
 

  
  
  

  نانهیبدب یاستقرا به یستیرئال متأخر یها پاسخ
  *تختمشلو یجواد اکبر

  
  دهيچك

ـ طر ازتا  درصددند هاستيرئاليآنتاست كه  ياستدالل نانهيبدب ياستقرا  را، يعلمـ  سـم يرئالآن  قي
قلمـداد   آنهـا ) يبـ يتقر(از صـدق   يانشـانه  را يامروز يعلم يها هينظر زيانگشگفت تيموفق كه
 بر يرد« عنوان با الودن يرل ةمقال بااستدالل  نيا. بكشند چالش بهعلم  خيبر تار هيتك با كند، يم

 يعلم سميرئاليآنت و سميرئال انيم مناقشهو  گفتمانوارد  يجد طور به) 1981( »همگرا سميرئال
ـ و تهد خطـر را در  شيخـو  مواضـع اتفـاق   نيا با كه ،يعلم يهاستيرئال. ه استشد و  يجـد  دي

 يراستا در را يمتعدد و گوناگون يهاياستراتژو  هاواكنش ها،تالشبه امروز  تا ،انددهيدمهلك 
  .اندداده صورت سميو دفاع از رئال استدالل نيامقابله با 

 گـروه  دو بـه  يسـت يرئال يهـا يو استراتژ هاواكنش نانه،يبدب ياستقرا يمعرف از بعد مقاله، نيا در
 دوم گـروه  يهـا ياسـتراتژ  ازمهـم   موارد يبررسو  بسط طرح، به سپس و ميتقس ديجد و متقدم

ـ ااز منظر  نانهيبدب ياستقرا مشكالت و مسائل بحثاز طرح و  بعد ،پايان در. شودپرداخته مي  ني
  .شودپرداخته مي زين شيخو منظر از استدالل نيا) گريد(و غفلت مهم  بيع به ها،ياستراتژ

، )يبـ يتقر(صـدق   ،)يعلم يها هينظر( تيموفق نانه،يبدب ياستقرا)فرا( الودن، يلر :واژگان كليدي
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 مقدمه

 یالریهـ همچـون یافالسـفه یسـو از کـه ،یعلم یها ستیرئال »ممنوِع  معجزه«اساس برهان  بر
 تیـموفق د،یـآ یبـه شـمار مـ یعلمـ سـمیرئال لـه لیـدل نیتر مهمو در واقع  استشده  طرح 1پاتنم
 آنهـا یواژگان محـور کهاست  نیاز ا یحاک و آنها) یبیتقر(صدق  ۀنشان یامروز یعلم یها هینظر
اگـر  ها سـتیاعتقـاد رئال به. )٧٣، ص١٩٧۵( دهند یم ارجاع واقع جهان در ییایبه اش قتیحقدر 
از وجـود نداشـته  یحّظـ چیهـ آنهامفروض  ِی نظر اتیّ هوو  باشندکاذب  همگی یعلم یها هینظر

 و معجـزه کیـ جـز یزیـچ) زیـبرانگ نیو تحس عیبد یهاینیبشیپ در ژهیو به(علم  تیموفقباشند، 
اسـت کـه  نیعلـم همـ تیـموفق یبـرا نیـیتب نیبهتـر. است نخواهد بود موجه نییتب فاقد که یامر
 ِی بـیتقر اسـتنتاج صـدِق  آنهـااز نظر  لذا ؛هستندصادق  باً یجا افتاده و بالغ آن تقر موفق، یها هینظر
  .اعتماد است استنتاج قابل کی آنها یتجرب یها تیموفق نگونهیاز ا یکنون بالِغ  یعلم یهاهینظر

 بـر آن بـا مقابلـه بـه کـه یسـتیرئال یاستدالل آنتـ نیمشهورتراستدالِل معجزه ممنوع،  برابر در
. اسـت »نانـهیبدب یاسـتقرا« ای PMI(2( »نانهیبدب یاستقرا-فرا«موسوم به  یاستدالل ،زدیخ یم
 بـه یعلم سمیرئال هیعل یستیرئال یآنت  استدالل ترینکامل نیو همچن نیتریمحور که ،استدالل نیا

 یاانهواقعًا نش یعلم یها هینظر تیموفق که است دهیعق نیسؤال بردن ا ریز صدددر د،یآ یم حساب
 به رااستدالل  نیا که شود یم ادی یبه عنوان کس 3الودن یلر از معموالً . آنهاست) یبیتقر(از صدق 

عنـوان  بـا یادر مقالـه وی. کـرد سمیرئال یآنتو  یعلم سمیرئال انیم ۀوارد گفتمان مناقش یجد طور
 ها سـتیرا کـه رئال یونـدیعلـم پ خیبا استناد به تار تا دکر تالش) ١٩٨١( »همگرا سمیرئال بر یرد«
  . دکنپاره  رند،یگ یدر نظر م آنها) یبیتقر(و صدق  ها هینظر تیموفق انیم

 سـتیرئال کیـ ]یحّتـ[« که کند یم آغاز مقدمه نیا با را شیخو استدالل یاصل بخش الودن
 یمرکـز ینظر  واژگان اگر یحتّ  باشد صادق باً یتقر  تواند یم هینظر  که دیبگو  خواهد ینم هرگز
 ،نباشـد موجـود هـاژن ریـنظ یتیهـو چیهـ اگر مثالً  ).٣٣، ص١٩٨١( »باشند ارجاع از ناکام آن
 و آورد انیم به سخن باشد، شده دییتأ که خوب زانیم هر به ک،یژنت یۀنظر یبیتقر صدق از توان ینم
. دیـآ حسـاب به صادق باً یتقر تواند ینم یاتم یۀنظر آنگاه باشد، نبوده اتم رینظ یموجود چیه اگر ای
 کیـ دیـد از بـاالخص نانـهیبدب یاسـتقرا بـه یسـتیرئال متأخر یها پاسخ الزم شرط کی« رو نیا از
 گـر نییتب واژگـان کـه اسـت نیـا باشـد کیـنزد قتیحق به هینظر کی نکهیا یبرا − یعلم ستیرئال
 مـا کـه ابدی یم ادامه نیچن الودن استدالل .)همانجا( »باشند دهندهارجاع قتاً یحق هینظر آن یمرکز

                                                           
1. Putnam 

2. pessimistic meta-induction 

3. Laudan 
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 از خـود عصر در که یحال نیع در کهشویم مواجه می ها هینظر از یانبوهبا  علم خیتار به مراجعه با
 واژگـان که میاعتقاد نیا بر) دانشمندان( ما امروزه بودند، شده دییتأ یخوب به و موفق یتجرب لحاظ
  .کنند ینم داللت یقیموجود حق ای ءیش چیه بر واقع در و بوده دهندهارجاع ریغ آنها یمحور

مربـوط  اتیـادب در اکنونکه  ،لیست کیدر قالب  را یعلم یهاهینظر نگونهیا از یتعداد الودن
 میقد نجوم علم در نیبلور ُکرات یۀنظر ):همانجا( شمارد یبر م د،شو یمحسوب م یمشهور لیست

 ۀسـتیالکتر بـاب در ینـامرئ ذرات یزیـربـرون یـۀنظر طب، در اربعه اخالط یۀنظر ،اوسط قرون و
 ،یمیشـ در سـتونیفلوژ یـۀنظر ،2»رانگـریو و یناگهان یهایدگرگون« به قائل ِی شناسنیزم ،1ساکن
ــکالر یــۀنظر ــۀنظر گرمــا، کی ــن یها هیــنظر گرمــا، یارتعاشــ ی ــوژیزیف در یاتیــح یروی  اتــر ،یول

 یخـود بـه خـود شیدایـپ یها هیـنظر ،یدورانـ ینرسـیا یـۀنظر ،ینورشناخت اتر ،یسیالکترومغناط
 واقـع در لیست یـاد شـده یبلندا که دهد یم را نانیاطم نیا خود لیست یمعرف از بعد او. جانداران
 داشـته لیـم که زانیم هر به توان یم را آن بلکه ؛باشدینم کرده ارائه عملدر  یو که آنچه به محدود

  . )همانجا( »ابدی ادامه 3دیشو خسته که وافر یحّد  به تواندیم« لیست نیا کرد؛ بلندتر دیباش
 سـتیل یها هیـنظر([ ها هیـنظر نیـا از کیچیه« که ردیگ یم جهینت مقدمات نیا دنبال به الودن

 نیـا دیـبا گـرید عبـارت بـه. )٣۵همـان، ص( « باشند صادق باً یتقر توانند ینم ])یو بلند یخیتار
 شیخـو مباحـث از او کـه یمهمـ و یینهـا جـهینت. گرفت نظر در کاذب کامالً  را موفق ِی ها هینظر
 که افکند یم ها ستیرئال ۀآموز نیا تیمقبول بر را یمهلک یها دیترد یو نکات که است نیا گیرد می
همـان، ( اسـت صـادق بـاً یتقر احتمـاالً  آنگـاه باشد، موفق ینییتب و یتجرب لحاظ از هینظر کی اگر
 و بـزرگ چنـد هـر را، هینظر  کی تیموفق توان ینم که معناست نیبد واقع در نیا ).٣٠-٣۵ص
 با را شیخو استدالل در پایان الودن .گرفت نظر در آن) یبیتقر ( صدق بر داّل  باشد، کننده رهیخ
  :که دکن یم لیتکم و تیتقو خود ۀکنندنییتع و یدیکل گفته نیا

 بـه اکنـون مـا کـه علـم ۀگذشـت در موّفق اریبس یۀنظر  هر یازا در که میگو یم جرأت به من
 یزمـان که افتی هینظر  نیدوج مین توان یم م،یر یپذ یم دهنده ارجاع قتاً یحق یۀنظر  کی عنوان
 نظـر در دهنـده ارجاع ریـغ اساسـاً  یهـاهیـنظر  عنـوان بـه را آنها ما اکنون یول ؛بودند موفق

   ).٣۵همان، ص( میر یگ یم

 کـه شـد خواهد معلوم م،یریبگ علم خیتار از یآمار امروزه اگر که کند یم ادعا عبارت نیا با او
 سـخن حـال .اسـت صـادق) باً یتقر( یها موفق برابر شش باً یتقر کاذب یول  موفق یها هینظر تعداد

                                                           
1. the effluvial theory of static electricity 

2. catastrophist geology 

.٣ ad nauseam : دشو  یلیم یانتها که موجب انزجار و ب یو ب ادیز  یبه حّد.  
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 در معقـول قضـاوت دنبـال بـه کـه یحـال در تـوان، یم چگونه ییفضا نیچن در که است نیا الودن
 آورد؟ انیـم بـه سـخن اعتماد قابل اریمع کی عنوان به تیموفق از م،یهست ها هینظر صدق خصوص

 نیبهتـر ِت یـموفق ها، سـتیرئال تصـور بـرخالفکـه  میریـبگ جـهیکه نت ستین یاچاره نیا جزلذا 
 صـدق یبـرا یلـیدل نیتر کوچـک کننده،رهیخ و آوربهت حد در یحت ما، یامروز یعلم یها هینظر
 ها هیـنظر نیـااست که  گونهبدان قتاً یحق خود قیساختار عم در) عتیطب(جهان  نکهیا و آنها یبیتقر
  .)٣۵، ص١٩٨١و  ١۵٧، ص١٩٨۴الودن، ( سازد یفراهم نم کنند یم فیتوص

 ؛انـدبـوده کـاذبواقع  دربودنشان  موفق رغمبهگذشته معلوم شده که  یها هینظردر مورد  یوقت
مـا  یامـروز یها هیـنظر نیبهتـر ِت یقکه موف میریرا بپذ ها ستیرئال یمّدعا نیندارد که ا یلیپس دل

 یخیتـار شـواهد الودناعتقـاد  بـه ،خالصـه .باشـند یصادق م) باً یتقر( آنهادارد که  نیداللت بر ا
برقـرار  عمـلدر و صـدق  تیموفق انیم ها ستیرئال نظر مورد ارتباط که دهد یم نشان )علم خیتار(
 صدق انیم یقو وندیپ کی وجود بر یمبن ها ستیرئال اعتقاد. به صدق ندارد یربط ت،یقموف .ستین
 »یعلمـ سـمیرئال« بـه موسـوم خود موضع از دفاع در آنها گاه هیتک نیتر مهم واقع در که ت،یموفق و

 عنـوان به را تیموفق که ستین انیم در یتیمقبول و هیتوج چیه لذا است؛ مردود و پوچ یکل به است،
  .میریبگ نظر در) یبیتقر( صدق یبراقابل اعتماد  ۀنشان کی و معقول جواز کی

 هیـعل نانـهیبدب یاستقرا داتیتهد شدن یو جد ١٩٨١در  الودن ۀاز انتشار مقال بعد هاستیرئال
 سمیآثار سوء آن بر رئال دنکر یخنث واستدالل  نیابا  مقابله جهتخود را  یهاتالش یعلم سمیرئال
با استدالل و  مواجهه دررا  یمتعدد و مختلف ریو تداب هایاستراتژ ها،واکنش تاکنون آنها. دندکر آغاز

 مشخصـهتوجه به  با ما،. انددهکر ارائهو  اتخاذمربوط،  لیستبر  یمبتن ۀنانیبدب ینقد الودن و استقرا
و  »متقـدم) نسـبتاً («دو گروه  بهرا  ریو تداب هایاستراتژ نیا د،شو یاشاره م لیذدر  که یزیتما وجه و
متقدم  ۀدوردر  متخذه یهایاستراتژ یبررسو  بحثکه  آنجا از. میکن یم میتقس »رّخ أمت) ای دیجد(«
گاهو  باشد یمقاله نم نیا یاصل اهداف جزء) نخست مواجهه ۀده دو حدوداً  شامل(  از یاجمال یآ
 ریـزبـه صـورت  ی حاضـرهایاستراتژ ینتر مهم د،کن یم تیکفا یمنظور فعل یبرا هایاستراتژ نیا

  :شودمی اشاره
 خصـوص در نکـهیا بر دیتأک وبالغ  علومالودن به  لیست یهانمونه) اغلب( تعلق انکار. الف

 هسـتند، یشـناختروش دتریشـد یهـاکنتـرل بـر یمبتن و بالغ یعلوم که ،یامروز علوم از یاریبس
؛ ) ٢٣٩-٢۴١، ص ١٩٩۶، 1مـثًال بویـد( باشد ینم انتظار مورد دست نیا از یارجاع یهایناکام
 یهـاینیبشیپ دیتول بر ییتوانا صرفاً  نکهیبر ا دیو تأک یاد شده یهانمونه یواقع تیموفق انکار. ب

                                                           
1. Boyd 
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از صـدق  یا نشانه توان یم را، یتیموفق نوع هر نه و را،) انتظار از دور و شگرف یهاینیبشیپ( عیبد
 از رتریپـذانعطـاف یمعنـا کیـاز  یریـگبهـره. ج ؛)١٩٨٨، 1ماسگریو( در نظر گرفت) یبیتقر(

 موفـق یها هیـنظرکـه  ینحـو به )٢٢−٢۴، ص ١٩٧٨پاتنم، ( پاتنم »2تسامح اصل«مثل ( ارجاع
 بـه صـادق باً یتقر لذا و) دیجد یهاهینظر در مفروض اتیهوبه ( ارجاع به قادر همچنان زین نیشیپ

کـل نگاه از احترازو ( یکیبر ضرورت نگاه تفک دیتأک .د ؛)١٩٨٢، 3هاردین و روزنبرگ( ندیآ شمار
 واژگــان شــامل کــه وبیــمع یها هیــنظر ینظــر یاجــزا نکــهیو اســتدالل بــر ا ها هیــنظربــه ) نگــر
در گذشـته  ها هیـنظرآن  تیموفق در ریزناپذیگر و یاساس نقش چیه واقع در اندبوده دهنده رارجاعیغ

