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چکیده
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 .1مقدمه
آیا رویکردهای معاصر در علوم اجتماعی و روششناسی علوم اجتماعی ،همسوو اوا رهیافوت کلوی
پوپر در فلسفه علم و علیالخصوص اندیشههای وی درااره فلسفه علوم اجتماعی اسوت یوا خیور
اجازه ادهید پاسخ این پرسش را اا نقد رویکردی آغاز کنیم که اه نفی همسویی میوان آرای پووپر در
فلسفه علوم اجتماعی اا رویکردهای معاصر در فلسفه علوم اجتماعی میپردازد .رد پای این اندیشه
را میتوان در کتاب فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع ،اثر مرتضی مردیها یافت .اخوش
عمدهای از این کتاب ،که یکی از تألیفوات جودی و نوادر اوه زاوان فارسوی در حووزه فلسوفه علووم
اجتماعی است ،اه اسط و انعکاس نظریه یکی از عالمان علوم اجتماعی اه نوام جی.سوی .پسورون
اختصاص یافته است .از نگاه پسرون «عمده آنچوه کوه موا اموروزه از شوناخت اجتمواد در دسوت
داریم ،در یو فضوای غیور پووپری جوای میگیورد( ».مردیهوا،2831،ص )12منظوور از فضوای
غیرپوپری در کتاب مورد نظر ،رد رویکرد ااطالگرایانه پوپر در فلسفه علوم اسوت .از نظور مردیهوا
ً
علوم اجتماعی و خصوصا جامعهشناسی اا الگوی کوهنی اهتر قاال توصیف اسوت ،توا اوا الگووی
پوپری .رو یکرد مردیها را میتوانیم اه نحو زیر خالصه کنیم:
الف .رویکرد ااطالگرایی حتی ارای توصیف روند تکاملی علوم طبیعی هم ناتوان است .نقص
ً
دیدگاه پوپر عمدتا از دو جنبه تاریخی و منطقی قاال اررسی است .در مورد جنبه اول میتوان گفوت
اگر اه تاریخ علم مراجعه کنیم متوجه میشویم که «ارخالف آنچه پوپر مدعی است ،دانشمندان نه
تنها در جستوجوی مبطلهای االقوه نیستند ،الکه گاه در مقاال مبطلهوای االفعول نیو مقاوموت
میکنند و ارای نجات از تهدید آن اه فرضیات غریب متوسل میشوند( ».همان ،ص )211از نظور
منطقی نی ااطالگرایی پوپر اا مشکالتی که دیدگاههای کلگرایانهای مثل ت دوئم و کوواین معرفوی
میکنند مواجه است .مطااق اا دیدگاه کلگرایانه کواین «حتی یو گو اره اسویار ن دیو اوه تجراوه
میتواند در مقاال ااطالگری ی آزمون مقاومت کند و اا توسل اه تخطئه مشاهده و توهم شومردن
آن و یا حتی اا تمس اه تغییر قواعد منطق ،علیرغم ااطال شدن تجرای ،ارزش راسوتی خوود را از
دست ندهد( ».همان ،ص)212
ب .اگر رویکرد ااطالگرایانه در علوم طبیعی دچار مشکل ااشد ،این رویکرد اوه نحوو اوارزتری
در علوم اجتماعی پای در گل میماند« .استدالل جامعهشناختی اه جهانی متعلق نیسوت کوه در آن
ی قوی سیاه یا ی زاغ سپید ارای ااطال ی نظریه جا افتاده در ی پارادایم ریشهدار کافی ااشد».
(همان ،ص)271
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ً
ج .اگرچه توصیف کوهن از آنچه طی روند تواریخی تحوول علووم طبیعوی ر میدهود ،دقیقوا
مطااق اا حوزه علوم اجتماعی نیست ،اما روی هم رفته مدل کووهنی اورای توصویف تحووالت ایون
حوزه مناسبتر از مدل پوپری است« :این درست است که سلطه االمنازد ی پوارادایم کوه انوا اوه
نظر کوهن عامل اصلی رشد علوم فی یکی است ،در مورد علوم انسانی صادق نیست و علوم مذکور
اه ندرت اه این شانس دست مییااند ،ولی آنچه کوهن درااره شرایط انقالب علمی یا دوره رقااوت
ً
چند پارادایم میگوید ،در مورد علوم انسانی صادق است و اساسوا شوکل نرموال ایون علووم هموان
حالت انقالای و رقااتی غیرنرمال علوم طبیعی است( ».همان ،ص)122
د .اگر نخواهیم از ی سو اه دام رویکرد پوزیتیویستی در جامعهشناسی ایفتیم و از سوی دیگور
گرفتار استداللهای جامعه شناختی نشویم ،که در اررسی ی پدیده واحود محصوور شوده ااشود،
اتخاذ رویکردی مناسب است که اه پیروی پسرون استدالل طبیعی نامیده میشود .درااره جایگواه و
ساختار این استدالل میتوان گفت« :یافتههای اجتماعی اگر اه شیوهای قانونوار قاال تعمیم نباشد،
دست کم ااید اتواند اا احتیاط و تا حودودی از مورز جوای و گواه و زمینوههای خواص تواریخی و
جغرافیای ی حوادث عبور کند .این کار اا مشوااه دانسوتن کمواایش ورف وقوایم اجتمواعی صوورت
میگیرد .استدالل طبیعی کوششی است که جامعهشناس ضمن آن اوه توجیوه هومارزی دو جوای و
گاه ،که در آن ی امر اجتماعی وقود مییااد ،میپردازد و ارای این منظور اه تیپسازی میپردازد و
روش گمانهزنی و استنباط از روی قرائن را اه کار میگیرد( ».همان ،ص)243
تحلیل رویکردی که "استدالل طبیعی" مبتنی بر آن است
آنچه در سطور فوق آمد ،اخش عمدهای از نظریات مؤلف کتاب فضیلت عدم قطعیت را در رااطوه
اا احث ما اه صورت خالصه شامل میشود .این رویکرد از جوانب متعدد دچار نقصهای انیوادی
است .نقد این دیدگاه را از فقره اخیر خالصهای که آوردیم آغاز میکنیم.
