
  
  
  
  

  معرفت شناسان
  
  اشاره

شناسـي اسـت     نماي معرفت منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راه        
، يعني جاناثان دنسي و ارنـست سوسـا آن            شناسي كه دو تن از اساتيد معرفت     

هـاي مختلـف جهـان در          تـن از اسـاتيد دانـشگاه       137اند و     را ويرايش كرده  
 توسـط   1992كتـاب نخـستين بـار در سـال          . انـد   نوشتن آن همكاري داشـته    

البتـه در   . يد چاپ شده است   ل منتشر و پس از آن بارها تجد       وِ    انتشارات بلك 
 منبـع زيـر و       چهـار  هاي اين بخش عالوه بر كتاب گفته شده از          نوشتن مقاله 

  :شود برخي منابع ديگر نيز استفاده مي
I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, Blackwell , 1996. 
II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi , 

Cambridge Universtiy Press , U.S.A , 1995. 

III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich , Oxford 

University Press , 1995. 

IV. The Encyclopedia of History of Science and Religion in Western Tradition, 

Edited by Gary B. Ferngren. London: Garland Publishing, Inc. 2000. 

* * *  

 Carl Gustav Hempel           )1905 ـ 1997(كارل گوستاو همپل 

 به آمريكا مهـاجرت كردنـد و        1930همپل از آن فيلسوفان اروپاي مركزي است كه در دهة           
 نيگـل و هـانس      او و رودلف كارنـپ و ارنـست       . فلسفة آمريكايي را تحت تأثير قرار دادند      

گرايـي منطقـي تـشكيل        رايشنباخ هستة اصلي مرحلة گذر از پوزيتيويسم منطقي بـه تجربـه           
گيـري ايـن حـوزة     هاي او در حوزة فلسفة علم در نيمة سدة بيستم در شكل        نوشته. دهند  مي
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  .آيد هاي مؤثر به شمار مي مهم فلسفه جزو نوشته
ني واقع شد كه در اوايل سدة بيـستم         خواند تحت تأثير كسا     همپل كه در برلين درس مي     

هاي منطق رياضي را به علوم تجربي إعمال كننـد، و روشـن               كوشيدند تا مفاهيم و روش      مي
. است كه در اين ميان رايشنباخ در آلمان و كارنپ و همكارانش در وين تأثير بسيار داشـتند                 

تي فلـسفه در حقيقـت   در حلقة وين عموماً اميدوار بودند بتوانند نشان دهند كه مباحث سـن    
داري بـه     هـاي معنـي     كوشيدند اين كار را از راه إعمـال مـالك           مسائل كاذب هستند، آنها مي    

داري آنهـا، كـه بـه سـبب           در حقيقت مالك معني   . گمان خودشان دقيق به سرانجام برسانند     
 بودند، بر آن بود كـه منطـق و رياضـيات حقـايق      مشكالت، چندبار در آن تجديد نظر كرده 

باشند كه بتـوان آنهـا را تحـت آزمـون             دار مي  احكام غيرتحليلي تنها تا آنجا معني     . اند  ليتخي
علوم فيزيكي به سبب برآورده ساختن شرط دوم، يعنـي بـه لحـاظ تجربـي             . تجربي درآورد 

انـد و     در اين ميان احكام فلسفي سنتي نه حقايق تحليلـي         . دار هستند   پذير بودن، معني    آزمون
 كه تحت آزمون تجربي درآينـد، بنـابراين ايـن گونـه احكـام فاقـد معنـاي                   نه قابليت دارند  

  .معرفتي و شناختي هستند
شـان بـسيار     داري   معنـي   هاي منطقي براي جا انداختن مالك        پوزيتيويست 1930در دهة   

فعاليـت او بـا     . كوشيدند و همپل در اين مباحث و كوشش آنها به طور فعال شركت داشت             
هـا    ها به اوج خودش رسـيد، او در ايـن مقالـه              عليه برنامة پوزيتيويست   هايي بر   نوشتن مقاله 

ايـن  . داري به شيوة پوزيتيويستي ناممكن اسـت   استدالل كرد كه طرح طرفداران مالك معني      
  .گرايي منطقي را هموار ساخت ها در حقيقت راه گذر از پوزيتيويسم منطقي به تجربه مقاله

يد نكرد كه محتواي كلـي معيـار تجربـي معنـا اساسـاً              البته همپل هرگز در اين نكته ترد      
. درست است، يعني احكام تجربي معنادار آنهايي هستند كه قابليت آزمون تجربي را دارنـد               