کاذب، که  یهابر بخش افزونواقع  در اند  شده خارج دور از اکنون که یموفق یها هینظر ،اندنداشته
 نیـا یتجرب تیموفق ۀنیزم که اند بوده زین) صادق( ییها بخشواجد  اند،شده آنهاموجب کنار رفتن 

 نیچنـ بـه تـوان یمـ عمـلدر  آنهـا ۀخچیتار در یبررسو با  اند هکردرا در عصر خود فراهم  ها هینظر
   ).١٩٩۶، 5و سیلوس ١٩٩٣، 4کیچر( افتی دست ییهابخش

 هیو اول متقدم یهاواکنش است، برداشت قابل یحد تا زین یاجمال و یکل اناتیب نیااز  چنانکه
 انیـم ۀبر رابطـ الودنکه  یا اساس استوار بودند که در مقابل خدشه نیبر ا شتریب) فاز اول مواجهه(

 یریدو جلـوگ نیـا انیم وندیپ بیتخر ازو  ندکندست و پا  یا چاره راه دکر یو صدق وارد م تیموفق
) یروشـنگر ایـ( لیتعـد بـا کننـد یمـ یسـع هعمـدبه طور  دوره نیا در ها ستیرئال. به عمل آورند

منحصـر و  یخاصـ یها هیـنظرو  مـواردرا به  سمیرئال ت،یقصدق و موف خصوصخود در  اتیمدع
 نـوع هـر یمـثًال بـه جـا .بداننـد رونیـب الودن نقد شمول ۀرا از حوز آن بیترت نیو بد کنندمحدود 

 ازتـازه ) موفـِق ( یۀنظرنوع  هر یبه جا ،)عیبد یهاینیبشیپداشتن ( یواقع و باال تیموفق ت،یموفق
 مقصـود عنـوان بهرا  یبیصدق تقر ار،یعصدق محض و تمام یو به جا بالغ، یها هینظر ،هدیرس راه
 شینمـا بـه را یتـدافع کـردیرو نیـا شتریب هاواکنش نیا. دادندقرار  تیحماو  دیتأکمورد  سمیرئال
 رشیپـذ یبـه نـوع یو حت الودن استدالل و نقد یمنطق شکلو  تیّ کل رشیضمن پذ که گذارند یم

 یبرخـ افـزودن و اتیمـدع یبرخـ یمحدودسازبا ( را یعلم سمیرئال دشوآن، تالش  یبیتوان تخر
  . ندکن خارج آن رسریتاز ) راهکارها و حاتیتوض

 یالدیمـ ٢٠٠٠حدودًا از سال ( نانهیبدب یاستقرا فرا به ریاخ یهاسال یستیرئال یهاواکنش اّما

                                                           
1. Musgrave 

2. Principle of charity 

3. Hardin and Rosenberg 

4. Kitcher 

5. Psillos 
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و  قـاتیتحق. اسـت گرفتـه خـود بـه را ینسـبتًا متفـاوت یو رنگ و بو افتیره لحاظ نیا از) به بعد
 ازرا  استدالل نیا ۀموشکافان و قیدق یوارس ،یتهاجم نسبتاً  کردیرو کی با شتریب دیجد یها واکنش
 در را مشـکل ۀشـیر تینها در و دادهدستور کار خود قرار  در آن یو اعتبار صور یمنطق قّوِت  جهت
 اکنـونواقـع  در. نـدک یمـ یمعرفـ و یریرهگ ،یاستدالل منطق کی مقام در نانه،یبدب یاستقراخود 
 رشیپـذ( آن یمـادّ  اعتبـاردر  کیعـدم تشـک صورت در یحت استدالل، نیا که است نیا بر دیتأک

اسـتدالل  کیدست کم  ایو  یاستدالل مغلط کی یمنطق و یلحاظ صور به ،)آن مقدمات صحت
 سم،یرئال نظر مورد ۀمحدود از کاستن یجا به هاواکنش نیا در بیترت نیبد. است ناتوان و فیضع
 پرداختـه آن بـا مقابلـه بـه اسـتدالل نیـا خـود به یمنطق و یصور مشکالت ِاسناد قیطر از شتریب
  .شود یم

 یها هیـنظرو  هـامثـال دهندکه نشان  بودند استیس نیا ریگیپکه در کل  ن،یشیپ یهایاستراتژ 
 در ایـ و نبودنـد بـالغ علوم جزء ای اند،نبوده برخوردار باال و یواقع تیقواقعًا از موف ای الودن ستیل

کـه  دندکر یم حرکت چنانبه طور عمده  ند،یآ ینم شمار به کاذب اریعتمام و مطلق طور به قتیحق
توان غلبـه بـر  نانهیبدب یاستقرا بودند یم کاذب مطلقاً  و بالغ ق،واقعًا موف الودن یهانمونه اگر ییگو
 نشان شود یم یسع شتریب د،ید میکه خواه چنان د،یجد یها یاتژاّما در استر ؛بود یرا دارا م سمیرئال
و  میقرار نده کیرا مورد تشک الودن ستیل یها هینظر یو کذب واقع تیموفق اگر یحت که شود داده

 از تـوان منطقـاً  اسـتدالل نیـا همباز  م،یریچون چرا بپذ یرا فرضًا ب نانهیبدب یتمام مقدمات استقرا
 بـودن صـادق باً یتقر و صدق و تیفقمو انیم ۀرابط خصوص در آن اتیمّدع و سمیرئال درآوردن یپا

  . علم را ندارد یکنون یهاهینظر نیبهتر
کـه  دهنـد یم نشان) اول فاز یهاواکنش با سهیمقا در( زین راتفاوت  نیا دیجد ۀدور یهاواکنش

 گذشته یعلم یها هینظر« چونآن  طبق که الودن،استدالل  از یگرید برداشتاز قبل به  شیب اریبس
، 1لیپتـون( »باشـند یمـ کـاذب احتمـاالً  زین ندهیآ و یکنون یها هینظرپس  اند،آمده در آب از کاذب
 قـرار خـود کـار دسـتور در تیجـد بـابـه آن را  ییگـوپاسخ و دهکر توجه )١٩٧−١٩٨ص ، ٢٠٠٠

و  نقـضبـه دنبـال  یاسـیق قالـب کیـ در الودن اسـتدالل کـه یحال در است ذکر انیشا. دهند یم
چـالش  بـهواسـطه  نیبـد و یتجربـ تیـموفق و یبیتقر صدق ای یمانند قتیحق انیم ۀرابط بیتخر
 یبـیتقر صـدق یبرا اعتماد قابل اریمع و شاخص کی تیموفق که هاستستیباور رئال نیا دنیکش

 استدالل کی بر هیتک با فقط ومزبور  ۀاعتبار رابط زانیم بحث به ورود بدونشده  ادیبرداشت  است،
و انکار  دیترد مورد راعلم ) یو آت( دیجد یهاهینظر) نیبهتر(صدق  میمستقبه طور  ،ییاستقرا ۀساد

                                                           
1  . Lipton 
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 نخسـت مـوردهمـان  صـرفاً الودن  خود استدالل یاصل هدف رسد یم نظر بهآنکه  با .دهد یقرار م
 اسـتداللو  لیسـترا از  یبرداشـت نیچنـ که اندبوده )٢٠١٣( 1یرِ  ِبراد همچون ،یکسان اما است؛
  .دکننیم مطرح الودن
مورد توجـه  جدبه زین یبندصورتو  چهره نیا PMIبه  یستیرئال ریاخ یهاواکنش دررو  نیا از

 نانه،یبدب یاستقرا فراگوناگون نشان داده شود که  یهالیتحل ۀارائ با که است شده تالشقرار گرفته و 
سـتیرئال ییادعا وندیپ وجود عدم استنتاج دنبال به یاسیق نحو به که( یاسیق یبندصورتدر  خواه
چـون  دیـگو یمـ که( اش ییاستقرا یبندصورت در خواه و 2)است یبیتقر صدق و تیموفق انیم ها

 جا یها هینظرپس در مورد  ؛انددرآمده آب از کاذب ها بعد گذشته ۀافتاد جا یعلم یها هینظراغلب 
 وبیمع منطقاً  استدالل کیواقع  در ،)رود ینم انتظار نیا جز یسرنوشت زین علم یکنون جیرا و افتاده
  . است یَسفَسط یو حت
 ریاخ سنوات یهاواکنش و هایاستراتژو  قاتیتحقدر  ژهیو زاتیو مم اوصاف نیچن به توجه با
و  هـاواکـنش نیـا یجداساز یبرا یابهانه تا است یکاف ییتنها به نیهمکه  ،PMI با ییارویرو در

 نیـا گـاهیو جا تیاهمو  یتازگبه  توجه با زینو  دیآ فراهم آنهاخصوص  درمستقل  یو گفتگو بحث
 یبررسـشرح و بحث و  ،یمعرف بهمقاله  نیا در ،یعلم سمیرئال یآنت −سمیرئال ۀمناقش در قاتیتحق

از  که چنان قات،یتحق نیا دیآ یم نظر به. شودپرداخته می آنهاتوجه و مهم  خورِ موارِد در) از یبرخ(
افـتیره و هایاستراتژ قوت نقاط کنار در توانند، یم آمد، خواهد دستبه آنهاتعّمق و تأّمل در مفاد 

 ۀحربـ بـا کـه ییکردهـایرو بر غلبه جهت هاستیرئال یتازه را برا یهاامکان و ها روزنه ،یقبل یها
آنـان را  تیـموقع یو حت ندیبگشا اندبسته یعلم سمیرئال ساختن ریگنیزم به هّمت کمر علم خیتار

در  زیـخـود ن یلـیتکم دگاهیو د لیبه تحل انیدر پا. ارتقا بخشند یشده به نحو ملموس ادی ۀدر مناقش
  .پرداخت میخواه نانهیبدب یخصوص غفلت بزرگ در استقرا

  
»نیدروغ یها مثبت« ۀمغالط) ٢

3
  

در  الودنمعتقد است که استدالل  الودندر برابر استدالل  سمیدفاع از رئال در) ٢٠٠١( 4سیلوئ تریپ
 ۀحملـ یبـرا یضـرورت چیهـ استدالل نیاشکست  یاست و لذا برا زیآماستدالل مغالطه کیواقع 
 قالـب کیـ در ر،یرا به نحو ز نانهیبدب یاستقرا سیلوئ. باشد ینم انیم در آن مقدمات به ها ستیرئال

                                                           
1. Wray 

  . خواهد آمد س،یلوئ تریاستدالل الدن، از پ یاسیق یبندصورت از یکامل شکل ادامه در. ٢
3. false positives fallacy 

4. Lewis 
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  ):٣٧۴−٣٧٣ص ( کند یم یبند صورت ،یاسیق
  . باشد هینظر آن صدق یبرا یو محک قابل اعتماد اریمع ،یتئور کی ِت یموفق دیکن فرض. ١
  .هستند موفق یامروز یعلم یها هینظر اغلب. ٢
  .هستند صادق یامروز یعلم یها هینظراغلب  پس. ٣
 نگـاه ازکـه  بودنـد یواژگـان یحاو چون( هستند کاذب نیشیپ یعلم یها هینظراغلب  پس. ۴
  .)شوند یم یتلق دهندهارجاع ریغ یامروز
کـه بـا  الودن یخیو تـار یاصـل یادعـا( بودنـد موفق گذشته، کاذِب  ِی ها هینظراز  یاریبس. ۵
  .)شود یم یبانیپشت یمشهور و لیست
لـذا ( یسـتصـدق آن ن یبـرا یو محـک قابـل اعتمـاد اریـمع ،یتئور کی تیموفق نیبنابرا. ۶

  .)شکند یم هم در هستند صادق یامروز یعلم یها هینظر نکهیدر دفاع از ا ها ستیاستدالل رئال
 یکارهـا .صـورت گرفتـه اسـت ۴ ۀمقدمـ هیـتوج به یستیرئال حمالت اغلب دیگو یم سیلوئ

 یواژگـان مرکـز آنهـاکـه بـر اسـاس  ردیـشـکل گ یاز ارجاع واژگان نظر ییهانییشده تا تب یادیز
تـا  دشـو یطراحـ یبـیصـدق تقر یبـرا ییهـانییتب ای و باشند دهندهارجاع تاً ینها گذشته یها هینظر
بـه  زین یحمالت. صادق باشند باً یبتوانند تقر دهند ینم ارجاع شانیمحور واژگان که هم ییها هینظر
اّمـا  .بودنـد موفق نیشیکاذب پ یها هینظراز  یاریکه بس یخیتار یادعا نیبه ا ؛است هشد ۵ ۀمقدم

 داشـته وجـود یقاتیتوف است ممکن هایاستراتژ نیا ۀهم در گرچه )٣٧۴−٣٧٧ص( سیاز نظر لوئ
 اسـتدالل« کـه چـرا سـت؛ین انیـدر م ینیسـنگ حاتیتسل نیچن یبرا یدر واقع ضرورت یول ؛باشد
به اعتقاد او مغالطه در حرکت . )٣٧۴همان، ص (» است زیآممغالطه استدالل کی شدهگرفته هدف

 ۀگذشت کاذِب  یها هینظر  نکهیا :ردیگ یصورت م »یریپذ اعتماد«و در مفهوم  جهیبه نت ۵ ۀاز مقدم
  . ستین صدق یبرا یاعتماد قابل اریمع کی تیموفقکه  دهد ینم جهینت بودند فقمو  یار یبس

 یطب صیتشخ یهاشیآزما در یریپذ اعتماد یاز معنا خود، مطلب و منظور میتفه یبرا سیلوئ
گاه یبرا یطب صیتشخ شیآزما کی دیگو یم او. ردیگ یم کمک فـالن  یدارا یفـرد ایـآ نکهیاز ا یآ

نـرخ «کـه در آن  دیـآ یقابل اعتماد بـه حسـاب مـ یوقت ،ینه و اصوًال هر نوع آزمون ای است یماریب
لـوئیس، ( »کوچـک باشـند یهر دو بـه حـد کـاف 2نیدروغ یهایمنفو نرخ  1نیدروغ یها مثبت
 نیهمچنـ و نیدروغ یها مثبت نرخ خاص یطب شیآزما کی در اگر مثالً . )٣٧۴−٣٧۵، ص٢٠٠١
 قابـل شیآزمـا کیـ ناً یقی یشیآزما نیچن باشد، درصد کی برابر کدام هر آن نیدروغ یها یمنف نرخ

                                                           
1. the false positive rate 

2. the false negative rate 
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کـه مـورد  یسـالم) در واقـع( صـد فـردِ  کیهر  یبه ازا شیآزما نیا. حساب خواهد آمد به اعتماد
 کیـهـر  از و کـرد، خواهـد یمعرف یماریفرد را به خطا مبتال به ب کیفقط  داد، خواهدقرار  یبررس
 نیـا اگـر نیـاوجـود بـا . دکـرخواهـد  اعالمبه خطا سالم  رانفر  کی فقط ماریب) در واقع( فرد صد
  − اسـت برخـوردار تیـجمع انیم در ینییپا اریبس وعیش از که باشد یماریب کی به مربوط شیآزما
 یهـا مثبت تعـداد صـورت نیـا در − باشـد مبتال یماریب آن به نفر کی فقط نفر هزار ده هر از مثالً 
 نیـدر ا یمثبـت واقعـ ۀجـیهـر نت یبـه ازا .بـود خواهد یواقع یهامثبت از شیب مراتب به نیدروغ
 شـده، انجـام شیآزما هزار ده هر از رایز ؛داشت نیمثبت دروغ ۀجیصد نت کیانتظار  دیبا تیجمع

