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 ى يان هكينگ دربارۀ هستومندهای نظریتجرب گرايى واقع

  *موسى اكرمى

  ** دنژا آزاده آذری

  چكيده 
ناپذيری اسـت كـه بـرای  های مشاهده ی نظری آن دسته از هستومندها منظور از هستومند

يكـى از . شـوند مىمفروض گرفته  ،در يك نظريه ناپذير ی مشاهدتِى توضيحها تبيين پديده

برانگيز بوده و ايـن مقالـه  ها همواره بحث گونه هستومند ينكاتى كه در بررسى اترين ن مهم

 ها توانيم به همۀ اين هستومند مىآيا : ختى آنهاستشنا هستىورزد شأن  مىنيز بر آن تأكيد 

پـذيريم؟ آيـا بايـد همـۀ بباور داشته باشـيم و بـى چـون و چـرا واقعيـت وجـودی آنهـا را 

 كوشيدساختۀ ذهن دانشمندان كنار گذاشت و ی برها ی نظری را به مثابۀ افسانهها هستومند

كه  مىد؟ با توجه به نقش بسيار مهكرريزی  يد و بدون هيچ هستومند نظری پايهجد مىعل

ناپذير بودن آنها باعث  ها قائليم، مشاهده رويداد مىگونه از هستومندها در تبيين عل برای اين

ی متنوع و گاه متضاد دربارۀ اين ها گيری ديدگاه و شكل به وجود آمدن حساسيت بسيار باال

ی ها بنـدی ، با طيـفگرايى واقع-و پاد گرايى واقعدو ديدگاه رويارو را . شده است ها هستومند

اگر هيچ يك از  .دهند مىبندی به عناصر سازای هر ديدگاه، تشكيل  گوناگون در ميزان پای

ای كامـل  خـود بـه گونـهتـرين تجلـى  گرايى در راديكـال واقع-و پاد گرايى واقعدو ديدگاه 

ختى هسـتومندهای نظـری نباشـد، آنگـاه بايـد در شـنا هستىگوی پرسـش از شـأن  پاسخ

يى ها ی واقعى را از افسانهها جوی معيارهايى باشيم تا بتوانيم با كمك آنها هستومندو جست

هدف اين مقاله بررسى مفهوم و جايگـاه . كه تنها ساخته و پرداخته ذهن هستند، جدا كنيم

بارۀ ى به معياری درخور برای داوری درياب ی نظری در علم، و تالش برای دستها تومندهس

كوشـد  مـىمقالـه اين . تجربى يان هكينگ است گرايى واقعواقعيت عينى آنها در چارچوب 

بــا  ،ی نظــری را بررســى كــردهها بــارۀ هســتومندهای مهــم در ی بنيــادين ديــدگاههــا باور

  . كندم بر موضع هكينگ تأكيد سازی جايگاه آنها در عل نروش

تجربى، يان  گرايى واقع، گرايى واقع-، پادگرايى واقعهستومندهای نظری،  :ها كليدواژه

  .هكينگ

                                                            
 .ات تهراندانشيار گروه آموزشى فلسفۀ علم، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيق *

 .آموختۀ فلسفۀ علم، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و تحقيقات تهران دانش **
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  مقدمه

شـود كـه از وجـود متمـايزی در يكـى از  مـىبه هر آن چيـزی اطـالق  )entity( واژۀ هستومند

حتى مجـازی  ... عى، اخالقى، واعم از مادی، ذهنى، فرهنگى، اقتصادی، اجتما(ی وجود ها عرصه

ی مطـرح در هـر بخـش از ها نظر ماست هستومند دآنچه در اين مقاله م. برخوردار است) و مجرد

گری كـه ها، و هر چيز دي ها، انواع انرژی انواع ذرات، انواع امواج، انواع ميدان(دانش فيزيك است 

  . )شود مىای وجود بدان نسبت داده  در هر بخشى از فيزيك گونه

دانيم كه برای تبيين اموری مفروض گرفته  مىهستومندهای نظری را گروهى از هستومندها  

تـاريخ . پذير يافـت های مشاهده توان برای آنها تبيينى درخور بر حسب هستومند مىشوند كه ن مى

م گونه از هستومندها بسيار فراتر از تاريخ علم است، و با تعريفى كه در معنای عـا مطرح شدن اين

گونـه  اسـاطير باسـتانى نيـز در زمـرۀ ايـن تـوان گفـت موجـودات مىشود حتى  مىاز آنها عرضه 

يى هستند كه مفروض ها ی اساطيری نيز هستومندها در واقع شخصيت. گيرند مىقرار  ها هستومند

هايى دربارۀ چگونگى آفـرينش جهـان، چيسـتى و چرايـى برخـى از  شوند تا به پرسش مىگرفته 

هـا در  از شخصيت. گونه پاسخ دهند هايى از اين بيعى و حتى تاريخى و ديگر پرسشرويدادهای ط

و افالك تو در تـوی اخترشناسـِى  )Hesiod( هسيود )Theogony( )تئوگونىِ ( تبارشناسى خدايانِ 

گونه هسـتومندها بـه شـمار  ها در فيزيك نوين ذرات همگى از اين و ريسمان ها يونانى تا كوارك

  .آيند مى

گونـاگون  یهـا در حوزه ها گيری از اين هستومند م نشان داده است كه بايد در بهرهخ علتاري 

شوند كه بسـا  ىغرق م ها ن هستومنديدانشمندان چنان در افسانۀ ا ىگاه. علم كامًال محتاط بود

با . شود ىو حل مشكالت مربوط به هيچ م ها وقت و انديشۀ آنان صرف اثبات وجود اين هستومند

ر درسـت و امـن يشود و هم انديشۀ دانشمندان چنان از مس ىمتوقف م هم علم ها یرو اههيرن بيا

بتوانـد علـم را از بيراهـه  یم فكـريانقالب يا تحول عظـ كيد تنها يشود كه شا ىخارج م ىعلم

تـو در  كمانند افـال یا ینظر های ر هستومنديها خود را درگ اخترشناسى تا قرن د اگريشا. برهاند

ی بسـياری از تأثيرپـذيری ها در تاريخ نمونه. تر بود شده ى شناختهبود، امروزه آسمان بستو نكرده 

 ینظـر های ن هسـتومنديـت ايـچنـان بـر واقع: وجـود دارد ها ايمان و انديشه افراد از اين افسانه

ان برداشته شده يپيش گرفته چه بسا از م درها  مخالف باور بدان ىشده كه هر كس راه یپافشار

  . است
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آغـاز گرديـد كـه  ىشرفت علـم از زمـانيتوان منكر اين واقعيت شد كه پ مىروشن است كه ن

در تبيين رويدادهای طبيعى و تاريخى كنار گذاشـته شـدند و  یا ی و افسانهرياساط یهستومندها

سوی ديگر تجربـه بـه كـار گرفتـه  ى ابزار عقل و رياضيات و ازيتالش شد در حل مسائل از سو

كه  يىای در علم روی داد، تا جا ير و فزايندهگ شرفت چشميی برساخته پها ستومندبا حذف ه. دشو

  .را از گسترۀ علم حذف كرد یناپذير يد هر هستومند مشاهدهدند بايشياند ىبعض

واقـع موجـب  در ینظـر های از هسـتومند ىرفتن برخـيبـر نپـذ یاما از سوی ديگر، پافشار 

ن يكه ا ىپوس مطرح شد تا زمانيلئوك مىۀ اتيتان كه نظراز دوران باس. گرد و توقف علم شد عقب

فشـاری در نفـى اگر پا. يدها طول كش به بخشى ترديدناپذير از علم تبديل شدند، قرن ها هستومند

  .داشتند مى گيرتر از امروزه پيشرفتى بسيار چشم مىچون شي مىنبود، علو ها اين هستومند

همچنـين در . ی نظری را در علم مشخص كنـيمها كوشيم جايگاه هستومند مىدر اين مقاله  

تـوانيم بـا اعتمـاد درخـور از ايـن  مـىتالش برای يافتن پاسخ به اين پرسش هستيم كه چگونه 

ايـم و دسـت بـه دامـان  داشته باشيم كـه بـه بيراهـه نرفتـه گيريم و اطمينانببهره  ها هستومند

  .ايم های دروغين نشده افسانه

ذرات بنيـادين -دهـيم دربرگيرنـدۀ تمـام ريـز مـىنظـری ارائـه  تعريفى كه از هستومندهای 

های نظـری  ای كـه هسـتومند به گونه ،، و مانند آنهاستها ، ميدانها ، ژن...) كوارك، الكترون، و(

ی گونـاگون از علـوم ها ی فرضـِى تبيينـى در زمينـهها ای از هستومند گسترۀ بسيار بسيار گسترده