داري   كرد كه مالك منطقي دقيقي براي معناي تجربي فراهم آورد و مالك معنـي               او سعي مي  
ر تأييـد كامـل را مـالك        گفـت كـه اگـ       او مـي  . پـسنديد   اصحاب حلقة وين را چنـدان نمـي       

دانند ـ در ايـن صـورت، همـة      ها مي داري احكام تجربي بدانيم ـ چنانكه پوزيتيويست  معني
پـذيري    معني به حساب بيايند؟ او در عين حال معيار ابطال           احكام كلي علوم تجربي بايد بي     

داري   ب معنـي  او همچنين بر آن بود كه در با       . دانست  كامل را به همان اندازه نااميدكننده مي      
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ها  بندي كنيم كه همة اصطالحات متداول در باب هويت          توانيم مالك و معياري صورت      نمي
و اوصاف مشاهدتي را با دقت كامل تعريف كند زيرا ارائة تعريف دقيق دربـارة بـسياري از                  

اي كه همپل گرفت ايـن بـود كـه مـالك         نتيجه. اصطالحات متداول در علوم، ناممكن است     
ايد درست از راهي به پيش برود كه خود دانشمندان از آن راه، زبـان روزمـره و       داري ب   معني

  .بخشند متداول را توسعه مي
اش چهار مسئلة اصـلي در حـوزة فلـسفة علـم تـشخيص                گرايي منطقي   همپل در تجربه  

ـ چه چيزي تبيـين     2هاي نظري چه نوع پيوندهاي زباني در كار است؟؛            ـ در نظام  1: دهد  مي
ــ احكـامي    4ـ سادگي علمي و تبيـين علمـي يعنـي چـه؟ و              3سازد؟؛    رومند مي علمي را ني  

شـوند؟ ايـن چهـار مـسئله،          هـاي تجربـي تأييـد مـي         تجربي چگونه به وسيلة نتايج آزمـون      
شـوند، هرچنـد مـسئلة        درحقيقت، مسائل اصلي همپل در حوزة فلسفة علم محـسوب مـي           

ال از مسائل اصلي نظرية معرفت نيـز   چهارم، يعني مسئلة مربوط به تأييد تجربي، در عين ح         
هايي كـه   شناختي به ديدگاهي روشن در باب هويت آيد، و چون مسائل هستي    به حساب مي  

ها در عين حـال       سازي ساختار نظريه    اند وابسته است پس روشن      علوم به تفسير آنها مشغول    
اب سه مسئله   همپل در حقيقت، در ب    . تواند جزو مباحث مابعدالطبيعه هم در حساب آيد         مي

  .از چهار مسئلة مذكور كه در مد نظر داشت بسيار كوشيد و به نتايجي رسيد
 در پيش نهاد، همچنـين   (qualitative confirmation)اي در باب تأييد كيفي او نظريه

كوشيد مفهوم تبيين علمي را روشن سازد و از آن مفهومي به دست داد كه البته بعضي ديگر     
نطقي مانند رايشنباخ و نلسون گودمن با آن به مخالفت برخاسـتند، همپـل              گرايان م  از تجربه 

هايش در  هم چنين مسئلة سادگي را نيز پروراند، هرچند اين تالش او برخالف ساير ديدگاه             
  .گرايان منطقي جا نيفتاد ميان تجربه

  تأييد كيفي

 حكمي اسـت    »ن«منديم و     اي است كه ما به ارزش صدق آن عالقه          فرضيه» ف«فرض كنيم   
كند؛ در اينجا  مسئلة تأييد عبارت اسـت از    هاي تجربي را گزارش مي      كه نتايج برخي آزمون   

ممكـن  : در اينجا چند مسئله ممكن است در ميان آيـد         . »ن«و  » ف«درك ماهيتِ نسبتِ بين     
؛ يا ممكـن    )و اين مسئلة كمي است    (چند است   » ف«از   »ن«است بپرسيم كه درجة حمايت      
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و اين مسئلة   (كند    حمايت مي » ف«تحت آن شرايط از      »ن« را تحقيق كنيم كه      است شرايطي 
» ف«از   »ن«؛ همچنين ممكن است شرايطي را تحقيق كنيم كـه در آن حمايـت               )كيفي است 

كارنـپ در   ). اي اسـت    و اين مسئلة تطبيقـي و مقايـسه       (است  » ف«از  » َن«بيشتر از حمايت    
ا بر روي مسئلة كمي متمركز شد، زيرا معتقـد بـود            اش دربارة منطق استقر     تحقيقات گسترده 

