآ  ىن م

ا كه حالى در ،گارد

تنه نهن عوامل يا. د

ايم يافتهز را يآن چ

ن ديقاً به ايها را دق

را تبييننظر  مورد 

از اي.  وجود دارد

 است، استنتاج كن

استنتاج بهتر ی

پتون يبحث ل ىصل

توان به دو  ىم ىل

ىنيين و عناصر تب

را بر اس ىنييظات تب

انگ نخست را ساده

ساس ديدگاه نخست

باورهای  ز مجموعه

پديـ يـككردن  ن

تو رانه است و نمى

ه در صدد آنيم نباش

ا اندانگار ساده متر

پذير  باورها امكان

ن فرايندی است ك

يب، عوامل تبيتتر ن

دربارۀ ترا ق ما يحق

ز ناخرسند استين

نييش از تبيهنوز پ

انگ ىز ميار ناچيبس

ندا بر استنتاج مقدم

ا آيكنند كه آ ىن م

ه نييح آنكه ما تبي

 یها دهياشند، پد

ن محتملييك تبي

محتمل  یها نييتب

  

  

 

یالگو .2

محور اص

كلطور به

نييرا بر تب

و مالحظ

دگاه نيد

بر اس

از گاه آن

برای تبيين

انگار ساده

تبيينى كه

كمليپتون 

مجموعه

كند و اين

نيبد

است تح

دگاه نيد

استنتاج ه

استنتاج ب

دارند و ب

انيبلكه ب

يتوض

درست با

يش از يب

از ت ىكي
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اسـت كـه در اسـتنتاج  فراينـدیهمـان ن يـا. باشـد رقيـب یها نييان تبين از ميين تبيبهتر

  . شود ىم ىن طيين تبيبهتر

ن يـين تبيكـه بـر اسـاس بهتـر ىنـييتب یها گونـه اسـتنتاج نيـكه ا كند مى تأكيدپتون يل

خـدمتكار خانـه  كنـد مىاسـتنتاج رو،  مثًال پليس از اينند؛ ا جيار رايبس ،رنديگ ىصورت م

. موجـود نـزد اوسـت های هنـياز قر نيـين تبين احتمال بهتريكه ااست مرتكب جرم شده 

گـر يشناسـان و د ستاره. كننـد ىن منـوال عمـل ميشان بـه همـيها صيز در تشخيپزشكان ن

  . نديجو ىن استنتاج سود ميز از ايمتخصصان ن

 یديـجد یانگر الگـوين امر بيرد كه ايگ ىجه مينت درنگ بىن مطلب يپتون پس از ايل

بـر اسـاس . دهـد ىونـد ميپ ىقـياج را بـه نحـو عمن و استنتييكه تب يىست؛ الگواستقرااز 

، بـر ...و  يىبـاي، انسـجام، زىسـادگ ماننـد ىنيي، عوامل و عناصر تب»نيين تبياستنتاج بهتر«

ت يـتحـت حاكم ىاسـتنتاج یهـا تيفعال  گر،يد بيانبه . ندا ما حاكم ىاستنتاج یها تيفعال

 یزيـخـود چ یا نهيزم پس یز باورهاينها و  ما با توجه به داده. ابندي ىانجام م ىنييعوامل تب

ن را يـين تبيب، بهتـريرق یها نييان تبي، از مبودن م كه در صورت صادقيكن ىرا استنتاج م

ن را آن يـين تبياسـتنتاج بهتـر یپتون انگاره محـوريب، ليتتر نيبد. گذارد ىار ما ميدر اخت

  .ندهست ستنتاجا ی، مقدم بر استنتاج و راهنمون ما براىنييداند كه عوامل تب ىم

. ددهـ مـىارائـه  اسـتقرادربـارۀ  یديـف جدين توصيين تبيپتون، استنتاج بهترياز نظر ل

 ىاصـلهـای  اختصـار بـه عناصـر يـا ويژگى بـهم، ين الگو بپردازيح ايش از آنكه به تشريپ

  :پردازيم مى نيين تبيدگاه او دربارۀ استنتاج بهتريد

 )فيلتـر(صـافى و مشـتمل بـر دو  یا مرحلـهدو  فرايندك ين يين تبياستنتاج بهتر) الف

  :است

ه يـمربوطـه را ته یها دهيـبـالقوه دربـارۀ پد یهـا نييتب يىاول فهرست نهـا صافى) 1(

  ؛كند مى

ن را يـين تبيبهتـر ىعنـين مطلـوب، يـي، تبيىن فهرسـت نهـايان ايدوم، از م صافى) 2(

  .كند مىانتخاب 

گر، يد بيانبه . است »يت تبيينىجذاب«انتخاب در هر دو مرحله فوق،  هدهند جهت) ب



ت يجـذاب«م 

 ىشـبه كمـ 

  بـه احتمـال

 ؛لقوه اسـت

ت كـه خـود 

  .اند  شده

  

 ىمعرفـ یرا

ن ياز ا ىكي 

: دارنـد یاد

. ن بالفعـلـي

دو  ىدر طـ 

ظـر خـود و 

، مقصود یو

 ین به معنـا

خـود را از  

اسـتنتاج  یو

ان رابطـۀ يـ ب

 یش محور

.  

: فسـير كـرد

بـه نـام یت، عنصـر

 ىابيـت كـه بـا ارز

دن يرسـ یبـرا ى

بال یها نييان تبي م

اسـت یا نهيزم پس

، انتخاب ىنييت تب

 ).ن كه اشاره شد

پتـون بـريل. ميرداز

  ؛كند مىن مطرح 

ايـت زيـاهم پتـون

يـن بالقوه از تبيي تب

  .و نه كامل

 ىنـييالحظـات تب

ر مـورد نظيــر تقر

از نظر و. آن است

نيين تبيستنتاج بهتر

ىاصـل يىن كـارآ

در الگـو یمحـور

ز يـگـر و نيد یها

پتون نقشيدگاه لي د

.ميكن ىر موكول م

و مبنا، به دو معنا تف

اسـت فى يادشـده

است ای ىفيك ىگ

ىت راهنمـوني جذاب

ن ازيين تبيتر ذاب

پ ی، باورهايى نها

تيبر اساس جذاب ى

چنان(هستند  یا سه

پـر ىمـورد نظـر مـ

را دربارۀ آن ىگون

ليپتدگاه يـكـه در د

ك يمل؛ دوم تفك

ان است وينه قابل ب

ست كه چگونـه مال

بـ تأكيـد یوم، برا

ازات آيان امتير و ب

است و چنانچه اس

نيـين تبيترنتاج به

و م ىاصـل یمـدعا

سۀ آن با الگوهيمقا

ان يست را كه در ب

گريث را به مجال د

توان بر اساس دو ى

صافخاب ما در دو 

ژگيفوق و ی الگو

ن يهمچن. ت است

همان جذ ين تبيين

ه انتخاب فهرست

ىعنين، يين تبيبهتر

سيمقا یها نييتب ر،

م یح الگـوي تشر

ن، مباحث گوناگي

اسـت ك ىكـيفك

ن محتميياب از تب

پتون نهيدگاه ليك د

ن اسيادادن  نشان ی

ك دويتفك .سانند

محور تين جذابيي

ن ايين تبيتر جذاب

استن یالگو ، شود

ان سـه مـيــت از ب

 عبارت است از مق

ر دو بحث نخسيز

مباحث ديگررد و 

  ن محتمل

را مى» هترين تبيين

كننده نوع انتخ نيي

ت در يجذاب. ست

ه متفاوتيك نظري

بهترين) 2(ر مرحله 

دهنده جهت) 1(ه 

ها از راه استنتاج به

مورد نظر یها نييتب

ن مقدمه كوتاه، به

يين تبيستنتاج بهتر

ح دو نوع تفي توض

ن جذييك تبيتفك

كين دو دسته تفك

یك نخست، برا

ر ىا را به صدق م

يين تبيستنتاج بهتر

ن، جيين تبيج بهتر

ن قلمداد يين تبير

  .واهد داد

ث دوم، عبارت اسـ

گر ين؛ بحث دييب

در ز. يىزگرايو با ب

م كريخواه ىررس

نيين جذاب و تبي

به« كه كند كيد مى

  