1ـ .2استدالل طبیعی همسو با رهیافتهای عقلگرایی نقاد است

آنچه که پسرون موضعی میانه این دو قطب افراطی پوزیتیویستی و تفهمی میدانود و تحوت عنووان
ً
استدالل طبیعی در علوم اجتماعی معرفی میکند ،تقریبا در عمده خطوط اصلیاش در مطااقت اوا
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تحلیلی است که پوپر تحت عنوان تحلیل موقعیت 1اسط میدهد .در نقول قوولی کوه در انود د .در
ا ااا ،

سطور فوق آمد و همچنین در سطوری که در زیر نقل میشود ،اگر اصطالحاتی نظیر جاا
تیپساز و امانهزنی را اا واژههایی نظیر ّ
موقعیت ،اید آل ساز و حدس جایگ ین سازیم و موتن
را اازنویسی کنیم ،اا رویکردی مواجه میشویم که اا تفاوتی اندک در هموان مسویری قورار دارد کوه
پوپر در تبیوین و تحلیول پدیودههای اجتمواعی معرفوی میکنود .مردیهوا در توضویظ نظور پسورون
مینویسد« :اگر نمیتوان پدیدهای چون انقالبهای سوسیالیستی را در چارچوب استدالل تجراوی

و آزمونی اه قالب ) y= f (xدرآورده ،و اگر مواجهه اا این پدیده اه گونهای که هور مصوداق آن یو
ً
موضود کامال مستقل تلقی شود ،محقق را از حداقل تعمیم علموی دور میکنود ،چواره کوار درایون
ً
است که شرایط زمانی و مکانی و رف و نود این پدیده را مثال در چین ،روسیه ،کواا ...اوه گونوهای
تیپی مشااه اودانیم .اموا (و ایون اموا حوائ اهمیوت اسوت) چوون پوارادایم مسولطی کوه اینگونوه
تصمیم های مبتنی ار هم ارزی و مشااهت را همسو و هماهنگ کند ،در علوم اجتماعی نمیتواند اه
وجود ایاید ،یا دستکم ،تا کنون موجود نبوده است ،هم ارز شمردن یا نشمردن جای و گاه تنهوا اوه
وسیله نوعی استدالل مقایسهای که میتووان از آن اوه طبیعوی تعبیور کورد مقودور اسوت( ».هموان،
ص)243
ً
در عبارت فوق مؤلف صراحتا اذعان دارد که پارادایم غالب یوا دوره نرموال در علووم اجتمواعی
نمیتواند وجود داشته ااشد .در پیشگفتار کتاب هم اه واکنش کوهن اشواره میکنود کوه امکوان اوه
کارگیری نظریهاش را اه همین دلیل در علوم انسانی منتفوی دانسوته اسوت« :اگرچوه ایون دو قلمورو
معرفتی از حیث هویت انقالای اه هم شبیهاند ،اما در آنچه اه فاصله اوین دو انقوالب راجوم اسوت،
مشااهت چندانی در کار نیست .علم نرمال یوا فعوالیتی کوه تحوت هودایت یو پوارادایم صوورت
ً
میگیرد ،فعالیتی است کامال همگرا و متکی ار اجماد قاطعی که ااتودا از خوالل آمووزش علموی و
سپس از طریق زندگی حرفهای دانشمند اه دست میآید .کوهن ا هار داشت که این همگرایی و این
ً
اجماد دقیقا همان چی ی است که علوم انسانی فاقد آن است و همین است که شایستگی آن را ارای
مجاور شدن در معبد علم عرضه ش و تردید میکند( ».همان ،ص)3
اگر کوهن آرام و مؤداانه درصدد ایرون کردن علوم انسانی از الگوویی اسوت کوه معرفوی نمووده
1 Analysis of situation
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است ،چاره کار وارد شدن از پنجره و آوی ان کردن خود در فضایی نیست که صاحبش ما را اهعنووان
ً
مهمان نمیپذیرد .اگر واقعا علوم اجتماعی در ی حالت دائمی نقود و انقوالب قورار دارد ،یو راه
اسیار واقماینانهتر ارای معرفی الگویی که اتواند نحوه تحوالت آنرا معرفی کنود ،نقود خوود دیودگاه
علم رایج کوهن است .این همان کاری است که پوپر انجام میدهد .پووپر در مقالوه علام نمماال
ً
خطمها آن صراحتا ا هوار مویدارد« :اگور نگوویم هویو ،ولوی شومار انودکی از دانشومندانی کوه
[نامشان] در تاریخ علم اه ثبت رسیده است "متعارف" اه معنایی که کوهن مراد میکند هسوتند ،اوه
ایان دیگر ،من ،هم درااره ارخی حقایق تاریخی و هم در مورد ویژگی علم اا کووهن اخوتالف نظور
دارم( ».پوپر ،2838،ص)228
ارخالف کوهن که معتقد است علم در دورههای اسیار طوالنی ،عوادی و محافظوهکار اسوت و
ً
تنها در دورههای استثنایی انقالای است ،پوپر تحول علم را اساسا دارای سرشوتی انقالاوی میدانود.