كند؛ او همچنين معتقد بـود كـه زبـان            هاي علم كفايت مي     كه زبان صوري براي تدوين پاره     
برخالف كارنـپ، همپـل     . كند  نيز كفايت مي  » ف«از   »ن«صوري براي تعيين درجة حمايت      

قيـق كنـد كـه تحـت آن     كـرد شـرايطي را تح   دانست و كوشش مي تر مي  مسئلة كمي را مهم   
كه عمومـاً تـصور     (ها را     فرضيه) دهند  كه اوصافي به اشيا نسبت مي     (شرايط احكام شخصي    

كنند، يا اصالً نسبت به آنها خنثا         كنند، يا تأييد نمي     تأييد مي ) شود كليت قانون سان دارند      مي
  .هستند

  پارادكس تأييد

فـرض كنيـد    .  تأييد وجود داشت   همپل در حقيقت به دنبال حل مشكالتي بود كه در نظرية          
تـوان    اين حكم را مـي    . ها سياه هستند    فرضية موردنظر تصميم اين حكم باشد كه همة كالغ        

هاي  طبيعي است كه باور كنيم كه مشاهده كالغ. بندي كرد  صورت(Rx ⊃ Bx) (x)به شكل 
فـت كـه    كند؛ بنابراين ممكن است به اين ديدگاه كلـي دسـت يا             سياه اين حكم را تأييد مي     

كند كـه   همپل خاطر نشان مي. شود  تأييد ميRa & Ba با هر جملة (Rx ⊃ Bx) (x)فرضية 
ارز باشـند بيـان كـرد و          هاي متعدد كه همه منطقـاً هـم         توان به صورت    يك قضية كلي را مي    

بـه تعبيـر    . كننـد تـأثير نـدارد       بندي فرضيه در طبقة احكامي كه آن را تأييد مي           نحوة صورت 
را » ف«كند    را تأييد مي  » ف«كه  » ن«ارز باشند هر      منطقاً معادل و هم   » ف«و  » ف«ديگر، اگر   

 (Rx ⊃ Bx) (x)دانـيم كـه    نيز تأييد خواهد كرد و برعكس، ما بر پاية منطـق مقـدماتي مـي   
 ⊂ Bx-) (x)دانيم كه  اكنون بر پاية نظرية تأييد مي. (Bx ⊃ -Rx-) (x)ارز است با  منطقاً هم

-Rx) به وسيلة -Ba & -Raارزي منطقـي   شـود و براسـاس اصـل مربـوط بـه هـم        تأييد مي
اگر اين مطلـب را بـه زبـان    .  را نيز تأييد كند(Rx ⊃ Bx) (x) بايد Ba & -Ra-دانيم كه  مي

را » ها سياه هـستند     همة كالغ «آيد كه حكم كلي       غيرمنطقي بازگو كنيم به اين صورت در مي       
چيزي وجود دارد كه نه سياه اسـت نـه          «: گويد   كه مي  توان به وسيلة اين حكم تأييد كرد        مي
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اي كـه   هـر جملـه  ) Jean Nicodجين نيكود (به تعبير ديگر، براساس ضابطة نيكود . »كالغ
هر غير سياهي غير « يعني مؤيد (Bx ⊃ -Rx-) (x)مؤيد » الف نه كالغ است نه سياه«بگويد 

  اسـت،  (Rx ⊃ Bx) (x)طقـي   معادل من(Bx ⊃ -Rx-) (x)خواهد بود و چون » كالغ است
خواهد بود؛ به اين » هر كالغي سياه است«، يعني مؤيد (Rx ⊃ Bx) (x)پس آن جمله مؤيد 

  !گردد آميز منتهي مي انگيز و پارادكس اي شگفت ترتيب تأييد كيفي به نتيجه
بخش شد؛ اما خود همپل معتقد بـود          براي فيلسوفان علم، بسيار الهام    » ها  پارادكس كالغ «
ايـن  » استف  ن مؤيد   «به عقيدة او معناي جملة      . در اينجا پارادكس واقعي وجود ندارد     كه  

را بـه كمـك آن داوري و      » ف«باشد ما قادر خواهيم بـود كـه         » ن«است كه اگر تنها دادة ما       
آميـز    آن نتيجـة پـارادكس    . اسـت » ف«، مؤيد   »ن«باشد، پس   » ف«نتيجة  » ن«اگر  . تأييد كنيم 