  

 

ييآنچه تع

اس» ىنييتب

ياحتمال 

رد. است

در مرحله

ن باورهيا

تب) ج

نيبا ا

اس یالگو

مباحث، 

نخست ت

نيبدون ا

كيتفك

مرحله ما

ح ايتوض

از استنتاج

تر محتمل

دست خو

بحث

ن تبيبهتر

ن الگويا

بر ،دارند

ييتب) الف

ليپتون تأك

40 

سا
م
ك
و ي

ت 
س
بي

ل 
ه 
ار
شم

 ،
8

4
، 

ن 
تا
س
زم

13
95

  



41  

 

 

تر
به

ج 
تا
تن
س
ا

ي
تب

ن 
يي

ص
تو

ۀ 
ئل
س
 م
 و
ن

ي
ل
ال
د
ست
ِف ا

 
ها

 ی
را
تق
س
ا

ى
ي

  

تبيـين جـذاب . »تـرين تبيـين ابجـذ«معنـای  به  و دوم،» ترين تبيين محتمل«معنای  نخست، به

بـه هد و د بخشى از پديده مورد نظر ارائه مى تبيين رضايت ،تبيينى است كه اگر صادق باشد

فهـم زيـادی از پديـده را در اختيـار مـا قـرار  ،تبيينى است كه اگر صـادق باشـد ،ديگر بيان

ا در نظـر تبيين محتمل تبيينـى اسـت كـه بـ ولىجذابيت يك فضيلت تبيينى است، . دهد مى

احتمال، يك فضيلت معرفتى است، نـه . موجود محتمل الصدق باشد های هگرفتن همه قرين

  .بودن جذاب نباشد يك تبيين در عين محتمل بسا چهرو،  تبيينى؛ از همين

ا يده يپد ین برايين تبيه الف، بهتريفرض«م ييگو ىم ىن است كه وقتيا پرسشاكنون 

معمـوالً : نجـا، دو مبنـا قابـل طـرح اسـتياست؟ در ا مقصود كدام» نه مورد نظر استيقر

 ولـى، داننـد ىن ميين تبيتر محتمل یانه به معنايگرا احتمال ین را بر اساس مبنايين تبيبهتر

ن را بـر اسـاس يـين تبيدانـد كـه بهتـر ىن مـيـدگاه خـود را ايـاز ابعاد مهم د ىكيپتون يل

ــامــر  كنــد و ايــن مىر يآن تفســ بودن جــذاب از  ىكــيو  دارد در پــىرا  ىمباحــث فراوان

ن رابطـه شـكل يهمـ در) .Salmon, W(سـمن  ىچون وزلـهم ىبا كسان یو یها یريدرگ

تبيـين » نيتر محتمـل«ن آنكـه ين در عييك تبيبسا  چهت، يجذاب یبر اساس مبنا. رديگ ىم

شـود  گفتـه » شـراب بودن مسـكر«ِن يـيمثـال، اگـر در تب ی؛ بـرااست، بهترين تبيين نباشـد

ن اسـت، يـين تبيتر محتمل گمان بى» ، مسكر استسكرآورل داشتن عوامل يه دلشراب ب«

  .ستين نيين تبيهرگز بهتر ىول

رد نـه يپذ ىن ميين تبيتر ر جذابين با تقريين تبين را در استنتاج بهتريين تبيپتون بهتريل

ن يشود كه اسـتنتاج بهتـر ىمحور، موجب م اِر احتماليانتخاب مع ، زيرانيين تبيتر محتمل

م يهسـت يىاز اسـتنتاج اسـتقرا يىالگو در پىدر واقع، ما . بينجامدت ياهم ىب ین به امرييتب

 ىگـر تلقـيتر از اسـتنتاج د ك اسـتنتاج را محتمـليـ ىان كند با استفاده از چه اصوليكه ب

به  ىم، كمكيكن ىن را استنتاج ميين تبيتر م محتملييبگو اينكهصرف  رو، از اين. ميكن ىم

های  نشــانه م كــهيهســت ىفيتوصــ در پــىگــر، مــا يد بيــانبــه . كنــد مىئله نن مســيــحــل ا

 ،ك استدالل وجود داشته باشديكه اگر در  يىها ىژگيو ىعني؛ دهدرا ارائه  بودن محتمل

  . دساز ىجه را محتمل ميمقدمات آن استدالل نت

آنكـه  یبـرا ، زيـران بـوديـين تبيتر محتمـل در پـىتـوان  ىن هـدف، نمين ايتأم یبرا



ری بـيش از 

 ىنوع زمينه 

وسل جست 

ت اسـت كـه 

 افـزون بـرن 

ن يـيك تبيـ

لفعل است؛ 

 نيـز .ق باشـد

توانـد  ى مى

د يـما با  رار،

. ميستنتاج كن

تـر  پيشكـه 

ط صـدق را 

ز يه صادق ن

ى در تبيـين، 

شتن شـرط 

اسـازگار را 

شـناختى  فت

شود، فراهم 

م، يكن ى نمـ

مـورانگر ايـد بيـبا

ن يمحور در ا مال

ر از احتمال تويغ ی

تيار جـذابيـن مع

نيـين تبيتاج بهتـر

ي بـودن تر  محتمـل

ن بايين بالقوه از تب

صـادق ىبـيو تقر

يكـىا تنهـا آنههمه 

ن قريك كرد؛ بدي

ِن آنها را اسي بهتر

شـود ك ىمـانجـام  

 باشد و اگر شـرط

بالقو یها نيياز تب 

وی علّـىلگساس ا

با برداپس . باشد ى

نا یها هيـب فرضـ

لحاظ معرفت بهد كه 

ش ىصادق قلمداد م

لفعـل را اسـتنتاج

داشـته باشـد، ب ىـ

احتم نِ يين تبي بهتر

یگريار ديد به مع

ار، همـانيـن معيـا 

در واقـع، اسـتنت. د

مـا دربـارۀ  یهـا ت

  .ند

نييك تبيتفك كند،

كم به نحو دست يد

ان هياز م اند كه ح

كين بالقوه تفكييز تب

ان آنها يم و از مين

 )نگيلتريف(اندن 

ا كاذبيت صادق 

 ىكياگر  رو، اين

ن منوال، بر اسي هم

ىن بالفعل مييق، تب

  