 نیدروغـ یهـا مثبت مـوردکه در  یباشد؛ در حال یمثبت واقع ۀجیمورد نت کی باً یتقر رود یانتظار م
 اسـاس بـر صرفاً  که بود خواهد زیآم مغالطه« رو نیا از. صد مورد خواهد بود کی به بیقر رقم نیا
 رقابـلیغ آزمـون کیـ مربـوط آزمون که میریبگ جهینت ،باشد یم باال نیدروغ یها مثبت تعداد نکهیا

  ).٣٧۶همان، ص( »است اعتماد
 کـه یحـال در شـودشـود مالحظـه مـیتوجـه  الودنو  ها سـتیرئال انیـاختالف ماگر به  حال

 سـازد یصـدق فـراهم مـ یرا بـرا یقابل اعتمـاد اریمع کی تفقیمو نکهیبر ا دیدر تأک ها ستیرئال«
 الودن ،)٣٧۵همـان، ص( »باشـد یمـ نییپـا کـاذب یهـایمنفـ و هـا مثبت نرخ که هستند یمّدع

 یبـرا یاریبه عنوان مع تیموفق یریپذ اعتماد دیعلم با خیشواهد مربوط به تار«که  کند یاستدالل م
 بـاور کـه دهـد یم یلیبه ما دل یخیمعناست که سوابق تار نیاحتماًال بد نیو ا دکن بیصدق را تخر

 سیاّمـا لـوئ .)همانجـا( »باشـد یمـ باال نیدروغ یهایمنف نرخ ای نیدروغ یهامثبت نرخ که میکن
گـاه یبـرا یاریـبـه عنـوان مع( تیموفقباال ارائه شد بر آزمون  دررا که  یلیاگر تحل دیگو یم از  یآ

کـه تعـداد  دارد یمـ اظهـار خـود صـورت نیتریقو در که الودن، یخیتار شاهدو ) ها هینظرصدق 
 یعنـی یواقعـ یهـا از مثبت »باشند یم کاذب اّما موفقکه  ییها هینظر « یعنی نیدروغ یها مثبت

 ،1باشـد یمـ شـتریب کیـبه نسبت شش به  »هستند صادق حال نیع در و موفقکه  ییها هینظر «
 .کنـد یکه او اسـتنباط مـ ستین یزیآن چ انگریوجه ب چیبه ه شاهد نیکه ا دید میخواه میکن قیتطب
 رقابلیبر غ یمبن یو یمدعا دیوجه مؤ  چیبه فرض صحت، به ه یحت الودن، یخیتار  یادعا

مجمـوع ( ها هیـنظرکـل  انیاگر در م رایز ؛باشد یصدق نم اریبه عنوان مع تیموفقاعتماد بودن 
آزمـون  کی تیموفقاگر  یباشند، آنگاه حت نادرصادق نسبتًا  یها هینظر) کاذبصادق و  یها هینظر

 یهـا نخواهد بـود کـه تعـداد مثبت نیجز ا یعیانتظار طب ،صدق باشد یبرا یو محک قابل اعتماد

                                                           
 هـر یازا در کـه میگـو  یمـ جـرأت به من«: میانقل کرده پیشترالودن است که ما  ۀبه همان عبارت و گفت سیلوئ ۀاشار  ١.

 .»...علم ۀگذشت در موفق اریبس هینظر 
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  . باشد یواقع یهااز مثبت شیب نیدروغ
 نیصادق باشـند و همچنـ یها هینظر ها، هینظرکل  ٢۵از  ١که  دیمثًال فرض کن دیگو یم سیلوئ

صـدق هـر دو  یبرا یبه عنوان محک تیموفق یبرا نیدروغ یها یو نرخ منف نیدروغ یها نرخ مثبت
 سـازگار مـا بحـث مـورد آزمون بودن اعتماد قابل با هانرخ نیا یکه به اعتقاد و−باشد  ۵در  ١برابر 

حـال  نیصـادق و در عـ شـده،انتخاب تصادفاً  یۀنظر کی نکهیاحتمال ا یطیمح نیدر چن ؛باشد یم
×برابر است با  ،باشد) یواقعمثبت ( موفق مثبـت ( موفـقکاذب اّمـا  نکهیاحتمال ا و =
×باشد برابر است با ) نیدروغ از هـر  یطـیمح نیآزمون ما در چنـ گر،یبه عبارت د.  =
واقـع  در هیـنظر ۴تعداد فقط  نیخواهد کرد که از ا یابیارز) قموف( مثبت را هینظر ٢٨ ،یتئور ١٢۵

 نیـرو، با آنکه ا نیااز . خواهد بود) نیمثبت دروغ( کاذب هینظر ٢۴است و ) یمثبت واقع(صادق 
 یهـا مثبت تعـداد«نخواهد بود که  نیجز ا یعیانتظار طب یول ؛است ریپذ آزمون بنا به فرض اعتماد

 الودن کـهگونـهبه همـان قاً یباشد؛ دق یواقع یها مثبت تعداد از شیب ک،ی به شش نسبت با نیدروغ
 یخیبـه شـواهد تـار الودناسـتناد  سیلذا به اعتقاد لوئ. )٣٧۶، ص ٢٠٠١لوئیس، (» است یعمد

 کیـ قـتیدر حق »است صدق یبرا یاعتماد رقابلیغ شاخص ت،یموفق« نکهیخود و استدالل بر ا
  .دینام »نیدروغ یها مثبت ۀمغالط«آن را  توان یم که یامغالطه ،بوده زیآماستناد و استدالل مغالطه

از  شیاکنـون فـرض شـد بـ که چنانکاذب را  یها هینظرتعداد  توان یم چرا نکهیا ۀدربار سیلوئ
اعتقـاد اسـت کـه  نیـهمگـرا بـر ا یمعرفتـ سـتیرئال دیـگو یمـ ،گرفت نظر در صادق یها هینظر
 ،شـود یم لیدل ۀاقام او هیعل که یکس دید از لذا هستند؛ همگرا صدق سمت به ما یعلم یها هینظر

نسـبت بـه (کـاذب  یها هیـنظراز  یتـررا دارد که سهم بـزرگ نیا تیاز زمان حال قابل شیگذشته ب
  :ردیگ بر در را) صادق یها هینظر

اگـر  یحتـ و باشند موفقکاذب،  یها هینظراز  یاگر صرفًا بخش کوچک یحت یطیشرا نیچن در
 شـتریبه لحاظ تعـداد ب توانند یم موفقکاذِب  یها هینظر باشند، موفقصادق  یها هینظربخش اعظم 

زمان  کی در موفقکاذِب  یها هینظرکه تعداد  تیواقع نیا نیبنابرا. باشند موفقصادِق  یها هینظراز 
 یدر مقام محک تیموفق یریپذ اعتماد بیتخر یبرا یزیچ باشد یم موفقصادِق  یها هینظراز  شیب
مـوارد  توانـد یمـ ستیرئال گرید عبارت به. ها انزم گریرسد به دصدق در آن زمان ندارد، چه  یبرا
صدق بلکـه  یبرا یاریبه عنوان مع تیموفق یریاعتمادپذ هیعل یرا نه به عنوان شاهد الودن یخیتار

 همــان، ص( کنــد ریصــادق در گذشــته تفســ یها هیــنظرنــدرت  یبــرا یصــرفًا بــه عنــوان شــاهد
٣٧۶−٣٧٧ .(  

صـدق  یبـرا یاریعنوان مع به تیموفقنبودن  اعتمادبر قابل یخود مبن یاثبات ادعا یبرا الودن
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 سپس و داد یم انجام یتصادف یریگنمونه کی ،است شده معلوم کذبشان که ییها هینظرابتدا از  دیبا
ارائه نمونه یبه جا«اّما او  ؛دهند یم شکل موفق یها هینظرنمونه را  نیکه بخش اعظم ا داد یم نشان

 فـراهم را موفـق یها هیـنظراز  یانمونـه باشند، یم موفق ها آناز  یاریکاذب که بس یها هینظراز  یا
  . )٣٧٨همان، ص( »باشند یکاذب م آنهااز  یاریکه بس سازد یم

 سیمکتوم در استدالل لـوئ یاساس شهود که )١٠٩۵، ص٢٠٠۵( 1یساتس وهای از ر،یز نمودار
  :دشوواقع  کنندهکمکو  دیمف سیدر فهم مقصود لوئ تواند یم است، دهیکش ریتصو بهرا 

  

   
 نیـادر واقـع  اومطلب  اصلکه  افزود دیبا سیلوئ یاصل ۀنکتو  دهیا فهم شتریب لیتسه در تاً ینها
 تیـموفق عـدم ای تیقاسناد موف ندیخطا در فرا) بیضر( یمقدار رشیکه اگر ما حاضر به پذ است

و آزمـون  اریـمع نیـا یریبـا اعتمادپـذ یوجـه منافـات چیبه هـ یرشیپذ نیکه چن م،یباش ها هینظربه 
اسناد ( نیدروغ یهامثبت یاز انباشت خطا و فزون دیوجه نبا چینخواهد داشت، در آن صورت به ه

 کـاذب یشنهادیپ یها هینظراز علم، که محل جوالن انواع  یادوره در) کاذب یها هینظربه  تیموفق
 آزمـون بـودن اعتمـاد رقابـلیغ یپـا بـه را آزمون قبول قابل یخطا اشتباه به و میباش غافل باشد، یم
  .است برده شیپ را خود کار آن به یتوجه نیکمتربدون  الودنکه  یانکته ؛میسیبنو

  

  ینیگزیجا ۀمغالط .٣

کـه او آن را  ابدی یمغالطه دست م یبه نوع نانهیبدب یخود از استقرا ۀو مطالع یبررسدر  2َلنگ مارک

                                                           
1. Saatsi 

2. Lang 
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 هـاستیرئال یآنت ۀنانیبدب یاستقرا مختص را خود دستاورد او البته. خواند یم 1»ینیگزیجا ۀمغالط«
 ممکـن کـه را، یا نانـهیبدب یاسـتقرا هـر و یدر حالت کل نانهیبدب یبلکه استقرا ؛آورد ینم شمار به

 نیـا مـثالً . دانـد یمـ مغالطـه نیا مشمول بالقوه رد،یگ شکل مختلف موضوعات با ارتباط در است
 سـبالیب برتـر گیـل یاحرفـه یهـامیکه تاکنون تـ یاغلب کسان: دیریرا در نظر بگ نانهیبدب یاستقرا

 بـه یحال در را خود ۀدور ده،یرس انیپا به شانۀدور اکنون و اندکرده یسرپرست را) یشمال یکایآمر(
در مـورد  دیما با نیبنابرا. اندداشته برده یها یباز به نسبت یشتریب ۀباخت یها یباز که اند برده انیپا

که،  میمعتقد باش) آنهاراجع به  یگریهر اطالعات د ابیدر غ(که اکنون در رأس کارند  یسرپرستان
  . خواهند برد انیپا به) شتریب(خودشان را با سوابق باخت  یسرپرست ۀدور زین آنهااحتماًال، اغلب 

 یهـامیچـون سرپرسـتان تـ ریاخ یاستقرا در مثالً  که زدیخ یبر م نجایاز ا َلنگو استدالل  دهیا
 دارد احتمال هستند یروزیپ سوابق یدارا که ییآنهااز  شیب باشند یم باخت سوابق یدار که سبالیب

مسـتعد  شـتریب باخـت، سـوابق یدارا سرپرستان چون گرید عبارت به و بدهند دست از را شغلشان
مورد انتظار خواهد بـود  نیهم یو خود به خود یلذا به طور عاد ؛هستند) ینیگزیجا(آمدن و رفتن 
 یدار سرپرسـتان ۀرنـدیبرگ در باشـد یروزیپ سوابق یاسرپرستان دار یاز آنکه حاو شیکه گذشته ب

 خـتم یروزیـپ بـه اغلـب شـانیهایبـاز کـه را یسرپرسـتان معموالً  چون یعنی. باشد باخت سوابق
 ؛ماننـد یم یباق خود پست در را یتریطوالن یهاتو آنان مد کنند ینم ضیتعو یسادگ به شود یم

 بـرعکساز سرپرستان بازنده باشد؛ بلکـه  شیب آنهاکه در گذشته تعداد  رود یانتظار نم عملدر لذا 
 شـتریب موفقسرپرستان بازنده فراهم است که تعدادشان از سرپرستان  یبرا یامکان به طور عاد نیا

 که باشد داشته نیا بر داللت تواند یم چگونه یعیطب کامالً  و یعاد امر نیا صورت نیا در اّما. دشو
) فـراوان( یهـاباخـت سـبب به یزود به و هستند ناموفق و فیضع یافراد یکنون سرپرستان اغلب

  شان کنار گذاشته خواهند شد؟ 
 یکـایآمر( برتـر گیـل یهـا میت سرپرسـتان مـورد در کـه یآمـار اساس بر اتفاقاً  دیگو یم َلنگ

آمار نشان  نیا. واقع شده است عملدر امر  نیهمشده  یآورجمع ١٩٩٠ تا ١٨٧۶ سال از) یشمال
 ۀسـابق یدارا) نفـر ۵۴٢ مجموع از نفر ١٧۶( سرپرستان کل از درصد ٣٢ فقط واقع در که دهد یم
 یهایباز اغلب که دارد وجود کامالً  امکان نیا که ستین انکار قابل حال نیا با اّما. اندبوده یروزیپ
بـودن  ادتریـکـه ز میابی یم در تأّمل یقدر با. باشد شده یسرپرست روزیپ تیّ اقل نیا توسط برتر گیل

و  بانیپشـت سـتین قـادروجـه  چیدر کـل گذشـته بـه هـ روزیتعداد سرپرستان بازنده از سرپرستان پ
 یهـا میت سرپرسـتان اغلب گذشته،) یمقاطع زمان( اغلب لحظات در« که باشد معنا نیا متضّمن

                                                           
1. the turnover fallacy 
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  .»اندبرده انیپا به فراوان یهاخود را با شکست ۀدور سبالیب
 یانباشـت یمّدعا کی نانهیبدب یاستقرا کی ِی خیتار ۀمقدم« :دیگو یم مسئله یابیشهیدر ر َلنگ

 یبرا«و لذا  )٢٨٣، ص٢٠٠٢( »دینما یم جمعهم  یاست که موارد را از تمام لحظات گذشته رو
بـه مراتـب  − دیکامًال سهل و آسان است که صادق از آب در آ نانهیبدب یاستقرا کی یخیتار ۀمقدم
   ).همانجا( »الزم است استقرا دادن بیترت یبرا قاعدتاً  آنکه از ترسهل

خصـوص عمـدتًا  نیـدر ا َلنـگکـار  یمبنا. میبرو هاستیرئال یآنت نانهیبدب یسراغ استقرا حال
 سـت،یرئال یآنتاست که چون  نیا َلنگ ۀنکتسخن و . است نانهیبدب یاستقرا) فرا( ییصورت استقرا

 یامـروز ۀشـد رفتـهیپذ یها هیـنظراغلـب «کـه  جهینت نیاز ا یبانیپشت یبرا خواهد یم که یهنگام
 یبـرا کـه رود یم گذشته یها هینظر یۀکلبه سراغ  د،کنفراهم  یخیشاهد تار» احتماًال کاذب هستند

 ۀمغالطـاو مرتکـب  ،انـدشـده گذاشته کنار و شده شمرده کاذب سپس و بودند شده رفتهیپذ یمدت
کـه  دیـکن تصورکار  یراحت یبرا دیگو یخود م یو مدعا گفته حیدر توض َلنگ. شود یم ینیگز یجا

 کننـد یمـ افـتیدر را یاگسـترده رشیپذ یراست به که ییها هینظرعلم، تعداد  خیدر هر لحظه از تار
 ،اند شده رفتهیپذ گذشته در یالحظه در که ییها هینظراست که  یهیبد. باشد Nثابت و برابر با عدد 