چيزي هست كه نه كالغ است و       «به اين معنا كه جملة      . است» شهودهاي مخدوش «حاصل  
گويد كه در جهان چيزي       دهد، و حتي به ما نمي       از اوصاف ديگر آن شيء خبر نمي      » نه سياه 

در «كنـد كـه    بنابراين جمله حتي از اين حكم حمايـت مـي  . غير از آن چيز وجود دارد يا نه    
شـهود  «آميـز آن نتيجـه از         ي پـارادكس  بـه ايـن ترتيـب، شـگفت       . »جهان كالغي وجود ندارد   

  .خيزد برمي» مخدوش
  ها نظريه

گرايي منطقي با اين اعتقاد آغاز شد كه ابزارهاي منطقي حاصـل از كارهـاي فرگـه و                    تجربه
. هاي علمي بـه كـار بـست         سازي ساختار نظريه    توان براي روشن    راسل و اخالف آنها را مي     

 پيـشنهاد كـرد كـه نظريـة         1920رايشنباخ در دهـة     آنها چنان در اين اعتقاد راسخ بودند كه         
هـاي آن داراي مـدعيات    نسبيت خاص را اصل موضوعي كنند تا معلوم شـود كـدام بخـش        

گرايان منطقي    تجربه. ها و قيدهاي قراردادي است      هايي از آن شرط     تجربي است و چه بخش    
اي از جمـالت      مجموعـه دانان نظريـه را       تقريباً به طور ناخودآگاه و تحت تأثير مفاهيم منطق        

. تلقي كردند كه در يك زبان صوري مناسب به نحو قياسي با يكديگر پيوند خـورده اسـت                  
گرايـان منطقـي، ويژگـي     آنها با تشخيص اين نكته كـه ويژگـي مهـم ـ و در چـشم تجربـه      

شوند كـه در   بندي مي ها در فيزيك و شيمي اين است كه به زباني صورت دار ـ نظريه  مسئله
كننـد ديـدگاه خاصـي را         عريف دقيق براساس اصطالحات مـشاهدتي مقاومـت مـي         مقابل ت 
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همپـل نيـز براسـاس ديـدگاه        . بندي كردند و شـكل دادنـد        هاي علمي صورت    دربارة نظريه 
گرايي منطقي بر آن بود كه هويـات و فراينـدهايي كـه در هـر نظريـة علمـي فـرض                        تجربه
انـد بايـد بـا        اين هويات و فرايندها حـاكم     شود كه بر رفتار       شوند و قوانيني كه فرض مي       مي

صـورت، نظريـه بـه هـدف          دقت و وضوح الزم و كافي مشخص شوند، زيرا در غيـر ايـن               
همپل براي رسيدن به اين هدف رعايت دو نوع اصـل را در             . اش دست نخواهد يافت     علمي

ـ   «او آن دو نـوع اصـل را         . شمارد  تنظيم و تنسيق هر نظرية علمي الزم مي        و » ياصـول درون
مقصود او از اصول دروني، اصولي است كـه موجـودات مفـروض و          . نامد  مي» اصول رابط «

سازد، همچنين اين اصول بايـد قـوانيني را           فرايندهاي بنيادي مفروض نظريه را مشخص مي      
شـود بـر آن موجـودات و فراينـدهاي            مشخص سازد كه در نظرية مورد بحـث فـرض مـي           

ميان وظيفة اصول رابط اين است كـه نـسبت و ارتبـاط            اما در اين    . مفروض حاكميت دارند  
هايي كه نظريه ممكن است وجود        هاي تجربي موجود و پديده      فرايندهاي مورد نظر با پديده    

هـاي علمـي، ماننـد قـانون بويـل ـ        اي از نظريـه  در پاره. گويي كند معلوم سازد آنها را پيش
» پـذيرهاي تجربـي    مـشاهده «ا بـه    ر» ناپذيرهاي نظري  مشاهده«ماريوت، اصول رابط بعضي     

با اين همه، اين    . اي اين نيست    سازند، اما وظيفه اين اصول هميشه و در هر نظريه           مرتبط مي 
. پذير هم نيستند    ها بدون آنها قدرت تبيين ندارند و حتي آزمون          اند كه نظريه    اصل چنان مهم  

ي گرفـت كـه بـه لحـاظ         ا  توان از اصول دروني نظريه نتيجـه        زيرا در غياب اصول رابط نمي     
پذر از اصول دروني نظريه نيازمنـد   به تعبير ديگر، اخذ نتايج آزمون  . پذير باشد   تجربي آزمون 