شـده در قالـ  ارائـه

دهد ىما قرار م اري

ن صيي بالفعل كه تب

ن بايين تبي ما بهتر

بخشـ ىروشـن یوا

 توسل به استنتاج 

ديبا بنابراين،. د بود

. ان كنـديز بيرا ن 

دهـد ىج دخالت م

 دهد كه قضـاوت

شون ىن مييتع ىنيي

   بالفعل

ك ىم تأكيد بر آن 

باشد بايد  بالفعلين 

 ديگری نيز مطرح

بالفعل را از  نيي تب

القوه را مطرح كن

از صافى گذراحله 

ت كه ممكن است

از ا. ل خواهد بود

به . ل خواهد شد

ّ يشي پ صادق ىنۀ عل

 . م داشتي خواه

هـای   ميـان تبيين

يرا در اخت ىفيوص

ن ييانتخاب تب یرا

ن يين تبينتاج بهتر

ن محتويين تبيبهتر

و  رين علت باشد

 به مطلوب خواهد

بودن محتمل یها 

را در استنتاج ىنييب

د نشان يه علت، با

يق عوامل تبيز طر

ن يين بالقوه و تب

بپتون يكه ل یمور

كه يك تبيين، تبيين

ای رقيبه نييتب ه

د يبا ، بنابراينشد

با یها نيياز تب یا 

ق دو مرحي، از طر

  . ره شد

است ىنيين بالقوه تب

ن بالفعليي، تبفزاييم

لين بالفعل تبديي تب

ن بالقوه و ييتب لّى

بالقوه را یها نييب

كيـك، رقابـتتف

گرداند و تو ىر مي

نه را بريو زم است

درواقع، طبق استن 

  

  

 

استنتاج ب

تر محتمل

مصادره 

كه نشانه

عوامل تب

ارجاع به

چگونه از

نييتب) ب

از ا ىكي

آنك یبرا

كه آنجا از

صادق با

مجموعه

ن كار،يا

اشار بدان

نييتب

بيفبه آن 

باشد، به 

ّ پيشينه عل

صدق، تب

ن تيا

پذ امكان

كارساز ا

. كند مى
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 ن بالفعـل اسـتييدر دسترس، تب یها نييان تبين از ميين تبيم كه بهتريكن ىبلكه استنتاج م

(Lipton, 2004: 59-62)  . 

  ىاصل یسه مدعا) ج

ايـن . دانـد محور را دارای سه مدعای اصلى مـى ليپتون الگوی استنتاج بهترين تبيين جذابيت

سـه عنصـر اساسـى را در  ،كنـد سه مدعا كه ليپتون گاه از آنها با عنوان سـه چـالش يـاد مى

چنان كه گفتيم ليپتون استنتاج بهترين تبيـين را بـر جـذابيت . دهند مىديدگاه ليپتون تشكيل 

كردن  مبتنى ولىكند،  محور دفاع مى رو، از تقرير جذابيت نه احتمال و از اين ،كند مبتنى مى

بـا چنـد چـالش  شـود كـه استنتاج بهترين تبيين بر عنصر جذابيت و فضايل تبيينى، باعث مى

تـرين دغدغـۀ ليپتـون را در مسـئلۀ توصـيِف تبيـين  هـا مهم ايـن چالش. رو شود روبه اساسى

هـای  تعيـين فضـيلت .1: دهنـد دهند و سه عنصر اصلى ديدگاه وی را تشكيل مى تشكيل مى

 ى كـهچالش انطباق .2؛ اند شدن تبيين كردن عناصری كه باعث جذاب يعنى مشخص ،تبيينى

چـالش  .3 ؛نـدا ل اسـتنتاجى منطبقبايد نشان داد كه اين فضايل تبيينى با فضـاي آنبرای حل 

شان داده شـود فضـايل معناست كه ن و بدينتر از دو چالش نخست است  مهم كه راهنمونى

ايـن فضـايل  واجـداثبات شود كه اگر يك فرضـيه  يعنىند؛ ا تبيينى راهنمونى برای استنتاج

اسـت كـه اين امر، مضمون چـالش راهنمـونى . دارداحتمال صدق بيشتری نيز  ،تبيينى باشد

  . ترين دغدغۀ ليپتون در مسئلۀ توصيف تبيين است مهم

  ىنييل تبين فضاييتع: يكم

است كه باعث  ین عناصرييت، تعين بر عنصر جذابيين تبيكردن استنتاج بهتر ىالزمۀ مبتن

 ىنـييل تبين فضاييچالش تع، يعنى ن جا چالش نخستيشوند؛ از هم ىن مييشدن تب جذاب

گردنـد  ىن ميـيشـدِن تب كـه باعـث جـذاب ىد عـوامليـلش، بان چـايدر ا .شود ىمطرح م

  . شوند ىو مباحث مربوط به آنها بررس يىشناسا

كـه بحـث دربـارۀ آنهـا از  يىارهـاينـد؛ معا نيين تبيبهتـر یارهـاين عوامل همان معيا

، ىسـادگ مانند يىارهاي؛ معپردازد مىز به آن يپتون نيج در فلسفه علم است و ليمباحث را



كه دربارۀ  د

د گونـاگون 

و  نـدارد ىن

ك در يـتار 

  . گردد ىم

ن آن؛ يعنى 

. ق را دارنـد

گر اسـتنتاج 

  

ستنتاج ارائـه 

ن يـيظـر از تب

 ،گـرير ديـعب

موقـت  طور 

ن يـا ىعنـي؛ 

 یهـا دهيـپد

تـا  شـوند مى

سـازوكار را 

. صادق اسـت

ه ســت، بلكــ

وجـود  يىها

 یديـد، تهد

كند مىتون اذعان 

دربارۀ ابعاد یاديز

ت چنـدانيـموفق ـه

 یهـا از نقطه ىك

دگاه او ميبر د یا ی

بود رضيه با محتمل

ترين احتمال صدق

اگ .گردد آن باز مى

.تر هم باشند حتمل

از اس ىف مستقليص

ِف مـورد نظيوصـ

و به تع ىنييامل تب

بـهكـه  يىهـا ىگـ

ز هسـتند؛يـن ىتاج

كـه پ يىهـا هيرضـ

م تأييـدغالبـاً بهتـر 

كـه س يىهـا هيرض

ا ساده هستند صي 

سيشــمول ن  و همــه

ه هيعكس فرضـبر

ن مـوارديـپتـون اي

  

پتيل.  عوامل هستند

ز یها پژوهش ه و

زمينـهن يـز در ايـ ن

كين يا. نهد ىفول م

یجد یگاه نقدها

 تطابق جذابيت فر

ايى هستند كه بيشت

 و احتمال صدق آ

تر بايد مح ی جذاب

صن است كه توي

شده سازگار بـا تو

را عو ىل استنتاج

  . م داديواه

ژگيو ، زيراداند ىم

اسـتنت یهـا لتيض

در واقع، فر. هستند

كننـد، غا ىن مـيـي

در مورد فرهم مر 

بخش  كه وحدت

مطلــق  ىســتنتاج

 جذاب نيستند و ب

ياز نظـر ل ىد، ولـ

Lipton, 2000: 6-7(. 