در نظریه پوپر ،ارعکس نظریه کوهن ج ماندیشی و ایستادگی در مقاال نقد تنها اه صورتی استثنایی
و تا جایی قاال تجوی است که اخواهیم رفیتهای پنهان و نقاط قوت نظریوهمان را کشوف کنویم.
ً
پوپر میگوید« :اه اعتقاد من علم اساسا انتقادی 1است؛ یعنوی علوم عبوارت اسوت از حودسهای
متهورانه 2که از طریق نقد 3اصالح میشوود و انوااراین میتووان آن را اموری انقالاوی 4دانسوت .اموا
همواره نیاز اه قدری ج ماندیشی 5را تأیید کردهام؛ دانشمند ج ماندیش نقش مهمی ایفا میکند .اگر
اه راحتی در مقاال نقد تسلیم شویم ،هرگ نقطه قوت حقیقی نظریههای خود را درنخواهیم یافت».
(همان ،ص )222
اه عبارت دیگر از نظر پوپر ،انقالب در روند تحول علم ،قاعده و ج ماندیشی اسوتثنا اسوت و
از نگاه کوهن در این روند ،انقالب استثنا و ج ماندیشی قاعوده اسوت .اگور ایون سوخن مردیهوا را
اپذیریم که در فضای علوم اجتماعی پارادایم واحدی وجود ندارد کوه دانشومندان ایون حووزه اوه آن
گردن انهند و فضای این حوزه را فضایی انقالای و نقادانه ادانیم ،آنگاه اعتراف کردهایم که اورخالف
نظر پسرون در کتاب فضا غیم پاوپم علاوم اجتمااعی و نظور مردیهوا در کتواب فضایلت عادم
1 - critical
2 - bold conjectures
3 - criticism
4 - revolutionary
5 - dogmatism
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ً
قطعیت ،اتفاقا علوم اجتماعی در ی فضای پوپری سیر میکند .مردیها اگرچه در کتااش اوه نقود و
نفی پوپر میپردازد ،اما آنچه اعد اه عنوان روش درست و مناسب ارای استدالل و تحلیل در حووزه
علوم اجتماعی معرفی میکند ،حتی اگر ارگرفته از آرای پوپر نباشد ،دست کوم همسوو اوا نظریوات
پوپر و در فضای پوپری اسوت .در اخشهوایی از کتواب ،هنگوامی کوه مؤلوف میخواهود دراواره
مشااهت و همسنخی علوم اجتماعی و علوم طبیعی استدالل کند ،نظریاتش اسیار مشااه آرای علوی
پایا میشود که میخواهد رویکرد پوپر درااره مشااهت علوم اجتمواعی و علووم طبیعوی را توضویظ
دهد .اه عنوان مثال اه ذکر اخش زیر از کتاب فضیلت عدم قطعیت و مقایسه آن اا اخشوی از مقالوه
ابهامزدایی از منطق ّ
موقعیت ،اثر علی پایا میپردازیم .مردیها مینویسد« :مشکل مهم دیگوری کوه
ااعث شده است اعضی حساب علوم انسانی و علووم طبیعوی را از هوم جودا کننود ایون اسوت کوه
پدیدههای اجتماعی ایاسوتثنا اوه درجوات متفواوت ،اوه نووعی تحقوق تواریخی وااسوتهاند :ایون
فرایندهای زمانمند ،نه امکان آزمون و تجراه را فراهم میکنند و نه حتی زمینه مسواعدی اورای یو
الگوی قیاسی فراهم میآورند .اما در اینجا هم این مدعا کوه وضوعیت موورد احوث مخوتص علووم
انسانی است انکار شده است ،زیرا علمی مانند زمینشناسی نی از هویت تاریخی ارخوردار اسوت
و اه همین دلیل نه مستعد آزمون و تجراه است ،نه مستعد استنتاج قیاسی .در موورد رشوتهای چوون
زیستشناسی تکاملی نی گرچه عقراه اه سمت امکان تجراه و آزمون ایشتر میچرخود ،چورا کوه
آزمایشهای ژنتی کم مؤثری اه تصمیمگیری درااره ی نظریه میکننود ،اوا وجوود ایون ،عودم
تکرار در روند تکاملی موجودات و فرادسترس اودن مجموعه تطور تاریخی ،ماهیت تحقیق علموی
درااره آنرا اه علوم اجتماعی ن دی میکند( ».مردیها،2831،ص)212

اگر نقل قول فوق را اا اخشی از مندرجات مقاله ابهامزدایی از منطق ّ
موقعیات اسونجیم متوجوه
ً
میشویم که اگرچه ارخی از نظرات مردیها در فقره مذکور احتماال در تطااق کامول اوا نظورات پایوا
نیست ،اما جهتگیری کلوی ایون سوخنان در راسوتای نگواه پایوا در رااطوه اوا مشوااهتهای علووم
اجتماعی و علوم طبیعی است .پایا مینویسد:
«در جهان طبیعت که جوامم انسانی را نی در ار میگیورد ،هویو چیو ثااوت و الیتغیور نیسوت.
ً
پدیدارهایی که در عالم طبیعت تکرار میشوند صرفا «مشااه» پدیدارهای پیشین هستند ،نه «عوین»
ً
آنها .در جوامم اشری نی تحلیلگر عمدتا اه دنبال تحلیل رویدادهای «نوعی» است .در عین حال،
هم در جهان طبیعت و هم در جوامم اشری ،رویدادهایی که اه نحو یگانه (ادون مشااه و نظیر) ر
میدهند ،اا توجه اه رف و زمینه و شرایط خاصی که منجر اه وقود آنهوا میشووند موورد مطالعوه
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ً
قرار میگیرند .اما نکته حائ اهمیت در این میان آن است که ما رف و زمینههای خاص را صرفا اوا
اتکا اه این اصل کلی مورد توجه قرار میدهیم که "پدیدارها و رویدادها همواره تاام شورایط خواص
خویشاند" [ ]...چنین نیسوت کوه تنهوا دانشومندان علووم اجتمواعی و محققوان علووم انسوانی اوا
سووازوارهها و ارگانیسوومها سووروکار داشتهااشووند .موضووود تحقیووق زیستشناسووان نی و ایوون قبیوول
هستومند1هاست.