اسـت کـه  یدر حـال نیـا. انـدشـده رد نیمـاب یفـ زمـان کیـ در شوند، یم یتلقاّما اکنون کاذب 
 هرگز شوند، یم رفتهیپذ همچنان یول اند،شده رفتهیپذ گذشته در یالحظه در که یاریبس یها هینظر
 یکلـ طـور بـه شـوند یم یتلق کاذب اکنون که ییها هینظرچون « نیبنابرا. اندنشده رد مدت نیا در
لـذا گذشـته  انـد،کـرده تجربـه را ینیگزیجا هستند مقبول حاضر حال در که ییها هینظراز  ترعیسر
. در حال حاضـر مقبـول یها هینظردارد تا  یشتریب شیگنجا شدهیتلق کاذب اکنون ِی ها هینظر یبرا
 اکنـون یول شدند یم رفتهیپذ گذشته در یزمان در که ییها هینظرآسان است که در آنجا تعداد  اریبس
  ).همانجا( »باشد هینظر Nاز  شیب شوند یم رد کاذب عنوان به

 هینظرهر  یکه در ازا میگو یم جرأت به من« نکهیا بر یمبن الودن،سخن  که دهد یم ادامه َلنگ
 توان یم م،یریپذ یم دهندهارجاع قتاً یحق یۀنظر کیعلم که ما اکنون به عنوان  ۀگذشت در موفق اریبس
 ریـغ اساسـاً  یهـاهیرا به عنوان نظر آنهااکنون ما  یول بودند موفق یکه زمان افتی هینظر نیدوج مین

 اسـت معروف یستیرئال  یآنت ۀمقدم کی ،)٣۵، ص١٩٨١الودن، ( »میریگ یم نظر در دهندهارجاع
در . دکنـ یم خـود نظـر مورد ۀجینت یبرا شاهد یۀته به اقدام ادشدهی یانباشت روش همان به قاً یدق که
بـار در جمـع  کیـفقـط  بـوده، مقبول هامدت که یجار و یکنون یۀنظر کی یطیروش و شرا نیچن

 نیگزیجـا یپـ در یپـ مشـابه مـدت در کـه یگرید یها هینظراّما  شود؛ یبزرگ شمارش م یانباشت
   :حال نیبا ا. اندازند یم شماره دفعات به اندشده گریکدی
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 کـاذب) یامـروز  منظـراز ( گذشـته از یوقتـ کیـ در شـدهرفتـهیپذ یها هیـنظر اغلـب  نکهیا
رفتـهیپذ یها هیـنظر اوقـات گذشـته، اغلـب  غالبکه در مورد  ستین نیمستلزم ا ،باشند یم

خاص در گذشـته کـامًال  ۀلحظ کی یبرا. کاذب باشند) یاز منظر امروز (در آن اوقات  شده
 امـروز بـه تـا همچنـان وقت آن در گسترده رشیپذ یدارا ِی ها هینظر ممکن است که اغلب 

باشـد کـه  نیچنـ گـرید یها هیـنظر  انیدر م ینیگز یاّما به سبب نرخ جا ؛باشند مانده مقبول
، ٢٠٠٢لنگ، ( باشند شده رد حاضر حال در اندشده رفتهیپذ امروز به تا که ییها هینظر اغلب 

  . )٢٨۴ص 

 َلنـگ،بـه اعتقـاد  رنـد؟یبگ فاصـله مغالطه نیا از توانند ینم وجه چیه به نانهیبدب یها استقرا ایآ
به  دیبا آنهاصورت که  نیبد: امکان فراهم است نیقابل برداشت است، ا زین باالاز عبارات  که چنان
 یبررسـ یخیاز مقاطع تار کیاز سراسر گذشته، موضوع خود را نسبت به هر  هاانباشت نمونه یجا

مثًال در . ندکنیم ادعا که بوده ینحو همان بهاغلب مقاطع، اغلب موارد  درهند که کنند و نشان د
 اوقـات اغلـب مورد در که دهد نشان دیبا ستیرئال یآنتماست،  یکه بحث اصل ها، هینظرمورد 

 کـاذب اکنون اندداشته یاگسترده اقبال و رشیپذ اوقات آن در که ییها هینظر اغلب  گذشته،
هـر  ابیـدر غ تـوان، یمـ وقـت آن ردیـگ شکل بتواند واقعاً  ییاستقرا نیچن اگر. ندیآ یم حساب به

و  کنـد ینمـ یبا اوقات قبل یتفاوت چیاحتماًال ه یکنون زمانگرفت که  جهینت گر،یاطالعات مرتبط د
 یها هیـنظرصـورت چـون  نیـدر ا. باشـند یمـ کـاذب زین شده رفتهیپذ اکنون یها هینظرلذا اغلب 

 نـامربوط و ریتـأثیبـ ینیگزیجـا ،یانباشت طور به نه و شوند یم گرفته نظر در لحظه به لحظه گذشته
 بـزرگ ۀمجموعـ در بـار کیـ فقـط است، بوده مقبول هامدت که ،یجار یۀنظر کی گرید ،دشو یم

 نیـواقع شـده و ا یبررساز اوقات گذشته که مورد  کیبلکه نسبت به هر  شود؛ینم شمرده یانباشت
را بـا رسـم نمـودار  َلنـگ ۀدیـا میبخـواه اگـر .دشـو یم محاسـبه بـار کیـ است بوده مقبول هینظر

  :باشد) ٢نمودار ( ریز ریتصو هیشب یزیچ تواند ینمودار م نیا کنیم،تر  ملموس
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از حـوزه یبرخ امکان دارداساس استوار است که  نیبر ا َلنگ یاصل ۀدیا ،نمودار نیابر اساس 
تـا بـه  ها هیـنظرلحظات گذشته اغلب  بیشتررا شاهد باشند و در  یکمتر هینظر راتییتغ یعلم یها

حوزه یفراوان در برخ یها ینیگزیجا علتبه ن،یا وجود با اام ؛باشند مانده ثابت و قبولامروز قابل
طبق نمودار . ندشو یکاذب تلق گذشته) سراسر( در حاضر یها هینظر اغلب  یامروز نگاه از ها،
 ٢٠٠فرضـًا در (متصل به زمـان حـال  ۀدور کیو در  میداشته باش یعلم ۀحوز هفت فرضاً  اگر ،باال

 داده رخ یکمتـر هیـنظر رییـتغ ای(نداده باشد  رخ هینظر رییتغ چیه آنهاحوزه از  ششدر ) ریسال اخ
صـورت  نیدر ا د،شوواقع  ینیگزیبار جا نه هاحوزه نیاز ا یکیدر  یزمان ۀدور نیاّما در هم ؛)باشد

کـاذب از آب  ها هیـنظراغلـب  اند،کرده تجربه را ینیگزیجا هینظر نه هینظر شانزدهچون از مجموع 
کـه از  مینـیب یم میکن ینگاه م خیبه هر مقطع از تار یاز منظر امروز یحال وقت نیاّما با ا ؛انددرآمده
 نیبنـابرا. شود یم شمرده کاذب اکنون که است هینظر کیحداکثر  مقطع، آن در حاضر یۀنظرهفت 

کاذب ) و لذا اند کرده تجربه را ینیگزیجا( گذشته یها هینظراغلب  نکهیصرفًا به استناد ا توان یم ایآ
 خواهنـد تجربـه را ینیگزیجا( احتماالً  زین یامروز یها هینظر اغلبگرفت که پس  جهینت اند،بوده
 یسـؤال نیپاسخ مثبت دادن به چن َلنگمالحظه شد طبق نظر  که چنان باشند؟ یم کاذب) لذا و کرد

  .است ینیگزیجا ۀاز کارکرد مغالط دنیدر واقع غفلت ورز
بـه  تـوان یمـ نکـهیو ا الودن لیستاست که صرف  نیا هاستیرئال یآنتبه  َلنگسخن  خالصه،

کرد کـه  یمعرف هینظرشش  ،شود یمحسوب م دهنده ارجاعکه همچنان  گذشته موفق هینظرهر  یازا
 یبرا ها،ستیرئال یآنت. کند ینم تیکفا د،یآ ینم حساببه دهندهارجاع گرید و بوده موفقدر گذشته 

 انجـام نیـا از شیبـ یکـار دیـبا باشـد،علـم  خیمورد نظرشان منطقًا قابل اخذ از تـار ۀجینت نکهیا
 اغلـبکـه در مـورد  مینیب یم مینگر یم گذشته به اکنون یوقت که دادند ینشان م دیبا آنها: دادند یم

مجـاب و موفـقبا آنکه در آن وقت  آنها، یها هینظر  اغلبگفت که  نیچن توان یم گذشته اوقات
  1.شوند یم گرفته نظر در کاذب امروزه آمدند، یم شماربه کننده

 دیترد یب که دارد یم بر نانهیبدب یهااز وجوه جالب استقرا یکیپرده از  َلنگکه  شود یم مالحظه
 یخیدر اسـتدالل تـار ینیگزیجـا ۀسـاختن مغالطـ انیگرچه نما. است یتوجه کاف و تدق ۀستیشا
 تواننـد ینمـ گـریوجـه د چیبه ه آنهاکه  ستین امعن نیبد لزوماً  یعلم سمیرئال هیعل هاستیرئال یآنت
جهـت  نیـاز ا دسـت کـم َلنـگ یحال روشنگر نیاّما با ا رند؛یبه کار گ سمیرئال هیعلم را عل خیتار
 ستین قادر خود موجود وضع در ها ستیرئالیآنت یاستقرا و استدالل دهد یکه نشان م دارد تیاهم

                                                           
قـرار  تیو حما دییمورد تأ صراحتبه و استدالل َلنگ را  دهیا ت،یِدو  کلیما رینظ ها، ستیاز رئال یاست که برخ یگفتن. ١

  ).٢٣٣، ص ٢٠٠٨دویت، (نگاه کنید به  ؛اند داده
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 از را خـود بخواهـد ستیرئالیآنت اگر. باشد سمیرئال هیعل یجد یدیتهد بودن، زیآممغالطه لیبه دل
امر باشد  نیقادر به انجام ا دیبا کند، یرا خنث َلنگ استدالل یبیتخر یرویمغالطه برهاند و ن نیا شر

 یشکل دهـد کـه بـه نحـو یا به گونه عملدر  دتر،یجد قاتیخود را، ضمن انجام تحق یکه استقرا
  .متذکر شد َلنگباشد که  یزیهمان چ بانینشانگر و پشت قبولمجاز و قابل

  
  علم  یرشد تصاعد .۴

 وزنو لـذا ضـرورت احتسـاب  ریـدر قـرون اخ 2علـم یتصاعد رشدبر  هیبا تک 1فارباخ گیلودو
 و جالب خود نوع در که دهد یم بیترت نانهیبدب یاستقرا فرا هیرا عل یعلم، استدالل خیتار یتصاعد

 خیکه تـار شودمیمقدمه آغاز  نیبا ا نانهیبدب یاستقرا از فارباخ منتخب قرائت. است توجه خور در
 وابطـال  هابعـد اام ؛بودند شده رفتهیپذ یمدت یبرا و موفقاست که با آنکه  ییها هینظرعلم مملو از 

 یعلمـ یها هیـنظراز  یاریکه بس ردیگ یم جهیسپس نت .شده است آنها نیگزیجا یگرید یها هینظر
 یبند صـورت خواهـد یمـ فاربـاخ شـود یمالحظـه مـ که چنان. ما ابطال خواهند شد یکنون موفق
  .خود قرار دهد یبررسرا مورد توجه و نقد و  نانهیبدب یاستقرا ییاستقرا

 نانـهیبدب یاسـتقرا فـرا الـذکرِ  فـوق ۀمقدم هیتوج یبرا تاکنون ها ستیرئال یآنت دیگو یفارباخ م 
 شده ابطال اّما موفق یها هینظراز  ییها نمونه یکه حاو اندکرده یمعرف الودن لیستهمچون  لیستی
 یاسـتقرا فـرا ۀمقدمـ یبـرا یرموث بانیرا شاهد و پشت یاد شده یهانمونه زین یاریبس ۀفالسف. است
 دهیـد خـود بـه ریـاخ قـرن چند در علم که یرشد نوع فارباخ اعتقاد به اّما ؛اند در نظر گرفته نانهیبدب

علـم گذشـته مملـو از (شـده  ادیـ ۀمزبـور از مقدمـ لیسـت یبانیپشت زانیکه م کند یاقتضا م ،است
  . ردیگ قرار یو وارس ینی، مورد بازب)اّما ابطال شده است موفق یها هینظر

چـاپ شـده در  یتعداد مقـاالت تخصصـ یبررس با دیگو یم) ١۴۶−١۴٨، ص٢٠١١( فارباخ
 نیتـر مهمجمله  ازواقع  دردو  نیو تعداد دانشمندان مشغول به کار در هر دوره، که ا یعلم تمجال
 د،یـآ یمـ حساب به مختلف ادوار در گرفتهصورت ِی علم کار یریگاندازه یبرا ممکن اریمع و طرق
 یامـور یعنـی( دانشمندان توسط شدهانجام ِی علم کار زانیم ر،یاخ سال ٣٠٠ در که شود یم معلوم

از ) رهیـو غ ها هیـنظرشکل دادن و آزمـودن  ها، شیآزما یاجرا و یطراح مشاهدات، انجام همچون
معنا کـه در سـه  نیبه ا. ساله برخوردار بوده است ١۵−٢٠ یبا نرخ دوبل شدگ یتصاعدرشد  کی

                                                           
1. Fahrbach 

2. the exponential growth of science 
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 استمعن نیبد نیا 1.است شده خود از قبل برابر دو سال ١۵−٢٠هر  از یکار علم زانیم ر،یقرن اخ
  : که

 در اسـت؛ شـده انجـام ریـاخ سال ١۵−٢٠ در امروز، به تا گرفتهصورت ِی علم کار کل نصِف 
 کـار کـل چهـارم سه و است گرفته صورت آن از قبل یها زمان کل در گرید نصِف  که یحال
 تمام در که یحال در است؛ گرفته صورت ریاخ سال ٣٠−۴٠ در امروز به تا گرفتهانجام یعلم
 کار کل درصد ٩۵ حداقل یعنی ]...[. بود گرفته انجام چهارم کی فقط آن از قبل یها زمان
درصـد  ٨٠ دست کم و شده محقق طرف نیا به ١٩١۵ سال از شده،انجام امروز به تا ِی علم
  .)١۴٨همان، ص( است گرفته صورت بعد به ١٩۵٠ از شده،انجام تاکنون ِی علم کار

 میبخـواه اگـر که دهد یم را مهم درس و امیپ نیا ما به مهم نکات و ها افتهی نیا در تأمل و دّقت
 ایـ افتـادن بـر و رییـتغ تیوضع و میده قرار علم ۀندیآ به راجع قضاوت یبرا یاریمع را علم ۀگذشت
 قابـل صـورت آن در م،یدهـ یتسـر ندهیآ به را گذشته در یعلم موفق یها هینظر ابطال عدم و ثبات
 یتصـاعد نیتـوز  کیـ با بلکه یخط نیتوز  با نه را علم خیتار که بود خواهد نیا ارجح و ترقبول
 خیتار از اندازههم یزمان فواصل یبرا یخط نیتوز در که یحال در کنیم؛ یگذارارزش و یریگاندازه
 یعلمـ کـار زانیم به توجه با یتصاعد نیتوز در شود، یم گرفته نظر در یکسانی ۀانداز و ارزش علم

 صـورت بـازه آن بـا متناسـب یگـذارارزش کیـ یزمـان ۀباز هر در دانشمندان توسط گرفتهصورت
 یزمـان یهـابـازه یبـرا دیـبا کـه میشو یم متوجه یاساس و مهم ۀنکت نیا گرفتن نظر در با. ردیگ یم

 از هـم و تیـکم جهت از هم( رود یم انتظار یعلم کار نیشتریب از یمندبهره سبب به که دتر،یجد
 ای دییتأ در دانشمندان توسط استفاده قابل ِی تجرب شواهد نیتر مهم و نیشتریب یحاو) تیفیک جهت