ن يسازوكار جزو ا

بحثى نشده ىنيي تب

پتـون يخود ل البته 

را مغفو بارهن يدر ا

ه نوبۀ خود خاستگ

ت از اثباِت تناظر و 

ها تبيينها غالباً  يين

بودن تبيين  جذاب

های تى باشد، تبيين

يانطباق ا یت مدعا

ش ف ارائهيكه توص

عوامل ىپوشان  هم

ا با صدق نشان خو

تر م دبخشيرا ام 

م، فضين كردييتع ى

ز هين  هيبان فرضيشت

يتب يىا دقـت بـاال

ا اين. را ندارند ى

ك يىها هيفرض رباره

و ا ىنــييتب یهــا ت

بودن ن محتملي ع

ستنديمحتمل ن ودن

( كنند ىجاد نمي ا

، انسجام و سيىباي

ل يت و فضايجذاب

. رت نگرفته است

د یز مباحث جد

پتون است كه بهي ل

  طباق

طباق عبارت است

ترين تبي كه جذاب

ش به ميزان انطباق 

بيين در مسير درست

راه اثبات ظر ليپتون

م كيسپس نشان ده

ن كار، در واقعي ا

ِن جذاب راييتب ى

ت انطباقين وضع

ىنييتب یها لتيفض

كننده و پشتأييدها 

را بـا یاريشده بسـ

ىژگين ويكه ا يى

هم دركنند و  ى م

لتيفضــ ىپوشــان م

كه در  هستند يى

بو ن جذابيه در ع

نيين تبيتنتاج بهتر

  

  

 

يدقت، ز

عوامل ج

صور آن

ا یاريبس

پژوهش 

انط: دوم

چالش انط

اثبات اينك

اين چالش

بهترين تب

از نظ

م و سيكن

با . است

ىپوشان هم

پتونيل

ف عنوان به

ه ىژگيو

ش مشاهده

ها هيفرض

مشخص

البتــه هــم

ها هيفرض

دارند كه

استن یبرا
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» یا سهين مقاييتب«ه، به يبودن فرض محتملت با يجذاب ىپوشان همدادن  نشان یپتون برايل

ابـد كـه در آن ي ىتحقـق مـ یها در بسـتر دهين پدييكه تب كند مى تأكيدشود و  ىمتوسل م

انتخاب شود كه در  ىنييت تبيشود در نها ىم سببسه ين مقايرد و ايگ ىسه صورت ميمقا

ك يـدر قالـب ن امـر يـادادن  نشـان یبرا یو. باشد ىن هم ميتر محتمل بودن ن جذابيع

از  ىكـير مادران زائو در يز دربارۀ علت مرگ و مي مشهوِر سملوا ِ، از پژوهشىنينمونۀ ع

  . رديگ ىمارستان كمك ميب یها بخش

را  یاريبسـ یهـا هيزنـان بـاردار بـه تـب كشـنده، فرضـ ین علت ابتالييز در تبيسملوا

 ىمعلول برخـ ىبرخ و ىدميك اپيمزبور را معلول  یماريها، ب هيفرض ىبرخ. كرد ىبررس

نامناسـب  یا مـداوايـنـامرغوب  ی، غذاىشلوغ مانندمارستان، يط موجود در خود بيشرا

كـه  ىباً همه زنـانين بود كه تقريز را به خود جلب كرد ايآنچه نظر سملوا ، امادانست ىم

ن امـر باعـث يمارستان بودند و ايمان بياز دو بخِش زا ىكيدر  ،شدند ىن تب مبتال ميبه ا

 رغم بـهرا كـه  يىهـا هيد و سـپس فرضـنرا مطرح ك ىروشن یا سهيپرسش مقا یكه وشد 

گرفتنـد حـذف  ىها در نظر نمـ ان بخشيرا م ىگونه تفاوت چين، هيبا قرا ىمنطق یسازگار

مختلف  یها ان بخشيز ميرا استنباط كرد كه تفاوت و تما یا هيفرض او ت،يد و در نهانك

  .كرد ىن مييرا تب

بود كـه پـس از  ىانيه ابتال به تب، معلول معالجه زنان توسط دانشجوين فرضيا طابقم

مــان يدستانشــان، بــه بخــش معالجــات زا كردن ىو بــدون ضــدعفون ىانجــام كالبدشــكاف

ه ين فرضـيـا. كردند كه در بخـش نخسـت بودنـد ىرا معالجه م ىفقط زنان ىرفتند، ول ىم

بـه بخـش مزبـور، شـدن  ز واردش ايان را ملزم كرد كه پيز دانشجويپس از آن كه سملوا

شـد كـه  تأييـد یا هي، فرضـیا سهيمقا فرايندن يبا ا .شد تأييدكنند  ىدستانشان را ضدعفون

كرد كه چرا زنان در بخش اول و نـه در بخـش دوم مبـتال بـه تـب مزبـور  ىن مييتب تنها نه

تور ش از ابـالغ دسـيكرد كه چرا زنان در بخـش اول پـ ىن ميين تبيشوند، بلكه همچن ىم

نجا، به وضوح انطباق يدر ا. گر مبتال نشدنديپس از آن د ىول ،شدند ىفوق به تب مبتال م

ِن جـذاب و صـدق را يـيان تبيـجه انطبـاق ميو در نت ىبا عوامل استنتاج ىنييان عوامل تبيم

  .ميكن ىمشاهده م



مـونى بـرای 

ى بـر عوامـل 

ی را كـه بـه 

بـه . پردازيم 

 

د آنهـا يشـد

چـالش  كـه

از  ىكــي وان

حـل آن  ی

ۀ يـاب فرضـ

ه را صادق ي

» يـىگرا نيي

بـه بحـث  ش

چنـد راه بـه 

زنـان  یـتال

و  ىنـييل تبي

ل يكـه فضـا

از  یا ىعـيطب

تبيينـى راهنم تظـا

نـد عوامـل تبيينـى

ای ر نخسـت نظريـه

مى پس به استنتاج

  . ضيه مقدم هستند

رو، مورد نقـد ش ن

ن جاسـت كيز هم

ــهآن از  ی و عنو ب

كـه بـرا ىد؛ چالش

دهندۀ ما به انتخـا ق

يك فرضي آن رو 

يتب«اسـت كـه بـه  

شكتـاب بارها در و،

از چ یوافت كـه ي

علـت ابـ ور يـافتن

يان فضـايـنطباق م

هد كد ىآن نشان م

  .هستند 

ف طيمـدعا توصـ

ظمل يا همان مالح

كن ، وی تأكيـد مى

به معيارهای مزبور

و سپ گزينيم بر مى 

ری و انتخاب فرض

نيست؛ از همين ىن

بند است و ا یعا پا

شــود و  ىپتــون مي

دكن ىن بحث مييب

راهنمون و سوق ى

دانشمندان از   كه

 یكـرديهمان رو

رو از اين. هم است

يتوان در ىم یث و

  :ت

منظو بـهز يش سملوا

ان تنها نهن پژوهش 

آ افزون برد، بلكه 

 ىل استنتاجي فضا

ن ميـن بود كـه ايا

 ؛كند مىم 

 

