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مقدمه

تقابلی که در اوایل قرن بیستم در جهان فلسفۀ اروپایی روی داد ،عبارت بوود از :رو یوارو یی
میوان نحلووههای فکووری مان وود پوزیتیو یسووم ،از یووس ،ووو ،و پدیدارش ا،وی و رویکردهووای
هرم وتیکی ،از ،وی دیگر .یك نمونه از این رو یارو یی را میتوان در مقالهای کوه رودولو
کارنپ در نقد مارتین هایدگر با ع وان «غلبه بر متافیز یوك از طریوق تحلیول م طقوی زبوان»
ً
نوشت ،مشاهده کرد .از آن ،وی ،در میان طی گوناگونی از متفکرانی که به نقادی و احیانا
نفی و طرد مبانی فکری مدرنیته  -از نقد مفهوم عقالنیوت گرفتوه توا علوم و تفکور علموی-
پرداختهاند ،این گرایش نیروم د وجود دارد که فکر مجسم و مجسمۀ فکری آنچه را که ایشان
میخواه د نقد یا نفی ک د ،در رویکردهای پوزیتیویستی خالصه ک د.
مبانی پوزیتیویسم را عصارۀ مدرنیته فور کوردن و ،ونص نصو العین قورار دادن ایون
مبانی ،به ع وان ،یبلی برای هود قورار دادن ب یانهوای مدرنیتوه ،رویکوردی ا،وت کوه از
پدیدارش ا،ی هایدگری و هرم وتیس گادامری گرفته تا پستمدرنیسم لیوتاری به قوت تموام
به چشم میخورد 1.حدود نیمقرن بعد ،پژواکی از این تقابول و تعوار فلسوفی در فضوای
فکری ایران ط ینانداز شد ،اما اینبار در بر همان پاش ۀ قبلی نچرخیده بوود .اینبوار پیوروان
ایرانی کارنپ و طرفداران پوزیتیویسم م طقی نبودند که در نقد مبانی فکوری هایودگریهای
ً
ایرانی کوشیده بودند .اتفاقا اینبار کسانی که به نقد ب یانهای پدیدارش ا،ی پرداختهبودنود،
ً
م تقد پوزیتیو یسم نیز بودند و اصال یکی از نقدهای جدی وارد بر پدیدارش ا،وی ،از ،ووی
ً
ایون متفکوران –کووه بعودا دربوارۀ آن بووا تفصویل بیشوتری صووحبت خوواهیم کورد -بازتولیود
ً
رو یکردهای پوزیتیو یستی در قال نقدهایی ا،ت که ظاهرا متوجه نفی پوزیتیو یسم هست د،
اما در ا،اس ،این نقدها در تثبیت و تأیید باورهای پوزیتیو یستی بیتأثیر نیست د .علی پایا در
« .1هایدگر بر ا،اس د،تاوردهای هستی و زمان در آثار بعدی خود نشان داد که در علوم مدرن جهان فقط مورد پژوهش ا،ت و به مجموعهای
از دادههای علمی که در ،احت یکۀ عدد و امتداد موجودند ،کاهش مییابد .در این علوم تفاوتهای درونی ع اصر تا حد ممکن به تفاوتهای
کمی تبدیل میشود .همه چیز باید قابل محا،به و اندازهگیری باشد« (احمدی ،5385 ،ص ،)393آشکارا میبی یم که هایدگر نگاه مدرن به
علوم را همان نگاه پوزیتیویستی میداند و از آن انتقاد میک د، .خ ان بسیار شبیه به این رویکرد را در آثار لیوتار هم مشاهده میک یم[« :دانش]
ت ها در صورتی میتواند در درون مجاری جدید جا باز ک د و به صورت عملی و اجرایی درآید که جریان یادگیری به قال اطالعات کمی
برگردانده شود .میتوانیم پیشبی ی ک یم که در پیکرۀ تثبیت شدۀ دانش ،هر چیزی که قابل برگردان به این شکل نباشد ،ک ار گذاشته خواهد شد و
قابلیت برگردانده شدن نتایج نهایی تحقیقات جدید به زبان کامنیوتری نیز تعیین ک دۀ ،مت و ،وی این تحقیقات خواهد بود» (لیوتار،
.)64 ،5383
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دو مورد ،یكبار در نقد آرای ژانفرانسوا لیوتار و یك بار در نقد رو یکردهای هایدگر – و در هر
دو مورد در توضویح نادر،وتی نگورۀ تقلیول علوم بوه تک ولووژی -از فتواوایی کوه در عمول
پوزیتیو یستیتر از رو یکرد خود پوزیتیو یستها،ت ،پرده برمیدارد و به ایون ترتیو انتقواد
خود را متوجه نقدی میک د که به ظاهر در جهت نفی رو یکردهای پوزیتیو یستی ا،ت ،اموا
در ا،اس در کار بازتولید پ هان آنها،ت (پایا ،1831 ،ص.)94
باری تقابل فکریای که در ایران روی داد ،میان طرفداران عقلگرایی نقواد از یوك ،وو و
طرفداران پدیدارش ا،ی از ،وی دیگر بود .فیلسوفی کوه آرای او مهمتورین آبشوخور فکوری
پیروان عقلگرایی نقاد ا،ت ،کارل پوپر ،فیلسو نامبردار و مؤثر معاصر ا،ت.
ً
احتماال نخستین نشانههای رو یارو یی میوان ایون دو نحلوۀ فکوری را میتووان در مقالوۀ
عبدالکریم ،روش با ع وان «ص اعت و ق اعت ،تأملی در بدی و نیکی نظام تک یکی» یافت
و یکی از تازهترین نمونههای این تقابل را در مقالهای از علی پایا با نام «مالحظواتی نقادانوه
ً
دربارۀ دو مفهوم علم دی ی و علم بومی» میتووان ،وراگ گرفوت و اتفاقوا ایون دو مقالوه ،در
برگیرندۀ مالحظاتی در باب فلسفۀ تک ولوژی هست د.
از ،وی دیگر ،پص از مرگ احمد فردید ،یکوی از ش اختهشودهترین مودافعان و مبلاوان
پدیدارش ا،ی هایدگری ،در ایران رضا داوری اردکوانی ا،وت کوه آرایوش را دربوارۀ فلسوفۀ
تک ولوژی در مقاالتی ،مان د «مالحظاتی در باب تک یك» ارائه داده ا،ت.
ً
پر،شی که در ای جا میتوان طرح کرد ،این ا،ت که آیا ای که این دو نحلۀ فکری عمودتا
در ،رزمین فلسفۀ تک ولوژی به مصا هم رفت د ،ت ها یك اتفاق ،اده بود و این رو یارو یی با
حفظ همین ،طح از چالش و نقد متقابل در هر زمی ۀ دیگری از رو یکردهای ایون دو نحلوه
زدن ،ناه نقدها در زمین و زمی ۀ فلسفه تک ولوژی ت هوا
میتوانست در جریان باشد؟ یا اردو ِ
به وا،طۀ تصاد نبود و دلیل خاصی داشت؟
()2
به مقالۀ کارنپ در نقد هایدگر بازگردیم .چکیدۀ کالم کارنپ در این مقاله این ا،ت کوه
گزارههای متافیز یکی مهمل 1هست د .کارنوپ میخواهود ا،وتداللش را بور مب وایی زبوانی و
1. nonsense

421

روششناسی علوم انسانی  /س / 12ش /21بهار 2314

م طقی ا،توار ،ازد .وی از تحلیلهای زبانی و م طقی به ع وان «شگردهایی» بورای اثبوات
مهملبودن گزارههای متافیز یکی ا،تفاده میک د .هموین ا،وتفادۀ کارنوپ از زبوان بوه مثابوۀ
تفکور تک یکوی در رو یکورد امثوال
شگرد یا تک یك ا،ت که در نگاه هایدگر به ع ووان غلبوۀ
ِ
کارنپ ش اخته میشود .از دیدگاه هایدگر «تحلیل م طقی کارننی متعلق به آن لحظۀ تاریخی
ا،ت که فلسفه به تفکر تک یکی فروکا،ته میشود» (کریچلوی ،5381 ،ص .)522هایودگر
ً
شیوۀ تحلیل کارنپ را فرازبانشناسی مینامد و ا،ا،ا فرازبانش ا،وی را بوا تک ولوژیهوایی
مان وود موواهواره و موشك،ووازی یک وی میدانوود (همووان ،ص ،)522ای جا،ووت کووه صووح ۀ
رو یارو یی این دو رأی در حوزۀ فلسفۀ تک ولوژی تعیین میشود.