 دیـگو یمـ فارباخ. میریبگ نظر در) یتصاعد نحو به( شتریب ۀانداز و ارزش باشد، شانیها هینظر رد
  :بود خواهد) ٣ نمودار( ریز نمودار همچون یزیچ علم خیتار یوزن −یزمان محور صورت نیا در

  

 
                                                           

 نیـا در پژوهشـگران یبرخـ توسط گرفته صورت قاتیتحق و شواهد آمار، یسر کی به ادشدهی ۀجینت اثبات یبرا فارباخ. ١
گاه یبرا. دکن یم استناد حوزه  ).١۴۶-١۵٠، ص ٢٠١١فارباخ، ( به دیکن نگاه فارباخ مستندات اتیجزئ از یآ
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 یشتریب ۀانداز و وزن از خود از قبل ِی هادوره به نسبت ریاخ یهادوره شود یم مالحظه که چنان
، ٢٠١١فاربـاخ، ( ابـدی یم بسـط قبـل با سهیمقا در ها دوره نیا در زمان ییگو و شوند یم دارربرخو
  .)١۴٩−١۵٠ص

 کـه اسـت ییها هیـنظر از مملو علم خیتار که دیریبگ نظر در را نانهیبدب یاستقرا فرا ۀمقدم حال
 علـم یتصـاعد رشـد بـه توجـه بـا ایـآ. اند شـده ابطال هابعد اّما ؛بودند شدهرفتهیپذ و موفق یزمان
 بـا« دیـگو یمـ فاربـاخ باشـد؟ یمـبـاال  ۀمقدم بر یشاهد واقعاً  الودن لیست در مندرج یها نمونه
 که هستند ییها هینظر لیست نیا در مندرج یها هینظر تمام که میشو یم متوجه الودن لیست یوارس

 در ها، هیـنظر آن بـه مربوط راتییتغ تمام که معناست نیبد نیا. اندشده ترک قبل سال ١٠٠ از شیب
 اسـت گرفتـه صـورت دانشمندان توسط تاکنون که یعلم کار کل نخستدرصد  ۵ به مربوط مدت
 توسـط شـده ارائـه یهامثال که است روشن صورت نیا در اّما. )١۴٩همان، ص ( »است داده رخ
 نیـا از. دیآینم حساب به) موفق( یعلم یها هینظر کل یواقع ۀندینما وجه چیه به ها ستیرئال یآنت
 ینـیآفر نقـش نانـهیبدب یاستقرا فرا الذکر فوق ۀمقدم یحام عنوان به تواندینم زین مربوط ستیل رو
همـان، ( است الزم یکارائ و استحکام فاقد نانهیبدب یاستقرا فرا که شود یم روشن بیترت نیبد. دکن

  ). ١۵٠ص 
 قابـل طـور بـه کـه موفـق، یها هینظر از ترمناسب و یواقع ۀمجموع نمونه یۀته مورد در فارباخ

 گونـه نیـا اغلـب رییتغ و ابطال دیبا ایآ که ردیگ قرار باره نیا در ما قضاوت یمبنا نانهیبواقع و استناد
همـان، ( است معتقد را، آنها یاساس رییتغ عدم و یبیتقر صدق ای داشت انتظار ندهیآ در را ها هینظر
 بـه تـا گرفتـهصـورت یعلمـ کـار اعظم بخش که ر،یاخ سال ۵٠−٨٠ سراغ به دیبا ما که )١۵١ص

 ها هینظر یبرا ترقیدق و بهتر یتجرب یهاآزمون یاجرا امکان و یعلم یهایبررس اوج ۀنقط و امروز
 حسـاب بـه خیتـار نیا اعظم بخش علم خیتار یتصاعد وزن به توجه با واقع در و شود یم شامل را
 هاسـت، ستیرئال ۀخواست که ،یعلم یها هینظر) نیترموفق یعنی( نیبهتر  یرو بر و میبرو د،یآ یم

 تمـام بـاً یتقر یزمـان ۀبـاز نیا در که میابی یم در بالفاصله میکن نیچن اگر دیگو یم او. مشوی متمرکز
. انـدنکـرده تجربـه را یابطال اساساً  و اندبوده رییتغ بدون و ثابت کامالً  مانیعلم یها هینظر نیبهتر

 جـدول: )١۵٢همـان، ص( سـازد یمـ فراهم ها هینظر گونه نیا از زین یستیل منظور نیا یبرا فارباخ
 واقـع هاروسیو ای هایباکتر عّلت به رداریواگ یهایماریب نکهیا؛ ماده−یانرژ یبقا عناصر؛ یتناوب
 جهـان در کهکشـان اردهـایلیم نکـهیا؛ هاسـت نرون از یاشبکه مغز، نکهیا؛  E= mc2 ؛ شوند یم

 خبندانی اعصار شاهد نیزم گذشته، در نکهیا؛ است ییهوا امواج حاصل صوت، نکهیا؛ دارد وجود
  .امثالهم و؛ است بوده
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. اندبرده سالمت به جان ابطال از یعلم کار اوج در باشد، ینم کم تعدادشان که ها، هینظر نیا
 کنندهمجاب ۀنمون دو ای کی افتنی در یحت ها ستیرئال یآنت« که است یحال در نیا دیافزا یم فارباخ

 اّمـا ؛باشـند شـده رفتـهیپذ یمدت یبرا ریاخ سال ۵٠−٨٠ در که موفق، مشابه طور به یها هینظر از
 بـه ز،یـن مثـال دو ایـ کی افتنی گرچه( بود خواهند مواجه مشّقت با باشند، شده گذاشته کنارها بعد

 تحمـل قابـل توانـد یمـ یراحتـ  بـه اسـت، ییاستقرا استنتاج تاً ینها نجایا در ما موضوع نکهیا خاطر
 چیهـ ریـاخ سال ۵٠−٨٠در که ستین نیا فارباخ منظور البته. )١۵٢، ص ٢٠١١فارباخ، (» )باشد
 در زیـن را ییهاابطال ریاخ یعلم یکارها که ستین انکار قابل که چرا است؛ نداده یرو هینظر رییتغ
) نیتر موفـق یعنـی( نیبهتـر  انیـم در« کـه اسـت نیـا صـرفاً  یو صـودمق بلکـه ؛است داشته یپ

  ).همانجا( »است نشده واقع هینظر رییتغ چیه باً یتقر مانیها هینظر
 نانـه،یبدب یاسـتقرا فرا ۀمقدمنخست،  که ردیگ یم جهینت شیخو مباحث از فارباخ بیترت نیبد

 نیتـوز یتصـاعد نحـو بـه یوقتـ علـم خیتار توسط ما، یها هینظر نیبهتر خصوص در دست کم
 جـهینت نیـا یعنی ؛باشد یم کاذب نانهیبدب یاستقرا فرا لذا و شود ینم واقع تیحما مورد شود یم
 ابطـال( خـورد خواهند شکست یتجرب لحاظ به ندهیآ در ما یکنون یها هینظر نیبهتر از یاریبس که

 لـذا و علـم یتصاعد رشد تیماه به توجهدوم،  ؛باشد ینم) علم خیتار از( اخذ قابل) شد خواهند
 شیافـزا رغمبه مان،یکنون یها هینظر نیبهتر که تیواقع نیا و علم خیتار یتصاعد نیتوز ضرورت

 بخش در و اندنشده مواجه یتجرب ابطال با ق،یدق و ریکث یهایبررس و یعلم کار زانیم دیشد اریبس
 زین ندهیآ در آنها نکهیا بر یمبن نانهیبخوش یاستقرا فرا کی از اندمانده استوار کامالً  علم خیتار اعظم
  .آورد یم عمل به تیحما و دعوت بود خواهند صادق یتجرب جینتا یدارا و پابرجا

 انیـم کـه یاکننـدهنیـیتع و قیعم مهم، تفاوت از فارباخ استدالل و نکات که شود یم مالحظه
 و متفـاوت یریپذ اعتماد از تیحکا نکات نیا. دارد یم بر پرده دارد وجود گذشته علم و یکنون علم
 شدن ترقیدق و دهیچیپ افزون، لیدل به( یکنون علم در) صدق شاخص عنوان به( تیموفق ریگچشم
 بـدون کـه دهـد یم نشان را الودن استدالل بودن وبیمع حال نیع در و کند یم) یعلم یهایبررس
 به که را، یسبک اریبس یخیتار ۀدور علم، خیتار ریاخ یهادوره نیسنگ یعلم وزن و تفاوت به توجه
 را آن حکم و داده قرار اریمع باشد، ینم علم خیتار کل از یواقع ۀنمون نقش یفایا به قادر وجه چیه
  .است داده میتعم علم خیتار کل به
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  نانهیخوشب یاستقرا .۵

 اتیجزئ و یحواش ها،لیتحل اتکا، نقاط با اّما فارباخ یمبنا به کینزد نسبتاً  ییمبنا با 1پارک سونگبه
 کـه میبـدان دیبا زیچ هر از قبل. زدیخ یبر م نانهیبدب یاستقرا هیعل خود، خاص انیب ۀویش و متفاوت
 نانـهیبدب یاسـتقرا« آن طبـق که دهد یم قرار هدف و توجه مورد را ییاستقرا یبند صورت زین پارک
 زیـن یکنون موفق یها هینظر نیبنابرا باشند، یم کاذب کامالً  گذشته موفق یها هینظر که است معتقد
و  یکاف تدق که است معتقد استدالل نیا با مقابله در او. )٧۶، ص٢٠١١( »باشند یم کاذب کامالً 
 اغلب یکه واژگان محور دهد یدر واقع نشان نم الودن ستیآن است که ل انگریب قیدق یهایبررس
 حالـت نیبهتـر در« ستیل نیبلکه ا ؛ستندین دهندهارجاع یامروز منظر از گذشته موفق یها هینظر
همـان، ( »دهنـد ینم ارجاع گذشته موفق یها هینظر از یبرخ یمرکز واژگان که دهد یم نشان خود
 کـه افـتی میدرخـواه میشو وارد منصفانه و نانهیبواقع یاستقرا و نگاه کی با اگر واقع در و )٧٨ص

   .باشند یم دهنده ارجاع یامروز یها هینظر منظر از گذشته موفق یها هینظر یمرکز واژگان اغلب
 کـه هسـتند ییها هینظر الودن ستیل یها هینظر تمام دیگو یم خود موضع بر استدالل در پارک

 یحـال در نیـا. انـدنشده یتلق صادق قرن نیا در آنها از کی چیه و بودند متداول ستمیب قرن از قبل
 ،یتنـاوب جـدول ینظـر واژگـان ۀهمـ شـامل ،ستمیب قرن یها هینظر یاصل ینظر واژگان که است

 منظـر از »DNA« و »چالـه اهیسـ« ،»َبنـگ گیب« ،»نوینوتر« ،»پروتون« ،»الکترون« ،»x ۀاشع«
 دیـافزا یم) دارد الودن مربوط سخن به یچشم ۀگوش که( پارک. دهند یم ارجاع یامروز یها هینظر

 بـه توانـد یمـ شـوند، یمـ گرفته نظر در دهنده ارجاع همچنان که ستم،یب قرن ینظر واژگان ستیل«
 ١٩٩٠ ۀدهـ از شـده منتشر یمقدمات یعلم متن هر که چرا ابد؛ی ادامه د،یشو خسته که وافر، یحّد 
  :که ردیگ یم جهینت او. )٧٩همان، ص( »است ینظر واژگان از مملو

 یامـروز  یها هیـنظر  منظـر از سـتم،یب قـرن موفق یها هینظر  ید یکل واژگان اغلب نیبنابرا 
 ارجـاع سـتمیب قـرن موفـق یها هیـنظر  ید یـکل واژگـان اغلـب اگـر. باشـند یم دهنده ارجاع

 فرضـاً  اگـر یحتـ دهنـد، یمـ ارجاع گذشته یها هینظر  یمحور  واژگان اغلب پس ؛دهند یم
 دهند ینم ارجاع ستمیب قرن از قبل موفق یها هینظر  از کی چیه ید یکل واژگان که میر یبپذ

  . )٧٩، ص٢٠١١پارک، (

 جـزء الجـرم زیـن سـتمیب قـرن یها هیـنظر کـه است استوار نکته نیا بر اصل در پارک استدالل
 و یانسان منابع از یبرخوردار سبب به علم قرن نیا در چون و ندیآ یم حساب به گذشته یها هینظر

                                                           
1. Seungbae Park 
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 شیب مراتب به نهایا تعداد لذا ؛است بوده برخوردار 1یانفجار  و عیسر رشد از شتر،یب ِی کیتکنولوژ
 ریـغ ِی نظر واژگان معدود اگر جهت نیهم به. است ستمیب قرن از قبل به مربوط یها هینظر تعداد از

 هـم گـرد سـتمیب قـرن فـراوان اریبسـ ۀدهندارجاع ِی نظر واژگان با را ستمیب قرن از قبل ۀدهندارجاع
) گذشـته یها هیـنظر کـل ینظـر واژگـان( حاصل ِت یجمع اغلب که کرد میخواه مالحظه م،یآور

  .باشند یم دهنده ارجاع
 کـه شـود یمـ منجـر نادرست ۀجینت نیا به نانهیبدب یاستقرا نکهیا ۀشیر مورد در صورت نیا در

 دیـبا چـه »باشـند یمـ کاذب ای و دهنده ارجاع ریغ هایقبل همچون یکنون موفق یها هینظر اغلب«
نمونـه بـا مغالطـه ینـوع واقـع در نانهیبدب یاستقرا کـه است معتقد مورد نیا در پارک م؟ییبگو

. اسـت 2یتصـادفریغ آمار ۀمغالط ینوع نانهیبدب یاستقرا«: است یرتصادفیغ و رانهیسوگ یبردار 
 شرط حداقل ]...[. کند یم اخذ ستمیب قرن از قبل علم از صرفاً  را خود یها نمونه نیبدب یاستقراگرا

 هم و ١٩٠٠ سال از قبل علوم از هم یتصادف طور به آنها که است نیا طرفانهیب یهانمونه یبرا الزم
 یاسـتقراگرا یهـانمونـه چـون پارک اعتقاد به لذا. )٨٣−٨٢همان، ص( »شوند انتخاب آن از بعد
 سراسـر از نـه و اندشده انتخاب »گذشته« از یکوچک و خاص بخش از فقط) الودن ستیل( نیبدب

 بـه ایـ. دیآ ینم شمار به رجانبدارانهیغ و منصفانه ،یتصادف یریگنمونه کی یو یریگنمونه ،گذشته
نمونـه کیـ سـبب نیا به الودن کاذب اّما موفق یها هینظر از متشکل ستیل« 3یزراهیم یموت ریتعب

 برخـوردار برابـر شـانس از ها نمونـه ۀجرگـ به ورود یبرا ها هینظر ۀهم که است یرتصادفیغ یبردار
 هیـنظر چیهـ و دارنـد حضـور دور ۀگذشـت موفق یها هینظر فقط الودن ستیل در واقع در. اندنبوده
 ییاسـتقرا میتعمـ کیـ در توانـد ینمـ ستیل نیا لذا و ستین حاضر آن در کینزد ۀگذشت از یموفق
 اگـر). ٣٢٢٠ص، ٢٠١٣میزراهی، ( »دکن فایا را نمونه نقش موفق، یها هینظر اعظم بخش به راجع

 در کـه ستم،یب قرن یها هینظر انیم از آنها اغلب شدند، یم انتخاب طرفانهیب و منصفانه هانمونه نیا
 اسـت، داده رخ یعلم دانش در) تیفیک جهت به هم و تیکم جهت از هم( یانفجار رشد کی آن