كند كه عوام د مى

بدين قرار،. ه است

ر وی، ما با توجه ب

كند  ر را تبيين مى

گير تبيينى، بر نتيجه

رفتنيپذ یاريظر بس

ن ادعيسخت به ا 

يل  دغدغــه ىنمــون

ن تبياستنتاج بهتر 

ىنييت و عوامل تب

د نشان داديگر باي

ن هيذاب است و ا

ار مهيپتون بسيظر ل

از مجموع مباحث

پرداخته است ىمون

پژوهش تفصيلى ى

نياز نظر او، ا. مان

دهد ىرا نشان م ى

دن به يرس یبرا ى

ا ىراهنمون یدعا

وناگون ما را فراهم

                     
 .حتمال صدق است

  ىچالش راهنمون

 ديگر، ليپتون تأكيد

فتن احتمال فرضيه

از نظر. هستندمقدم 

جه قرينه مورد نظر

ر، تبيين و عوامل ت

پتون از نظيل یدعا

 ليپتون ، ولىگيرد

لش راهنمچــاعنــى 

یفرارو ىاصل ی

تيت كرد كه جذاب

يد بيانبه  1هستند؛

ه جذي كه آن فرض

  .ست

از نظ ىش راهنمون

ا. ن پرداخته است

دۀ راهنميو اثبات ا

ىبررس از طريق 

ميزائو به تب زا

ىل استنتاجيفضا

ىراهنمون ىنييتب

گر از مديدفاع د 

گو یها استنتاج

                        

ی كه دارای بيشترين اح

  

  

 

چا: سوم

از سوی 

گرف نتيجه

ماستنتاج 

بهترين و

ديگر بيان

ن ايا

گ ىقرار م

يعســوم، 

ها چالش

د اثباتيبا

محتمل ه

دانند  ىم

موسوم اس

چالش

دربارۀ آن

ح ويتوض

1.

2.

             

ای فرضيه. 1
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ن يز هماهنگ است؛ ايشده ن انجام ىختشنا روان های پژوهشبرخى ن مدعا با يا .3

 ىنـييخـود بـر مالحظـات تب یهـا ن است كه ما در اسـتنتاجانگر آيب ها پژوهش

  .ميكن ىه ميبه استنتاج تك ىراهنمون عنوان به

ّ ين مدعا تمايا .4 ن ييرا تب ىت و نه قالب منطقيل ما به تفكر و استدالل در قالب عل

 .كند مى

ن مـورد نظـر يـيا تبيـه يدن به فرضـيرس برای یا ن مدعا با سازوكار دو مرحلهيا .5

جـاد و سـپس يمطـرح ا یها هيكه طبق آن در مرحله نخست فرضمناسب است 

  .شود ىان آنها انتخاب ميه از ميك فرضيدر مرحله دوم، 

  كنـــد مىان يــب یشـــتريل بيدر دو بخــش بـــا تفصــ ويژه بـــهن بحــث را يـــا ليپتــون

)Lipton, 2004: 71-90 & 121-141(.  یكه برا يىها از استدالل كدامچ يكه ه كند مىاذعان وی 

ولـى كننـد،  ىرا اثبات نم ىراهنمون یمدعا يىتنها ارائه كرده، به ىراهنمون یمدعا اثبات

  .برسند یا یبه حد قو ىو انباشت ىگروه طور بهها  ن استدالليا اميدوار است

  يىنما ن و صدقيين تبياستنتاج بهتر. 3

ه رسـاند كـ ى، انسجام و دقت مـىسادگ مانند یآن را به عناصر ىن، وابستگييت تبيجذاب

مطـرح  پرسشن يرو، ا نياز هم. محور به نظر برسند رصدقيو غ ىنسب یممكن است امور

سـازگار اسـت؟  يىنمـا ن، بـا صـدقيـيمحور در تب تير جذابيبر تقر تأكيدا يشود كه آ ىم

ارتبـاِط دادن  نشـان در اينجـا دغدغـۀ مـادارد، ولـى  یبـاره مباحـث متعـدد نيپتون در ايل

  . است ت و صدقيجذاب

دانـد،  ىت را نشانۀ صـدق مـيكه جذاب یپتون، برخالف ويدگاه لي، مخالفان ددر واقع

 رو، از اين. وجود داشته باشد یا آن رابطه بودن ن جذاب و صادقييان تبيرند كه ميپذ ىنم

 بودن نُمـا است كـه در رد صـدق ىياه اشكال ىن باره بررسيدر ا یمباحث و ىمحور اصل

در  ها ن اشـكاليتـر سه اشكال از مهـم. اند ر مطرح شدهمحو تيِن جذابيين تبياستنتاج بهتر

ونـد ينبـود پ .3پسـند؛  بودن ىاشكال نسـب .2؛ یانگار دهياشكال ناد .1: ن باره عبارتند ازيا

  .ميكن ىم بررسىپتون را يو پاسخ ل ها اين اشكال ادامهدر . جذابيت و صدقان يم



ــر   فراســن ب

 عنوان بـهت 

م كـه يكن ىـ

  :داردرحله 

ر نظر گرفته 

حلــه نخســت 

در بسـتر  ژه

 شـتريب یهـا

را بـه علـت 

 سازوكار و 

هـا مربـوط  ت

و  ميكن ىظ م

ها  هيضـ و فر

هايى   گزينه

چ ين آنهـا هـ

Lipton, 2004

 ىنييوامل تب

وه يشـ. رنـد

ـوند كـه بـا 

آنها مستلزم 

اســت كــه ون  ى

ك علـتيـنتخـاب 

ىق آن مشـخص مـ

ت، دو مرد نظر اس

در ىاحتمال یها ت

كــه در مرحل ىمــال

ويژ بـهن امر، يا. رند

ه شيآزما دادن جـام

، معموالً مـا ررايند

شاره شد از جمله 

از علـت ىبرخـن 

را لحاظ ىو احتمال

هـا  ت همـه علت

، نشين گزيك در ا

م، كنـار گذاشـتن

  .شود

-150 :( كـرد یند

عو یاز نظر و .كند

ان آنها نقش داي م

شـ ىح داده ميـرج

رش آيشوند كه پذ

unde (ىاز اشــكاالت

ان فراينـدن اشكال 

قيـكه از طر یكار

ده مورديپد ۀكنند

از علت ىمار اندك

احتم یهــا ن علــت

و مرحله نقش دار

ك علـت انجـيب 

فرن يا البته. ام داد

كه به آنها اش یا ى

  .كنند

شدن ده انگاشتهياد

بالفعل و یها علت

فهرست ، زيراآوريم

شك بىو  ی كرد

ميا در نظـر نگرفتـه

ش ىمطرح م» یگار

بن ر چند نكته جمع

ك مى تأكيد ىنيي تب

ن از ييك تبياب 

تـ يىاه هيكـه فرضـ

ش ىرد م يىها هيض

  ی

)erconsideration

نيا. ح كرده است

؛ سازوككشد ىش م

ك نييمختلف تب یا

شمۀ آن تنها نتيج ر

انيــك علــت از م

، در هر دوىنييل تب

راه انتخاب. ر است

د كه سملوايز انجا

ىنيي ادامه عوامل تب

ك ىم یاريبه علت 

شود به نا ىمطرح م

از ع تنها اندكى  ل،

آ در نظر نمىها را 

كه بتوان گردآوری

د هرگـزآنها را  ن

انگ دهيناد«اشكال   ،

وان درت ىكال را م

بر نقش عوامل  خ

قوه و هم در انتخا

اسـت ك یبه نحو

سازگار باشند و فر

  .اشد

یانگار دهيكال ناد

ــناد« (» یانگار دهي

ن مطرحيين تبيبهتر

گر را به چالش ني

ها ان علتيت از م

كه در جاديا رايند

  ؛

كيــ انتخــاِب  راينــد

عوامل. اند شده ی

تر روشن یا سهيمقا

بود ین همان كار

در  ىرساند، ول ى

دن بيرس ما را در 

نجا مطيكه در ا ىال

در وهله اول  زيرا

ه همه علت  هرست

از آن است ك ادتر

چونو  گيريم ه مى

ن جا،ياز هم. دارد

ن اشكيپتون به ايخ ل

ن پاسخيدر نخست ی

بالق یها نييتب جادي

ب  مطرح، یها هيض

ما س یا نهيزم پس 

با یا نهيزم پس یها

  