به نظر نمیر،د که پوپر در مواجهه با رو یکرد زبانی فیلسوفانی مان د کارنپ ،بحث را به
حوزۀ فلسفۀ تک ولوژی کشانده باشد ،اما وی این رو یکرد زبوانی را در همواه گی بوا کلیوت
م ظومۀ فکریاش رد میک د .اگر نقطۀ عز یمت هایودگر فلسوفۀ تک ولووژی ا،وت ،بوه نظور
میر،د نقطۀ عز یمت پوپر در مواجهه با رو یکرد فیلسوفان زبانی ،رهیافوت واق گرایانوۀ او و
شأن و جایگاهی ا،ت که زبان در این رهیافت واق گرایانه مییابد.
از دیدگاه واق گرای ِان عقلگرای نقاد اگر بر فر محال ،حدسها و پیشفر های یوك
فاعل ش ا،ا هرگز در عدم تطابق با هیچ ج بهای از امر واق قرار نگیرد ،آنگاه هیچ مسئلۀ نیز
ً
نزد آن فاعل ش ا،ا شکل نمیگیرد .اما از آنجا کوه اوال ،معرفوت هموواره ،رشوتی مووقتی و
ً
حد،ی دارد و ثانیا ،بر ا،اس رو یکردی واق گرایانه که امر واق دیر یا زود با این مجموعه از
حدسهای موقتی درمیافتد و آنها را ابطال میک د ،ب ابراین فرای د حصول دانوش هموواره از
مسائل آغاز میشود .برای این مسائل باید راهحلهای موقت حدس زده شوود )،(P1TT
این همۀ فرای د حصول دانش نیست ،اما همین جا،ت که شأن زبان در ایون فرای ود آشوکار
میشود .در مواردی که این مسائل و راهحلهای موقت آنها صوورتب دی میشووند ،تو،وط
زبان ا،ت که این صورتب دی انجوام میشوود (البتوه گواهی مسوئله و حول مسوئله بودون
صورتب دیهای زبانی وجود دارد ،مان د حالتی که یك آمی احساس ،رما میک د و برای
حل این مسئله اقدامی عملی انجام میدهد) (پوپر ،4334 ،ص.)513
حال اگر گاهی دیدیم که صورتب دی زبانی مسائل و حل موقت آنها به اندازۀ کافی دقیق
و واضح نیست د و موج بروز ،وءتفاهمهایی میشوند ،میتوان به دو راهکار که مبت وی بور
ً
دو ا،تراتژی کامال متفاوتاند ،تو،ل جست:
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ال ) راهکار اول :راهکار اول مبت ی بر این و،و،ه ا،ت که یكبار و برای همیشه از ّ
شر
این ،وءتفاهم و صورتب دیهای نادقیق و ناواضح خالص شو یم و این کوار را از راه ب یوان
ً
نهادن یك چهارچوب مفهومی دقیق یا یك زبان صوری ،که ا،ا،ا پوذیرای هیچگونوه ،ووء
تفاهمی نباشد ،به انجام بر،انیم .این ،ودایی بود که در ،ر کارنوپ – و قبول و بعود از او در
،ر متفکران ش اختهشدۀ دیگری -بود.
ب) راهکار دوم :وقتی که به این فر شوس مویک ویم کوه میتووان چ وین چهوارچوب
مفهومی را که پذیرای هیچگونه ،وء تفاهمی نباشد و با ا،وتفاده از آن بتووانیم هموواره هموۀ
گزارهها را به یك اندازه دقیق و واضح صورتب دی ک یم ،به این رهیافت معقوولتر میر،ویم
که دغدغۀ ما باید همان مسائل و یافتن راهحلهای مسائل باشد .حال اگور در صوورتب دی
این مسائل و راهحلهایشان ،وءتفاهمهایی به وجود آمد ،باید به صورت موردی 1و گوام بوه
گام 2در رف همان ،وءتفاهمها بکوشیم و صورتب دیمان را یكبار دیگر بازبی ی ک یم.
پص تا ای جا مشخص شد که در عقلگرایی نقواد از زبوان بورای صوورتب دی مسوائل و
راهحلهایشان و به طور کلی برای نقد حدسها و اندیشهها ا،تفاده میشود و این ا،تفاده نیز
گامی ا،ت در جهت هد تقرب به صدق .به عبارتی دقیقتر ،ما با ا،تفاده از زبوان کواری
میک یم که اندیشهها در جهان  3تقرر یاب د و وقتی چ ین اتفاقی افتاد ،اندیشهها عی ی ،یع ی
قابل نقد ،میشوند .هد نقد هم کمتر کردن محتووای کوذب گزارههوا و تقورب بوه صودق
ا،ت .اک ون میخواهیم وارد مرحلۀ دیگری شو یم ،بر ا،اس تمایزی که پایوا میوان مفواهیم
ً
علم و تک ولوژی قائل ا،ت ،میتووان توضویح داد کوه ا،ا،وا زبوان در هموۀ مووارد ،نووعی
تک ولوژی محسوب میشود .نحوۀ ا،تفادۀ خود هایدگر هم از زبان ا،تث ائی بور ایون مقولوه
نیست .او نیز زبان را به مثابۀ یس ابزار مورد ا،تفاده قرار میدهد .با ژر کاوی بیشتر متوجه
ً
میشو یم که اتفاقا نحوۀ نگاه هایدگر به زبان با نحوۀ نگاه پوزیتیو یستها به ایون مقولوه ،در
الیههای پ هاناش ،اشتراكهای عمدهای هم دارد و این نگاه عقلگرایی نقاد به زبان ا،ت که
8
از هستۀ مشترك فر های این دو رهیافت دربارۀ زبان فراتر میرود و آن را نقد میک د.
1 - ad hoc
2 - piecemeal
 .8برخی از نویس دگان بر ادعای مقالۀ حاضر که عبارت ا،ت از :همدا،تانی پ هان میان هایدگر و فیلسوفان تحلیل زبان در مورد برخورد آنهوا
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حال این پر،ش مطرح می شود که چرا زبان نوعی تک ولوژی محسوب میشود؟
پایا توضیح میدهد که علم و تک ولوژی هر دو در زمرۀ بر،اختهای بشوری بوه شومار
میآی د و این بر،اختههای بشری محصول حیثهای التفاتی جمعی آدمیوان هسوت د (پایوا،
 ،5386ص ،)29ولی تفاوتهای این دو را میتوان به نحو زیر برشمرد:
ال ) هد علوم از هر  ،خ که باش د ش اخت واقعیتی ا،ت که کم و بویش مسوتقل از
ً
آدمی ا،ت ،ولی هد تک ولوژیها از هر نوع که باش د ،رفو نیازهوای عمودتا غیرمعرفتوی
آدمیان ا،ت .به عبارتی موجزتر ،هد علم ش اخت واقعیت ا،ت ،ولی هود تک ولووژی
رف نیازهای عملی ا،ت.