ً
ثانیا تکرارناپذیری چنان که گذشت مختص علوم اجتماعی و انسانی نیست .در علووم زیسوتی،
ً
اه عنوان مثال ،تأثیر ی دارو ار روی ی مووش آزمایشوگاهی غالبوا پوس از کالبدشوکافی روشون
ً
ً
میشود .در این حال نمیتوان مجددا دارو را ار همان حیوان آزمایش کرد .ثالثا مشواهدات انفعوالی
ً
ً
در علوم طبیعی (مثال اخترشناسی) نی کامال رایج است( ».پایا،2831،ص132و)171
اه عنوان جمماندی نقدی که تاکنون ار آرای مؤلف کتاب فضایلت عادم قطعیات انجوام گرفتوه
است ،میتوان گفت که در استدالل زیر از مقدمات ذکر شده ،اه نتیجهای میرسیم که خوالف نظور
مردیها است:
مقدمه اول :در علوم اجتماعی وقود انقالبهای علمی قاعده است.
مقدمه دوم :در نگاه کوهن ،علم در دورههای عادی ،ج مگرا و غیور انقالاوی اسوت و خاصویت
انقالای آن استثنایی است.
مقدمه سوم :در نگاه پوپر سرشوت علوم ،سرشوتی غیور محافظوهکار ،نقواد و انقالاوی اسوت و
محافظهکاری آن ،استثناست.
نتیجه :علوم اجتماعی در فضایی غیر کوهنی و همسو اا آرای علمشناختی پوپر اهسر میارد.
مردیها در جای جای کتااش هر سه مقدمه استدالل فوق را میپذیرد .انااراین پذیرش مقودمات
فوق و رد نتیجه را نمیتوان موضم سازگاری دانست.
2ـ .2ناسازگاری پروژه دفاع از عقالنیت با رهیافت سنجشناپذیری

نقد جدیتری که میتوان متوجه آرا مردیها کرد ،دراردارنده ایون مطلوب اسوت کوه پوروژه دفااع از
عقالنیاات کووه اخشووی از پووروژهای اسووت کووه مردیهووا آن را دنبووال میکنوود ،اووا اتخوواذ رهیافووت

1 entity
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ً
سنجشناپذیری 1که کوهن مدافم و مروج آن اود ،عمال عقیم میماند و اه پروژهای ضد خود تبدیل
میشود .مردیها درااره رویکرد خود چنین توضیظ میدهد« :اه لحوا نظوری طرفودار مووج سووم
فلسفه علم هستم که چهرههای شاخص آن کوایره ،کواین و کوهن هستند .اه نظر من واقعیوت رونود
تاریخ معرفت ،کماایش همان چی ی است که این سه متفکر ایان کردهاند .ار این اساس مون نوه در
پی اثبات چی ی هستم و نه اه دیالوگ اعتقاد دارم .دیالوگ ،نه این که هیو فایدهای نداشته ااشد ،اما
ایووون نکتوووه را کوووه دیوووالوگ اوووه تمکوووین در ارااووور حقیقوووت میانجامووود اووواور نووودارم».
(مردیها،2832،ص122و)141
اتخاذ چنین رویکردی آن هم در کتاای که عنوان آن دفاع از عقالنیت است اسیار غریب اه نظور
میرسد .البته میتوان از زاان السدیر م اینتایر و که مواضم وی نی در موارد مهموی همجهوت اوا
متفکرانی مانند کوهن و کوایره است و گفت که تنها ی رویکرد اه عقالنیت وجود ندارد و میتووان
اه جای عقالنیت ،از عقالنیتها سخن گفت (م اینتایر ،2133 ،ص  .)1انااراین چنین مینمایود
که تناقضی میان دفاد از عقالنیت و عدم ااور اه دیالوگ در میان نباشد .این رویکورد را از دو جهوت
میتوان نقد کورد .اول ایون کوه نشوان دهویم اواور اوه وجوود پارادایمهوا و چارچوبهوای معرفتوی
سنجش ناپذیر ،ااوری منافی اا رشد معرفت است .نقد دوم تالشی است ارای نشان دادن این مطلب
که صرف نظر از اینکه ااور اه سنجشناپذیری ،عقالنی است یا نه ،دفاد از چنین ااوری ،ناسوازگار
اا اخش های دیگری از رویکرد مردیها است .این دو نقد را در فقرات زیر ایان میکنیم.
2و1و .1ااور اه سنجشناپذیری چارچوبهای معرفتی ،نوه تنهوا ناشوی از اورهم انباشوته شودن
سلسله مراتبی از خطاهای متوالی است ،الکه منتج اه خطاهای متنوود و پیدرپوی هوم هسوت .اوه
عبارت دیگر رویکردی که میتوان آنرا اسطور چارچوب 2نامید ،هوم مبتنوی اور انیانهوای نظوری
خطاست و هم تبعات نظری و عملی نادرست و ناخوشایندی را دراردارد .این دو دسته از خطاها را
اه ترتیب پیشفرضهای خطا و تبعات خطا مینامیم .توضیظ مطلب را در ادامه میخوانیم.