ای  توان به واقعيت يا افسـانه مىچگونه : ترين پرسش اين است ماما مه. شوند مىمختلف را شامل 

  پى برد؟ ها گونه هستومند بودن اين

-پـاد. پـردازيم مـىان انگـار واقع-ان و پـادانگـار واقعاز ديدگاه  ها ما به بررسى اين هستومند 

ن بـه عنـوان ی گوناگوها دانند كه در نظريه مىی مفيدی ها را افسانه ها ان اين هستومندانگار واقع

ان انگـار واقعمقابـل،  در. كنند مىاز آنها استفاده  ،دهنده به مشاهدات كننده يا نظم نى تبيييابزارها

 طرفداران هر. به جهان واقع ارجاع دارند ،فراتر از ذهن فاعل شناسا بوده ها اين هستومند معتقدند

. دهند مىهايى را ارائه  قيب استداللديدگاه ر يك از اين دو ديدگاه برای اثبات باور خود و در برابر

تـوان بـه  مـىی نظری ها ی گوناگون دربارۀ هستومندها تر و شناخت بيشتر ديدگاه با بررسى دقيق

  .گذشته دوری گزيند های علم كمك كرد تا از اشتباه
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  بارۀ هستومندهای نظریانه درانگار واقع-ديدگاه پاد

نسـبت (گونه موضع نافى وجود هستومندهای عينى  داللت بر هر )antirealism( گرايى واقع-پاد

در . دارد...)  ، گذشـته، آينـده، وهـا يـا كلى ها های ديگر، جهان انگاره ها، ذهن به ذهن همۀ انسان

بـا  ... ، رياضيات، هنر، دين، و)اعم از علم طبيعى و علم اجتماعى(ی گوناگون فلسفه، علم ها حوزه

در فيزيـك  گرايى واقـع-پـادر اين مقاله آنچه مورد نظر ماسـت د. روييم هى روبيها گرايى واقع-پاد

اطـالق  ی گونـاگون فيزيـكهـا حوزه» ناپـذير مشـاهده«های است كه به عدم واقعيت هسـتومند

ناپـذير گونـاگون در  مشـاهده/توان به هستومندهای نظـری مى .)Hacking, 1999: 84( شود مى

تـوان  مـىرا ن ها ناپذير هاين مشاهد. اشاره كرد.. . ها، و يزيك اتمى، فيزيك ذرات، نظريۀ ريسمانف

ه آن هسـتومندها در ى كـيها وجود آنها از طريق نظريه. آشكار ساخت مىبا هيچ يك از حواس آد

خـود تأييـد يـا اثبـات را از طـرق  ها شوند در حالى كه نظريه مىاند تأييد يا اثبات  آنها مطرح شده

ای غيرمستقيم، از طريق تأثيراتى  ست وجود آنها به گونهنيز ممكن ا در شرايطى. يابند مىديگری 

ی متنوعى دارد كه همه كمابيش در ها گونه گرايى واقع-پاد. گردند شوند آشكار مىكه آشكارسازی 

و  گرايى واقـع-بـارۀ رويـارويى پـاده درابرای بحث كوتـ( گيرند مىقرار  گرايى واقعی ها برابر گونه

  .)Okasha, 2002: ch. 4: .نك گرايى واقع

يى ها هسـتومند. ی نظری اعتمـاد داشـتها تاريخ نشان داده است كه نبايد به همۀ هستومند 

. ه علم را به بيراهه كشاندندگر نبودند، بلكه اشتباهاتى بودند ك مانند فلوژيستن و اتر نه تنها تبيين

ايـن هسـتومندها را  انـه دربـارۀانگار واقع-ی پادها گيری ديدگاه های تاريخى شكل گونه سابقه اين

نكه حداقل يا ايای وجود ندارد،  یچ هستومند نظريمدعى است كه ه گرايى واقع-پاد. موجب شدند

ی نظری صرفًا ابزارهايى هستند كه آنها را برای ها هستومند. ميباور به وجود آنها ندار یبرا ىليدل

پـذير تبيـين  هدههای مشـا هسـتومند گيـريم كـه بـا مـىى مفـروض يها حل مشكل تبيين پديده

  .شوند، اما اين امر حاكى از واقعيت و هويت مستقل از ذهن برای آنها نيست مىن

از مدافعان آن اسـت، مخـالف هـر  ىكه باركل] ايدئاليستى[/گرايانه  ديدگاه انگاره ،برای مثال 

وجـود  نجاسـت كـه اويالبتـه نكتـه ا. منكـر وجـود مـاده بـود بـاركلى. است گرايى واقعاز  ىنوع

را مستقل  آنها كرد، اما ىرا انكار نم یماد یاير اشيز و درخت و سايمانند م ىكيزيف های ستومنده

. دانسـت ىبرخوردار از كيفيات اوليه نمـ هايى شده از اتم يا را ساختهاش یو. دانست ىز نمياز ذهن ن

اقعيـت نمود وتجربـه اسـت، ايـن شـناخت بـاز تنها راه شناخت حس و كهفزون بر اينا ،به نظر او
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هسـتند؛ ] هـا انگاره/ ها ايده[/بلكه خود واقعيت است و در نتيجه موجودات همان تصورات  ،نيست

بـازاء چون اتـم و نيـرو ما مىگونه واقعيتى ورای ادراك حسى وجود ندارد و مفاهي در طبيعت هيچ

ر خالصـه توان استدالل كلى باركلى را در سه برنهاد زي مى). 110: 1386هوشيار، (خارجى ندارند 

  :.(Ladyman, 2002: 142-146) كرد

گرايى  انگاره(ی را ماد یاينه اش ،ميكن ىرا تجربه م ]ها انگاره/ ها ايده[/ما تنها تصورات  .1 

  .])ايده آليسم[/

  .)ىمفهوم يىگرا تجربه(ما تجربه است  ]یها انگاره/ یها ايده[/ خاستگاه تمام تصوراتِ  .2 

بـه كـار ] ای انگـاره/ ای ايده[/يچ تصوری ه یتوان برا ىمرا ن »یماد یاياش« عبارت .3 

  . معناست ىبرد، پس اين عبارتى ب

تـوان دربـارۀ  ىارجاع دهـيم، پـس چگونـه مـ ]ها انگاره/ ها ايده[/ز را به تصورات ياما اگر همه چ 

 یايبلكـه تمـام اشـ ،ینظـر های نه تنها هسـتومند ،ىقضاوت كرد؟ بر اساس نظر باركلها  تجربه

  . مستقل از ذهن ما ندارند یند و وجودا از توهمات یا يز مجموعهن ىكيزيف

ايـن ديـدگاه از . ، ديدگاه پوزيتيويستى اسـتها انۀ ديگر دربارۀ هستومندانگار واقع-ديدگاه پاد 

ای كـه  بـه گونـه ،گيـرد مـىشناسى بهـره  ها و مباحث معرفت بندی گزاره در بخش مىسنت هيو

  .(Hacking,  1983: 58-112)ا از اصول اساسى اين ديدگاه دانست ی زير رها توان برنهاد مى

  .ها و آزمون ها نمونه گيری از ی با بهرهريپذ يقيا تحقابطال  د بر روشيتأك .1

  .ش به عنوان تنها منبع كسب معرفتيتأكيد بر مشاهده و آزما .2

  .تيمخالفت با عل .3

  .یرنظ های مخالفت با قائل شدن وجود برای هستومند .4

دانند  ىم ىنيب يشح با توجه به اينكه هدف علم را پيتوض یاد برايقائل نبودن ارزش ز .5 

  .نه تبيين

  .كيزيمخالفت با متاف .6 

بـه چرايـى در چنين ديدگاهى، به دليل مخالفت با عليت و باور به اينكه تبيين نه پاسخى عميق  

كـه ، دن وجود برای هـر هسـتومند نظـریست، قائل شها دهنده به پديده رويدادها بلكه تنها نظم

  .رسد مىارزش يا ناموجه به نظر  بى ،برای مقاصد فوق در نظر گرفته شده باشد
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 semantic( شـناختى گرايى عبـارت اسـت از ابزارگرايـِى داللـت واقـع-گونۀ ديگری از پـاد 

instrumentalism( از نظـر. رديپـذ ىنم ىاللفظ ى را در معنای تحتعلم های هينظر های كه واژه 

ی برا يىو ابزارها ىمنطق یها به جهان ندارند و صرفًا برساخت ىارجاع ینظر های هستومند ،آنها

). (Ladyman, 2002: 154هسـتند  ىی خارجها دارها و فاقد مدلولين پديمند كردن رابطه ب نظام

 )reductive empiricism( گرايـان تحـويلى چـون تجربـه ىانانگار واقع-توان از پاد مىهمچنين 