ب) معیار ارزیابی علم معیاری ،مانتیك ا،ت ولی معیار ارزیوابی تک ولووژی معیواری
پراگماتیك ا،ت ،یع ی در علم ،معیار مقبولیت ،میزان انطباق با واقعیتی ا،ت که قرار ا،ت
از آن خبر دهد ،ولی در تک ولوژی معیار مقبولیت کارآمدی ماشین مورد نظر در رف حاجتی
ا،ت که به وا،طۀ آن ،اخته شده ا،ت.
ج) گزارههای علمی میتوان د ذات هستارهایی را که هد ش ا،ایی آنها ا،ت ،بوه نحوو
حد،ی و فرضی مشخص ک د .تک ولوژی فاقد ذات و ماهیت ا،ت و ت ها کارکرد دارد.
د) گزارههای علمی به فر صادقبودن ،کلی و عاماند و وابسته به زمی وه نیسوت د ،ولوی
ف اوریها و ماشینها به ظر و زمی هها حساساند.
هو ).در حووزۀ علوم ،فرضویهها و نظریوهها در مقوام کشو ممکون ا،وت در بردارنودۀ
ج بههای ارزشی پیش هادده دگان آنها باش د ،ولوی در مقوام توجیوه ،داوری دربوارۀ آنهوا در
حوزۀ عمومیای کوه نقود در آن صوورت میگیورد ،در نهایوت ،فوارگ از ج بوههای ارزشوی
اشخاص ا،ت .در مورد تک ولوژی باید گفت که مرج مقایسه آنها هم مان د ،رچشمههای
ابداعشان نیازهای درونی افراد و جوام و معیار م ا،و بودن آنهوا و میوزان پا،وخگو یی بوه
نیازها،ت (پایا ،5386 ،ص.)13-29
زبان صحه گذاشتهاند .از جمله به این نقل قول دقت ک ید« :به آ،انی نمیتوان فهمید که این نو واژههای مبهم [در آثار هایدگر] چگونه ما را بوه
مع اهای گمشده باز میگرداندند و ای که زبان مص وعی هایدگر به حقیقت نزدیستر ا،ت یا زبان زندگی روزمره .طرفه آنکه دالیل هایدگر برای
بازنویسی زبان معمول ،از جهاتی شبیه به دالیل را،ل و اثباتگرایان م طقی ا،ت .اثباتگرایان م طقی نیز یس نحو مص وعی ابوداع کردنودز زیورا
عقیده داشت د که به حقیقت پ هان زبان نزدیستر ا،ت» (پامر ،1841 ،ص.)984
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پایا در توضیحی که دربارۀ تفاوت علم و تک ولوژی بیوان میک ود ،میگو یود« :حتوی در
ً
مواردی که ظاهرا از این ابزارها برای رف نیازهای نظری کمك گرفته میشود ،اگر بوه خووبی
دقت شود ،روشن میگردد که این ابزارها به خودی خود رف ک دۀ نیازهوای نظوری نیسوت د،
ً
بلکه صرفا موان را برای این مقصوود ک وار میزن ود یوا زمی وه را فوراهم می،وازند (هموان،
ص ،)29میتوان گفت که زبان از همین مقوله ا،ت .بهو یژه در ای جا بایود میوان معرفوت و
زبان که محملی برای صورتب دی معرفت ا،ت ،تفاوت قائل شد .گرچه از زبان برای رفو
نیازهای نظری ا،تفاده میک یم ،ولی زبان ابزاری ا،ت کوه تو،وط آن معرفوت را نقدپوذیر و
عی ی میک یم و به وا،طۀ همین ابزار بودن ا،ت که نوعی تک ولوژی محسوب میشوود .بوه
ع وان مثال ،برای آزمودن نظریۀ دال بر تک ولوژی بودن زبان میپر،یم آیا میتوان گفوت کوه
ً
معیار ارزیابی زبان ،ا،ا،ا ،یك معیار پراگماتیك ا،ت و زبانها را بر ا،اس میزان کارآمدی
در بیان و انتقال مفاهیم و اندیشهها می ،جیم یا خیر؟ پا،خ ،ؤال پیشگفته مثبوت ا،وت.
معرو ا،ت که میگو ی د برخی از زبانها مان د آلمانی ،نسبت به برخی دیگر ،برای انتقال
ً
مفاهیم فلسفی آنها م ا ،ترند و برخی ،مان د انگلیسوی ،موثال بورای بیوان مطالو علموی
تواناتر هست د و. ...
کاری به در،تی یا نادر،تی این پا،خها ،در خصوص این زبانهای خاص نداریم .مهم
این ا،ت که میتوان به این پر،ش ،پا،خ مثبت داد و این نشوانده دۀ آن ا،وت کوه معیوار
 ،جش یك زبان میتواند میزان کارآمدی آن باشد .حال بحث دربارۀ ای که کودام زبوان ،در
کدام زمی ه کارآمدتر ا،ت ،برای بحث ما امری حاشیهای ا،ت .ب ابراین ،زبان چه در اختیار
کارنپ باشد و چه در د،ت هایدگر ،خصوصیت ابزار بودنش را فرو نمینه د ،ولی هایودگر
که ا،تفادۀ کارنپ از زبان به مثابۀ شگرد را برنمیتابد ،رو یکردش نسوبت بوه زبوان در یوك
مورد مهم با رو یکرد افرادی مان د کارنوپ مشوترك ا،وت .بورای توضویح ایون اشوتراك بیوان
مقدمهای الزم ا،ت.
وقتی که دربارۀ رأی فروکا،تن علم بوه حووزهای غیور از علوم  -حوال ایون حووزه خوواه
تک ولوژی باشد و خواه اطالعات قابل ذخیره و انتقال و خواه کاالی قابل مبادله -بوه تحقیوق
میپردازیم ،میبی یم که هایدگریها در این رأی  -صر نظر از جزئیوات آن -بوا نحلوههای
دیگری همدا،تان هست د که در ظاهر همآوایی و همع انی آنها بسیار بعید مینمایود .چهوار
نحلهای که در رهیافت ناصواب تقلیل علم مشترك هست د عبارتانود از :پوزیتیو یسوتهای
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م طقی ،ابزارانگاران 1،پستمدرنهایی مان د لیوتار و هایدگریها.
اشتراك عام مشرب هایدگری با هر ،ه رهیافت در تقلیل علم ا،ت ،ولی با پوزیتیو یسوم
م طقی به غیر از این مورد ،در یك مورد مهم دیگر نیز کوه مورتبط بوا رو یکورد هور دو نحلوه
نسبت به زبان ا،ت ،اشتراك خاصی نیز دارد.
در توضیح اشتراك عام میتوان چ ین توضیح داد:
ً
اوال ،ابزارانگاران نظریههای علمی را مشمول صودق و کوذب نمیدان ود ،بلکوه از نظور
ایشان باید از کارآمدی یا کارآمدنبودن نظریهها صحبت کرد (بانین و یو ،2009 ،ص.)419
برابر با توضیحات پایا ،این نوع داوری کردن در حووزۀ تک ولووژی صوورت میگیورد ،نوه در
حوزۀ علم .ب ابراین ،ابزارانگاران به این شیوه علم را به تک ولوژی تقلیل میده د.