الف .ااتداییترین استداللی که میتوان جهت نقد اسطوره چوارچوب مطورح کورد ،اسوتفاده از
شهودی است که ار امکان ارتباط میان چارچوبهای نظری صحه میگذارد .مدلی از عقالنیت کوه
توانایی آنرا نداشته ااشد که حتی امکان ارتبواط میوان دو چوارچوب فکوری را نشوان ادهود ،مودل
1 Incommensurability
2 Myth of framework
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مناسبی ارای عقالنیت نیست .چنین مدلی ،هرچه ااشد ،مدل عقالنیت نیست .شاید اندکی تأ مول
کافی ااشد تا نشان دهد مدلی که اه انسداد چارچوبهای فکری و امتناد مفاهمه و رااطه میان آنهوا
فتوا می دهد ،ایشتر ارای تضییق و تحدید عقالنیت مناسب است تا ارای توصیف عقالنیت .نگواهی
گذرا اه نحوه تعامل میان فرهنگها و سنتها و نظریههای متفاوت و تأثیر و تأثراتی که اور یو دیگر
ااقی میگذارند ،و نحوه تفاهم یا تضاد یا نقد متقاال میوان آنهوا ،ااطوال سونجشناپذیری و انسوداد
چارچوبها را نشان میدهد .منتقدان اسطوره چارچوب نشان دادهاند کوه دو نظریوه سونجشناپذیر
حتی نمیتوانند در تضاد اا هم قرار اگیرند.
ب .طرح رویکرد دفاد از عقالنیتها اه جای دفاد از عقالنیت ،گاهی مبتنی اور یو اودفهمی
است .در ادو امر شاید چنین اهنظر ارسد که دفاد از عقالنیتها ،اه معنی ترویج کثرتگرایی است
و از آنسو تأیید ار عقالنیت اهصورت مفرد ،اه معنی نفی و طرد کثرتگرایوی اسوت .موایلم قبول از
طرح هر احث نظری ،اه ی تمثیل متوسل شوم .فرض کنید قرار است در ی آزمایشوگاه شویمی،
آزمایشهای اسیار مهمی انجام اگیرد که احتمال داده میشود نتایج آن آزمایشها تحوالت عمیقوی
ً
را در علم و تکنولوژی اه همراه آورد .فرض کنیم اوال ارای انجام ایون آزمایشهوا ،تعوداد کثیوری از
ً
مواد شیمیایی کمیاب اهعنوان مواد اولیه الزم اسوت و ثانیوا اورای اثرگوذاری مناسوب ایون موواد اور
ی دیگر ،اه طراحی آزمایشهای دقیق و اهکارگیری آزمایشگران مجرب و دانشمند و کواردان نیواز
است .اگر آزمایشگاهی ساخته شود که از حیث گردآوری مواد آزمایشی کمیاب در جهوان اینظیور
ااشد ،ولی در عینحال هرگو اوه هویو کوس اجوازه داده نشوود اوه طراحوی و انجوام آزمایشهوای
سرنوشتساز م اور اپردازد و تا ااد اه انبار کردن مواد اولیه در آن آزمایشگاه اسنده شود ،نفس انبوار
کردن این مواد کثیر و تبدیل آزمایشگاه اه انبار ادون استفاده ،چه م یتوی خواهود داشوت اگور هور
چند وقت ی اار مژده یافتن ی ماده اولیه گرانبها و نادر دیگر و انتقال آن اه آزمایشگاه م اور اعالم
شود ،هیو تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمیشوود .تنهوا عواملی کوه میتوانود تکوانی اوه ایون
وضعیت راکد و ایستا ادهود ،تصومیمی مبنوی اور اجوازه طراحوی و انجوام آزمایشهوا و اسوتخدام
آزمایشگران مجرب است؛ تنها در اینصورت است کوه آن انبوار اودون اسوتفاده میتوانود اوه یو
آزمایشگاه مفید تبدیل شود.
ار اساس این تمثیل میتووانیم اگووییم سوخن گفوتن از عقالنیتهوا و درعوین حوال حکوم اوه
سنجشناپذیری آنها ،اه انبار ایاستفادهای میمانود کوه خطور انفجارهوای مهیوب و پیدرپوی آنرا
تهدید میکند .عقالنیتی که در اداره این آزمایشگاه میتواند وجود داشوته ااشود ،زمینهسوازی اورای
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انجام آزمایشهای روشمند است.
در سنت عقلگرایی نقاد مجموعه تکاپوهایی که ارای قاال فهم ساختن جهوان انجوام میگیورد،
اه دو اخش تقسیم میشود .اخش نخست که مرحله گردآوری است ،مرحله تأکید اور کثرتگرایوی
است .ااور عقلگرایی نقاد اه کثرتگرایی در این مرحله توا ادانجاسوت کوه حتوی شوعر ،ادایوات،
اسطوره ،افسانه ،ااورهای دینی و گ ارههای متافی یکی نی اجازه ورود اه این عرصه را دارند .در ایون
مرحله ،تأکید عقلگرایان نقاد ار کثرتگرایی معرفتی اگر ایشتور و عمیوقتر از تأکیود معتقودان اوه
اسطوره چارچوب نباشد ،کمتر از آن نیست .اما مرحله دوم که دسوت یوافتن اوه نظریوات غنیتور و
ن دی تر اه حقیقت در گرو آن است ،مرحله سنجش و نقادی آرا در زمینوهای عینوی اسوت .فایوده
ااور اه کثرتگرایوی در مرحلوه اول ،تورویج سونجشهای نقادانوه اسوت .در صوورتیکه حکوم اوه
سنجشناپذیری ،حکم اه افول نقادی و عقلگرایی است .از آنجا که نقوادی ،اوه تولیود نظریوهها در
ترازهای معرفتی ااالتر میانجامد؛ اا رجود دوااره اه تمثیل پیشگفته میتوان گفت که اگر انبار مواد
اولیه در نگاه معتقدان اه اسطوره چارچوب ساختمانی ی طبقه ااشد ،این انبار از منظر عقولگرایی
نقاد ،ساختمانی چندطبقه است که مدام اه تعداد طبقاتش هم اف وده میشود.