مقدمات ديگري است كه ميان مفاهيم دروني نظريه و فرايندهاي مربوط به آنها از يك سـو                 
 اصـول   كنند؛ اين مقدمات در حقيقت      هاي تجربي از سوي ديگر ارتباط برقرار مي         و واقعيت 

اي از توسل  اين بدان معنا است كه آزمون تجربي هيچ نظريه     . دهند  رابط نظريه را تشكيل مي    
هر نظريـه هـر انـدازه هـم كـه           . نياز نيست   شده بي  به مفاهيم و اصطالحات معلوم و شناخته      

تواند به محك تجربه زده شود و اصـول           شده مي  نوآورانه باشد تنها به كمك مفاهيمِ شناخته      
ر حقيقت رابط است بين مفاهيم دروني و نوآورانة نظريه و مفـاهيم از قبـل شـناخته                  رابط د 
آورانه باشد نتايج خود را بايد بر حسب امـور و   اي هر اندازه هم كه نوع  پس هر نظريه  . شده

صـورت نتـايج آن قابليـت         مفاهيمي بيان كند كه قبالً با آنها آشنايي داريم زيرا در غيـر ايـن              
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  . نخواهند داشتآزمون تجربي را
هايي را براي خودش مطرح كرد مانند اينكـه آيـا         هاي علمي پرسش    همپل در باب نظريه   

آنكه به محتواي علمي آنها آسيب  هاي علمي را حذف كنيم بي توانيم واژگان نظري نظريه    مي
بــزنيم؟ آيــا معقــول اســت اصــطالحات نظــري را صــرفاً ابــزاري بــراي بــه عمــل آوردن  

مايشي تلقي كنيم؟ يا اينكه بايد معتقد شويم كه اين اصطالحات بر هويـات          هاي آز   بيني  پيش
  كنند كه در بنياد پديدارهاي مشاهدتي قرار دارند؟ و اوصافي داللت مي

گونـه مـسائل، يعنـي مـسائل مربـوط بـه وضـع واژگـان و                   مباحث همپل در بـاب ايـن      
در حقيقـت محتاطانـه     دهـد كـه رويكـرد او بـه آنهـا              ها، نشان مي    اصطالحات نظري نظريه  

توانيم واژگان و اصطالحات نظري را بـا توسـل            كرد كه نمي    او تصور مي  . گرايانه است   واقع
او هـر چنـد بـين اصـول و       . به اصطالحات مشاهدتي به طور دقيق و روشن تعريـف كنـيم           

قواعد دروني نظريه و اصول و قواعد رابط، تميز قائل شد، در عـين حـال معتقـد بـود كـه                      
هاي ديگر    كند از بخش    هايي از نظريه را كه معاني اصطالحات را تحكيم مي           د بخش توان  نمي

/ اعتقادي كه با نقد كواين در باب تمايز تحليلـي         (آن كه مدعيات تجربي دارند جدا ساخت        
به عقيدة او آن تفكيـك بـين قواعـد درونـي و قواعـد رابـط، نقـش                   ). تركيبي سازگار است  

هاي قـبالً ناشـناخته گـسترش         سازد تا نظريه را به حوزة پديده       ارشادي دارد و ما را قادر مي      
عـالوه  . هاي علمي نيست    هاي نظري نظريه    دهيم، و اين به معناي ابزارانگاري در باب بخش        

توان آنهـا را از   اي هستند كه نمي گونه اصطالحات و واژگان نظري چون به گونه      بر اين، اين  
ها را از بين       حقيقت كل محتواي تجربي نظريه     هاي علمي حذف كرد و حذف آنها در         نظريه
اند و بر هوياتي داللت دارند كه فراتـر از دسـترس              برد، پس بايد بپذيريم كه آنها حقيقت        مي

به اين ترتيب همپل بر آن است كه نفي هويات و اوصافي كه             . مشاهدتي متعارف قرار دارند   
  .جهي نداردشوند و خيالي دانستن آها و هاي علمي فرض مي در نظريه
  تبيين

هاي آغازين سدة بيستم، اين تصور سنتي كه يكي از اهداف دانشمندان، فراهم كردن                در دهه 
بعـضي از   .  است، موقتاً دستخوش انتقادها و ايرادهـا شـد         (explanations)ها    و ارائة تبيين  

ذهنـي  كردند كه توسل به نيرو و توان تبييني نظريه احكام صرفاً              نويسندگان چون تصور مي   
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در . هاي علمي تلقـي كننـد       بيني را معيار نظريه     آورد تمايل داشتند موفقيت در پيش       به بار مي  
او از  . آن دوره همپل در حقيقت نهضت بازگرداندن ارزش تبيين علمي را بر عهـده گرفـت               
او بـر   . روزي كه به اين مسئله پرداخت همواره به ويژگي عينـيِ تبيـين علمـي تأكيـد كـرد                  