ً
ثانیا ،پستمدرنهایی مان د لیوتار ،از یك ،و ،علم را به نوعی اطالعات تقلیل میده د.
لیوتار در کتاب وضعیت پستمدرن میگو ید دانش «به شرطی میتوانود جوایی در جریوان
جدید داشته باشد و ج بۀ اجرایی پیدا ک د که در فرای د یادگیری بتوانود بوه قالو اطالعوات
کمی درآید» (لیوتار ،1439 ،ص .)9از ،وی دیگر ،دانش و معرفوت در نگواه لیوتوار بوه یوك
کاالی قابل مبادله که همچون کاالهای دیگر مشمول قوانین عرضه و تقاضا میشود ،تقلیول
مییابد .او توضیح میدهد که همان رابطهای کوه تولیدک ودگان و مصور ک دگان کواال بوا
کاالیی که تولید و مصر میشود دارند ،میان عرضهک دگان و مصر ک دگان دانش وجود
دارد .وی میگو ید اک ون دانش جهت فروش تولید میشود و دیگر حوزه دانش بهماهو دانش
مورد توجه آدمیان نیست ،بلکه دانش به مثابۀ کاال نگریسته میشود .به وضوح می بی یم کوه
این هم رویکردی تقلیلگرایانه نسبت به علم و معرفت ا،ت.
ً
ثالثووا ،پوزیتیو یسووتها علووم را مجموعووهای از گزارههووا میدان وود کووه علیاالصووول
تحقیقپذیرند و گزارههایی از نوع دیگر را دربردارندۀ مع ای محصل نمیدان د و به این ترتی
علم را نحی میک د .همچ ین نسبت به معیارهای ،مانتیك صودق نیوز موردد و مشوکوك
هست د و در عو بیشتر مایول هسوت د معیارهوای نحووی را بور آن مجموعوه از گزارههوای
باقیمانده اعمال ک د ،ولی برای توضیح اشتراك خاص مشرب هایدگر با پوزیتیو یستهایی
1.instrumentalists
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مان د کارنپ ،باید باز هم به پوپر مراجعه ک یم .پوپر در رو یکورد روشش ا،وانهاش توصویۀ
مهمی را نص العین خود قرار میدهد« :هرگز به خود اجازه مده که تحریك شوی تا الفاظ و
معانی آنها را جدی بگیری ،آنچه که باید جدی گرفته شود پر،شهایی دربارۀ امور واقو و
احکامی حاکی از این امور ا،ت .آنچه باید جدی گرفته شود ،عبارت ا،ت از :نظریوهها و
فرضیهها و مسائلی که حل میک د و مسوائلی کوه از آنهوا ناشوی میشوود» (پووپر،2002 ،
ص.)11

،خن این ا،ت که فیلسو پدیدارش ا،ی مان د هایدگر بوا متفکور پوزیتیو یسوتی مان ود
ً
کارنپ در جدی گرفتن الفاظ و کال زبان و وانهادن جهان ورای زبان به نفو زبوان ،مشوترك
هست د .در،ت ا،ت که هر یك از این دو فیلسوو بوه نحوو خاصوی بوه زبوان برجسوتگی
میده د که با دیگری تفاوت دارد ،ولی همانطور که بیان شد ،هر دو در برجسته کردن زبان
و وانهادن جهان ورای آن مشترك هست د.
نحوۀ برجسته کردن زبان تو،ط کارنپ به این صورت ا،ت کوه او هومرأی بوا متفکوران
هممشرب خود ،مسائل فلسفه را شبه مسائلی میداند کوه از کواربرد نادر،وت زبوان ناشوی
شدهاند .برای نمونه ،چهارچوب زبان فار،ی به ما اجازه میدهد که جملۀ «باران میبارد» را
بهکار ببریم .حال قال این جمله ما را تحریك میک ود هموین قالو را در جملوهای مان ود
«هیچ میهیچد» بهکار ببریم .از دیدگاه کارنپ در جملۀ اول زبان را در،ت بهکار بوردهایم،
ولی در جملۀ دوم ،زبان را در،ت به کار نبردهایم و همین ،وء کاربرد باعث به وجود آمودن
یك شبه مسئله شده ا،ت که از دیدگاه کارنپ ،برخی این شبه مسئله را مسوئلهای فلسوفی و
اصیل انگاشتهاند.
کارنپ میگو ید مشکل ،درون زبان ا،ت و حل مشوکل هوم در هموان جا،وت .شواید
کارنپ هم برای توجیه این رو یکرد خود به اندازۀ هایودگر در ا،وتفادۀ ا،وتعاری از آن شوعر
هولدرلین محق بود که میگو ید «هر جا خطری هست ،م جوی نیوز هموان جوا مویبالود».
کارنپ به این شکل زبان را برجسته میک د.
هایدگر از این شعر برای گوشزد کردن خطر تک ولوژی و نجات از آن ا،تفاده کرده بوود،
ولی نگاه هایدگر به مقولۀ زبان و اشتراکش با کارنپ در برجسته کردن زبان چگونه ا،ت؟
اگر بخواهیم بوا اصوطالحات خوود هایودگر صوحبت ک ویم ،بایود بگوو ییم کوه شوعر و
آفری شهای زبانی در انکشا راز هستی نقشی مؤثری دارند .در،ت ا،ت که کارنپ زبوان
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را م طقی میخواهد و هایدگر زبان را شعری میخواهد و چه بسا همین تفاوت باعوث شوود
که برخی افراد ،جستجوی وجهی از اشتراك در رو یکرد هایدگر و کارنپ به زبان را رهیوافتی
نادر،ت تلقی ک د ،ولی نمیتوان انکار کرد که رو یکرد هر دو ،به قول پوپر ،مبت ی بر جدی
گرفتن زبان و وانهادن واقعیت یا بخشی از واقعیت ورای زبان ا،ت .به همین خاطر ا،ت که
پوپر نقش زبان را ت ها از دیدگاهی رئالیستی میپذیرد و اهمیت دادن بیشتر به آن را افتادن در
چاه و یل ناواق گرایی  -اگر نگو یم ضد واق گرایی -میداند.
در نگاه کارنپ و همفکرانش زبان م طقی ،که قرار ا،ت شوبه مسوائل فلسوفی را م حول
ک د ،فربه و پروار میشود و به تب آن واقعیت زار و رنگپریده و حقیر میشود .در این حالت
نه ت ها علم از برخورداری از ب یانها و حمایتهای متافیز یك محروم میشود ،بلکه در زبان
علمی مورد نظر نیز بسیاری از گزارهها و مفاهیم که از دیدگاه بقیه فیلسوفان علم چ ان فر
میشود که مرتبط با واق هست د ،غیرمجاز اعالم میشود .واقعیتی که به ایون شویوه مودنظر
قرار میگیرد ،واقعیتی کوچك و حقیر ا،وت .از آن ،ووی ،وقتوی زبوان ،شوعری میشوود و
تجربههای شاعرانه در قال تجربههایی زبانی که نامأنوس و آش اییزدایی شوده و بوه دور از
کاربردهای عادی و روزانۀ زبان هست د ،برجستگی مییاب د ،در،ت ا،ت کوه هور چوه ایون
ً
برجستگی بیشتر باشد ،نقش ابزاری زبان کمرنگتر میشود -بدون آنکه کامال زایل گوردد -
و بر نقش ادبی و شاعرانۀ آن افزوده می شود ،اما از دیدگاه ضیاء موحود ،هور جوا کوه نقوش
شعری و ادبی غال شد ،نظریۀ مطابقت صدق 1بیشتر تمایل دارد که بالموضووع شوود و بوه
ً
جای آن نظریۀ هماه گی صودق -2اگور بتووان ا،ا،وا آن را نووعی نظریوۀ صودق دانسوت-
موضوعیت مییابد پیدا میک د (موحد .)5311 ،در مورد یك موتن شوعری ،کمتور میتووان
ارتباط آن را با واق برر،ی کرد و اگر برر،ی چ ین ارتبواطی هوم میسور باشود ،در حقیقوت
عبارت خواهد بود از :برر،ی ارتباط با واقعیتی مبهم و شبحگون و رنگپریده .مویبی یم کوه
هر دو مورد به ظاهر معار با هم و دو نوع نگاه متفاوت به زبان ،به یك نتیجوۀ واحود ،کوه
همانا تحدید و تقلیل واقعیت ا،ت م جر میشوند و همین جا،ت که بایود توصویۀ پووپر را
1.correspondence theory of truth
2. coherence theory of truth
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مب ی بر جدی نگرفتن زبان و پافشاری بر نگریسوتن بوه آن از م ظوری واق گرایانوه را جودی
بگیریم.