ج .گاهی ااور اه سنجش ناپذیری ناشی از این ااور نادرسوت اسوت کوه مقایسوه دو چوارچوب
معرفتی یا نقد ارخی از نظریات ،مستل م قرار گرفتن در موضوعی رهوا از هرگونوه چوارچوب نظوری
دیگری است؛ و چون دست یافتن اه چنین موضم مطلقی ارای آدمی ممکن نیست ،انااراین اسطوره
چارچوب قاال دفاد است .ژان فرانسوا لیوتار 1در کتاب ضعیت پستمدرن ا هار میدارد که یو
گفتمان کالن وحدتاخش که اتوان آنرا ارای سنجش گفتمانهای متکثور موورد اسوتفاده قورار داد،
وجود ندارد(لیوتار ،2134 ،ص  .)43حقیقت این است که ارای نقد چارچوبهای نظری ،نیوازی
اه دست یافتن اه چنین موضم ایدئالی نیست .نقد در مقام نظور ،اوه نحوو حوداقلی نیازمنود داشوتن
نگاهی درست و ااکفایت از مفهوم صدق و آگاهی از سازوکار اسوتنتاج قیاسوی و یعنوی چگوونگی
سرایت یافتن کذب از نتیجه اه مقدمات و است و در مقام عمل نیازمند ع م اور مواجهوه نقادانوه اوا
نظریههاست .ارگرفتن قرائتی از نظریه صدق تارسکی که معادل اوا نظریوه مطااقوت صودق ااشود،
شرط نظری نخست را ارآورده میکند .آنچه در این میان اهمیت دارد روش کار شخص نقاد اسوت
1 Jean Francois Lyotar
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نه پیشفرض ها و تعلقات فکری ،فرهنگی ،ایدئولوژیکی ،ح ای و طبقواتی قبلوی و کنوونی وی کوه
خالصی از آنها امکانپذیر نیست .اگر میاینیم که مردیها در تعریف روشنفکر میگوید :روشونفکر
کسی است که از چهار زندان ایدئولوژی ،سیاسوت ،محویط و حرفوه رسوته ااشود (مردیهوا،2832،
ص ،)122میتوانیم اه این نتیجه ارسیم که هم ااور اه امکان دست یوافتن شوخص نقواد اوه چنوین
موضم مطلقی ،و هم حکم اه تعلیق هرگونه رویکرد نقادانه اهواسطه عدم ااور اه امکان دسترسی اوه
آن موضم مطلق ،ناشی از درک نادرستی از مفهوم عینیت است.
د .در ارخی از موارد ،دفاد از دیدگاه سونجشناپذیری چارچوبهوای معرفتوی ،ناشوی از یو
مجموعه از انتظارات حداکثری از سنجش میان ایون چارچوبهوا و اورآورده نشودن ایون انتظوارات
است .میتوان پذیرفت که در ایشتر موارد ،در مراحل اولیه گفتوگوهایی که میان طرفین معتقود اوه
چارچوبهای نظری متفاوت انجام میگیرد ،توافقی حاصل نمیشود .انتظار حصول همواره توافوق
میان طرفین گفتوگو ،انتظاری حداکثری است .پوپر در این ااره میگویود« :نبایود انتظوار اویش از
حد داشته ااشیم .نباید انتظار داشته ااشیم ایون چنوین تقواالی ،یوا حتوی یو احوث و گفوتوگوی
طوالنی اا توافق طرفین پایان یااد(».پوپر،2871،ص « )31در ایون شورایط [شورایط عودم حصوول
توافق] اگر ارخورد آرا منجر اه آن شود کوه شورکتکنندگان اسوتداللهای جدیود و جوالبی را ارائوه
دهند ،ولو آنکه این استدالالت غیر منتج ااشند ،میگوییم کوه احوث مثمرثمور اووده اسوت؛ زیورا
استداللهای منتج در دفاد از ی نظریه ،اال در موارد اسیار پیشپاافتاده و ادیهی ،اسیار نادر است.
اگرچوووه اسوووتداللهای علیوووه یووو نظریوووه ممکووون اسوووت ارخوووی اوقوووات اسووویار قدرتمنووود
ااشد(».همان،ص)12
ه .یکی دیگر از رویکردهای نارسایی که سنجشناپذیری را قااول دفواد جلووه میدهود ،اتخواذ
دیدگاهی ایستا درااره معرفت و غفلت از ل وم پویا و دینامی دیدن روند رشد معرفت اسوت .اایود
توجه کرد آنچه که مهم است خود معرفت نیست ،الکه جریان رشد معرفت است .اا فرض صوادق
پنداشتن سونجشناپذیری چارچوبهوای معرفتوی ،مفهووم مهوم و کوالن و زایوای رشود معرفوت،
موضوعیت خود را از دست میدهد و مفهوم نازل و کودکانهای مانند حل جدول جای آنرا میگیرد.
میتوان اه ارخی از تبعات خطای این رویکرد هم اشاره کرد:
و .وقتی در مقام نظر ،معرفت ایستا و ایستایی معرفت را تئوری ه میکنیم ،در مقوام عمول نیو از
پیمودن مسیرهایی که جهت تسهیل و تسریم روند رشد معرفوت اسوت اازمیموانیم .همگوام شودن
عملی اا روند رشد معرفت ،اا ممتنم دانستن این روند در مقام نظر ،ممکن اه نظر نمیرسد.