  

 

اشك) الف

«اشــكال 

استنتاج ب

ييعلت تب

كدام علت

فر .1

شوند ىم

فر .2

یگردآور

تنتاج ماس

نيا. است

ىواحد نم

،وحدت

اشكا

،شود ىم

هرگز فه

ايار زيبس

را ناديده

ند يىمبنا

پاسخ

یو: )164

يهم در ا

جاد فرضيا

یباورها

رد باوره
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گر يد ىها و رد برخ هيفرض ىجاد برخيما باعث ا یا نهيزم پس یب، باورهاين ترتبيبه ا

ن روش، يــا كــردن ىن باورهــا، بــا طيــا. كننــد ىن راه خــود را حفــظ ميــشــوند و از ا ىم

د يـريپذ ىدر مرحله بعـد مـ ليپتون ولى، كنند ىرا رد م يىها هيجاد و فرضيرا ا يىها هيفرض

 ممكـن، های تر از اين مقدار است و ضمن بررسى پاسخ جدی» انگاری دهيناد«چالش كه 

اسـتنتاج  یر الگـوبـ تنها نهاست كه  ىاشكال یانگار دهياشكال ناد كند مى تأكيدان يدر پا

ن يـگر، ايد بيانبه . وارد است استقرا  فيبر همۀ الگوها در مسئلۀ توص ، بلكهنيين تبيبهتر

دو  فراينـد یكـه دارا يىهااسـتقراهمـه  ربلكـه بـ ،نيـين تبياستنتاج بهتـر رب نه تنهااشكال 

  .ان آنها هستند وارد استينش از ميها و گز هيجاد فرضيا یا مرحله

چ يكـه هـبـرای آندهد كـه  يادشده مىبه اشكال را  ىپاسخ كل اينپتون ين حال، ليبا ا

در  ىاحتمال یها هيكرد كه همه فرض یتوان كار ىم ،ده انگاشته نشوديناد ىنييو تب  هيفرض

ده گرفته نشود، بلكه همه يناد یا هيچ فرضيجه هيب جمع شوند و در نتيه رقيقالب دو نظر

. برگـزينيمن يـين تبيبهتـر عنوان بـهرا  ىنييان آنها تبيز مد و ما انها در دسترس ما باش نييتب

ن است كه دو دسته دهد آ مىپتون ارائه يكه ل ىد؟ راهين مطلوب رسيتوان به ا ىچگونه م

ض آن ينقـ ،گـريد یه مـورد نظـر و در سـويك سو، فرضـيدر : ميريگ ىه در نظر ميفرض

. شـود ىر ميغ یها هيفرض ه شامل همهيض فرضينق روشن است كهو  گيرد ىه قرار ميفرض

 یهـا نيـيا تبيـها  هيفرضـ همـهگرنـد و شـامل يكديب يم كه رقيه داريدو فرض ،ن كاريبا ا

ض آن است و با توجـه يا نقين مورد نظر ماست ييا تبي ىنييهر تب ، زيراشوند ىز ميمطرح ن

 ىباق ىنييا تبيه يگر فرضيشود، د ىب ميرق یها هيۀ ما شامل همه فرضيض فرضينق اينكهبه 

  .ده انگاشته شوديماند كه ناد ىنم

  پسند بودن ىاشكال نسب) ب

 ىار ذهنـيبسـ ی، امـرىنـييِت تبيجـذاب كند، مىنگرفورد مطرح هاكه   ن اشكال رايامطابق 

پتـون از يدگاه ليـدشدن  ن امر خارجيجه اير است؛ نتيگر در تغايبه فرد د یاست و از فرد

ن يـپتون در پاسـخ بـه ايل .است ىانه و نسبيگرا ذهن ىدگاهيآن به دشدن  ليت و تبدينيع

  :دشو مى يادآورنكته را  ، دواشكال



ن يتاج بهتـر

نـه اسـتنتاج 

شـده بـر  نيم

در  ىمختلفـ

. اسـت  نـهير

ن باورهـا از 

است و  گونه

 ىنـيياصر تب

انه هسـتند يا

ن يتاج بهتـر

كه گذشت، 

بـا  هر كدام 

L(.  

ت و صـدق 

ذابيت نقـش 

ولـى شـود،  

  . شد

 یهـا  جهان

كـه بـه چـه 

ن معضـل يـ

ت يـن موفقي

را معجـزه  ى

كه اسـتنت كند مىن

هرگو اساسـاً  زيرا

اسـتنتاج تضم. ت

م های هنيختلف قر

ر قرييـنوسـان و تغ

نيـبسـته اسـت و ا

گ ستنتاج نيز همين

عوامل و عنا. ميدان

گرا ىن، نسـبييب تب

از اسـتنتيـحـال، امت

ك همچنان. گارست

 ، زيراداشته باشند

Lipton, 2004: 143-14

 رابطه ميان جذابيت

هتـرين تبيـين، جـذ

 صادق قلمداد مى

تر از جهان ما باش ب

ان همـهيـهـان از م

ن است كيا پرسش

يا یبـرا ى، پاسـخ

نيـيتب یبـرا ىلـي دل

ىعلمـ یهـا هيـظر

اثبات ن  حور است،

، زباشد یل اعتماد

محور اسـت خاطـب

افراد مخ يقين بهت و 

از ن ىناشـ ىـتنتاج

وابز يـن یا نـهيزم س

اس ولى، بسته است

بد یگريشتر از دي

ن در جانبزاين م

ن حيبا ا. كسانندي 

ت مطلوب سازگي

 دو نظر متفاوت د

44(هستند  مند عالقه

Lipton, 2004: 144-(،

نتاج بهالگوی اسـت

ت را داشته باشد، 

شته باشد كه جذاب

ن جهيتـر ر جذاب

پم، يبدان ىنيع یر

ن،يين تبينتاج بهتر

چ ين، هـيـين تبير

ت نظيـد موفقيـبا ر

مح مخاطب یامر 

كننده استدالل قابل

ا مخيبه مخاطب ته 

است وابسته است

ر اسـييـوسان و تغ

پس یت بـر باورهـا

 . رنديدر تغا

ن به مخاطب وابيي

ياز آنها را ب ىكيت 

به هما)  و جز آن

در هر دو مورد  را

يمعقول از نسب یر

ن خوب ييربارۀ تب

عن ييك تبيبه  تى

  ت و صدقي

147-(كند  مىطرح 

س اين اشكال، در ا

كه بيشترين جذابيت

 ممكنى وجود داش

م كه ما دريقد باش

ت را امريگر جذاب

م؟ استنيمنطبق بدان

رش اسـتنتاج بهتـر

ناچار بـهداشـت و  

ن سخن كه تبيين

كن فيتواند توص ى

ماد، خودش وابست

كه در دسترس ما 

 دارند؛ در واقع، نو

شـدت  استنتاج بـه

گر ديبه شخص د 

يرست است كه تب

تيم كه نسبيندار 

، سازوكار، دقت

، زيرجانب استنتاج

رين است كه با تقر

ست دو شخص در

متفاوتى سهينۀ مقايم

يان جذابيوند مي پ

مط ولتاير را كهسوم 

بر اساس. گيرد  مى

و هر تبيينى ك دارد 

ممكن است جهان 

د معتقيچرا با ين،

اگ ىم؟ حتيرار دار

د آن را با صدق م

ريبـا پـذ رو، از اين

م ينخواه ىعلم ی

  