البته اگر بخواهیم ،قدری محتاطانهتر ،رأی پوپر را در این مورد بسط دهویم ،شواید بیوان
مالحظات زیر خالی از اهمیت نباشد.
ً
اوال ،پوپر هیچ اصراری ندارد که توصیۀ کلیدی جدی نگرفتن الفاظ و معانی آنهوا را بوه
ً
کسانی که اصوال ا،اس کارشان بر جدی گرفتن الفاظ و معانی آنهوا قورار دارد ،یع وی خوود
ً
شاعران نیز ،تسری بدهد .وقتی که اصال هد مورد نظر آفری ش شاعرانه و تجربههای زبانی
ً
باشد ،چه جای آن ا،ت که توصیهای راکه ا،ا،ا نقض غر ا،ت ،مد نظور قورار دهویم؟
مخاطبان توصیۀ پوپر کسانی هست د که د،تاندرکار علم و فلسفهاند و نه شاعران.
ً
ثانیا ،اگر کثرتگرایی معرفتی معتقدان به عقلگرایی انتقادی را لحاظ ک یم ،حتی شعر و
شهودهای شاعرانه هم الزم نیست که در مقام کش  1از دایرۀ توجه خارج شوند .مطوابق بوا
کثرتگرایی معرفتی میگو ییم ،هر چه م اب کش بیشتر باشد ،بهتر ا،ت .حال این م واب
کش  ،شهود شاعرانه ا،وت یوا ا،وطوره یوا فلسوفههای مختلو فرقوی نودارد ،ولوی ایون
کثرتگرایی وقتی م شأ اثر میشود که تیغ نقد نیز بیجهت زندانی غال جمود نشود.
چون در این بخش از مقاله دربارهی موضوعیت یا عدم موضوعیت بحث ذات و ماهیت
تک ولوژی صحبتی به میان آمد ،قبل از اتمام این بخش به طرح یس ،ؤال می پردازیم و،عی
میک یم پا،خی اجمالی به آن بدهیم، .ؤال این ا،ت که موادامی کوه موا ذات و مواهیتی را
برای هستارهای طبیعی فر میک یم ،چوه اشوکالی دارد بورای بر،واختههای آدمیوان و از
جمله برای تک ولوژی نیز ذاتی فر ک یم و با واجد ذات پ داشتن آن به مطالعه و شو اختش
بنردازیم؟
پا،خ اجمالی این ،ؤال به این شرح ا،ت که هایدگر ذات تک ولوژی مدرن را قهر و غلبه
میداند .این دیدگاه نتایج زیر را در بردارد:
ال ) هایدگر تک ولوژی را یك کل واحد تصور کرده و ،نص ذاتی را به ایون کول واحود
نسبت داده ا،ت که همانا قهر و غلبه ا،ت .وقتی ما پدیدهای را به ع وان کل واحودی تلقوی
1. discovery
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میک یم ،ناگز یر در تعیین چگونگی برخوردمان نیز با آن پدیده یا باید آن را یك مرتبه بنذیریم
یا آن را یك مرتبه رد ک یم ،چون پیشفرضمان این ا،ت که آن پدیده یك کل واحد ا،ت ،اگر
آن پدیده را متکثر و شامل بخشهای گوناگون ،با کارکردهای متفاوت و در ،وطوح متموایز،
فر ک یم ،آنگاه برخوردهایی مان د گز ی ش ،تاییر ،اصالح و مت ا ،بوا زمی وه کوردن و ...
همه مع ادار می شود ،ولی آیا داللت تلقی تک ولوژی به ع وان یك کل واحد و نسوبت دادن
ذاتی م فی به آن میتواند چیزی به غیر از نفی کلیت تک ولوژی باشد؟ اگر بر عکص تلقی ما
این باشد که تک ولوژی امری متکثر و شامل بخشهای گونواگون ا،وت ،میتووانیم بوه یوك
طبقهب دی قائل شو یم .برای نمونه ،بخشی از تک ولوژی در پزشکی و برای موداوای بیمواران
صع العالج ا،تفاده میشود .لزومی ندارد مشخصۀ این تک ولوژی را «قهر» بدانیم .بخشی
از تک ولوژی در ج گها و برای کشتار جمعی ا،تفاده میشود .قضاوت ما دربارۀ این کاربرد
نبای ود مان وود مصووار پزشووکی و بشردو،ووتانه باشوود .بخش وی دیگوور از تک ولوووژی مان وود
ً
کارخانههای ص عتی ا،ا،ا برای تولید کاالهایی که مصر عامه دارند ،ا،تفاده موی شوود،
اما ممکن ا،ت به غیر از این کارکرد مثبت ،نتوایج م فوی ناخوا،وته ،مان ود تولیود گازهوای
گلخانهای و  ...داشته باشد که در ای جا این بخش از تک ولوژی نیازم د اصالح ا،ت.
در تاریخ فره گ و اندیشۀ کشورمان ،در یك مورد دیگر، ،ابقه داشته ا،ت که متفکوران
ما با پدیدهای متکثر و ذوابعاد به ع وان یك کل واحد برخورد نمودهاند .ایون پدیوده عبوارت
ا،ت از« :غرب» یا «تمدن غربی» .نتیجه هوم ایون شود کوه گروهوی بوه پوذیرش یکبواره و
دربست آن کل واحد – به زعم ایشان -رأی دادند و گروهی نیز به نفی کامل آن معتقد شدند.
ب) میان واجد ذات پ داشتن تک ولوژی و داشتن تلقی آنتروپومورفیوك از آن ،ت هوا گوام
گام کوچکی فاصله ا،ت .همچ انکه هایدگر نیز تک ولوژی را واجد ذات میپ داشت ،تلقی
انسانگونهای از آن نیز داشت .خطر چ ین رو یکردی در آن ا،ت که با داشتن این تلقوی ،موا
تک ولوووژی را دارای ارادهای مسووتقل از آدمیوان فوور مویک یم .ارادهای کووه دیگوور بوور اراده
،ازندگان آن غال شده ا،ت و همان د برخی از فیلمهای تخیلی ،مان د رباتی عمل میک د
که از ک ترل خارج شده ا،ت و آدمیان دیگر نمیتوان د برای بهبود و اصالح آن اقدامی انجام
ده د .همین ،ل مسئولیت از انسوان در مقابول کارکردهوای م فوی تک ولووژی ا،وت کوه
زیانهای جبرانناپذیری را متوجه بشریت میک د.