رار كرد كه قبل از او جان استيوارت ميل و اسالفش حتي تا خود ارسطو بـر آن  اي اص  عقيده
همپل همانند آن متفكران معتقـد شـد كـه تبيـين يـك واقعيـت و                 . عقيده تأكيد كرده بودند   

رود آن واقعيـت و       وضعيت يا پديده عبارت است از اين كه نشان دهيم كه چرا انتظـار مـي               
تبيين . ين كار بايد از راه ارائة قوانين طبيعت انجام بگيردوضعيت يا پديده بايد رخ بدهد و ا       
  .رود يعني بيان آنچه قانوناً انتظار آن مي

همپل بر آن بود كه تبيين عبارت ست از استداللي كه نتيجة آن حكمي است كـه پديـدة      
و ) explanandum خـواه   تبييناين حكم عبارت است از      (كند    مورد تبيين را توصيف مي    

هر چنـد   . شامل يكي از قوانين طبيعت هستند     ) explanansگرها    تبيين(ن حكم   مقدمات آ 
انـد، او از همـان        ها قياسي   هاي اولية همپل بر مواردي متمركز است كه در آن استدالل            نوشته

او همچنين اين نكته را     . اند  هاي غيرقياسي   ها استدالل   اي از تبيين    كند كه پاره    آغاز تصريح مي  
بـه  . ها ممكن است شكل آرماني تبيين را نداشته باشند    اي از تبيين     كه پاره  كند  خاطرنشان مي 

اند كـه از اسـتدالل تـام و           هاي تبييني را توسعه داده      اي روايت   نويسان گونه   طور مثال، تاريخ  
  .كامل به دور است

تـوان بـه ايـن     تبيـين را مـي   (Deductive – Nomological)الگوي قياسي ـ قـانوني   
  :دصورت نشان دا

C1 , . . . , Cm 
L1 , . . . , Ln 

E 
ها Lكنند، و  هاي جزئي را گزارش مي  ها و جمالتي هستند كه واقعيت       ها عبارت Cكه در آن    

 Eقوانين طبيعت هستند كـه حـضورشان بـراي معتبـر بـودن اسـتدالل ضـروري اسـت، و                     
ت اما دست  نيسCتوجه داشته باشيد كه الگوي همپل مستلزم وجود هيچ  . (خواه است   تبيين

كنـد،     را به مثابه بيان واقعيت جزئي لحاظ مي        E وجود داشته باشد؛ او گاهي       Lكم بايد يك    
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. هايي كه اين شكل را دارنـد و نتـايج آنهـا قـوانين هـستند           دارد كه تبيين    اما اين را مجاز مي    
براي اينكه يك تبيـين مفـروض، تبيـين واقعـي باشـد             .) مشتمل بر قوانين احتماالتي باشند    (

اگر يكـي يـا بـسياري از        . مقدمات استداللي كه با الگو مناسب است همه بايد صادق باشند          
  .مقدمات كاذب باشند در آن صورت استدالل بايد تبيين بالقوه در حساب آيد

 اميدوار شد كه الگوي قياسي ـ قانوني را با دقت بيشتر تدوين كنـد   1940همپل در دهة 
صوري از مفهوم قانون و از مفهوم تبيين قياسـي در پـيش             و براي انجام اين كار، يك تبيين        

هـاي   هاي متعدد سر درآورد و تبيـين      اما او در اين كار موفق نشد و كارش از ضد مثال           . نهاد
تـوان در خـصوص       گودمن از قوانين و استقرا سرانجام همپل را متقاعـد سـاخت كـه نمـي               

 1960 و   1950هاي    رو او در دهه      اين از. هاي صوري ارائه كرد     ها و شرح    قوانين علمي تبيين  
توانـد    كارهايش را روي اين متمركز ساخت كه نشان دهد رويكرد او به تبيين چگونـه مـي                

تـوان ايـن رويكـرد را بـه           هاي طبيعت و علوم اجتماعي را روشن سازد و چگونه مـي             جنبه
  .هاي غيرقياسي را هم دربر بگيرد اي توسعه داد تا استدالل گونه