 ،ا كاذب باشـنديتوانند صادق  ىواقعًا م یی نظرها ن واژهيسخن گفت كه معتقدند جمالت شامل ا

ن يـنباشـند، ا یريپـذ يـلت تقلين خاصياگر ا. تحويل كرد ىاگر بتوان آنها را به جمالت مشاهدت

 یاز بـر مبنـيـدر ايـن جمـالت را نحاضر  ینظر های د هستومنديپس با. ستنديجمالت معنادار ن

گروهـى ديگـر بـه نـام . باشـنددار يـف كـرد تـا معنـاتعر ىو تجـارب حسـ ىمشـاهدت های واژه

، ینظـر های حـذف هسـتومند یبـه جـا )social constructivism( گرايـان اجتمـاعى برسـاخت

چنـد از هر. نـدا قائل ىاللفظ ی تحتمعنا ینظر های ی صدق را تغيير داده برای هستومندها هينظر

از  ىن بار صدق و كـذب نـه ناشـيبار صدق و كذب هستند، اما ا یدارا ها مندنظر آنان اين هستو

های خاص  خود از باور ها ن قرارداديماست كه معموًال ا های از قرارداد ىبلكه ناش ،مطابقت با واقع

 معتقدنـدان انگـار واقع-از پـاد گروهى ديگر .(Ibid.: 155-157) گيرند مىت ئموجود در اجتماع نش

كـاركرد خـوب  ،به اعتقاد آنـان .زی است كه در درازمدت كاركرد خوبى داشه باشندصادق آن چي

سان وجه مشترك تمام  بدين. بخشد نه ذات آنها مىی نظری است كه به آنها واقعيت ها هستومند

   .است ها گونه هستومند انگار رد واقعيت وجودی همۀ اين واقع-گروهای پاد

  نظریو حذف هستومندهای  گرايى واقع-پاد

شـود و علـم بـدون ايـن  مـىی نظـری اسـتفاده ها كه در جای جای علم از هسـتومند يىاز آنجا

-كننده از جهان پيرامون عرضه كند، پـاد واند تصوير و توصيفى نسبتًا قانعت مىهرگز ن ها هستومند

 و قـرار دادن جمـالت ها از نظريـه ها هايى برای حذف اين هسـتومند روش كوشيدندان انگار واقع

از  ،دی وجود دارحذف اصطالحات نظر یبرا ىگوناگون یها راه. به جای آنها ارائه دهند ىمشاهدت

و  )Frank.P. Ramsey( یماننـد روش رمـز هايى ح و روشيصر یريپذ يفتوان به تعر مى جمله

ف يـشـود تـا تعر مـىهايى از ايـن دسـت تـالش  در روش. اشاره كرد )William Craig( كريگ

ی بـه جـا ها هيـمـثًال در نظر. صـورت گيـرد ىبر اساس اصطالحات مشـاهدت یاصطالحات نظر

 ىۀ جنبشـيـدر نظر. پذير اسـتفاده شـود يف مشاهدهاز تعر »اتم«ا ي »مولكول«واژۀ  گيری از بهره
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ع دارنـد، يحركت سـر كه ىذرات: گيرند مىبهره  ىاز چنين تعاريف یاصطالحات نظر یگازها به جا

كنند، و تمـام  ىرند، متناوبًا به هم برخورد ميناپذ روسكوپ هم مشاهدهيكمبا زند كه حتى يقدر ر آن

م، امـا خـود يـا را حذف كرده »ینظر«ف ظاهرًا واژۀ ين تعريدر ا. ل شده استيتشك آنها گازها از

فمان يدادن تعار رغم تغيير ىم حتى علير دارد و ما ناگزيريناپذ ی مشاهدهف اشاره به هستومنديتعر

ن يدر ا. اشاره كرد یتوان به روش جمالت رمز مىهای ديگر  از روش. ميارجاع دهآنها  باز هم به

را  یای بازسازی شود كـه بتـوان اصـطالحات نظـر شود اصول موضوعه به گونه مىروش تالش 

ی و نظـر های كه مبتنى بر هسـتومند ،هييك نظر دستگاه اصول موضوعه ،ىبه عبارت. حذف كرد

آن قرار  یبه جا یديشود و جمالت اصل موضوعى جد ىگذاشته م یبه كنار ،ناپذير است مشاهده

 ،یدر جمـالت رمـز. وجـود نـدارد ای یچ واژۀ نظريد هيجد ىدر جمالت اصل موضوع. گيرند ىم

تنهـا بـه وجـود  ها رين متغيا. اند ير قرار گرفتهآنها چند متغ یاند و به جا يد شدهناپد یواژگان نظر

» الكترون«اگر واژۀ  ،برای مثال. كنند اشاره دارند ىورده مآبرخاص را  ىطيكه شرا ىيهستومندها

ها  هيـپـس قـبًال در نظر. »... وجود دارد هستومندی كـه«: گوييم مىرا داشته باشيم، به جای آن 

خـاطر دور بودنشـان از م كـه بـه يرا داشـت ینظر های ر هستومنديا ساي »الكترون«مانند  یا واژه

ی وه رمـزيم، امـا در شـيدانسـت ىمـ كمشكو ىتيا، آنها را واقعو محسوس م ىشدن جهان مشاهده

وجـود  یگـريخـاص د یا هيچ هستومند نظـري »الكترون«يى خاص مانند ها جهان خارج ما واژه

بايد وجود داشته باشد هستومندی كه «يا  »... هستومندی كه وجود دارد«گوييم  مىندارند و تنها 

 ،ىبه طور كل. به هيچ هستومند خاصى نداريم مىمستقيپس اشارۀ  .»دارای صفات مورد نظر باشد

را از جمله حذف كرده بـه جـای ی نظر های ن دست نام هستومندياز ا يىها ن روش و روشيدر ا

سـت ين به معنای آن نياما ا. دهيم مىداشته باشد قرار  ىمشاهدتهای  را كه تنها واژه یا جمله آن

ش ينمـا ها در جهان خارج آنچـه توسـط آن هسـتومندا يشوند  مىد يناپد ینظر های كه هستومند

 ىۀ اصـليـاين نكته بسيار مهم است كه بتوان نشان داد كه اگـر نظر. اند شوند حذف شده ىداده م

 هـای بـا حـذف واژه(هـم  یجمـالت رمـز دهد، با استفاده از مىجۀ مشاهدتى خاصى را به ما ينت

 ىمشـاهدت یدهندۀ تمام محتوا ی نشانرمزجمالت  ،ىبه عبارت ؛ميريگ ىجه را ميهمان نت) ینظر

كه در باال به بعضى از آنهـا اشـاره  ،ىحذف یها اما در روش). 374: 1378 ،كارناپ(اند  يهنظر كي

ن يـكه بـر ا ىشود و تنها كار علم مىبحث ن ىشده است، درباره چيستى و چگونگى امور مشاهدت

 های دهيـن علّـت پديـيدر تب. اسـت ىامـور مشـاهدت ىنـيب يشبنا گذاشته شود، پـ دتوان مىاساس 

ن ييح و تبيم، مگر آنكه بتوان اين توضيهست ینظر های هستومند یريگكار همجبور به ب ىمشاهدت
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تـوان ادعـا كـرد ايـن  ىداد و در آن صورت است كه م ىمشاهدت ن كامالً يكامل را بر اساس قوان

ت يـاهم. وظيفه خود را انجـام دهـدبندد توانسته  مىی مشاهدتى را به كار ها كه تنها پديده مىعل

بلكـه  ،دسـتگاه فيزيكـى نيسـت یحالت بعد ىنيب يشتنها به پ ینظر كيزيچون ف ىعلوم ىاصل

حالـت  كيـ گرچه روی دادن. است ىاتميرذرات و مخصوصٌا ذرات ز ىان خواص و صفات واقعيب

د آمـدن آن جـوبـه و يـىتر از آن، فهـم چرا ما مهم است، اما مهم یدۀ ويژه برايپد كيا يخاص 

كه باعث به وجود آمدن آن  ،یهستومند ىو صفات علّ  ىستيدن چيده است تا با فهميا پدحالت ي

نه اينكه تنها دوبـاره و دوبـاره  ،ميبايهم دست  یگريد ديجد یم به دستاوردهايده است، بتوانيپد

مـا  یبـرا يىباالار يكننده ارزش بس ىنيب يشپ های هيگرچه نظر. ميد كنييأرا ت ىمشاهدت یا يدهپد

را بر اسـاس  ىمشاهدت های رويداد يىچرا ىم كه به خوبيدار یا شده يقتصد های هيدارند، اما نظر

دارنـد و  یشـتريب یمـا ارزش روشـنگر یرند و به مراتـب بـرايگ ىجه مينت ینظر های هستومند