ج) بیان شد که کارکرد تک ولوژیها را انسانها تعری میک د ،ب وابراین ،تک ولوژیهوا
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وابسته به زمی ه هست د و در فره گهوای مختلو  ،کارکردهوای مختلفوی بورای آن تعریو
میشود .این رو یکرد باعث میشود که «بومیکردن تک ولوژیها» امکانپذیر شود ،در حالی
ً
که با واجد ذات پ داشتن تک ولوژی ،دیگر بومیکردن آن مع ا نخواهد داشت و اتفاقا هموین
کاربرد غیرم ا ،و نامت ا ،بوا زمی وه در فره گهوای مختلو ا،وت کوه باعوث بوروز
آشفتگیهای بسیار در ا،تفاده از تک ولوژی خواهد شد.
«داوری» امکان بومی کردن تک ولوژی را از بیخ و بن رد میک د، .وخن صوریح او ایون
ا،وت« :موی گوی وود در اقتبواس تک ولوووژی بایود فره وگ و ادب مووردم را در نظور گرفووت و
تک ولوژی م ا ،با آن را برگزید یا ،یستم تک ولووژی را بوا آداب و اخوالق تطبیوق داد ،اموا
تک ولوژی های مت ا ،با آداب ،وجود ندارند .بلکه تک ولووژی آداب را دگرگوون مویک ود»
(داوری ،5319 ،ص.)49
در امکان دگرگون شدن فره گ تو،ط تک ولوژی ،خ ی نیست ،ولی آیا میتوان گفت که
این امکان به مع ی نفی امکان بومیکردن تک ولوژی ا،ت؟ آیا مثالهای نقضی در این مورد،
نظریۀ داوری را ابطال نمیک د؟
()1
حال که به نقش شهودهای شعری در پدیدارش ا،ی هایدگر اشاره شد ،جا دارد که بیشتر
به روش شهودگرایی و ارتباط آن با آرای هایدگر در فلسفۀ تک ولوژی و نقدهایی که بر آن شده
ا،ت ،بنردازیم.
ریشۀ شهودگرایی هایدگر به هو،ورل و پدیودارگرایی او بواز میگوردد .شوهود در فلسوفۀ
هو،رل ادراك بالوا،طۀ پدیدار ا،ت« .هو،رل پدیده را به چیزی اطالق میک د که به ادراك
بالوا،طه درآید .اما مقصود از ادراك بالوا،طه مشواهدات حسوی و دادههوای خوام حسوی
نیست ،بلکه مقصود آن ا،ت که ما چیزی را به طریق و یژه مشاهده میک یم موورد مشواهده
قرار دهیم و این شیوۀ نگورش در شوعار معورو بوه ،ووی خوود اشویاء خالصوه میشوود»
(ضیمران ،5383 ،ص .)14هایدگر از پدیدارش ا،وی هو،ورل فراتور مویرود« .دن آیودی»
ّ
معتقد ا،ت ،که با اندکی تسامح ،میتوان نسبت هایدگر با هو،رل را به علت تأکید هایدگر
بوورک ش ،همچووون نسووبت مووارکص بووا هگوول دانسووت« .های ودگر در پدیدارش ا ،وی خووود،
اولو یتهای هو،رلی را معکوس کرد .از نظر هو،رل هد پدیدارش ا،ی ک ار زدن شوا و

431

روششناسی علوم انسانی  /س / 12ش /21بهار 2314

برگ نظریهها و نفوذ به الیۀ ماقبل نظری پدیدارها،ت .هایدگر این مفهوم را نوه ت هوا جوذب
میک د ،بلکه آن را معکوس میک د ،به طوری که درگیری ک شی با امور ،نسبت بوه درگیوری
معرفتی -نظری با آنها ،که مشخصۀ توصی های هو،رلی ا،ت ،اولو یت مییابد» (آیودی،
 ،5311ص .)15این معکوس کردن نسبت میان پراکسویص و فرضویه پیشدرآمود مضومون
تقدم تک ولوژی بر علم ا،ت.
همین تقدم تک ولوژی بر علم ا،ت که داوری به پیروی از هایدگر بر آن تأکیود میک ود.
داوری میگو ید :علم جدید «مادر تک یك نیست ،بلکه وجهی از تک یك و شواید برانگیختوۀ
آن ا،ت .البته تک ولوژی و ،اختن و،ایل تک یك در زمان ما بودون تحقوق علوم و پوژوهش
علمی میسر نیست ،اما اگر نظر تک یكبین نبود ،علم جدید هم به وجود نمیآمود» (داوری،
 ،5319ص.)33
تا ای جا مشخص شد که چگونه اندیشۀ تقدم تک ولوژی بر علم همبسته و متالئم بوا ایون
نوع خاص از شهودگرایی هایدگری ا،ت .دربارۀ این نوع خاص از شهودگرایی بیان دو نکتوه
مفید ا،ت:
اول .شهودگرایی هایدگری به غیر از این تفواوت بوا شوهودگرایی هو،ورلی کوه از تقودم
پراکسیص بر فرضیه ناشی میشود و به تمایزاتی مان د امر «تو د،تی» 1و «فراد،وتی» م جور
میشود و این تمایز نیز به روشن شدن وجهی از تمایز میان تک ولووژی مودرن و تک ولووژی
 ،تی میانجامد ،شهودگرایی هایدگری از جهتی دیگر نیز با شوهودگرایی هو،ورلی تفواوت
دارد و ایوون تفوواوت در تأکیوود هایوودگر بوور شووعر و آفری شهووای شووعری در شووکلگیری
شهودها،ت .بعید ا،ت تأکید هایدگر بر تجربۀ شاعران ت ها تجربههای روحی و باط ی آنان
را در برگیردز زیرا در این صورت نگاه هایدگر متوجه عارفان میشد ،نوه شواعران .گوو ای کوه
نوعی از عرفان ،مورد توجه هایدگر و بهو یژه پیروان ایرانی او،ت ،اما نگاه هایدگر بوه مقولوۀ
زبان ،تجربههای زبانی شاعران را نیز در ک ار تجربههای باط ی آنها در شکلگیری شوهودها
مؤثر میداندز چ ین تأکیدی بر شعر و شاعری را در شهودگرایی هو،رل نمیبی یم.
دوم .شووهودگرایی چووه از نوووع هو،وورلی باشوود و چووه از نوووع هایوودگری از دیوودگاه
1- ready-to-hand
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ً
روشش اختی ،خللهای عمدهای دارد که ا،ا،ا آن را به مثابۀ یك روش بورای داوری کوردن
دربارۀ اندیشهها ناتوان می،ازد .نقدهای جدی ،روش همین جا،ت که شروع میشود .وی
میگو ید ،در پا،خ به این پر،ش که چرا علم و تک یك در غرب رو یید ،پارهای از فیلسووفان
نسبت بشر با وجود عو
به این شکل پا،خ دادهاند که «انسان عهد تازهای با وجود بست و ِ
شد و در نتیجه آدمی نو متولد گردید ،با اشتهایی نوو و جهوان نووی را ب وا نهواد» (،وروش،
 ،5311ص .)484از دیدگاه ،روش نسبت این پر،ش و پا،خ ،مان د نسوبت ایون پر،وش
ا،ت که میپر،د ،چرا طفل گریه کرد .با این پا،خ که وجود طفل تطوری میک د که گریوه
از ظواهر آن تطور ا،ت، .روش این پا،خ را دروگ نمیداند ،ولی میپر،د را،وت بوودنش
چه فایدهای دارد؟ حال اگر ،ؤال شود که چرا نام «تاییور نسوبت بوا وجوود» را بور برآمودن
تک یك نهادهاند ،میگو ی د این را به شهود دریافتهاند .ولی مشکل شهود از نظر ،روش در آن
ا،ت که «اگر به شهود خو یشتن تکیه میک یم ،دیگر نباید شهود دیگران را بیارج بشماریم.