اي كـه بتوانـد    دوم، يعنـي توسـعه دادن تبيـين قياسـي ـ قـانوني بـه گونـه        حـل مـسئلة   
هاي قياسي و  هاي غيرقايسي را هم دربر بگيرد، با طرح عدم تشابه مهم بين استدالل         استدالل
افزودن مقدمات به استداللي كه به نحـو قياسـي معتبـر            . شود  هاي استقرايي آغاز مي     استدالل

زايد، اما آوردن اطالعات جديد در يك قياس استقرايي نه تنهـا            اف  است بر اعتبار استدالل مي    
مثـالي  . ممكن است استدالل را تضعيف كند بلكه حتي ممكن است به نتايج متضاد بينجامد             

دچار ) مثالً زيد (زند اين است كه فرض كنيم شخص خاصي           كه خود همپل در اين باره مي      
 درصـد  99ه اگر اين مقدمه را بيافزاييم كـه  آنگا. شود  سيلين درمان مي    عفونت است و با پني    

تـوانيم   اند، مـي  اند بهبود يافته    سيلين درمان شده    كساني كه به اين عفونت دچار شده و با پني         
امـا اگـر در حـين درمـان         . نتيجه بگيريم كه زيد به احتمال بسيار زياد بهبود خواهـد يافـت            

اومت دارد در اين صورت دليلي قوي       سيلين مق   دريابيم كه عفونت زيد از قضا در مقابل پني        
  .بر اينكه زياد بهبود نخواهد يافت. خواهيم داشت

هـاي   گويد كه تبيـين  مي) Inductive – Statistical( استقرايي ـ آماري الگوي تبيين 
  :هايي هستند با مقدمات صادق و به شكل زير استقرايي ـ آماري استدالل
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Pr (B / A) = r 

 

 [r] 

اگر كودكي بـه سـرخك مبـتال شـود     : گونه توضيح داد    ه زبان غيرنمادي اين   شود ب   اين را مي  
توان آن را چنين تبيين كرد كه او در اثر تماس با برادرش كه چند روز پيش به سـرخك                      مي

در واقع، در اينجا تبييني ارائه شده است زيرا ميـان  . مبتال بوده است در سرخك گرفته است 
اما ايـن رابطـه   . اي ايجاد كرده است  شدن به آن رابطهدر معرض سرخك واقع شدن و مبتال 

توان به صورت قانون كلي ارائه كرد زيرا روشن است كه همة كساني كه در معـرض          را نمي 
  .شوند شوند به سرخك مبتال نمي سرخك واقع مي

توان در اينجا گفت اين است كه كساني كه در معرض سـرخك واقـع      تنها چيزي كه مي   
در اينجـا يعنـي     » بـه احتمـال زيـاد     «. شوند  مال زياد به اين بيماري مبتال مي      شوند به احت    مي

اين نوع قـوانين، قـوانين احتمـالي و         . درصد بااليي از موارد واقع شدن در معرض سرخك        
شوند و استدالل حاصل از آنها نيز استدالل استقرايي ـ آماري خوانده شده   آماري ناميده مي

توان استدالل استقرايي آمـاري مربـوط بـه           توضيحات همپل مي  اكنون با توجه به اين      . است
  :ابتال به سرخك را به بيان غير صوري چنين نوشت

  احتمال اينكه اشخاص قرارگرفته در معرض سرخك به اين بيماري مبتال شوند زياد است،
  زيد در معرض سرخك قرار گرفته است؛

  ]به احتمال زياد. [ زيد سرخك گرفته است
هـاي اسـتقرايي ـ آمـاري مقايـسه كنـيم        هاي قـانوني ـ قياسـي را بـا اسـتدالل      لاگر استدال

در هـر دو تبيـين و       : انـد  يابيم كه آنها از حيث يـك ويژگـي بنيـادي و مهـم، مـشترك                 درمي
شود كه پديدة مـورد نظـر         هاي ديگري تبيين مي     استدالل پديدة مورد نظر با ارجاع به پديده       

تنها تفاوتي كه از اين نظر      . هاي ديگر ارتباط دارد      با آن پديده   ها  از طريق قانون  ) تبيين خواه (
هاي قانوني قياسي، قـوانين شـكل كلـي دارنـد امـا در                وجود دارد اين است كه در استدالل      

از حيث نتيجه نيـز بـين اسـتدالل قياسـي ـ      . هاي استقرايي ـ آماري، شكل احتمالي  استدالل
هاي قياسي ـ قانوني بـر    در استدالل: وتي وجود داردقانوني و استدالل استقرايي ـ آماري تفا 