ق بـوده و وفـها در حذف هستومندهای نظری نهايتـًا كـامًال م توان گفت اين تالش مىبنابراين ن

  .ی نظری را كامًال حذف كنندها اند هستومند توانسته

 استانده گرايى واقع 

انه يك نكتۀ مشترك وجود دارد و آن نپذيرفتن انگار واقع-ی پادها در سراسر طيف گستردۀ ديدگاه

ی ها در هـر كـدام از ديـدگاه. ى مستقل از ذهن اسـتيها ی نظری به عنوان واقعيتىها هستومند

. شـود مىنحوی، و بر پايۀ اصول و مبانى هر ديدگاه، واقعيت هستومندهای نظری رد  ذكرشده به

، مبتنى بر چند اصل، ارائه داد كه نپذيرفتن هر كدام از اصول گرايى واقعتوان شكلى استانده از  مى

  .رو شويم هروب گرايى واقع-آن باعث شود تا با نوعى پاد

ۀ مطابقـت، يـدر نظر. پذيرند مىرا » طابقِت صدقۀ مينظر« كيان به صورت كالسانگار واقع 

ن جهان ارجـاع يدر ا ىتيبه واقع ینظر های وجود دارد و هستومند و مستقل از ذهن ىواقع ىجهان

  :استانده داشت گرايى واقعاز اركان  ىقيدق یبند صورت توان مى ،بر اين اساس. دارند

  ).گردد ىف ميتوص Sنند خاص ما ىوجودشان در قالب علم(وجود دارند  ها هستومند

 .مستقل از ذهن و دانش ماست ها وجود هستومند

 . ناپذيرند يلا تحويناپذير  حذف Sدانش  ىعبارات علم

برخودار باشند، و صدق و كذبشان مستقل از  ىنيتوانند از صدق ع مى Sجمالت در دانش 

 ).»ۀ مطابقِت صدقينظر«همان (ما و مرتبط با جهان خارج است 
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دربـارۀ  یزيـم چييگـو ىمـ ىكـه وقتـ اقابـل فهـم اسـت، بـدين معنـ S نشصدق در دا

ن به معنای آن است كه واژگان موجـود يم، ايدان ىم S موجود در دانش های هستومند

 .خارج ارجاع دارند ن دانش به جهان قابل فهميدر ا

 :كردخاص به نام الكترون مطرح  یخاص در مورد هستومند ىصورته توان ب ىن پنج اصل را ميا

  .الكترون وجود دارد .1

 .وجود الكترون مستقل از ذهن ماست .2

ن ياسـپ ی، داراىر اتمـيـز است واقعاً  یا الكترون ذره«مانند (دربارۀ الكترون  ىجمالت .3

 .ل داديتقل ىحذف كرد يا به جمالت مشاهدت توان ىرا نم) مشخص ىو جرم 

 .كند ىن مييجهان خارج تع ىا كذب جمالت مرتبط با الكترون را چگونگيصدق  .4

مستقل  ىمعرفت ىم و آنها را بخشيمرتبط با الكترون را باور داشته باش های هيد نظريبا .5

 .مياز خود بدان

 :ميچند تعهد دار گرايى واقعبا توجه به آنچه گفته شد در 

 ناپـذير در جهـان خـارج  يا مشـاهده ىمشاهدت های ا هستومندي امور: ىكيزيتعهد متاف

  .دوجود دارن

 خـاص  یاز هستومند ى، وقتىعلم های هيدر نظر]: شناختىامعن[/ ىشناخت تعهد داللت

و م، آن نام به شكلى واقعى بر هسـتومندی در جهـان خـارج داللـت دارد، يبر ىنام م

در ضمن نظريۀ . اللفظى صادق يا كاذب هستند جمالت آن نظريه هم به شكلى تحت

  .صدق مورد قبول ما نيز نظريۀ مطابقت است

 بـًا صـادق يتقر هايى هيـموجود را نظر مىعل های هين نظريبهتر: ىشناخت تعهد معرفت

ت ارجـاع يبه واقع ینظر های ز با هستومنديآم يتموفق ىتوانند به شكل ىم كه ميدان ىم

 .دهند

 گرايى واقـع-و پـاد یخـاص از ابزارانگـار ىم، به نـوعيكنار بگذاركه هر كدام از سه تعهد باال را 

 .(Ladyman, 2002: 158-159)م يرس ىم ها ن هستومنديادربارۀ 

  انه دربارۀ هستومندهای نظریانگار واقعديدگاه 

ما تنها چند نوع از آنهـا را در . شود مىرا شامل  ها ای از ديدگاه گرايى نيز طيف بسيار گسترده واقع 

 ،تعهـد متـافيزيكى هـد بـه سـهمتع ها اين ديدگاه مىتما ،كه گفته شد چنان. كنيم مىمطرح ادامه 
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تر، همگـى  شناختى مذكور در باال هستند؛ به عبارت روشن و معرفت] شناختىامعن[/ ىشناخت داللت

ی ها هـای هسـتومند ای مستقيم يا غيرمستقيم به وجود واقعى و مستقل از ذهـن مـدلول به گونه

 metaphysical( ىكيزيمتـاف گرايى واقـعدر  ،برای مثال. نظری و امكان شناخت آنها باور دارند

realism( كـه حتـى اگـر  ىجهـان؛ ى مستقل از ذهن ماسـتشود كه جهان معمول جهان ىادعا م

 یهسـتومندها ین نوع ديدگاه برايا. ه وجود دارنديا همراه با كيفيات اولينباشد، باز هم اش ىانسان

هـن قائـل مسـتقل از ذ ی، وجودىنشدن های مشاهده ر هستومنديژن و الكترون و سا ، مانندینظر

ای  ما قادريم بـه گونـهكه ادعا دارد direct realism (  (Ibid.: 139)( ميمستق گرايى واقع. است

  .ميكن كای جهان خارج را ادراياش) تنها توسط حواس خود(م و بدون واسطه يمستق

م، يم از جهـا ن خـارج نـداريمستق ىما درك ،)Idealism( ]ايدئاليسم[/گرايى  يدگاه انگارهدر د 

 ىدر واقع متعلق واقعـ. ندا جهان يىكه بازنما شوند ىجاد ميا] تصوراتى[/ى يها كه در ذهن انگارهبل

ای مسـتقل در جهـان خـارج  ى كه به گونـهيها تينه واقع ،ما هستند ىذهن های شناخت ما انگاره

 گرايـى ايـن انگـاره. انـد جىهـای خـار ی ذهنى در پيونـد بـا واقعيـتها وجود دارند، هرچند انگاره

 یوجـود ىخـارج یايد ايـن اسـت كـه اشـيگو ىست و آنچه مين گرايى واقعمخالف ] ايدئاليسم[/

 هـا ن دادهيـشه بر شـناخت ايماست كه هم ىن ذهن و دستگاه شناختياما ا ،مستقل از ذهن دارند

اســت و جنبــۀ  كای دربــارۀ ادرا يــهنظر] ايدئاليســم[/گرايــى  در واقــع، انگــاره. دگــذار ىر مــيثأتــ

ۀ متافيزيكى دربارۀ آنچه واقعًا وجود دارد نيست و فاقد ينظر كيسانه دارد؛ اين ديدگاه شنا شناخت

زيـرا  .از ذهن موافق است خارج های ا و هستومنديپس با وجود اش. شناسانه است ىدگاهى هستيد

خواهيم  ىتنها توهمات ،قت بودهياز حق یريوجود نداشته باشند، ما فاقد تصو ىاى واقعين اشياگر ا

  .(Ibid.: 140-141) اشتد

 ىعلّـ گرايى واقع ىو جهان خارج، نوع] تصورات/ ها ايده[/ ها ى بين انگارهعلّ  ۀبا پذيرش رابط 

)causal realism( كند  ىم قرار دارد و ادعا ميمستق يىگرا يدگاه در برابر واقعن ديا. رديگ ىشكل م

 آنها م ما ازيمستقيرغ كا علّت درين اشيوجود دارند و خود ا ذهن ما ای مستقل از هبه گون ايكه اش

آنهـا را علّـت فراينـد ادراك  م ويباور دار ها به وجود هستومند گرايى واقعن نوع يپس در ا. دهستن

شـده و  كدر یايـن دنيد كـه بـيـآ ىش مين پرسش پيز اينجا نياما ا .(Ibid.: 141-142)م يدان ىم

شده مـا  كدر یايتوان ادعا كرد دن ىو چگونه م ا نه؟يوجود دارد  يىها ات جهان خارج تفاوتيواقع

  ؟ ى استخارج ىواقع یايهمان دن
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 بارۀ هستومندهای نظریانگارانۀ هكينگ در واقعديدگاه 