دیگرانی هست د یا خواه د بود که عمق و حاق امر را به نحو دیگری میبی د و چورا بایود بوه
صر اطمی ان به خوود  ...دیگوران را بیمایوه و ظواهربین و محوروم از بصویرت خوانود؟»
(همان ،ص.)483
از دیدگاه عقلگرایی انتقادی میتوان دو نقد جدی بر تکیه کردن به شهود به ع وان روش
ً
د،تیابی به حقیقت طرح کرد که البته این دو نقد از جهاتی مرتبط با هم و اصوال دو وجوه از
یك موضوع واحد هست د.
ال ) تلفیق دو ج بۀ کثرتگرایی و نقادی ا،ت که بهرههای معرفتی را به بهترین صورت
باال میبرد (پایوا ،5386 ،ص ،)12ولوی شوهودگرایی بیشوتر تأکیود بور عامول اول ،یع وی
کثرتگرایی ،میک د .متورم کردن کش و شهودها بدون به میان آوردن عامل نقد نه ت ها بوه
رف حیرانی بشر کمك نمیک د ،بلکه عامل افزایش آن نیز هست.
ب) طرد فر دکارتی تمایز میان ،وژه و ابژه ،که هایدگر بر آن تأکیود بسویار مویک ود،
یکی از عوامل این عدم امکان تمایز میان مقام کش و مقوام داوری ا،وت ،اگور وفوادار بوه
عقلگرایی انتقادی باشیم ،میتوانیم بگو ییم مرزی که میان فاعل ش ا،ا و جهان پیرامون او به
ع وان موضوع ش ا،ایی فر می شود ،شاید مرزی قاط که یكبوار بورای همیشوه ذهون و
عین را از هم جدا میک د نباشد ،ولی نفص همین تمای ِز فرضی که به علت همین فرضیبودن
میتوان آن را جابهجا کرد و بدون زیر،ؤال بردن نفص آن تمایز ،تاییراتی در آن داد ،در نقد و
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برر،ی آراء و اندیشهها تأثیری به ،زا دارد .وقتی عامل نقد در میان باشد  -که وجود بخشی
از آن نقد ،ناشی از به ر،میت ش اختن این تمایز ا،ت  -بخشی از نظریهها تو،وط بخشوی
دیگر ،که ارتباط نزدیكتری با واقعیت دارند ،بوازبی ی میشووند و بوه ایون ترتیو نظریوهها
ارتباط غیرمستقیمی با واقعیت (یا ابژهها) پیودا میک ود و نظریوۀ مطابقوت صودق اهمیوت
مییابد .اما وقتی حداکثر نقدی که میتواند وجود داشته باشد ،نه نقدی خارجی کوه مورتبط
با واقعیتها یا ابژهها باشد ،بلکه نقدی درونی کوه متوجوه همواه گی وانسوجام بخشهوای
مختل یك نظریه باشد ،آنگاه نظریۀ هماه گی ،جای نظریۀ مطابقت صودق را میگیورد و
رفتهرفته متون شعری ،که کارکردی زیباییش اختی دارنود ،جوای نظریوههای فلسوفی را کوه
میتوان د در برنامههای پژوهشی علمی نقش مؤثری ایفا ک د ،میگیرند.
خالصۀ نقد اول ،روش بر شهودگرایی را میتوان در این گفته خالصه کرد که شهودهای
بهد،ت آمده از این روش ،پایان کار پژوهش ا،ت ،ولوی در عقولگرایی انتقوادی کشو ها
آغاز کار نقد و برر،ی و بحث و فحص هست د.
نقد دیگری که نو یس دۀ مقالۀ صناعت و قناعت متوجه افکار فیلسووفانی مان ود هایودگر
میک د ،نحوۀ چارهجو یی این فیلسوفان بورای مشوکالت تک ولووژی ا،وت .وقتوی برآمودن
تک ولوژی را حاصل عو شدن نسبت بشر یا جهان و انقالبی در این زمی وه بودانیم ،ناچوار
برای حل مشکالت تک ولوژی نیز باید م تظر انقالبی دیگر در این ارتباط باشیم .این ،وخ ی
ا،ت که داوری آن را به این نحو ابراز میدارد« :ما نمیتوانیم آن [تک یك ] را به هر صوورت
که بخواهیم در آوریم یا آن را کوچك و بزرگ ک یم ،مگر ای که انقالبی در تفکر و در موا و در
جهان پدید آید» (داوری ،5319 ،ص.)29
داوری تلقی طی هوای مختلفوی از اصو ا فیلسووفان گرفتوه توا دیودگاه تک سوینها و
مه د،ان تا برداشت عوام از تک ولوژی را نقد میک د ،ولی د،ت آخر ل ّ کوالم خوود را نوه
د،ت برداشتن از تک یك و نه حتی اصالح و تاییر آن میداند ،بلکه پیامش را دعوت به تفکر
در باب نسبت بشر و تک یك معرفی میک د« .ای که بشر نمیتواند از علوم و تک یوك جدیود
د،ت بردارد، ،خن در،تی ا،ت و این ،خن را به کسی باید گفت که به ترك تک یك دعوت
میک د .وقتی به ما تذکر میده د که نسبت خود را با تک یك نمیدانیم ،مع یاش این نیست
که د،ت از تک یك برداریم ،دعوت بوه تفکور در بواب نسوبت بشور و تک یوك را حمول بور
ً
مخالفت با آن نباید کرد ...اصال ایون بحوث کوه از تک یوك د،وت بورداریم م تفوی ا،وت»
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(همان ،ص.)21
برای ای که بتوانیم تلقی در،تی از آرای داوری داشته باشیم ،فشردۀ بخشهوایی از مقالوۀ
«مالحظاتی در باب تک یك» را در ای جا نقل میک یم.
داوری این ،خن یا،نرس را بازگو میک د که تک یك و تک ولوژی نیوروی مسوتقلی شوده
ا،ت که در زندگی بشر همه چیز را ریشهکن میک د ،یع ی آدمی در ا،ارت تک یك ا،وت و
از ّ
،ر ا،ارت خود خبر ندارد ،ولی وقتی یا،ونرس میگو یود تک یوك و،ویله ا،وت و چوون
و،یله ا،ت به صفت خوب و بد متص نمیشود ،مگر آنکه برای مقاصد خوب و بد به کار
رود ،داوری از این تاییر ،خن او اظهوار تعجو میک ود .داوری آرای موارکص را نیوز نقود
میک د .او احتمال میدهد مارکص را بدین جهت متفکر تک یك خواندهاند که گفته بود :بشر
باید به طبیعت صورت انسوانی بدهود .موارکص ایون پیشوامد را پایوان بیگانهگشوتگی بشور
میداند ،ولی نقد داوری بر این رو یکرد این ا،ت که بشر تا خود به موجودی تبدیل نشود که
با طرحهای ریاضی به عالم صورت میدهد و نیروهای طبیعی را آزاد میک د ،نمیتوانود بوه
ّ
عالم صورت بدهد .از دیدگاه داوری مخالفت رمانتیكها هم با تک یك به این علت ا،ت که
آنها میبی د که با تک یك شیرۀ زمین و دریوا را میکشو د و هووا و محویط زیسوت را پیو،وته
آلودهتر می،ازند و زمین و هوا به زرادخانۀ ا،ولحههای مووحش مبودل میشوود .ب وابراین،
خوا،تۀ رمانتیكها این ا،ت که مسیر تک یك در این جهوان متوقو شوود یوا از تک ولووژی
مدرن د،ت برداریم و به تک یك ،اده و متو،ط پ اه آوریم .ولی داوری قول مشعر بر انتخاب
تک یك م ا ،را نس جیدهتر از حور کسوانی میدانود کوه میگو ی ود :بایود مرحلوۀ آخور
ً
تک ولوژی را اقتباس کردز زیرا این گفتۀ اخیر ،تکلفش کمتر ا،ت و معموال هم به آن بیشوتر
عمل میشود .برخی میگو ی د تک یك را با برنامهریزی باید محودود کورد .داوری میگو یود
ای ها غافل هست د ،خود برنامهریزی نیز وجهی از تک یك ا،ت و افزون بر این تواک ون هویچ
برنامهریزیای نبوده که در محدودکردن تک یك موفق عمل کرده باشد.