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ز .یکی از تبعات سنجشناپذیری ،ااور اه ایفایده اودن گفتوگو اسوت .از سووی دیگور اسوته
شدن در گفتوگو ،اه معنی ااز شدن در خشونت است (پایا،2832،ص.)11
1و1و .1اخش دوم از نقد اخیر ،نا ر اه ناسازگاری پارههای مختلف رویکرد مردیهاست.
مردیها معتقد است حجم و عمق آموزشی که اکنون در غرب وجوود دارد ،اگور در هور فرهنوگ
متفاوت دیگری هم وجود داشته ااشد ،ماهیت و محتوای آن فرهنگ ،شبیه اه فرهنگ غورب خواهود
شد .اه عبارت دیگر وی معتقد است اگرچه اکنون نی وضعیت کثرت فرهنگی حاکم است ،اما یو
روند همگرایی ف اینده میان فرهنگهوا اوه چشوم میخوورد .وی مینویسود« :اگور تعودادی سووژه
ناآموخته ،از فرهنگهای کوامال متفواوت ،موثال پیگموههای آفریقوا ،مغولهوای آسیا،جنگلنشوینان
آمازون و اسکیموهای آالسگا ارگ یده شوند و در کنار هم قرار گیرند ،می ان تفواوت آنوان در رأی و
رفتار اه حدی است که اگر تنش میان آنان ،راه اه خشونت نبرد ،دستکم نوعی انع ال در میوان آنوان
احتمال اقرب است .اما اگر همین افراد ضمن آموزش ی رشته علمی اعم از فی ی  ،ریاضویات یوا
تاریخ تا سطوح عالی آن ،تمرین تعقل کنند و دوااره در کنار هم قرار گیرند ،اه احتمال اسویار زیواد
پرسشهای اصلی زندگی و پاسخی که اه آن میدهند ،همگرایی اسیاری خواهد داشت ،چون عقول
ار فرهنگ مقدم است( ».مردیها،2832،ص)3
سخن ما این است که عقل مقدم ار فرهنگی که میتواند از فرهنگ مغولهای آسیا ،پیگموههای
آفریقا و جنگلنشینان آمازون پنجرهای ارای مفاهمه رو اه سوی یکدیگر ااز کند ،و فراتر از این ،آنان
را تا مرز تفاهم نهایی و قرار گرفتن در ی فرهنگ واحد اه پیش ابرد ،اازنموایی مودلی از عقالنیوت
است که رویکرد سنجشناپذیری را ارنمیتااد و انسداد چارچوبهای فرهنگی را اسوطورهای اویش
نمیداند؛ همان اسطوره که در عقلگرایی نقاد ،اسطوره چارچوب نامیده میشوود .اایود توجوه کورد
وقتی از عقل مقدم بم فمهنگ سخن گفته میشود ،دیگر نمیتووان اوه ایون توجیوه متوسول شود کوه
میتوان از عقالنیتها مقدم بم فمهنگ صحبت کرد و اه این نتیجه رسید که حتی اا داشوتن چنوین
موضعی میتوان از سنجشناپذیری دفاد کرد؛ چراکه مراد از عقل مقدم ار فرهنگ ،چنان که مردیهوا
اه توضویظ آن میپوردازد ،عقلوی اسوت کوه میتووان اوا درسوت اوه کواراردن آن ،مفاهموهای میوان
ً
فرهنگهای گوناگون ایجاد کرد و نهایتا این فرهنگهای گوناگون را اه سوی همگرایی سوق داد .اموا
عقالنیتهایی که افرادی نظیر م اینتایر از آن سخن میگویند ،هرکدام اوه طوور جداگانوه از درون
این فرهنگهای متفاوت سرارمیآورند و اگر وصف سنجشناپذیری درااره آن فرهنگهای گوناگون
ارقرار ااشد ،عقالنیتهای روییده از درون آنها نی واجد این وصف خواهند اود و دیگر هویو نوود
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عقالنیتی نمیتواند مقدم ار دیگر عقالنیتها و مقدم ار سایر فرهنگها ااشد.
میتوان در اراار نقد مطرح شده ،دفاد محتملی را از دریچه نگواه مؤلوف کتواب فضایلت عادم
قطعیت پیشاینی و اررسی کرد .این دفاد را اه نحو زیر صورتاندی میکنیم:
همگرایی فرهنگ های گوناگون و تغییر هنجارهای متنود صاحبان این فرهنگها اوه هنجارهوای
ی فرهنگ اشری واحد ،نه از طریق مفاهموه و گفوتوگوی میوان صواحبان ایون فرهنگهوا ،الکوه
می تواند از طریق تحولی نظیر تغییر کیش و گرویدن صاحبان فرهنگهای متعدد قبلوی اوه فرهنوگ
اشری واحد ،انجام اگیرد.