ۀ تجربى است انانگار واقعانه دربارۀ هستومندهای نظری ديدگاه انگار واقعهای  گاه از انواع ديديكى 

 ، يكى از اعضای برجستۀ مكتب اسـتنفردگهكين. ترين مدافعان آن است كه يان هكينگ از مهم

)Stanford School(  در فلسفۀ علم)است ) همراه با كسانى چون پيتر گاليسن و نانسى كارترايت

 گرايى عگرايانه به واق و در برابر هستومند از موضعى عملكه رويكردی تاريخى به فلسفۀ علم دارد 

نظر بـه تأكيـد زيـاد هكينـگ بـر . گيرد مىقرار  مىگرايى عل قائل است كه در چارچوب عام واقع

يـا  )instrumental realism( »ابـزاری گرايى واقـع«نگـرش او را  مـىگری و عمل عل آزمايش

آشكار است كه ). Resnik, 1994(گويند  مى )experimental realism( »آزمايشى گرايى واقع«

يش آزمـا. گى جهان را توصيف كنـددارد چگون ىه سعينظر. ش استوار استيه و آزمايعلم بر نظر

ما در جهان هم مداخله داريم و هم . جهان تغييری ايجاد كند دارد در ىسع) شناسى به همراه فن(

در بازنمـايى يـك . تأكيد بر بازنمايى است گرايى واقعديدگاه سنتى  در. ميپرداز مىآن  يىبه بازنما

ارائـه دهـيم؛ در نگـاه  ى دقيق از آنتوصيف ،بدون هيچ تغييری در آن موضوعكوشيم  مىموضوع 

با اين نـوع . دارندهای ما به واقعيتى جدای از فاعل شناسا ارجاع  و گزارش ها انه، توصيفانگار واقع

اما اگـر تأكيـد مـا بـه جـای . ردجايى ندا مىشناسى بر ساختار و محتوای نظريۀ عل نگاه تأثير فن

در باور مـا نسـبت  مىشناختى نقش بسيار مه ای فنه نمايى بر مداخله باشد، آنگاه اين دستاوردباز

  . كنند مىی نظری ايفا ها به چيستى و واقعيت هستومند

 در خصـوصتواند ديد مـا را  مىو مداخله اهميت دارد و  ها كاری سوژه دست ،در نگاه هكينگ

ی شرح در روند مداخله، ما نيز برا. ی نظری شكل دهدها ای بودن يا واقعى بودن هستومند افسانه

كنيم؛ توصيف ما در واقع نتيجـۀ مداخلـۀ مـا در آن  مىچيستى يك موضوع در آن تغييراتى ايجاد 

ی علّـى آن ها صفت گيری از در موضوعى مداخله كرد و با بهره توانايى اينكه بتوان. موضوع است

ی ها نهی قابل اعتمادی ساخت و يا نه، وجه تمايز بين خدايان اساطيری، افساها هستومند دستگاه

برای توضـيح و  ها در نظريه تا جايى كه يك هستومند تنها. ی واقعى استها ساختگى و هستومند

توان درباره واقعيت آن نظر داد و فرض آن  مىی قابل مشاهده فرض گرفته شود، نها توجيه پديده

ر هـكـه كنـيم و ايـن قـدرت را  مىخدای باران را فرض . است ها مانند فرض خدايان در اسطوره

گيـريم تـا  مىيـا اتـر را مفـروض  دهيم؛ مـىتواند بـاران ببارانـد بـه او نسـبت  مىزمانى بخواهد 

امـا هرگـز . تواننـد در خـأل هـم اتفـاق بيفتنـد مـىيى باشد كه باور نـداريم ها يندآكنندۀ فر توجيه
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ن چـون خـدای بـارايا خـدايانى  ،های علّى هستومندی چون اتر يا فلوژستن ايم از قدرت نتوانسته

  . ايم استفاده كنيم ای چون الكترون استفاده كرده همچنان كه از ذره

يى ها ی نظری و شناسايى جنبـهها شناختى از هستومند های فن گيری بهره ،در ديدگاه هكينگ

معـين  ها ناشناخته از جهان به كمك آنهاست كه مرز باور ما را نسبت بـه واقعيـت ايـن هسـتوند

كند كـه  مىروست كه هكينگ به مداخله بسيار بيشتر از بازنمايى توجه دارد و ادعا  از اين. كند مى

شـود  ىتر م يفضع گرايى واقع-م گرايش پاديده ىبه مداخله سوق م يىحوزۀ علم را از بازنما ىوقت

هـای قابـل اعتمـاد بـر  برای ساخت ماشين ها توان از خواص علّى هستومند مىو اين نكته را كه 

 ها ی علّى استفاده كرد شاهدی خـوب در فـرض و توضـيح وجـود ايـن هسـتومندها دمبنای پيون

گـر يهسـتومند، د كيـحكم كردن دربارۀ وجود يا عـدم  یبرا. (Hacking, 1983: 170)داند  مى

. گيری از آن اسـت يى بهرهتنها عمل و توانا كبلكه مال ،ستيچگونه فكر كردن دربارۀ آن مهم ن

در تفنـگ الكترونـى در بـاال يـا پـايين بـردن بـار  سپری كردن الكترونتوان از ا مى ،برای مثال

توان آن را شاهدی بر وجود الكترون به عنوان هستومندی واقعى و در  مىها ياد كرد كه  پوزيترون

را  اهـای خنثـ توانيم بوزون مىدر جايى ديگر چون ن .(ibid.: 23)دانست  ناپذير عين حال مشاهده

  . (ibid.: 272) ها دارند توانيم بگوييم جايگاهى واقعى مانند الكترون ىمكاری كنيم، پس ن دست

از  ىبعضـ. دانـد ىمـ گرايى واقـع یبـرا ىرا شـاهد محكمـ ىتجربـ كيزينگ فيكه ،بنابراين

ا يـد يرا تول یديجد های دهيتا پد شوند ىم یكار شوند اما بارها دست ىده نميهستومندها با آنكه د

گر ابزارند، اما نـه ابـزار فكـر يد ینظر های ن هستومنديا. دخالت كنندعت يگر طبيد های در جنبه

يى كـه در ايـن ها از صـدق هسـتومند ها در ديدگاه هكينگ، صدق نظريه. بلكه ابزار عمل هستند

ای كه برای تأكيـد  انگارانه واقعهای  هكينگ با ديدگاه. شود مىشوند، تفكيك  مىتعريف  ها نظريه

ی ها نـد و واقعيـت هسـتومندا لئازنمايى دقيق جهان ارزش بسيار زيـادی قابر بازنمايى و ادعای ب

كـه (بر اساس ديدگاه هكينـگ . دانند مخالف است مى ها نمايى اين نظريه نظری را مبتنى بر واقع

ماننـد ( ینظـر یدربـارۀ هسـتومندها ىۀ صـادقيـچ نظريه) موافق با نظر نانسى كارترايت است

بايد قوانين كلى و بنيادين را رهـا  ،به نظر او. ميندار) ها ها و الكترون مولكول و ساختار درونى اتم

 ,Macarthur(شـده را بـه كـار بـرد  توان قوانين اصـالح مىی محدودی ها كرد، و تنها در دامنه

 فهـم یبـرا ىذهنـ يىآنهـا ابزارهـا. انـد ىبيتقر هايى ، تنها انگارهها هيها و نظرالگو). 233 :2006

را  ىن امـور واقعـيداند، زيرا قـوان ىت نميواقع یبرا ىفيرا توص ها هيهكينگ نظر .هستند ها دهيپد

و اصـالح  كاگر بخواهيم صـادق باشـند، مجبـور بـه حـ ،كه گفته شد و چنان كنند، ىف نميتوص
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ده كنيم، آن الگوها بسيار تری استفا ای توصيف از الگوهای هر چه واقعىاگر بخواهيم بر. ميشو مى

 .(Ibid.: 232)م از دست بدهند يرا كه ما از آنها توقع دار ىگر قدرتيوند و شايد دش مىتر  پيچيده

ای بـر .چارچوب نظريۀ معنايى است كه هيالری پاتنم ارائه كرده است وامدارينگ كاين ديدگاه ه

  .تر شدن نظريۀ هكينگ بايد به بيان مجمل نظريۀ پاتنم بپردازيم روشن

ّ « هكينگ و  نمی پات»ى معنانظريۀ عل

دارند  كنندۀ ارجاع به هر آن چيزی هستند كه به صورت علّى با آن پيوند ها بيان اسم ،از نظر پاتنم

(Tanesini, 2007: 21). نامه از آنهـا  رد كه در واژهگي مىبهره  يىها معنا از روشۀ ارائ یوی برا

ی ابتـدا تلفـظ، ا يـف چنـين كلمـهدر تعر. كلمه است كينامه درايه  واژه كيدر . شود ىاستفاده م