داوری مشابهت ،خن دانشم دان و حتی بسیاری از اهل فلسوفه بوا عاموۀ موردم دربوارۀ
تک یك را بدان جهت میداند که نه علم جدید و نه فلسفه هیچکدام به ذات تک یك راه ندارند
و د،تآخر پص از ّرد رو یکرد همۀ این طی ها به تفکر در ذات تک یك و نسبت بشور بوا آن
دعوت میک د .عکصالعمل پایا در این مورد برر،وی شود .او فور ذات بورای تک یوك را
نادر،ت میداند .همچ ین توضیح دادیم که این نگره چگونه مب وا و مقدموهای بورای نظریوۀ
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فروکا،تن علم به تک ولوژی میشود .ب ابراین ،از طریق نقد این نتیجه تقلیلگرایانه نیوز موی
توان در جهت ابطال آن مقدمه کوشید.
عکصالعمل ،روش در برابر این نوع چارهجو یی چیست؟ اوکه نام طفرۀ فیلسوفانه را بوه
این نوع رهیافت میدهد ،میگو ید« :طفرۀ فیلسوفانه میگو ید این بالیوی ا،وت کوه بوه ،ور
انسان آمده ا،ت و مقتضای تاریخ و عین بسط تمدن غربوی ا،وت و از آن گز یور و گریوزی
نیست .هیچ راهی برای اصالح امر یا بازگرداندن آب به جوی نخستین یا خاتمه بخشیدن بوه
شرارتهای آن نیست .باید دورهاش به ،ر ر،د و به احتضار تاریخی بیفتد .فکر د،ت بردن
در آن و برنامۀ اصالحی دان ، ...وادهلوحی ا،وت تووأم بوا بوالفضوولی» (،وروش،5311 ،
ص.)481-486
ولی مسئلۀ مهمتر این ا،ت که اگر همۀ ،خن ما دعوت به تفکر دربارۀ ارتبواط بشور بوا
تک یك ا،ت ،دیگران هم که دارند همینکار را میک د ،اما این یك بحث نظوری ا،وت .در
عمل چه باید کرد؟ ،روش در ای جا بحثی را مطرح میک د کوه در توضویح رابطوۀ نظریوه و
عمل راهگشا ا،ت .او در مقاالت و م ا،بتهای بسیاری چه در نوشتههای قدیمیتر و چوه
در تقریرات جدیدش بر این نکته تأکید کرده ا،ت که نظریوهها مب وای اعموال موا هسوت د و
نظریههای ماشوش باعث پریشانی و تردید در عمل میشود و بالعکص نظریههای م سوجم
میتواند به انسجام در ک شها بی جامد ،ولی او در مقالۀ «ص اعت و ق اعت» تأکید میک ود
که در پا،خ به پر،شی چارهجو یانه الزم نیست به آغاز تاریخ و خلقت بازگردیم و از جایگاه
انسان در وجود ،ؤال ک یم و بحث ک یم که ما در کجای تواریخ ایسوتادهایم، .وروش چ وین
برخوردی را مان د روبهرو شدن با بیماری میبی د که بعد از این روبهرو یی به جای فهوم درد
و مداوای او «بحث مبسوطی را طرح ک یم که جایگاه مر در نظام احسن چیست و آیا ّ
شر
ا،ت یا نه و چرا پیدا شده» (همان ،ص )481و بدتر از این ،بعد هم پا،خی بودهیم کوه بوا
ً
پا،خ ندادن یکسان باشد ،مثال بگو ییم «باالخره طوری شده که مور پیودا شوده و هموین
ا،ت که هست و ما چهکارهایم و مگر د،تی از غی بیرون آید و کواری ک ود» (همانجوا).
ً
ً
نقد ،روش این ا،ت که «اوال ،مب ا جای عمل را نمیگیرد و ثانیا ،چ ین نیست که همۀ ایون
مقدمات و مبانی در هر قدم محتاج بازنگری باشد ،چرا که بحث بر ،ور ت قویح مبوانی هوم
ً
خود مبت ی بر مبانی و مقدماتی ا،ت در این صورت کار به دور و تسلسل میانجامد و ثالثا،
مقدمات و مبانی بعیده داریم و مقدمات و مبانی قریبه و آن که تکلی ما را در عمول معوین
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میک د ،مبانی قری ا،ت نه بعید» (همان ،ص.)488
نتیجهگیری

در بخش نخست این مقاله به بسط این اندیشه پرداختیم که نوع نگورش پیوروان هایودگر بوه
ً
ً
تک ولوژی ا،ا،ا از تلقی نادر،ت آنان نسبت به زبان ناشی می شود و این تلقی نیز عمدتا از
کم اهمیت دادن به یس نگاه واق گرایانه نسبت به زبان ،رچشمه میگیرد .پیروان هایودگر از
شأن ابزاری و تک ولوژیس زبان غافل میمان د تا در ادعایی نادر،ت ،علم را به جوای زبوان،
تک ولوژی بدان د .پر،ش ا،ا،ی این ا،ت که چگونه علم را تک ولوژی می دانیم در حالی که
برای زبان که خود و،یلهای جهت بیان و صورتب دی همین علم (و دیگور بر،واخته هوای
فکری بشر) ا،ت ،شأنی ورای هرنوع ابزار قائول موی شوویم؟ آیوا در ایون رویکورد ،علوم را
فرونکا،تهایم و زبان را برنکشیدهایم؟ خطر همۀ این خلط مقولهها در اتخاذ رویکورد روش
ش اختی پوپر به زبان رخت برمیب دد .با توضیح ایون خلوط مقولوه مویتووان مفروضوات و
مالحظات پ هان تفکر هایدگر را با آرائی که در ظاهر معار با آنها،ت ،یافوت .همچ وین
میتوان توضیح داد که چرا صح ۀ اصلی رویارویی دو نحلۀ فکری مورد بحث در این مقاله،
مبحث فلسفۀ تک ولوژی ا،ت .برای تبیین رهیافتهای ا،ا،ی در این بخوش از آرای علوی
پایا ا،تفاده شده ا،ت.
در بخش دوم ،شهودگرایی بوه ع ووان ب یوان روششو اختی رویکورد پیوروان هایودگر بوه
تک ولوژی نقد و برر،ی شده ا،ت .در این بخش از اندیشههای عبدالکریم ،روش ا،وتفاده
شده ا،ت.
ج
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