 نمونـه جمِع  نیا واژگان اغلب یامروز منظر از که دش یم معلوم صورت نیا در و شدند یم انتخاب
 کـاذب کـامالً  را گذشته یها هینظر اغلب که نانه،یبدب یاستقرا برخالف لذا ؛باشند یم دهنده ارجاع

  . باشند یم صادق باً یتقر گذشته یها هینظر اغلب که شد یم نیا جهینت رد،یگ یم نظر در
 دهـد ینمـ نشان نیا از شیب قتیحق در نانهیبدب یاستقرا که شود یم معلوم یوقت پارک اعتقاد به
 ها سـتیرئال صورت نیا در ستند،ین صادق باً یتقر) یحت( گذشته موفق یها هینظر از یبرخ صرفاً  که

                                                           
1. explosive  

2. fallacy of biased statistics 

3. Mizrahi 



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ۶۴

  

 یبـیتقر صـدق به توان یم مجاز نحو به که دهند نشان و بیترت نانهیبخوش یاستقرا کی توانند یم
 کیـ نانـهیبدب یاسـتقرا برابـر در تواننـد یمـ آنها .بود دواریام کامالً  یامروز موفق یها هینظر اغلب
 یتلقـ صـادق باً یتقر همچنان که گذشته، یها هینظر از تعداد همان) حداقل( با نانهیبخوش یاستقرا

 خواهـد یخنثـ را نانـهیبدب یاسـتقرا یروین که ،ییاستقرا نیچن دادن بیترت. دهند بیترت شوند، یم
  : رایز ست؛ین یسخت کار ساخت،

 اشیمرکـز واژگـان کـه هسـت نیجانش متناظر یۀنظر  کی شده،نیجاگز  هینظر  هر یازا به
ــ ارجــاع ــر در مــثالً . دهنــد یم ــۀنظر  براب ــۀنظر  ،یوســیبطلم ی ــر در ،یکیکــوپرن ی ــۀنظر  براب  ی

 بیـترت نیهمـ بـه و یجنبشـ یـۀنظر  ک،یـکالر  یـۀنظر  برابر در ژن،یاکس یۀنظر  ستون،یفلوژ 
 ارجــاع یامــروز  یها هیــنظر  نگــاه از نیجانشــ یها هیــنظر  نیــا ید یــکل واژگــان. دارد وجــود

 کـه چـرا باشند؛ یم گذشته یها هینظر  ن،یجانش یها هینظر  نیا که است روشن. دهند یم
 اگـر مـثالً . انـد بوده رقابـت در شدهنیجاگز  یها هینظر  با ]گذشته در[ ییهادوره در آنها خود
پـارک، ( اسـت نیچنـ زیـن یجنبش یۀنظر  است، گذشته به مربوط یۀنظر  کی کیکالر  یۀنظر 

  .)٧٨، ص٢٠١١

 و دهنـده ارجاع ریغ واقعاً  گذشته یها هینظر اغلب و بود محق نانهیبدب یاستقرا اگر پارک ۀگفت به
 خـود یحتـ مورد نیا در دیگو یم او. بود ینم مقدور نانهیبخوش یاستقرا دادن شکل بودند، کاذب
 در کـه یحـال در او رایـز ؛اسـت داده نشان ینینشعقب یمقدار ریناگز شیخو یادعا در زین الودن
 نگاه از گذشته موفق یها هینظر اغلب که کند یم دفاع نیا از) همگرا سمیرئال بر یرد ۀمقال( ١٩٨١
 اتخـاذ بـا )١٩٨٢( روزنبرگ و نیهارد به خود یانتقاد پاسخ در ١٩٨۴ در ،1دهند ینم ارجاع امروز

 کـامالً  یار یبسـ ۀگذشـت موفـق یها هیـنظر کـه کند یم اظهار شده داده فیتخف اساساً  کردیرو کی
 را جهـان یچگـونگ یقبلـ یها هینظر آن از یاریبس که میباور نیا بر اکنون ما اما«: باشند یم کاذب
 یقبلـ یها هیـنظر از »یاریبسـ« صـرفاً  اگر. )١۵٧، ص١٩٨۴الودن، ( »کنند یم فیتوص بد قاً یعم

 یکنـون موفق یها هینظر که میستین نیا رشیپذ به مجبور ییاستقرا طور به ما ،باشند یم کاذب کامالً 
 نانـهیبخـوش یاسـتقرا دادنشکل امکان که دکر اضافه دیبا رو نیا از. باشند ینم صادق باً یتقر یحت
  . دکن یم نانهیبدب یاستقرا اعتبار عدم و شکست از تیحکا خود

 الودن ستیل در موفق یۀنظر هر یازا به که داد نشان توان یم تنها نه پارک نظر از نکهیا بر مضافاً 
 یاسـتقرا موضوع همان یعنی( باشد یم صادق باً یتقر میمعتقد اکنون ما که هست متناظر یۀنظر کی

 الودن سـتیل در خـود انیـهمتا از ها هینظر نیا که گرفت نظر در زین را نیا دیبا بلکه ،)نانهیبخوش
                                                           

 در کـه میگـو  یمـ جـرأت بـه من«: میا کرده نقل پیشتر ما که کند یم استناد الودن ۀمقول همان به مطلب نیا یبرا پارک. ١
  .)٣۵، ص١٩٨١الودن، (» ...علم  ۀدر گذشت موفق اریبس هینظر  هر یازا
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 ،یناگهـان و دیشد یهایدگرگون به قائل یۀنظر از یاورقه ساختنیزم یۀنظر مثالً . باشند یم ترموفق
 لـذا. اسـت تـرموفق... و ستونیفلوژ یۀنظر از ژنیاکس یۀنظر ک،یکالر یۀنظر از گرما یجنبش یۀنظر
 در تفـاوت انـد،بـوده کـاذب کـامالً  نیشیپ موفق یها هینظر) اغلب( که میرفتیپذ یم فرضاً  اگر یحت
 کـه میریـبگ جـهینت ییاسـتقرا نحـو به که داد ینم اجازه زین دیجد و نیشیپ یها هینظر تیموفق زانیم

  . باشند یم کاذب کامالً  شد خواهد معلوم زین یامروز یها هینظر
  

   ستیرئال یواقع ازین .۶

 توانـد ینقد نم نیباز هم ا میو وارد بدان حیرا صح الودناگر نقد  یمعتقد است که حت 1ِگز هید ویآنتون
اسـت  یا از آموزه تریقو اریبس ،کند یابطال م الودنکه  یاآموزه رایز د؛کن ابطال را ستیرئال موضع
 انیـم یعلمـ سـمیرئال ازِ یـمورد ن ونِد یرا نوِع پ ِگز هیو استدالل د لیمحور تحل. دارد ازین ستیکه رئال
 بـه لزوماً  هینظر کی یسو از موفق ینیبشیپ هرقائل بود که  دیبا ایآ: دهد یو صدق شکل م تیّ موّفق
  است؟ نهفته آن در که است یصدق عّلت
بـر  یمبنـ قـدممت یهـایاستراتژ از چهارم مورد( لوسیس و چریک یدر استراتژ ِگز، هید اعتقاد به

 اشاره مورد مقدمه درکه  ها،تیموفق دیدر تول ها هینظر ۀکاریب یاجزاء موثر از اجزا کیضرورت تفک
سـمت هسـت  نیبه ا یشیظاهرًا گرا باشد، یم هیبق انیم در کردیرو نیتردوارکنندهیام که، )شد واقع
 اّمـا ؛دکن نییتب آن در نهفته صدق موجب به را هینظر کی یصادق از سو ینیبشیو پ تیموفق هرکه 
 ریمسـ نیمطلب و همچنـ نیا یبرا توان یم حال هر به که داشت توجه دیبا که شود یم متذکر ِگز هید

از  رایز ؛قائل شد یاستثنائات باشد، یم موفقصادق همواره در عمل  باً یتقر هینظرهر  نکهیعکس آن، ا
 اّما ؛باشد موفقصادق و لذا  جینتا یادار دیهمواره با صادق هینظر کیاست که  یهیبا آنکه بد یطرف

 نیصادق باشد و در ع باً یتقر  تواند یم هینظر .دهد ینمرا  یاستدالل نیچن ۀاجاز یبیتقر صدق منطق
از . )٣٩۵، ص٢٠٠۶، ِگز هیـد( نـدیدرآ آب از کـاذب اش آزمون شـده جیحال ممکن است تمام نتا

از  یزیگر دیآ یم نظر به لذا کرد؛ استنتاج صادق جینتا توان یم زین کاذب یۀنظرچون از  گر،یطرف د
 کـاذب یها هیـنظرالجرم متعلق به ) صادق یهاینیبشیپ( هاتیموفق ینباشد که برخ تیواقع نیا

 طول درکه  ندکنموافقت  الودنبا  ها ستیرئال دیبه هر حال با ِگز هیرو به اعتقاد د نیا از. خواهند بود
 صـادق بـاً یتقر عنوان اندنتوانسته ینسب تیموفق از یبرخوردار رغمبه که بوده ییها هینظر علم خیتار
فلک فرض که کند یم ادی برجسته ۀنمون عنوان به وسیبطلم نجوم از باره نیا در او. رندیبگ خود به را
 فـایا وسیـبطلم یـۀنظر  تیـموفقدر  یو ضـرور  ینقش اساسـ کیآنکه  بادر آن،  ریتدو یها

                                                           
1. Antonio Diéguez-Lucena  



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ۶۶

  

 نکـهیاّمـا بـه سـبب ا نبـود، تیـموفق نیارتباط با حصول ا یفرض ب کیوجه  چیو به ه کرد یم
 نـدارد هسـتند، ینجوم حرکات عامل واقع در که بالفعل، یهاسمیبا مکان یتناسب چیفرض مزبور ه

  .) ٣٩٧همان، ص( شود گرفته نظر در صادق باً یتقر عنوان به تواند ینم
 یها هیـنظر اسـت ممکن که رندیبپذ که یصورت در یحت ها ستیرئال ِگز هیحال به اعتقاد د نیا با
 یبـرا یمشـکل هـم بـاز هستند، موفق که یکاذب یها هینظر و هستند ناموفق که باشند یصادق باً یتقر
 عنـوان بـه یماننـدقـتیحق ایـ) یبیتقر( صدق از توانند یم همچنان ها ستیرئال .دیآ ینم شیپ آنها

 ۀمقال در( الودناستدالل  چون دیگو یم او. کنند دفاع یعلم یها هینظر تیموفق یبرا نییتب نیبهتر 
اسـتوار  نیـبـر ا ها هینظر یبیو صدق تقر یتجرب تیموفق انیم ینییتب وندیپ کی وجود عدم بر) خود
 یموارد گریو از طرف د اندنبوده موفقکه  بودهصادق  باً یتقر یها هینظراز  یموارد یکه از طرف است

 صـدق کـه اسـت نیا الودن تصور رسد یم نظر به لذا« ستند،یصادق ن باً یتقر که موفق یها هینظراز 
 و باشد موفق صادق باً یتقر یۀنظر هر که دکن نییتب را مزبور تیموفق تواند یم یصورت در فقط یبیتقر
 »باشـد تیـموفق مسـتلزم دیـبا یبیتقر صدق گرید عبارت به. باشد صادق احتماالً  موفق یۀنظر هر

و  یبـیصـدق تقر انیـم ینـییتب ونـدیپ کیـ نکهیا یبرا ِگز هید نظر ازاّما . )٣٩٨، ص٢٠٠۶، ِگز هید(
 یها هیـنظر« و »نـاموفق صادِق  باً یتقر یها هینظر« یبرا که ندارد یضرورت چیهبرقرار باشد  تیموفق

  .نشود افتی یمصداق چیه »موفق کاذِب 
 بهـره هـا لیتمث یبرخـ از) ها ستیرئال یمدعا( شیخو یمدعا و دهیا حیتوض و نییتب در ِگز هید

 از ریـپن وقـت هـر کـه ستین نیچن زین 1وارید زیقرن موِش  معروف مثال در مثالً  دیگو یم او. ردیگ یم
 وقـت هر که ستین نیچن نیهمچن و باشد موش وجود خاطر به لزوماً  امر نیا شود، یم دیناپد خانه
 علـل خـاطر بـه یگاه است ممکن ریپن شدن دیناپد. دشو دیناپد ضرورتاً  ریپن باشد خانه در یموش
 توسـط شـدن غـارت ایـ و هیهمسـا توسـط سـرقت لیقب از ،)خانه در موش حضور از ریغ( یگرید

 حضور خاطر به معموالً ) تیواقع و عمل صحنه در( آن شدن دیناپد حال نیا با اّما. باشد هامورچه
 اسـت نیهمـ آن یبرا نییتب نیبهتر دشو مفقود یخصوص به طیشرا و وقت در ریپن اگر و است موش
  .بود خواهد ترنامحتمل یهاهیفرض ازمندین یگرید نییتب هر و دارد حضور خانه در یموش که

 ارتـش از مجهزتر و تردهیورز که ،A ارتش جنگ کی در که دیریبگ نظر در گرید مثال عنوان به
B ارتش بر باشد، یم B ارتـش یبرتـر همان یروزیپ نیا یبرا نییتب نیبهتر. دکن غلبه A جهـت از 

                                                           
 تـاپ یصـدا شب نصف در بشنود، وارید  زیقرن از خش خش هیشب یرعادیغ یصدا کی یکس اگر فرضاً  مثال، نیا طبق. ١

 خچـالی از رونیبکه ( ریپن یمقدار گذشته شب در که شود متوجه صبح برسد، گوشش به یکوچک یپاها از یناش تاپ
مـوش  کیـخواهد گرفت که  جهیشواهد نت نیدست، آنگاه فرد از ا نیاز ا یگرید  شواهدو  است شده مفقود) بود مانده

 .گرفته است یجا وارید  زیشده و در قرن یو یوارد زندگ



      ۶٧ نانهیبدب یاستقرا به یستیرئال متأخر یها پاسخ

 

 در A ارتـش کـه سـتین معنا نیبد نیا حال نیا با اّما است؛ افزارجنگ و یدگیورز سربازان، تعداد
 یـۀروح ارتـش کیـ ِی روزیپ عّلت است ممکن یگاه چون. دش خواهد پیروز B هیعل هاجنگ تمام

 کـه سـتین انکار قابل با این توصیف. باشد گرید یاتفاق موضوعات ای و هوا و آب یبد آن، سربازان
 همـان ارتـش، کیـ یروزیـپ یبرا نییتب نیبهتر گرید اطالعات گونه هر ابیغ در و موارد اغلب در
  .باشد یم ارتش آن ینظام یبرتر

 تصـادف، و شانس لیقب از یمتفاوت علل به بنا تواند یم یگاه زین یعلم تیموفقمنوال  نیهم بر
 یمقـدار ،)یوسـیبطلم منظومـه مثـل( یمکفـ یتجربـ لحـاظ بـه اّمـا کاذب یها هینظر از استفاده
 سـتیرئال منظور یبرا اّما ؛باشد بوده آنها امثال و یاله تیّ مش موجود، شیپ از انسجام و یهماهنگ

 یماننـدقـتیحق ،یعلمـ یهـا تیموفق عّلت موارد، از یتوجه قابل تعداد در که است یکاف نیهم
صـادق ) بـاً یتقر(باشند کـه  یموفق یها هینظرممکن است  نکهیا رشیپذ. باشد) مربوط یها هینظر(
همچنـان  .باشـند ینمـ صادق) باً یتقر( موفق یها هینظرکه اغلب  ستینا معن نیضرورتًا به ا ،ستدین
مسـدود  یبـرا الودنکـه  یکل کار. صادق باشند باً یتقر موفق یها هینظر اغلبراه باز است که  نیا

 ریـغ ییها هیـنظراز  ییها نمونـه کـردن سـتیل از بعـد کـه اسـت نیا دهد یراه انجام م نیساختن ا
ادامه  دیکه خسته شو وافر یحد به تواند یم ستیل نیا« که دهد یم نانیاّما موفق، اطم دهنده ارجاع