در  ،پـاتنم از نظـر. شود ى، و پس از آن اطالعات مربوط به مرجع كلمه ارائه مىشناس يشهسپس ر

  :(Hacking, 1983: 80 – 93)كلمه چهار بخش وجود دارد  كي معنای

از شود كه كلمـه جـزء كـدام گـروه  ىن بخش بحث ميدر ا: )syntatic( یبخش نحو .1

  .  ...و  فعل اسم،: استهای دستور زبانى  گروه

 ی، بـراشـود ىمبررسـى ن بخش طبقۀ مدلول كلمـه يدر ا: )semantic( يىبخش معنا .2

 . ...و  واناتيعات، حيما: مثال

 .مرتبط با كلمه است های ن بخش شامل قرارداديا: )stereotype( شهيبخش كل .3

كلمه بـه آنهـا  كياست كه  يىزهاين بخش شامل مجموعۀ چيا :)referent( قيمصاد .4

 .دارد ارجاع

هـای زيـر  بـا مطالـب مناسـب در بخـش» آب«برای تعريـف هسـتومندی ماننـد  ،بر اين اساس

 مـايعى«، در بخش كليشه »طبقۀ مايعات«بخش معنايى  ، در»اسم«در بخش نحوی : روييم هروب

خره در بخـش مصـاديق آن ، و بـاأل»... ، باعث رفع تشـنگى وH2O مىرنگ و بو، با ساختار ات بى

 ینظريـۀ معنـا ن بخش دريتر مهم ،نگيد هكياز د. نام برد...  ، درياها وها ب رودخانهتوان از آ مى

شـه مجموعـۀ يكل. درون يـك علـم قـرار دارد ها هيـگاه نظريشه است كه در جايپاتنم، بخش كل

شـه يكل یهـا از بخـش ىبعض. ندا د نادرست با كلمه در ارتباطيا شاهايى است كه درست ي قرارداد

باعث رفع تشـنگى  ها آب دريا ،در نمونۀ فوق ،ر كامل اشتباه باشند؛ برای مثالممكن است به طو

 ىممكـن اسـت بعضـ .آن اشـتباه اسـت یهـا د نشان داده شود كه تمام قسـمتيا شاشود، ي مىن

رات، مصـاديق آن ييـن تغيـم؛ امـا پـس از تمـام ايا از آن كم كنـيشه اضافه يحات را به كليتوض
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شـه بـا يسـتند، و هميو ثابـت ن ىكلمه ماندن كي یشه پاتنم برايكل گوناگونی ها بخش. ندا ثابت

 ء ىا شـيـگردند، اما نـوع مـاده  ىشه را باعث مير كلييدربارۀ هستومند، تغ یديافتن اطالعات جدي

ندی مر كند، اما هستوييتغ یه دربارۀ هستومندينظر كيشه يا يكل كيهر قدر هم . كند ىر نمييتغ

: پرسـد ىپاتنم در پاسـخ بـه ون فراسـن كـه مـ. همچنان ثابت استشود  مىكه دربارۀ آن بحث 

» انـد؟ يـدها لورنتس هر كدام چه ديكند؟ رادرفورد، بور  ىكان دربارۀ كدام الكترون صحبت ميمل«

بـه نـام الكتـرون  يـز دربـارۀ هسـتومندین نيريكان بار الكترون را اندازه گرفت و سايد مليگو ىم

دربـارۀ  ىگونـاگون های شـهيگونـاگون و كل های هيـآنان از نظرد هر يك از يشا. كنند ىصحبت م

دربـارۀ آن  ىهستومند ثابت است، كه همگـيك  آنها الكترون استفاده كرده باشند، اما مرجع همۀ

  .)Ibid.: 80( كنند ىصحبت م

ای دربارۀ يك هسـتومند تغييـر كنـد بـاز هـم  چقدر هم كه نظريه پاتنم، هر ۀبر مبنای نظري 

در واقع معنای يك كلمه توسط مصـاديقش تعـين . شود مىن هستومند خاص صحبت دربارۀ هما

اثبـات وجـود يـك  ،بنـابراين. (Miller, 1997: 290)بـاره آن هايى در نه توسـط نظريـه ،يابد مى

پـس بـرای اثبـات . يى دربـارۀ آن هسـتومند خـاص جداسـتها اثبات درستى نظريه ازهستومند، 

در . جز اثبات درستى مبنای نظری هستومندها داشـته ب روشى ی نظری بايدها واقعيت هستومند

 ها هسـتومند گرايى واقـعكه  ،را ى معنا، ديدگاه خودشاين نظريۀ علّ  اينجاست كه هكينگ به مدد

بـر ايـن . كند مىريزی  پايه ،اند ها را در خود جای داده يى است كه آن هستومندها مستقل از نظريه

. كنند جـدا كـرد مىيى كه آنها را توصيف ها را از نظريه ها هستومند توان و بايد واقعيت مىاساس 

فگرش باشـد، نـاگزير مـا را بـه ی توصـيها صدق نظريه اگر بر مبنای ،اثبات وجود يك هستومند

گوييم و  مىزيرا با هر تغيير كوچكى ديگر درباره همان هستومند سخن ن .كشاند مىناپذيری  قياس

پس برای گريز از اين مهلكه بايـد واقعيـت . شويم مىدی از هستومند وارد دنيای ناشناخته و جدي

  .را از نظريه جدا كرد ها هستومند

 توان برای هستومندی نظری واقعيت قائل شد؟ مىچگونه 

 ىآن اسـت كـه تـا كنـون كسـ اخنثـ یها ن الكترون و بوزونيتفاوت عمده ب ،كه گفته شد چنان 

اما در واقـع چـه . ندا مطرح ها هيۀ نظريآنها تنها در سا: كند یكار را دست اخنث یها نتوانسته بوزون

دا يـپ ىواقعـ ىتيرها شده و موقع یصرفًا نظر ىتياز موقع یكه هستومند توان ادعا كرد ىم ىزمان

بود كه با  ىتيموفق ینظر های ر هستومنديل وجود الكترون و ساين دليبهتر یروزگار كرده است؟
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را بـا  یمثًال لورنتس اثر فاراد. آمد ىبه دست م ها دهيح پدين و توضييدر تب ها ن هستومنديفرض ا

ن يـت ايـح، باورمـان را دربـارۀ واقعيدر توضـ يىن توانـايـشـرح داد، و ا ىۀ اتمـيـتوسل به نظر

ماننـد الكتـرون را بـه سـبب  ینظر های وجود هستومند یاريبس. كرد مىتر  مستحكم ها هستومند

 یا يـا افسـانه ىاما جدال بر سر واقع. رفتنديها پذ از پرسش ىعيوس گويى به دامنۀ توانايى در پاسخ

  .ادامه داشت ها ن هستومنديبودن ا

تنهـا در عرصـۀ نظريـه ظهـور پيـدا  ها با توجه به اينكه اين دسته از هسـتومند )Bain( نيب 

عـت يدر طب هـا هسـتند كـه سـاختيردر ز ىاتيشامل فرضها  هياز نظر ىكردند معتقد بود بعض مى

 ىبـاق یاند و همواره نظر اينك نظری هم آنها. اند گونه يى افسانهندارند و تنها بازنما ىخاص یمعنا

سـدۀ  یدگاه بـرايـن ديـا. ميقت جهان استفاده كنيان حقيب یبرا آنها م ازيتوان ىمانند، و ما نم ىم

بـاالتر  ىنـيب شين و پـييقدرت تب ینظر های ل وجود هستومنديبود، زيرا تنها دلپذيرفتنى پيشين 

ی ها كننـده روزه هستومندهای نظری تنها تبييناّما ام. بود ها ن هستومنديبا فرض وجود ا ها هينظر

سـازی ها ابزار امروزه ما بر اساس وجود اين دسـته از هسـتومند. فرضى دنيای ناشناختۀ ما نيستند

ل و ير سـاخت وسـاآنهـا دى صـفات عًلـ گيـری از آنها را بهره تيل واقعين دليتر كنيم و مهم مى

 كيـت يـپـس واقع .رسـانند ىجه و اثر مطلوب ميدانيم كه ما را به نت مىقابل اعتمادی  یابزارها

كننـد؛  ىن مـيـيموفـق آن تع های یريگ يا اندازه هينظر كيت ياساس موفق هستومند را نه تنها بر

اعتراف كـرد كـه د يبا. دهد ىت آن را نشان ميشناسى است كه واقع ت اين فنشايد بتوان گفبلكه 

 يىوجود دارد و امكان دارد در بازنمـا ها »چاله ياهس«چون  هايى ت هستومنديدر واقع ىشه شكيهم