این پاسخ اا توضیحی که م اینتایر ( ،2133ص  )211درااره دست کشیدن معتقودان اوه یو
سنت از سنت خود و گرویدن اه سنتی که آنرا تواناتر و غنیتر میانگارند ،سوازگار اسوت .اموا ایون
پاسخ نی ناسازگار اا اخوش دیگوری از نظریوات مردیهوا در کتواب دفااع از عقالنیات اسوت .ایون
ناسازگاری از آنجا ناشی میشود که مردیها ،آموزش را عامل تغییر فرهنگهای متنود اومی اه یو
فرهنگ اشری واحد معرفی میکند و عالوه ار این اه نقد ایدئولوژی میپوردازد .مسوأله اینجاسوت
که اگر از ی سو آموزش را ااعث تحول فرهنگهای متعدد اه ی فرهنگ واحود اودانیم و از سووی
دیگر تغییر فرهنگها را اه تغییر کیش تعبیر کنیم ،آنگاه آموزش دقیقا نقوش و کوارکرد ایودئولوژی را
خواه د داشت .کارکرد آموزش هنگامی متفاوت اا نقش القائات و تلقینات ایدئولوژی خواهد اوود
ً
که تحول فرهنگی ناشی از آموزش را صرفا اموری معلول نودانیم و دسوتکم اخشوی از آن را مودلل
فرض کنیم .اگر آموزش را اه درسوتی معوادل اوا شستوشووی مغو ی نودانیم ،اخشوی از تغییورات
ایجادشده در فرهنگها و سنتها ،اه واسطه نقض اسوطوره انسوداد چارچوبهوا و ایجواد مفاهموه
میان فرهنگها و سنتهای گوناگون و اهواسطه تغییر دیدگاهی خواهد اود که حاصل تضوارب آرای
روییده و االیده از درون این چارچوبهای فرهنگی گوناگون میااشند.
فرهنگ غرای که مردیها همه فرهنگهای دیگر را در حرکت اه سمت آن میایند ،و صورف نظور
از درستی یا نادرستی این نظریه که همه فرهنگهای دیگر اه سمت فرهنگ غراوی در حرکتانود و
خود ،فرهنگی حاصل از این مواجهوههای فرهنگوی اسوت .اوهعبارت دیگور ،اگور اسوطوره انسوداد
فرهنگها صادق اود ،فرهنگی که اکن ون در غرب شاهد شکوفایی آن هستیم ،وجود نداشوت .پووپر
در مقاله اسطوره چارچوب همین نکته را توضیظ میدهد:

«تمدن غرای ما نتیجه ارخورد یا مواجهه فرهنگهای مختلف و انوااراین ارخوورد یوا مواجهوه
ً
چارچوبهای مختلف است .این نکته عموما پذیرفته شده که تمدن ما و که در اهترین حالتش
میتوان آنرا اه نحو کموایش ستایشگرانه ،اه عنوان ی تمدن عقالنی توصیف کردو تا حودود
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زیادی محصول تمدن یونانی و رومی است .این تمدن ،اسیاری از ویژگیها و مشخصات خود
را ،نظیر الفبا ،حتی پیش از ارخورد میان رومیها و یونانیها ،از رهگذر ارخورد اا مصوریها،
ایرانیها ،فینیقیها و سایر تمدنهای خاورمیانه اه دست آورد .در دوره مسیحیت ،تمدن موا از
رهگذر ارخورد اا تمودن یهوودی و ارخوورد اهواسوطه هجومهوای اقووام ژرمون و مسولمانان،
تغییرات ایشتری پیدا کرد ]...[ .اجوازه دهیود نگواه کوتواهی اوه منشوا فلسوفه و علوم یونوانی
ایندازیم .این معرفتها جملگوی در مسوتعمرات یونوان هوور یافتنود :در آسویای صوغیر ،در
جنوب ایتالیا و در سیسیل .اینها نقاطی هستند کوه در آن اسوتعمارگران یونوانی اوا تمودنهای
ا رگ مشرقزمین مواجه شدند و اا آنها ارخورد کردند ،یا آنکه در مغربزمین اا اقوامی نظیر
سیسیلیها ،کارتاژها و ایتالیاییها از جمله توسکانها روارو شدند( ».پوپر،2871،ص)12

امکان رسیدن اه ی فرهنگ مشترک جهوانی در گورو شکسوت انسودادی اسوت کوه ارآموده از
اسطوره چارچوب است و شکست این اسطوره معادل اا نفی سنجشناپذیری و اسویاری از مفواهیم
انیادی در علمشناسی کوهن است.
جمعبندی و نتیجهگیری
نقادی اساس سازوکار جریان رشود معرفوت را تشوکیل میدهود .اگرچوه در علوم هور دو رویکورد
ج مگرایانه و نقادانه وجود دارد ،اما آنچه اهمیت دارد این است که کدام رویکرد را قاعده و کودام را
استثنا فرض کنیم .اگر نگاهمان را از ی سو تنها اه دورههای کوتاه رشد معرفت معطوف کنویم و از
سوی دیگر تنها نحوه کار دانشمندان میانمایهتر را در نظر آوریم ،چنین اه نظر میرسد کوه رویکورد
انقالای در علم استثنا و رویکرد ج مگرایانه قاعده است .اما اگر دورههوای طووالنیتری از جریوان
رشد معرفت را اررسی کنیم و نحوه کار دانشمندان ارجستهتر را مد نظر قرار دهیم ،ایشتر اه این نظر
متمایل میشویم که رویکرد انقالای و نقادانه در علم قاعده ،و رویکرد ج مگرایانه استثناست.
در علمشناسی کوهن ،انقالب علمی استثنا و ج مگرایی قاعده است .اگر اپذیریم کوه در علووم
اجتماعی پارادایمهایی یافوت نمیشووند کوه اوهجای انقوالب و نقود مسوتمر اوه تشوویق و تورویج
فعالیت های علمی دانشمندان در داخل ی چارچوب پذیرفته شده اپردازند ،آنگواه اوه ایون نتیجوه
میرسیم که علم شناسی کوهنی دست کم ارای توصیف فضای حاکم ار علووم اجتمواعی مناسوب
نیست .از آنسو در علم شناسی پوپری آنچه که قاعده است ،نقد و انقالب مستمر اسوت .انوااراین
توصیف فضای حاکم ار علوم اجتماعی ار مبنای رویکرد علوم شوناختی پووپر مناسوبتر اوه نظور
میرسد.
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