Ac 
Bc 
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خـواه را بايـد بـا يقيـين قياسـي            گرهـا وقـوع پديـدة تبيـين         پاية اطالعات موجود در تبيـين     
)Deductive Certainty (هاي اسـتقرايي ـ آمـاري     انتظار داشت در حالي كه در استدالل

 Practical(فقط با يقين علمـي  خواه را  گرها وقوع پديدة تبيين اطالعات موجود در تبيين

Certainty (سازد آشكار مي.  
رويكـرد او بـه   . برد توان به نوع نگرش همپل به نسبت بين تبيين و عليت پي     از اينجا مي  

دهد او در مسئلة عليت تـا انـدازة زيـادي در اصـل                اي است كه نشان مي      اين مسئله به گونه   
هاي علّـي     د است كه درك و فهم ما از نسبت        او معتق . تحت تأثير ترديدهاي هيوم قرار دارد     

اگر اين طـور باشـد      . هاي قانون سان مبتني است      ها تحت نظم    بر توانايي ما در اندراج پديده     
تقدم دارد، زيرا هرگاه بگوييم الف، علـت ب اسـت،           » عليت«، بر مفهوم    »تبيين«پس مفهوم   

توان از    ادنِ ب را همواره مي    شود كه رخ د     اين همواره ادعايي است كه از اين فكر مشتق مي         
تواند   از اين رو همپل نمي    . راه استداللي تبيين كرد كه مقدمات آن شامل توصيف الف باشد          

هاي علّي متوسل شـود، چنانكـه در          اش از مسئلة تبيين به مقارنت       بندي براي تجديد صورت  
كننـد او بـه    م ميهايي را تجس شود كه چنين مقارنت     هايي مواجه مي    مورد نادري كه با نمونه    

ها   گونه نمونه   هاي مشهوري ما به اين      كند كه نبايد به واكنش      انگيزي استدالل مي    طور شگفت 
  !و موارد اعتماد كرد

امـا  . تبيين همپل از مسئلة تبيين حدود يك ربع قرن، إجماع عام فلسفي را در پي داشت               
 متـضمن مفهـوم عليـت       كم بعضي از فيلسوفان شرحي از تبيين علمي در پيش نهادند كه            كم
كوشيدند هستة اصلي شرح همپـل از         اين در حالي بود كه بعضي ديگر از فيلسوفان مي         . بود

بعضي ديگر بر آن شـدند كـه تبيـين علمـي فعـاليتي اسـت كـه                  . تبيين علمي را حفظ كنند    
هـاي گذشـته فيلـسوفان        در دهـه  . هاي اصلي آن متناسب با محتوايش متغييـر اسـت           ويژگي
 از   تامس كـوهن  . اند   منطقي را به سبب داشتن عيوب و نواقص متعدد نقد كرده           گرايي  تجربه

هاي تاريخي علم و نقش تحوالت تـاريخي علـم در             اين مكتب به سبب ناديده گرفتن جنبه      
گرايـان    از تجربـه  ) Cartwright(رايت   كارت. كشف ماهيت علم به شدت انتقاد كرده است       

شـان در طبيعـت انتقـاد         هاي قانون    به جستجوي نظم   منطقي به سبب اصرار بيش از حد آنها       
از اين جهت به آنها ايراد گرفتـه اسـت كـه آنهـا متوجـه                ) Galison(گالسيون  . كرده است 
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آواز  نيز در اين انتقاد، با گاليسون هـم       ) Hacking(اند؛ هاكينگ    استقالل عمل تجربي نشده   
اه صوري آنها دربارة تبيين و      در عين حال بسياري از فيلسوفان محدوديت ديدگ       . شده است 

هـا، فلـسفة علـم بـه          ها و شكايت    رغم اين انتقاد   به. اند  ها را خاطرنشان ساخته     تأييد و نظريه  
هـر  . دهـد   قدرداني از برنامة كاري همپل، كه با رواني تمام، آن را تدوين ساخت ادامـه مـي                

 باب اين مـشكالت  هاي همپلي ديگر در  شده است و پاسخ چند، مسائل فلسفة علم گسترده  
تواند در حل مـشكالت       و مسائل كار باز نيست، با اين همه، آگاهي از آنچه همپل گفت مي             

عـالوه بـر ايـن، همپـل نويـسندة يكـي از بهتـرين و           . فلسفة علم هنوز نقشي داشـته باشـد       
يعني كتاب خوب و منسجم او . اي از فلسفه تلقي شده است   بزرگترين مقدمات بر هر حوزه    

  . منتشر شده است1966، كه چاپ اول آن در فلسفة علوم طبيعي نتحت عنوا
  




