فصلنامة علمی ـ پژوهشی

Methodology of

روششناسی علوم انسانی
س ،12ش  ،21بهار 2314
صفحات  212ـ 213

Social Sciences and
Humanities Journal
Vol.21, No.82 Spring 2015

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی
علیرضا منصوری

*

چکیده
تلقی علم بهمثابۀ پدیدهای زیستشناختی در معرفتشناسیی تایاملی اییا تیی ریض متدی ن در یر
گرفتن ویژگیهایی برای علم است که م ان است با دیدگاه رئالیستها در م رد صید رییههیای
عل ی ،عینیت آ ها و یز عقال یت و پیشرفت در سیر تح ل علم ه خی ا ی داشیته باشیدس مسی لهای
که در این مقالیه بیه آم میپیردازیم ،ایین اسیت کیه معرفتشناسیی تایاملی یه مشیاالتی را بیرای
رئالیست ایجاد میکند و آیا رئالیست میت ا د معتقد به معرفتشناسی تایاملی باشید پاسی اج یالی
مقاله این است که رویارد عقال یت قاد ،به دلیل تلقی خاصش از عقال یت ،عینییت و قیش صید
درخصی ن ریییههای عل ییی ،بییرخالی رویاردهییای م جهگرایا ییه ،فرفیییت الزم را بییرای تالئییم و
سازگاری دیدگاهرئالیستی و معرفتشناسی تااملی داراستس
واژگان کلیدی :معرفتشناسی تااملی ،رئالیسم عل ی ،عقال یت قاد ،عقال یت ،عینیت ،صد

* استادیار گروه فلسفۀ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ تأیید93/41/44 :
تاریخ دریافت93/9/41 :

Email: mansouri@ihcs.ac.ir

271

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

مقدمه
وقتی تعریف معرفت به «باور صادق موجه» که مردهریگ افالطون برای معرفتشناسی سنتی بود،
بدینجهت مورد انتقاد شکگرایان قرار گرفت که تالش برای موجهسازی باورها بهجایی نمیرسد؛
رهیافتهای بدیلی با رویکرد تجربهگرایانه یا عقلگرایانه در قالب مبناگروی یا انسجامگرایی عرضه
ویژگی مشترک همۀ آنها این بود که همگی بهنحوی موجهگرایانهاند.
شد ،ولی
ِ

ظهور نظریۀ تکامل داروین در قرن نوزدهم راه بدیل دیگری را برای معرفتشناسان پیشنهاد کرد

که در ابتدا توسط دیویی و پراگماتیستها دنبال شد .براساس این نظریه ،موجودات انسانی نیز
شناختی آنها نیز
های
تحوالت
محصول
ِ
ِ
تکاملی طبیعی هستند و از اینرو ،ظرفیتها و اندام ِ
ِ
ِ
طبیعی تکاملی است .بدینترتیب ،ایدهای شکل گرفت که شاید بتوان گفت،
ایندهای
محصول فر
ِ
ِ

شناخت بهعنوان یک فعالیت طبیعی را میتوان و باید براساس روش علوم طبیعی تحلیل کرد .برای
ً
شناسی تکاملی را عموما یک رویکرد طبیعتگرایانه میدانند که برای تحلیل
همین ،معرفت
ِ
شناخت از زیستشناسی تکاملی یا روانشناسی تکاملی بهره میبرد .4این رویکرد از مدلها و
استعارههای زیستیـ تکا ملی برای تبیین ،توضیح و فهم فرایندهای شناختی و چگونگی تحول
نظریهها بهره میگیرد که «انتخاب طبیعی» در آن نقش مهمی دارد؛ از طریق انتخاب طبیعی
مکانیسم های شناختی با محیط اطراف انسان یا ارگانیسم زنده «تطبیق» پیدا میکند و آموزش و
تحول شناختی براساس فرایند سعی و خطا صورت میگیرد.
ِ

پایانی مقالۀ
آنچه در مقالۀ حاضر بررسی میکنیم ،به مسئلهای مربوط میشود که کمبل 1در فراز
ِ

معروف «معرفتشناسی تکاملی» در  4791به آن اشاره کرد و این مسئله که آیا معرفتشناسی

تکاملی با جستجوی «صدق و حقیقت عینی» (یعنی هدفی که رئالیستها برای علم قائلند)
شناسی مبتنی بر انتخاب طبیعی با نوعی
سازگار است یا خیر؟ چون بهنظر میرسد که معرفت
ِ