  

 

اين. 1

ىن نمييتب

قابل اعتم

 یا نهيقر

دسترس 

ن يهمچن

 ىشخص

در. 2

 ىليما دل

وحدت(

كه در ج

نين اييتب

ممكن اس

نظر به زم

نبود ) ج

اشكال س

را هدف

محوری 

همواره م

بنابرا

ممكن قر

ديعلت با

اندارد و 

یها هينظر
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م، يبـدان ىنـيع یت را امـرياگـر جـذاب ىن است كـه حتـير ايدر واقع، اشكال ولتا! ميبدان

ن يتـر جـذاب( كنـد مىن فهـم را فـراهم يشـتريكـه ب ىنييم تبيم كه معتقد باشيندار ىليدل

  .ن احتمال صدق برخوردار استيشترياز ب) نييتب

های اسـتقرايى، رابطـه  در اسـتدالل گويـد كـه مىبه اين اشكال  نخست در پاسخليپتون 

های  كـه اسـتدالل شـودنبايـد تصـور . جذابيت با صـدق، رابطـه ضـروری و قطعـى نيسـت

 ،توان گفت هر چيـزی كـه جـذاب اسـت بنابراين، نمى. رسند استقرايى هميشه به صدق مى

رو، همـواره احتمـال  پذيرند و از اين ى، فسخهای استقراي بايد صادق هم باشد، زيرا استدالل

های  در اسـتدالل تنها. شدن مقدمه يا مقدمات جديد وجود دارد رفتن نتيجه با افزوده مياناز 

. نتيجه ضرورتاً صادق خواهد بـود ،توان مدعى شد كه اگر مقدمات صادق باشند قياسى مى

كردن آن بـه  شود و محدود ىهای غيرقياسى مطرح م پس اشكال فوق در مورد همه استنتاج

توجيـه اسـتقرا نـه بـه توصـيف  نبـودن ممكنبنـابراين، . دليـل اسـت استنتاج بهترين تبيين بى

  . گردد بودن آنها باز مى های استقرايى، بلكه اساساً به ماهيت استقرايى خاصى از استنتاج

 یعـاتـوان اد ىن نميـين تبياسـت كـه هرچنـد در اسـتنتاج بهتـر آنپتون يپاسخ دوم ل

 یپتون بـرايل. دن به صدق را اثبات كرديتوان احتمال رس ىكرد، م ىصدق قطع رسيدن به

شود كه روش مورد استفاده در علوم  ىم ىنخست مدع: دارد ىن امر، دو گام برمياثبات ا

كـه در علـوم  ىروشـ چـوند يـگو ىو در مرحله دوم م رساند ىما را به صدق م احتمال به

ن مـا را بـه يين تبياستنتاج بهتر جهينت در ن است،يين تبيتنتاج بهترشود همان اس ىاستفاده م

  . رساند ىم ىصدق احتمال

  پتونيدگاه ليو نقد د ىبررس. 4

  :م كرديو نقد خواه ىپتون را بررسيدگاه ليعناصر دمهمترين از  ى، برخادامهدر 

ّ  یعدم تفاوت الگو) الف  ليوۀ تفاوت ميپتون با شيل ىعل

كه گذشـت،  همچنان. برد ىر سؤال مين را زيين تبيمدل استنتاج بهتر دنبو ىن نقد ابداعيا

ّ ياذعان به تشابه د رغم بهپتون يل اوت وۀ تفـيشـ ويژه بـه(ل يم ىدگاهش با روش استنتاج عل



   آن قلمــداد

. دانــ  كــرده

 ىـتنتاج علّـ

 ل نـدارديـ م

ميـل  ىج علّـ

ن يتـر جـذاب

بـالقوه  یها 

ن بـه كـار ـي

وجه دارد و 

دگاه بهتـر ي

رسـد در  ىم

 ىژگـيك و

از سـوی . ت

جاسـت كـه 

 گيرند؛ يعنـى

 ىز راهنمـون

 ايـدهن يهمـ

ك يح يترج

 ىشود، مبتن 

پتـون آن را 

ــر از آير نت جــه برت

ن نكتــه را رديــا )

دگاه اسـيـون بـا د

بـر مـدل م یازيـمت

دگاه اسـتنتاجيو د

ان شـد، جـيپتون ب

نييان تبين از مييب

يـن تبيتر ذابن ج

وۀ تفاوت تويبا ش) 

ن ديا واقع بها يه آ

خ دهد، اما به نظر م

كيت كه ي بر جذاب

است ىمعرفت ىژگ

نجياز ا. دانـد ىن نم

لى را مفروض بگي

تـز. آن اسـت دن

، بـه هكـردهطرح 

ن است كه تآ وی

ىن گفته ميين تبي

پيكـه ل یزيچ(ت 

ــ یلگــو ّ و در ىعل

 (Rappaport, S.)

پتـويل نِ يـين تبيهتر

ام رو، از ايـنرد و 

پتون ويل نِ ييتب نير

پيكه از مدل ل یر

ن تبيتر ز جذابي ن

نييتع یل را براي م

)یا سهين مقاييتب( 

است كه آنن ييتب

پاسخ معضلن يه ا

ه ين با تكييتب ودن

ژيك ويحتمال كه 

آن بودن ز محتمل

نتاج، پلت و استيب

بو وند با محتملي پ

  . ت

مط (Salman) سمن

ومحور اشكال . ت

يه در استنتاج بهتر

ن را داراستييتبن ي

ال های كاســتىدۀ 

ون راپــاپورت يســت

كه مدل استنتاج به

نـدار ىوت چنـدان

ان استنتاج بهتريت م

و ساختا ىكل یما

ل يوۀ تفاوت مي ش

تون شرط تفاوت 

 شدگاهيباهت د

ن تياستنتاج بهتر ی

به كوشد مىپتون ي

  )ىز راهنمون

بو نيپتون بهتريلور 

اح ینه بر مبنا ،ود

زن را جدا اييت تب

جذا مياند ين بايي

ن در ييتب بودن ب

وند استين پيد هم

پتون كه سيدها بر ل

پتون مربوط استيل

 برخالف آنچه كه

يشتريه بيكدام فرض

ــران ــد آن را جب كنن

اس همچــون ىخــ

ك كند مى تأكيد ت

ل تفـاويـر روش م

Rappaport, 199(.  