 ]ذکـر[. [...] دهـد قـرار تیـحما مورد را گفته نیا که ستین یاستدالل چیه« حال نیا بااما . »ابدی
 فـراهم یقـو یکـاف حـد بـه لیـدل موفق حال نیع در و دهنده ارجاع ریغ یها هینظر از مثال یتعداد
  . )٣٩٩، ص٢٠٠۶، ِگز هید( »سازد ینم

 باشـد قـرار اگـر آنها نظر از و است متفاوت ها ستیرئال نگاه نوع گرید طرف از دیگو یم ِگز هید
 رسـد یمـ نظـر بـه .بـود خواهد نانهیبخوش جهینت نیا ،شود اخذ علم خیتار از ییاستقرا ۀجینت کی

 و نانـهیبشیپـ تیـموفق بـا) یبـیتقر صـدق و( یقیحق ارجاع یهمراه از تیحکا که یموارد تعداد
 الودن اگـر. شـود ینمـ مالحظـه آنهـا در یهمراهـ نیچنـ که است یموارد از شیب کنند یم یابزار
 و یدانیم و یتجرب ۀجانبهمه و گسترده قیتحق کی انجام با دیبا کند رد را ییادعا نیچن خواست یم
  .است نکرده نیچن هرگز که دکر یم اثبات را آن خالف یخیتار فراوان یهالیتحل با

 هـر پشـت لزومـاً  کـه ندارنـد اعتقـاد نیـا بـه ازین ها ستیرئال که است نیا ِگز هید ۀنکت نیبنابرا
 آنهـا بلکـه. گرنـدیکدی کنـار در همـواره صـدق و تیـموفق و اسـت نهفته یصدق ،خاص تیموفق
 گرفتـه زیـن کـاذب مقـدمات از توانـد یم کاذب جینتا که رندیبپذ ها ستیرئال یآنت اتفاق به توانند یم

 اخـذ به قادر عمل در مکرراً  ما که داشت انتظار توانینم« که است نیا در مهم اریبس ۀنکت اّما. شود
 یمالکـ تواند یم خود ،مهم ۀنکت نیا. )۴٠٠همان، ص( »میباش کاذب یها هینظر از مناسب جینتا
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 یدواریـو ام یرصدقیو غ یاتفاق یهاتیموفقو کنار گذاشتن  یجداساز یبرا) یقطع ریهر چند غ(
 مکـرر یهـا تیموفق و هـایروزیپ. دکن فراهم متنوع و مکرر یها تیموفق یدارا یها هینظربه صدق 

 جملـه از اتفاقـاً  کـه گونـاگون، و متعـدد یهـانهیزم در هم آن ،)یطوالن ۀدور در( یعلم یها هینظر
 نیا که است مسئله نیهم دیمو قتیحق در د،یآ یم شمار به علم یکنون یها هینظر اغلب صیخصا
 نهفتـه آنهـا پشـت در یصـدق واقعـاً  کـه است نیا خاطر  به بلکه گر،ید علل خاطر  به نه هاتیموفق
  : است

 عّلـت کیـ موجـب بـه مواقـع یبرخـ در یعلمـ تیـموفق ]...[ کـه ردیبپـذ تواند یم ستیرئال
 یها نـهیزم در هیـنظر  کیـ مکـرر و مـدتیطـوالن تیموفق گرید یسو  از اّما است؛ یمتفاوت
 تیـکفا از شیبـ یزیچ که − ریخطاپذ یعالمت البته − او یبرا است یعالمت مختلف اریبس

  . )همانجا( است برقرار تیواقع و هینظر  انیم صرف یتجرب

کـه  ستین نیا جز هینظر کی مدتیمکرر و طوالن تیموفق یبرا نییتب نیبهتر ،گرید عبارت به
  .باشد یم صادق باً یتقر هینظرآن 

 شود اعمال) خصوص به یۀنظر کی( تیموفق از فقره هر به یستیرئال نییتب نکهیا یجا به نیبنابرا
 یهـا دوره بـه نسـبت نییتب نیا دیبا د،یآ انیم به) هینظر آن( صدق بر آن داللت عدم از سخن لذا و

 ،یعلمـ تیـموفق کـه شد خواهد معلوم که است صورت نیا در. دشو لحاظ علم خیتار از یطوالن
 ۀهمـ نـه( مـوارد اغلب در حال نیا با کند، ینم صدق بر داللت یالزام و یحتم صورت به هرچند
 یها نهیزم در هم آن مکرر، و داریپا نحو به را خود تیموفق مربوط یۀنظر که است یاگونه به) موارد
 نیـا حصـول در متفرقـه علـل دخالت بر یمبن یگرید اطالعات چیه و دکن یم حفظ متنوع، اریبس

 صـدق اسـناد بـا را تیـموفق نیـا که ستین نیا جز یا چاره رو نیهم از. دیآ ینم دست به تیموفق
 ییمعنـا چـه بـه و چـرا افتیدر توان یم که است صورت نیا در 1.کنیم نییتب هینظر آن به) یبیتقر(

 کامالً  سخن هاست هینظر تیموفق یبرا نییتب نیبهتر یبیتقر صدق نکهیا بر یمبن ها ستیرئال سخن
  .میباش رفتهیپذ را الودن نقض یهامثال صحت اگر یحت است، یحیصح

 اگـر دیـگو یمـ او. بـا اهمیتـی اسـت اریبس ۀنکت مکرر، و یطوالن تیموفق به راجع ِگز هید ۀنکت
 بـود نخواهـد قادر معموالً  هینظر آن باشد، بوده) آن صدق نه و( متفرقه علل خاطر به هینظر تیموفق

                                                           
از  یطـوالن ۀدور  کیـ یکه با بررسـ دیگو  یسخن نم نیصراحت از ا نیبه ا اش مقاله در ِگز هید  خود که دانست دیبا البته. ١

 یها هیـنظر  بـودن صادق باً یتقر  و دهنده ارجاع قتاً یحق خاطر به یعلم یهاتیقعلم معلوم خواهد شد که اغلب موف خیتار 
بیـترت امکـان بـر یمبنـ هاستیرئال اعتقاد بر شتریب را شیخو  استدالل وزن کند یم یسع باره نیا در او. آنهاست مربوط
 چـون حـال هـر بـه امـا. سازد یمتک گرفت، قرار اشاره مورد قبل سطور در که نانه،یبخوش یخیتار  یاستقرا همان دادن

  .مید کر  حیتصر  جهینت نیما به ا د،کن یم تیهدا فوق نوع از یریگجهینت کی به را خواننده یو مباحث
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 بـه تواند یم نکته نیا لذا. ابدی دست دیجد یهاتیموفق به گوناگون یهانهیزم در و یاپیپ صورت به
 بـا یتنگاتنگ وندیپ که خاص تیموفق نوع آن یظاهر اوصاف ییشناسا در مهم نکات از یکی عنوان
 باشـد نیـا توانـد یم هاستیرئال نظر مورد تیموفق یهانشانه از یکی یعنی. دیآ شمار به دارد صدق
 زیـن متفـاوت یهـانهیزم در و گرید طیشرا در دیبا بلکه ؛باشد گذرا و یموقت دینبا یتیموفق نیچن که
  . دکن یهمراه را هینظر

 نکتـه نیـا بـر دیـتأک) نانهیبدب یاستقرا( الودن نقد با مقابله در ِگز هید یاصل راهکار حال هر به
 بـاً یتقر ق،فـمو یۀنظر هر« که کند یم ابطال و یریگهدف را آموزه نیا صرفاً  الودن استدالل که است
 ها سـتیرئال ازیـن مـورد خـود، سـخت و سفت فرم نیچن با واقع، در که یا آموزه .»باشد یم صادق

 یبرخـ در کـه ردیبپـذ و دیـآ کوتاه ادعا نیا از یاندک که دارد یآمادگ کامالً  ستیرئال کی. باشد ینم
 ۀنشـان یگـاه تیموفق لذا و شود یمتفاوت از صدق حادث م یتلبه موجب ع یعلم تیموفقمواقع 
 یهـاتیـموفق اغلـب« که دکن دفاع آموزه نیا از تواند یم حال نیع در او اّما ؛ستین یبیتقر صدق
 ابطـال تـوان وجه چیه به الودن استدالل که یا آموزه .»هستند) یبیتقر( صدق ۀنشان واقع در یعلم
 شکل نیا تواند یم خود، حالت نیبهتر در گرچه، الودن استدالل که گفت دیبا نیبنابرا. ندارد را آن
 ،»اسـت یبیتقر صدق مستلزم موارد تمام در یعلم تیموفق« که دینما نقض را سمیرئال یقو اریبس
 تیـموفق یبـرا نیـیتب نیبهتـر یبیتقر صدق« که ستین نیا دادن شکست به قادر صورت هر در اّما
  .کند یم تیکفا ها ستیرئال یبرا نیهم و »باشد یم علم

  
  )در استقراء بدبینانه(غفلت بزرگ  .7

ی خاصـ ُبعـد به آنهاکه تاکنون بحث شد و هر کدام از  ییهایکاست و بیمعا بر افزون دیآ یم نظر به
 یاسـتقرا بـه کـه یگـرید ریچشـمگ عامـل پرداختند، نانهیبدب یو استقرا الودناستدالل  بیاز معا
دانـش نـدیفرا و یپژوهشـ یها روش تیماه کردن لحاظ از غفلت داده بروز و ظهور مجال نانهیبدب
توجـه  تیـواقع نیـبـه ا کمتـردر اسـتدالل و مباحـث خـود  نیبدب انیگرااستقرا. است بشر یآموز
 ا،یـپو  و یتحـول تیـماه کیـ از ،یتجربـ یهـا پژوهش ژهیو  به ،یبشر  قاتیتحقاند که  داشته

 ییانـد کـه گـو برده شیمعموًال بحث را چنـان پـ آنها 1.است برخوردار تکامل به رو و یاصالح

                                                           
 پاسـخ دیـبا. ندارند قبول تیواقع کی عنوان به را امر نیا یول دارند توجه یزیچ نیچن به آنها که شود گفته است ممکن. ١

مستقًال بر عدم وجود  دیبر آن با افزون بلکهکنند؛ استدالل  ها هیصرفًا بر کاذب بودن نظر  دینبا آنها صورت نیا در که داد
 انـد،آمـده گریکـدیکه همچون سلسله به دنبـال  مختلف اعصار یها هینظر  انیم در کذب زانیم جهت از یتفاوت گونههر 

 یکـینزد  بـر یمبن هاستیرئال یمدعا نانهیبدب یاستقرا که باشند یمدع توانند ینم آنها صورت نیا ریغ در. ندکناستدالل 
 .دهد یم شکست ن،یشیپ یها هینظر  با سهیمقا در را، قتیحق به یامروز یها هینظر  شتریب
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امـر کـامًال  کیـ یو یمعرفت اتیاو و کًال ح یو فکر یانسان، محصوالت علم یشناخت یهاروش
 یهـا تیفعالاسـت کـه  یدرحـال نیـا. اسـت یو نـوآور یاز هر گونه تحول، دگرگون یثابت و عار

 خـود یهاقادرند از خطا) واناتیح یو حت(برخالف جمادات  آنهاسبب که  نیبه ا ها انسان یمعرفت
 نیمـادام کـه چنـ رسـد یمـ نظـر بـه. ردیگ یم خود به یمتفاوت ۀچهر روز هر رند،یگ درس شدت به

 نانهیبدب یو انکار قرار نگرفته باشد استقرا یمورد نف مستقل لیبا دال یآدم یفکر اتیدر ح یخصلت
  . صورت خود امکان رشد و نمو نخواهد داشت چیدر ه

 و هـاکیـتکن ،یقـیتحق یمتـدها در ندیآ یم شیهر چه پ ها اناست که انس تیواقع کی نیا اما
 ها انسان. کنند یم اعمال ینوآور و نظر دیتجد خود... و ها افتیو ره ها کردیرو ،یپژوهش یابزارها

ساکت  یعیموجودات طب ریانسان مثل سا. باشد شانۀگذشت نیع آنها ۀندیکه آ ستندیجمادات ن هیشب
 را عتیطب یتح کند یم تالش او. کند میترس را او ریمس خواهد یم که چنان آن عتیطب که ندینش ینم

  . ببرد شیپ خواهد یم که چنان
 د،یکشـان یم مرگ کام به را انسان گروه گروه و هزار هزاران رداریواگ یهایماریب انواع یزمان اگر
بلکه بـا شـناخت عوامـل  ؛ندکنرا درمان  ها یماریب نیا فقط نه اندگرفته ادی ها همان فرزندان امروزه
 آن اسـت مهـم انیم نیا در آنچه اّما. کنند یریشگیپ آنهابه  یاز ابتال یبسازند تا حت زیواکسن ن آنها
 آنهـا یرونـد معرفتـ. شـوند ینم حاصل انسان یبرا دفعتاً  و باره کی به ییدستاوردها نیچن که است

از  ندهیتا در آ رندیگ یتمام تالش خود را به کار م ها انانس. است حیو رو به تصح یجیروند تدر کی
 آنهـا یاز تعداشـان بکاهنـد و بـه جـا آنهـا حیبا تصـح کنند، یدور شیخو ۀگذشت یتکرار خطاها

  .ندکن نیگزیرا جا یشتریب قیحقا
دانـش جوانـب ۀهمـ در چگونـه کـه ردیـگ یمـ ادیـ یحیو تصح یجیروند تدر کی یانسان ط

خـود  یرا بـرا یمتفـاوت و بهتـر ۀندیآ قیطر نیو بد دکنخود احتراز  گذشته یخطاها از اش یآموز
 او به مشابه یاندهیاسناد آ یبرا یاریانسان را مع یمعرفت ۀگذشت میستیرو، ما مجاز ن نیاز ا. رقم زند

 حسـاب به نانهیبدب یاستقرا و استدالل نوع هر ساختن ناکار یبرا یبزرگ منبع امر نیهم و میده قرار
  .بزند او ۀندیآ به یپل) یمعرفت ابعاددر ( انسان ۀگذشت از خواهد یم که دیآ یم

آن را  قتـاً یو حق میغفلـت نـورز یشناخت بشر یحیو تصح یجیروند تدر نیچن تیاز ماه اگر
انسـان بـا  ۀنـدیکـه آ میامکان را لحاظ کن نیو ا میمد نظر قرار ده ممکن امر کی عنوان به حداقل

نه صـورت  گریکه د دید میاش باشد، آنگاه خواه متفاوت از گذشته تواند یاو م ینظر به ابعاد شناخت
 مجـال) دیـجد یها هیـنظربـه  نیشـیپ یها هینظرکذب  میبه منظور تعم( نانهیبدب یاستقرا ییاستقرا
 توانـد یم) و صدق تیموفق انیم وندیپ بیبه منظور تخر(آن  یاسیو نه صورت ق ابدی یم یریگشکل
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محابـا وضـع  یبـ توان ینم گرید شود توجه صهیخص نیا به اگر. ردیبگ خود به معتبر منطقاً  یصورت
 یطیشـرا نیدر چن رایز ؛داد میتعم دیجد یها هینظربه  ییاستقرارا به نحو  یعلم یها هینظر ۀگذشت

از نـوع  یا بلکـه اتفاقـًا رابطـه ؛نخواهـد بـود ندهیوقوع همان وضع در آ بانیوضع گذشته نه تنها پشت
  .شد خواهد یعکس جار

 نـدهیدر آ آنهـابـر تکـرار  لیـدل تـوان ینمـ را گذشته یخطاها تنها نه اصالح به رو روند کی در 
بـر  شـتریب ،باشـد شتریب هاخطا نیهر چه تعداد اعکس ر قرار داد، بلکه ب) با گذشته ندهیآ یهمسان(
تجسم مطلب و به عنـوان مثـال  یبرا. متفاوت از گذشته خواهد بود ندهیداللت خواهد کرد که آ نیا