ها نباشـد،  چالـه ياهبه وجود سـ ىم كه لزوميابير ديگری از جهان دست يگری از جهان، به تفسيد

ز يـوتن نيـر ناتـ. ار كنـار گذاشـته شـديقات بسيوقت و تحق پس از هدر دادن طوری كه اتر همان

مـان يمبهم و رازآلود بود كـه پـذيرفتن و كنـار نهـادن آن برا یهمچون قانون گرانش، هستومند

ط اتـر مطـرح سـاخت و يس را در شرايالكترو مغناط یها ماكسول موج. داشت ىفراوان یها درس

ان يـت بـه عنـون هسـتومند در نهايـاما ا. د كردييآن را تأ يىويراد یها ق وجود موجيهرتز از طر

انـد كـه در  ى وجـود داشـتهای با عمر طوالن ینظر های هستومند .اشتباه كنار نهاده شد یا افسانه

امـا اگـر بتـوان در . شـود ىاد مـيـ خ علم از آنهـايز در تاريانگ اشتباه شگفت كيت به عنوان ينها

 رد،همچنان كه هكينگ ادعا دا توان ىآن استفاده كرد، م ىو از صفات علّ  یكار دست یهستومند

  .آن را باور داشتى وجود واقع
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مليكان حتى زمـانى  :كند ىهستومند نم آن هستومند ما را وادار به باور كيش در مورد يآزما 

ی و كـار اما تنها دسـت. كه مقدار بار الكترون را اندازه گرفت هم به واقعيت وجود آن شك داشت

 انـه دربـارۀ آنانگار واقعذ موضـعى ى يك هستومند است كه ما را به اتخاصفات علّ  گيری از بهره

گيری  تن يك هستومند عبارت است از بهره، علّت واقعيت داشگرايى واقعدر اين نوع . كند ىوادار م

ی علّى آن، و تغييری كـه در ها قدرت گيری از ی، مداخله در آن هستومند با بهرهاز آن در ابزارساز

بـه ايـن پرسـش  انه در واقع پاسـخىانگار قعوااين ديدگاه . شود مىی ديگر جهان موجب ها جنبه

  كند؟ مىتر  مستحكم ها شناسى تا چه حد باور ما را به واقعيت داشتن اين هستومند است كه فن

انه دارد اين است كـه انگار واقعی ها در واقع مزيتى كه ديدگاه هكينگ نسبت به ساير ديدگاه 

گيری از  هستومندها پيدا كنيم و با بهره ىصفات علّ  در اين ديدگاه هر چه شناخت بيشتری درباره

يـن اشناختى بيشـتری دسـت يـابيم، بـاور مـا نسـبت بـه وجـود  های فن اين صفات به پيشرفت

  .شود مىبيشتر  ها هستومند

 نقد و ارزيابى نظريۀ هكينگ 

رغم  اما به. ى وارد شده استيهای ديگر ايرادها و انتقادها به ديدگاه هكينگ نيز مانند بسا ديدگاه 

های  گوی اين پرسش باشد كه دسـتاورد خوبى پاسخه تواند ب مىاين ايرادها و انتقادها، اين ديدگاه 

تـر و تأييـد  های نظـری روشـن توانند باور ما را نسبت به هستومند مىمان تا كجا و چگونه  عملى

   :كنيم مىبيان  به اختصارادامه در است گاه هكينگ وارد ديد يى را كه بهها بعضى از انتقاد. كنند

تـوانيم آنهـا را  مـىيابنـد كـه  مـىشود اشيا در نگاه هكينگ زمانى واقعيـت  مىادعا  .الف

  كاری صورت نگرفته است واقعى نيستند؛  كاری كنيم و تا زمانى كه اين دست دست

گفته شده است هكينگ با تأكيد بيش از اندازه بر مداخلـه، از بازنمـايى غافـل مانـده  .ب

آن است كه بازنمايى را در سايه مداخله و مداخلـه را در سـايه بازنمـايى درست . است

  .(Resnik, 1998: 1174-1175)  بررسى كنيم

را مـورد بـه  ها توان هسـتومند مىتنها  گرايى واقعانتقاد ديگر آن است كه در اين نوع  .پ

ی واقعـى از ها مورد بررسـى كـرد و هـيچ قـانون كلـى بـرای جـدا كـردن هسـتومند

هـا و  دانشـمندان در آزمايش پـذيرد كـه مىهكينگ ن .ای نداريم های افسانه ومندهست

ی سـطح ها ريـهظتواننـد از ن مىاّما  ،دامنه استفاده كنندتحقيقات خود از قوانين كلى پر

يشان بهره گيرند، اما مشكل اينجاست كـه مـرزی دقيـق قـوانين ها پايين در آزمايش

  . (Ibid.: 1182)كند  مىص نسطح باال و سطح پايين را جدا و مشخ
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از اصـطالحات در نظريـۀ او بـه اين نقد نيز بر هكينگ وارد شده اسـت كـه بعضـى  .ت

را در نظريـۀ  »كـاربرد«كلمۀ  دادلى شيپر ،اند؛ برای مثال ای دقيق مشخص نشده گونه

چون اخترفيزيك مبهم است و استفاده معمـول  مىداند، زيرا در علو مىهكينگ مبهم 

امـا بايـد . (Ibid.: 1176)كشـاند  مىدر اين حوزه  گرايى واقع-را به پاد  مه مااز اين كل

گويد، با ايـن همـه  مىچيزی ن »كاربرد«گفت هرچند خود هكينگ درباره تفسير كلمۀ 

در اخترفيزيـك باشـد؛ بـرای  گرايى واقـعتوان آن را چنان تفسير كرد كه متضمن  مى

كــاری، كنتــرل، اســتفاده و  چــون دســت ىيواجــد معناهــا» كــاربرد«اگــر واژۀ  ،مثـال

هـای گرانشـى را  كـه ابزار ،يى چون اخترفيزيك نيـزها برداری نيز باشد، در حوزه بهره

رغـم اينكـه بـر روی اجـرام آسـمانى  برند، علـى مىبه كار ها  گيری فاصله برای اندازه

مچنـين هـای اخترفيزيكـى، و ه گيری توان برای اندازه مىشود اّما  مىآزمايشى انجام ن

  .(.Ibid) ی اخترفيزيكى شأنى از واقعيت قائل شدها و نظريه ها هستومند

امـا نـامعقول ، شود كه موضع مابعدالطبيعى هكينگ گرچـه سـازگار مىهمچنين ادعا  .ث

ی نظـری ها تواند نسبت بـه هسـتومند مىهر كسى  ،زيرا مطابق نظريۀ هكينگ .است

 انگـار واقع-در آن جای دارند پـاد ها تومنديى كه آن هسها و نسبت به نظريه انگار واقع

يى كـه آن ها زيـرا در ايـن صـورت نظريـه .باشد، اما چنـين نگرشـى نـامعقول اسـت

. (Ibid.: 1183)كنند حاكى از واقعيت نيستند يا واقعيت ندارند  مىرا توجيه  ها هستومند

 ،كننـد مـىی نظری را توجيه ها نيستند كه وجود هستومند ها توان گفت اين نظريه مى

. گر واقعيت آنهاسـت ها است كه توجيه بلكه كشف و كاربرد صفات علّى اين هستومند

  .گيری نامعقول است اين موضعتوان گفت  مىن ،بنابراين

بـارۀ هسـتومندهای نظـری گرايى ابزاری يا آزمايشى هكينـگ در واقعگروهى در نقد  .ج

ی او هـا كـه گـويى بـا معيار ای بـه گونـه ،داننـد مىفيزيك آن را بسيار محدودكننده 

 ,Shapere(شـوند  مـىكاری ناديـده گرفتـه  پذير غيرقابل دست های مشاهده ندمهستو

1993 .( 

ی كه چه ا به گونه ،دانند مىگير  را بيش از اندازه آسان گرايى واقعگروهى اين  ،در برابر .چ

دًا معلوم شود كه د اما بعكاری وجود داشته باش آميزی از دست بسا موارد ظاهرًا موفقيت

تـوان وجـودی  مـىرويـيم و ن هكاری دروغين روب آن موارد واقعيتى ندارند و ما با دست

  ). Gelfert, 2003(مورد نظر قائل شد ) های(برای هستومند 

سـت كـه در ايـن نظريـه دربـارۀ ايكى ديگر از ايرادهای وارد بر نظريۀ هكينگ ايـن  .ج

شود و هيچ قانون كلى در  مىه فرد تحقيق واقعيت هر هستومندی به صورت منحصر ب
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البته هكينگ به . ای وجود ندارد های افسانه ی واقعى از هستومندها جداسازی هستومند