واقع، اثبات تفاوت

در ِشم. شكل است

در . شود ىخاب م

پتيل. شود ىخاب م

پتون به شبيخود ل 

یسوم برا معضلد 

يا نه؟ ليل است يم

  .  ناكام است

تز(ت و احتمال يب

به باوكه گذشت، 

شو ىست انتخاب م

تيهرگز جذاب پتون

ين تبي استنتاج بهتر

شوند كه جذاب ىع

جاديا یر واقع، برا

ن نقديتر یاز جدّ  

ل ین ادعايو هم ى

ها،  هيفرض ديگرر 

ست كه كين یور

  

  

 

ــل ، آ)مي

بر. كــرد

راپاپورت

مطرح در

)96: 65-80

در و

ار مشيبس

ن انتخييتب

ب انتخيرق

و برد مى

ديگو ىم

وه مياز ش

ن كار يا

جذاب) ب

ك همچنان

اس ىنييتب

ديگر، ليپ

مدافعان 

د مدعيبا

پتون دريل

ىكي

ىراهنمون

ه بريفرض

ن دايبر ا
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احتمـال ه ياسـت كـه كـدام فرضـ ىمبتنـ ین داوريـ، بلكه بر ا)نامد ىن ميين تبيتر جذاب

 تينـه جـذاب ،شـود ىن ميـيانه تعيزگرايب ىن احتمال بر اساس مبانيو ا داردصدق بيشتری 

)Salmon, 2001a: 61-91( .،ن دانستيين تبيده بهترح داده شيتوان آنچه را كه ترج ىم بنابراين 

  .باشد مى »نيتر محتمل« نيز »بهترين«مقصود از  و

  ىنــييها، از عوامــل تب هيفرضــ بودن قضــاوت دربــارۀ محتمــل یپتــون مــا بــراياز نظــر ل

  دنيرسـ یراهنمـون مـا بـرا) تياز جملـه جـذاب( ىنـييتب  عوامـل يعنـىم؛ يكن ىاستفاده مـ

د يـآن ترددر اسـت كـه اشـكال سـمن  یزيـن همـان چيـا. هستنده يفرض بودن به محتمل

ه يفرضـ بودن دگاه اوست كه عنصر راهنمون به محتمـلين ديد اين ترديا ید و مبنانك ىم

ن قـرار، سـمن يبد. ىنييجست، نه در عوامل تب یزيدر اصل ب ىعني ،گريد ید در جايرا با

تاج اسـتن( يـىگرا نييو تب يـىزگرايكننـد، ب ىدگاه را مطـرح ميـن ديـكه ا ىكسان ديگرو 

از نظـر سـمن، راه حـل . داننـد ىم ناپـذير گر و جمعيكـديرا در تعارض بـا ) نيين تبيبهتر

پتـون ين كـه ليين تبينه در استنتاج بهتر ،افتي یزيكرد بيتوان در رو ىف را ميمسئلۀ توص

 . است ىمدع

دانـد كـه معتقـد اسـت  ىم ناپـذير ن را دفاعيـين تبين جهـت اسـتنتاج بهتـريـسمن از ا

ــات تب ــييمالحظ ــي( ىن ــا ىژگيو ىعن ــد يىه ــادگ ،وحــدت مانن ــه باعــث  ىس ــت ك و دق

اسـتنتاج بهتـرين تبيـين  پتون دريار كمتر از آنچه ليبس ى، نقش)شوند ىن مييتبشدن  جذاب

  . دارندكند  مى  بيان

  هـا بـرای اثبـات ارتبـاط ميـان عوامـل تبيينـى و نتـايج معرفتـى از سوی ديگـر، تالش

  انگيز رای مثـال، دربـارۀ عنصـر سـادگى مباحـث بحـثانـد؛ بـ چندان قـرين توفيـق نبوده

ــياری وجــود دارد ــه بس ــادگى و صــدق  ك ــان س ــاط مي ــد در وجــود ارتب ــهتردي   از جمل

هـای سـاده را  سمن معتقدند كه دانشمندان غالباً تبيين برخى مانندی كه ا نهوگ ؛ بهآنهاست

 كننـد انـد رد مى بـيش از حـد سـاده سبب كه بداننگرند و حتى آنها را  با چشم ترديد مى

)Salmon, 2001b: 121-136( .ويژه عنصر  متعدد ديگری نيز دربارۀ عناصِر تبيينى، به های اشكال

 :1392 ،نصـيری: برای بحث بيشـتر، نـك(كه مجال طرح آنها در اينجا نيست سادگى مطرح است 

  .)Baker, 2010 و نيز 22-50
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كـه گذشـت،  چنـان. باشند كه در فهرست گردآمده در مرحله اول، مغفول مانـده باشـند

شـود كـه  ىم ىپاسخ مـدع نخستيندر  .كند مىن اشكال مطرح يبه اكلى پتون دو پاسخ يل

 یهـا شود، بلكه بر همـه اسـتنتاج ىن وارد نميين تبياستنتاج بهتر یبه الگو تنهاشكال ن ايا

وم داد، يـكـه بـه اشـكال ه ىواكنشـ ماننـد ليپتـون در اينجـاپـس . شود ىوارد م يىاستقرا

  .دگاه او وارد استين اشكال بر ديرد كه ايپذ ىم ىضمن صورت به

 یتـوان كـار ىش را حل كرد؛ من چاليتوان ا ىشود كه م ىم ىدر واكنش دوم، مدع

 ىبـاق ىه مغفـوليچ فرضـيمحتمل كامًال در نظر گرفته شوند و هـ یها هيكرد كه همه فرض

ب، يـن ترتيبـد. ۀ مورد نظر استيض فرضين كار، ساختن نقيا یپتون برايراهكار ل. نماند

ض يدامنـه نقـ گمـان بى. ض آنينقـ فرضـيهو  ىه اصـليفرضـ: م داشتيه خواهيدو فرض ما

ده گرفته يناد یا هيچ فرضيب، هيتتر نيشود و بد ىمحتمل م یها هيه، شامل همه فرضيفرض

 اساسـاً ن فـرض، يبا ا و ندارد تأثيریچ ين راهكار در عمل هيد گفت ايبا اما، نخواهد شد

م يريـگ مىضش در نظر يه را با نقينظر بنا به فرضدرست است كه . شود ىن نمييتب یزيچ

هـوده يب اساساً ه دوم ين فرض، نظريد گفت در ايبا ولى، ميدار رقيبه يجه دو نظريو در نت

  .كند مىن نييرا تب یزياست و چ

هزاران و  شاملب است، يرق یها هيض دربردارندۀ همۀ نظريۀ نقينظر اينكهبا توجه به 

ك يد با كدام يه اصل را باين است كه نظريا پرسش بنابراين،. ه استيها نظر ونيليبلكه م

هزاران همچنان ، برگزينيماز آنها را  ىكيم يسه كرد؟ اگر بخواهيه مقاين نظرن هزاراياز ا

ن يـه انتخاب و مطرح شوند و اين نظريض ايد در قالب نقيماند كه با ىم ىب باقيرق  هينظر

پرداختـه  یانگـار دهيهم به اشكال ناد انگريد البته. طور ادامه خواهد داشت نيداستان هم

  .)Psillos, 1999: 218: نكبرای مثال، ( اند و آن را پاسخ داده

 تيابهام در عل) هـ

ل يـبـه دل ىرفت، ولـيرا پـذ ىعلّـ یف الگـويپتون در مسئلۀ توصيهمچنان كه گذشت، ل

مكمـل آن مطـرح  عنوان بـهن را يـين تبياسـتنتاج بهتـر یدر آن، الگو هايى كاستىوجود 

 انـد كردهمطـرح  )Lipton, 2006: 331-361(من يديـل مانند ىكه منتقدان يىاز نقدها ىكي. كرد
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