 در فرزند. شود یعازم تهران م رازیاز ش لیبه همراه فرزند خردسال خود با اتومب یکه پدر دیکنر تصو
 اگـر. دهـد یم یمنف پاسخ بار هر پدر و انددهیرس تهران به ایآ که پرسد یم خود پدر از قهیدق پنج هر
 تهـران بـه دنینرسـ از تیـحکا کـه هـا،نمونـه همـه نیـا از باشد نیبدب یگرااستقرا کی فرزند نیا
 و باشـد نیبـواقـع او اگـر یولـ ؛دیرسـ نخواهنـد تهران به هرگز که گرفت خواهد جهینت ند،ینما یم

گاه شیخو مسافرت یتقرب و یجیتدر تیماه از نیهمچن مـذکور  یهـانمونـه تعداد هرچه باشد، آ
  . به تهران هستند) دنیرس(شدن  کیمطمئن خواهد شد که در حال نزد شتریباشد، ب شتریب

 یها است کـه، بـرخالف اسـتقرا ییهااستقرا نوع آن از یخاص وجه انگریب واقع در ریاخ مطلب
 ۀنـیدر زم یکـه مطالعـات پتون،یل تریپ. امر متحول و در حال تکامل است کی آنهامتعارف، موضوع 

  :دیگو ینوع استقرائات م نیداشته است، در مورد ا انواع مختلف استقرا
کـه  یبـه نحـو  ؛باشـند یم ایپو قیتحت تحق یها دهیپد که میباور  نیا بر ما یموارد نیچن در

همان  آنها نکهیاز ا تیحما یبرا ستین یخوب لیدل یزمان کیخصلت خاص در  کیداشتن 
گـاه. خواهند داشت زین یگر یخصلت را در زمان د از آنچـه راجـع بـه رشـد و نمـو  یمن بـا آ

 نکـهیا بـر ستندین یخوب لیدل امیزندگ یاپیپ قیدقا از کی هر که دانم یاطالع دارم، م یآدم
گاه ساننیبه هم. ]...[هستم ریناپذزوال من میبگو  یهـا تیفعالاز آنچه راجع بـه  یمن با آ

تـا بـه  آنهـاخواهم کرد کـه آنچـه را کـه  یاستنتاج خوددار  نیاز ا دانم، یفرزندانم م یآموزش
  . )١٨٣، ص٢٠٠٠لیپتون، ( دانست نخواهند زین فردا دانند ینم یزیامروز در مورد چ

با اسـتقرا آنهاو خلط  هااستقرا گونهنیا تیماه ییشناسا عدم که کرد دیخواه قیتصد دیترد یب
همـان، ( داشـته باشـد یرا در پـ یا کننـدهگمـراه یها یریگجهینت چه تواند یم یشمارش یعاد یها
  .)٢٠۴−١٩٧ص

 هیتک با یبعد طیشرا یاصالح ندیفرا کی در که میده قرار خود نیالعنصب را نکته نیا اگر حال
در خصـوص  یو آن را بـه خـوب دشـو یمـ حاصـل گذشـته اصـالح یبرا تالش با و یقبل طیشرا بر
 یها هینظر«کرد که  میمهم غفلت نخواه اریبس ۀنکت نیآن وقت از ا میلحاظ کن زین یعلم یها هینظر



                        ١٣٩۵ پاییز/ ٨٨ش/ ٢٢س/ شناسی علوم انسانی روش   ٧٢

  

 دیـجد یها هینظر. شوند ینم ابداع خود انینیشیپ یهاشکست و هاتیموفق از مستقل یبعد ِی علم
 بـر آنهـا تیـموفق بـه دادن یجـا درصدد و کنند یم اجتناب شانۀشد بیتکذ اسالِف  اشکاالت از
 بـه را سـاده یشمارشـ یاستقرا کی میتوان ینم ما باشد، کاذب زین نیجانش یۀنظر اگر یحت. ندیآ یم

  .)٨٠، ص٢٠٠٧، 1ِبرد( »میریگ کار
 اسـتدالِل  نیچن کی به دست آنگاه م،یکن عمل هانیبدب سبک به و غفلت مهم ۀنکت نیچن از اگر

 در را متر ١٠٠ تاکنون یبشر چیه چون زد که میالکساندر ِبرد، ابلهانه خواه ریتعب به و نامعتبر کامالً 
 ۀزیـانگ نکـهیا از غافـل کـرد؛ نخواهـد نیچن هرگز یبشر چیه پس است دهیندو هیثان ٩٫۵ از کمتر

 کـه سازد یم محتمل شدت به ها،کیتکن بهبود مشوق عنوان به رقبا، گرید به نسبت ها زمان اصالح
ق کینزد یا ندهیآ در امر نیا  یشـناخت بشـر تیبا در نظر گرفتن ماه نیبنابرا). همانجا( گردد محقَّ
مـورد اشـاره قـرار داده اسـت، اتفاقـًا  زیپارک ن که چنانگفت که، هم الودن ستیدر مورد ل توان یم

 .قـتیحق به یکنون یها هینظر شتریاست به نفع تقرِب ب یشاهد الودن ۀشدخارج دور از یها هینظر
 یکنـون یها هیـنظر نکـهیخواهد بود بـر ا یباشد شاهد بهتر تریطوالن مزبور ستیل چه هر« قضا از
  ).٨٣، ص٢٠١١پارک، ( »صادق هستند  باً یتقر

 یبـرا ،یبشـر شـناخت و یآمـوزدانـش نـدیفرا یحیتصـح تیـماه از غفلت عدم صورت در
 صـورت، نیا در رایز ؛شد نخواهد فراهم یچندان مجال منطقاً  زین نانهیبدب یاستقرا یاسیق صورت

 واسـطه نیبـد و بـود خواهنـد بهبـود و اصالح حال در زین یپژوهش و یعلم یها روش فرض به بنا
 خواهـد کاهش به رو ها هینظر به) صدق به متِصل نوع از( تیموفق اسناد و صیتشخ یخطا بیضر

 نـوع انیـم مسـتحکم ۀرابطـ کیـ وجـود کـه دیآ یم نیچن ما نظر به که است ذکر به الزم. گذاشت
 نـوع نیـا مینتـوان نکهیا ولو است، انکارقابل ریغ و یشهود کامالً  یامر صدق و تیموفق از یخاص
  .مکنی زیمتما و فیتوص قاً یدق و عمالً  را تیموفق
 از یاپـاره در عمـالً  اسـت ممکـن دانشـمندان میریبپذ که بود نخواهد نیا از یزیگر رو نیا از
 نیچنـ در حال. ندشو لغزش و خطا دچار ها هینظر به آن ِاسناد و تیموفق نوع نیا صیتشخ در موارد
 نیا ،است نبوده صدق یبرا یاعتماد قابل شاخص گذشته در تیموفق که میریبپذ اگر یحت یطیشرا
 موضـوع به توجه با رایز. دکر یتلق زین دیجد طیشرا در تیموفق یریاعتمادناپذ یامعن به توان ینم را

 دانشـمندان توسط دیجد طیشرا در که یتیقفمو نوع آن که کرد لحاظ زین را نکته نیا دیبا بحث مورد
 یرو حت نیا از. شد یم رتصو پیشتر که باشد ینوع آن از متفاوت تواند یم دشو یم یتلق صدق ۀنشان

و صدق وجود  تیموفق انیم یمحکم وندیواقعًا نشان داده است که پ الودنکه استدالل  میریاگر بپذ
                                                           

1. Bird 
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 یخطـا آنهـادوران گذشته کـه در  یرا برا جهینت نیحداکثر ا یمتذکر شد که استدالل و دیندارد، با
رونـد  یوقتـ یولـ. ده اسـتکـربـاال بـوده اثبـات  ها هینظربه  صدق به متصلاز نوع  تیموفقاسناد 
 یبرخـباشـد کـه، بـرخالف  زیـن تیـموفقآن نوع ) صاتمشخ( ییشناسا شامل تواند یم یاصالح
 علـم شـرفتیپ یوقتـ گـرید عبارت به شوند، یم واقع صدق موجب به قتاً یحق ،یاتفاق یهاتیموفق
خطـا  بیکاهش ضر زیامر ن نید و خود اشوشامل  زیدانشمندان را ن یدر متدولوژ شرفتیپ تواند یم

 چشـم بـا هـا تیموفق تمامی به میستین مجاز منطقاً  گرید ،دشونوع را سبب  نیاز ا تیموفقدر اسناد 
 تـوان یم یآدم شناخت یتکامل تیماه به توجه با یوقت. میکن نگاه همسان نوع کی عنوان به و واحد
 امکـان نیا شرفتیپ اثر در آن از تر مهم بلکه ؛گرفت خواهند ادی جیتدر به دانشمندان که کرد فرض
 یبـرا یا ه دیچیپ یها تیموفق چنان دنبال به ساده یها تیموفق یجا به که شد خواهد فراهم شانیبرا
 در رندیبگ نظر در یبیتقر صدق یامعن به را آنها بتوانند یشتریب نانیاطم با که باشند خود یها هینظر
 اسـت روشـن. دیآ حساب به یقبل نوع از متفاوت) دیبا و( تواند یم دیجد تیموفق نوع صورت نیا

. داشـت نخواهـد یهیتـوج منطقـاً  آنهـا ۀهمـ بـه نسبت داشتن واحد نگاه و رفتار طیشرا نیا در که
کامًال ثابت،  حال هر در یعلم یها هینظر تیموفقاست که نوع  یفرض مبتن نیبر ا الودن استدالل

امکـان فـرض  ،یعلمـ یها نـدیفرا یحیتصـح تیاّما با توجه به ماه .باشد یم شکلو هم کسانی
را  یارابطه همان که کند یم سلب را اجازه نیا یبعد و یقبل یها هینظر تیموفقوقوع تفاوت در نوع 

 برقـرار زیـن دیـجد نـوع یهاتیموفقآن و  انیم ناً یع میاافتهی یقبل نوع یهاتیموفقصدق و  انیکه م
  . میبدان

 دشو فراهم نهیزم و امکان نیا یتکامل و یتحول ندیفرا کی در است ممکن چگونه که باره نیا در
 یدسـتاوردها و هـاشـرفتیپ کـه میکنـ اضـافه دیبا ابدی رییتغ یبعد یها زمان در هاتیموفق نوع که
 قابـل یعلمـ یهاپژوهش یشناختروش ابعاد گرفتن یتکامل یپ در که یکیتکنولوژ ژهیو به و یعلم
 و یحدس یها هینظر که دکن فراهم دانشمندان یبرا را امکان نیا تواند یم خود ۀنوب به دشو یم فرض

 نیبـد و دهنـد قـرار جانبـههمه یهایبررس و ترقیدق و دتریشد یهاآزمون تحت را خود یشنهادیپ
 تـوان یسـادگ بـه کـه( یاتفـاق یهاتیموفق از متفاوت کامالً  که ابندی دست ییهاتیموفق به قیطر

 صدق یامعن به قتاً یحق و بوده) داشت نخواهند را دیجد و متفاوت یها نهیزم و ها طیمح در استمرار
  . باشند یم یبیتقر

 دیـنبا اّمـا ؛کند یم تیکفا الودن استدالل ساختن میعق یبرا فوق نکات بودن فرض قابل گرچه
 شـاهد زیـن عمـل در امروزه و ستندین تصور و فرض حد در صرفاً  واقع در آنها که داشت دور نظر از

 نشـان خود از یامروز یعلم یها هینظر که میهست یمتفاوت فاً یک و کّماً  ِی هاتیموفق حدوث و وقوع
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نسـبت بـه گذشـته در نظـر  تیـموفقدر نوع و سـطح  رییتغ ایجز به معن توان ینم را نیا و دهند یم
 در و مسـتمر االطراف، جامع چنان یامروز یعلم یها هینظر) نیبهتر( تیموفق قتیحق در. گرفت

 یبیتقر صدق خاطر به امر نیا اگر بود خواهد آسامعجزه کامالً  که هستند داریپا گوناگون یهانهیزم
  .باشد نبوده آنها

 نانـهیبدب یاسـتقرا که دیآ یم نظر به منصفانه و روا کامالً  یریگجهینت نیا ،باال مباحث به توجه با
 نیبهتـر ،یبیتقر صدق« که دکن وارد ستیرئال اصل نیا به یاضربه ستین قادر خود شکل چیه در
 نیـا از توانـد یمـ همچنـان ستیرئال .»است یامروز یها هینظر یهاتیموفق) حداقل( یبرا نییتب

 جـامع و سـخت یهـاآزمون از هینظر کی یوقت بود، مذکور ِگزهید بحث در که چنان که، دکن دفاع
 یهـا یروزیپ متنـوع و مختلـف کـامالً  یهـانـهیزم در و مکـرراً  و کند یم عبور سالمت به االطراف
 نخواهـد آن یبـیتقر صـدق جـز یزیچ هایروزیپ نیا یبرا نییتب نیبهتر آورد، یم دست به شگرف

  .بود
    
   یریگ جهینت .٨

 و قـوت از سـمیرئال هیعل نیبدب انیگرااستقرا استدالل و نقد که دارد آن از تیحکا مقاله نیا مباحث
 ها سـتیرئال یسو از که ییهاواکنش از کی هر. ستین برخورد یکاف یاستدالل و یمنطق استحکام

 بودنـد یا ژهیـو مهم نکات ای نکته یحاو ،گرفتند قرار بحث و طرح مورد نانهیبدب یاستقرا مقابل در
 علـم خیتـار بـر هیتک با خواهند یم که ییها کردیرو در یجد یدهایترد جادیا ضمن مجموع در که
 غلبه جهت یعلم سمیرئال یبرا را ییباال اریبس یدواریام و متعدد امکانات کنند، امیق سمیرئال هیعل
 فـراهم) نانـهیبدب یاسـتقرا فـرا( ها سـتیرئالیآنتـ اسـتدالل نیزتـریبرانگ چالش و نیقدرتمندتر بر
  . دکنن یم

 ۀآموختـ علـم، خیتـار یتصـاعد نیتـوز لـزوم بـر فارباخ دیتأک لیقب از ها واکنش نیا از یبرخ
 بـه ویـژه و پارک نانهیبخوش یاستقرا و یرتصادفیغ آمار ۀمغالط س،یلوئ نیدروغ یها مثبت ۀمغالط
 ،)صدق و تیموفق انیم وندیپ مورد در( ها ستیرئال یواقع ازین به او یبخشصراحت و ِگز هید راهکار
 بتوانـد یراحتـ  به ستیرئال یآنت دیآ ینم نظر به که هستند یجد و قیعم برجسته، نکات چنان حامل
 کـه دیـآ یمـ بـر نیچنـ هاواکنش نیا مفاد در دّقت و تأمل از. دارائه کن آنها یبرا یاکنندهقانع پاسخ
 و باشـد ینمـ یکار و موثر چندان ها،ادعا برخالف ،یعلم سمیرئال ۀکریپ بر نانهیبدب یاستقرا ۀضرب

 سـتین برخوردار هاستیرئال یاساس ۀدیا نیا بیتخر یبرا الزم ییتوانا از قتیحق در استدالل نیا
 یبـیتقر صـدق جـز یزیچ یامروز یعلم یها هینظر ۀالعاد فوق یها تیموفق یبرا نییتب نیبهتر که
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  . باشد ینم آنها
 کنار در اگر به طور خاص و مجموع، در هایاستراتژ و راهکارها نیا که گفت توان یم رو نیا از
 یبـرا را یبخشدیام ریمس شوند، مالحظه گریکدی یاحتمال نواقص رافع و هم مکمِل  عنوان به و هم
 .دکنن یم فراهم یعلم سمیرئال ۀکف ینیسنگ و یبرتر
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