گـوی  پاسـخ هـا شمول و در تمام حوزه صورت جهانه و صلبى كه ب ناپذيرتغيير قوانين

كـه در  همچنـان توان گفت مىی نظری باشند اعتقادی ندارد، اما ها چيستى هستومند

ادعا داريـم  ی گوناگونى وجود دارد و با پيشرفت علمها ی گوناگون علم نظريهها حوزه

رسيم، در ايـن مـورد نيـز  مىشمول و واحد  ماًال در نهايت به يك نظريۀ جهانكه احت

هـای  توان انتظار داشت كه با پيشرفت بيشتر علم به يك نظريۀ واحد با مرزگذاری مى

كاری و كاربست نظريۀ حـاكى از يـك  ون بر اين، امكان دستفزا. الزم خواهيم رسيد

رو مـا بـا  از ايـن. بـرد مىهستومند نظری خاص مـا را بـه واقعيـت آن هسـتومند راه 

توانيم به واقعيـت ايـن  مىی نظری ها هستومند گيری از شناسى بهره به فن يابى دست

  .پى ببريم ها هستومند

ناپـذير  های مشـاهده ندارد كه تنها راه باور بـه هسـتومند بايد گفت هكينگ اين ادعا را ،در پايان

تـرين راه در بـاور بـه واقعيـت  كننـدهتجربى است؛ اما معتقد اسـت ايـن نگـرش وادار گرايى واقع

تـوان در راه رفـع  مـىتـری پرداخـت و  توان به بحث درازدامـن مىگمان در اين باره  بى. تآنهاس

ی نظری و حكم بـه ها ا در نهايت بتوان دربارۀ هستومندتری برداشت ت های تازه اشكاالت آن گام

  .ه معيارهای هر چه بهتری دست يافتواقعى يا ناواقعى بودن آنها ب

  گيری نتيجه

و واقعـى  مـىموجود دربارۀ شـأن عل های دگاهيترين د ن نوشتار تالش شد با نگاهى به مهميدر ا 

  .يد شودبر ديدگاه يان هكينگ تمركز و تأك ینظر های هستومند

ها  از اهميت ويژه ای برخوردار بودند و صرف پـذيرش نظريـه ها ن علم نظريهيدر مراحل آغاز

شـيدن يپردازی و نحـوۀ اند نظريه. ودشده در آن نظريه ب موجب پذيرش همۀ هستومندهای مطرح

 ىسـبرر ها هيـ، بلكـه نظرینظر های نه هستومند. كرد ىت آنها را تثبيت ميواقع ها دربارۀ هستومند

ه يـنظر كي، اگر ها ىگونه بررس يندر ا. گرفت مىشدند و تأكيد خاصى بر هستومندها صورت ن ىم

انـد هـم واجـد  فـرض گرفتـه شـدهه يكه در آن نظر ای ینظر های شد هستومند مىصادق تلقى 

باشـد، هـر هسـتومند نظـرِی  ىۀ مـوفقيتوانست نظر مىه نينظر كياگر . شدند مىمصداق تلقى 

گرايـى و انـواع  فكری سدۀ بيستم و رويارويى واقـع اما در فضای. شد مىيز نفى مفروض در آن ن
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ختى شـنا هستىی صدق، بحـث دربـارۀ شـأن ها گرايى، و همچنين رويارويى انواع نظريه واقع-پاد

  . هستومندهای نظری اهميت خاصى يافته است

شـده در  موقعيـت يـا پديـدۀ خـاص مـنعكساگر هستومندهای نظری مفروض را تنهـا زاده 

توان گفت كـه دربـارۀ همـان  مىديگر ن ها چند جزئى، در نظريهها بدانيم، با هر تغييری، هر نظريه

. ای پيوند دارد تومندی با جهان فكری و نظری ويژهگوييم، زيرا هر هس مىهستومند خاص سخن 

، و در دشـو مىهای ساليان در خلق و بسط و فهم آن كنار گذاشـته  ه تمام تالشيبا مرگ هر نظر

 یهـا د با ناميكه شا يىها تيشخص ؛شود مىد آفريده يجد يىها تيداستان تازه با شخص كيواقع 

ن يـالبته واضح اسـت كـه ا. اند ين زاده شدههای پيش همسان اما از هر نظر ناهمسان با شخصيت

ارد ه، ويـنظر كيـدر  یرييخواهند با هر تغ ىفيلسوفان و دانشمندان نم. ستيخواسته دانشمندان ن

د از صفر آغاز يز بايندارند و همه چ ىراثيچ مين هيشيهای پ از جهان يىد شوند كه گويجد ىجهان

های بسيار زيادی در رفع ايـن مشـكل  تالش ،بنابراين. ىن فكر نه معقول است و نه عمليا. شود

  . صورت گرفته است

رش هكينگ، با در چارچوب نگ. گرايى تجربى يان هكينگ است ها واقع حاصل يكى از تالش

رغـم  ی علـىی هيالری پاتنم، تالش شد تا وجود هستومند نظر»نظريۀ علّى معنا«گيری از  بهره

ۀ معنـای يـدر اين مقاله با توجه بـه نظر. ۀ بيانگر آن نجات داده شوديری در نظرييپديدآيى هر تغ

ر ييـپس بـا تغ. ستندين ها هيی نظری وجود خود را مرهون نظرها پاتنم نشان داده شد كه هستومند

ای كه در  یآن هستومند نظر یت وجوديكند نه واقع مىاز هستومند تغيير  ىفيه، تنها تعريهر نظر

 گيری از او با بهره. است» يهمستقل از نظر گرايى واقع«نگ يدگاه هكيد. شود مىه مطرح يآن نظر

. كـردهرت دارد، ارائـه ش» تجربى گرايى واقع«ۀ خود را، كه به يت، نظريكارترا ىنظر پاتنم و نانس

نيسـت كـه آن هسـتومند  ىپاسخ یت داشتن يك هستومند نظريگر علّت واقعيد ،هين نظريدر ا

آن هسـتومند در جهـان خـارج اسـت كـه روشـن  ین اثرگذاريدهد، بلكه ا ىم ها هيخاص به نظر

هرچـه  از آن پس. ساختۀ ذهن بشر است ای هافسانصرفًا يا است  ىسازد آيا آن هستومند واقع ىم

ای  يت دارد، بـه گونـهرفت كه واقعيپذ یتوان به عنوان هستومند مى شود مىاستفاده از آن را كه 

د هسـتومند بـا يـبا. نيسـت ىت آن هستومند كـافياثبات واقع یبرا ىكروسكپيكه تنها مشاهدۀ م

تومندی م از هسـيگـاه توانسـت هر. مداخله در جهان را دارا باشد يىتوانا ىعلّ  ىبرخورداری از قدرت

يگـر، از آن پـس ابـزار به زبـان د. توان گفت كه آن هستومند وجود دارد مىم يفرضى استفاده كن

. كنـد مـىدا يـتجلـى پ ىقات تجربيبارۀ واقعيت وجودی هستومندهای نظری در تحقداوری ما در
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تـه الب. ى از جهان مداخله كنيميها رساند تا در بخش مىهستومند خود ابزاری است كه به ما ياری 

هايمان  پردازی يقات و نظريهما در تحق ىعلم یت تنها متشكل از ابزارهايد توجه داشت كه واقعيبا

ما كـامًال روشـن شـده، ابـزار  یبودنش برا ىاما آنچه واقع. تر از شناخت ماستيار فرانيست و بس

  .مورد استفاده ما، يعنى همان هستومند نظری است

با  مالكى كامٌال دقيق و روشن دست يابيم كه بتوانيم شايد اين يك هدف آرمانى باشد كه به

ناپذير را دقيقـًا تشـخيص  های مشاهده بارۀ هستومندآن مرز بين واقعيت و افسانه در گيری از بهره

تـرين  ه يك نظريۀ نهايى دربـارۀ بنيـاديناميدواريم كه ب ها دهيم؛ اما همچنان كه در حوزۀ نظريه

ن اين اميد را داشت كه روزی بتوان با تمسـك بـه يـك يـا چنـد توا مىساختار ماده دست يابيم، 

قعيـت شده در علم را بررسى و به وا همگان هر گونه هستومند نظری مطرحسنجۀ دقيق و مقبول 

رسـد تـا آن روز، مالكـى كـه هكينـگ در نظريـه  مـىبه نظـر . ای بودن آن حكم كرد يا افسانه

ى بسياری برخوردار است، هرچند ما بـه نقـد بازنمـايى اش ارائه داده است از شايستگ انگارانه واقع

ای  ی جدینقدها از سوی هكينگ مىو خوارشماری بازنمايى در برابر كاربست نظريه عل ها نظريه

   .خود موضوع مقالۀ مستقلى خواهد بود ها دانيم كه بيان اين نقد مىرا وارد 
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