همخوانی بیشتری داشته باشد؛ یعنی ،این دیدگاه که نظریههای علمی
ابزارگرایی یا عملگرایی
ِ
چیزی جز ابزار برای پیشبینی یا کاربرد عملی نیستند و ما نباید دچار این خودفریبی و پندار باطل
شویم که آنها میتوانند تبیین یا فهمی در خصوص آنچه واقعا در جهان رخ میدهد ،ارائه دهند.
 .4رهیافتهای طبیعتگرایانۀ دیگـری ماننـد رهیافـت جامعـهشـناختی ،تـاریخی و مردمشناسـانه نیـز وجـود دارد ،امـا آنچـه رویکـرد
معرفتشناسی تکاملی را متمایز میسازد ،تبعیت آن از این ایده است که شناخت در درجۀ اول محصول تکامل زیستی است.
2. Campbell, D. T.
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البته کمبل در آن مقاله ،خود را همچنان رئالیست میشمارد ،اما دالیلی که ارائه میکند تا
حدودی مبهم است و امکان دارد که برای برخی ،راضیکننده بهنظر نرسد .در این مقاله ،پس از
آنکه به تبیین الگوی معرفتشناسی تکاملی برای تحول نظریههای علم پرداختیم ،تالش خواهیم
کرد که مسئله تنش بین رئالیسم و معرفتشناسی تکاملی را از جوانب مختلف بررسی کنیم تا
وضعیت مسئله روشنتر شود .درنهایت ،استدالل خواهیم کرد که اگر رئالیستها رویکرد عقالنیت
نقاد را دنبال کنند ،نهتنها مشکلی با معرفتشناسی تکاملی نخواهند داشت ،بلکه بهکارگیری این
الگوی شناختی در زمینۀ رویکرد عقالنیت نقاد نتایج مفید و جالب توجهی از نظر تبیینی خواهد
داشت.
الگوی معرفتشناسی تکاملی برای تحول نظریههای علمی
تفاوت موجود زنده با غیرزنده در «انتظاری» باشد که از محیط اطراف
به نظر میرسد که حداقل
ِ
خود دارد .اگر این انتظار از طرف محیط اطراف محقق نشود ،موجود زنده را درگیر چالشی برای

سازگاری یا انطباق با محیط خواهد کرد که از آن ،تعبیر به «تالش برای بقا» میکنیم .براساس مدل
تکاملی ،تحول موجود زنده و تالش وی برای بقا از راه فرایند آزمون و خطا شکل میگیرد و در این
فرایند ،آن ویژگیهایی باقی میمانند که از طرف محیط حذف نشوند .این الگو را میتوان با
دستکاریهایی هم در سطح ژنتیکی و هم در سطح رفتاری بهکار برد.
جهش ژنتیکی به این معنا کموبیش کاتورهای یا دلخواهانه است که با ایجاد انواع متنوع و
مختلفی از آموزهها امکان تطابق و سازگاری با محیط را باال میبرد و در طی زمان طوالنی،
ویژگیهای ناسازگار از طرف محیط حذف میشوند و بقیه باقی میمانند؛ نام چنین فرایندی را
«انتخاب طبیعی» میگذارند .4تحول در این الگو بسیار کند و تدریجی است و میتوان گفت که
ساختار ژنتیکی بهجای مانده در تراز ژنتیکی تا اندازهای صلب است .در تراز رفتاری هم که انتقال
الگوها و ویژگی های رفتاری در آن از طریق سنت اجتماعی و تقلید صورت میگیرد ،حک شدن
یک الگوی رفتاری را داریم ،هرچند در مقایسه با تراز ژنتیکی انعطاف بیشتری وجود دارد.
 .4انتخاب طبیعی در تقابل با رویکرد رفتارگرایان قـرار دارد کـه تبیینهـای آنهـا محـدود بـه بررسـی رفتارهـای ظـاهری و قابـل ر یـت
ارگانیسمها میشود؛ تبیینهای طرفداران مدل انتخاب طبیعی از این موارد هم فراتر میرود و شـامل عناصـر و ویژگیهـای درونـی م ـل
ژنها نیز میشود.
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معرفت شناسی تکاملی چنین تبیینی را از سطح ژنتیکی و رفتاری به سطح معرفت و شناخت
ادراکی و علمی تعمیم میدهد و آن را به م ابۀ پدیدهای زیستشناختی میبیند؛ در واقع ،در حیطۀ
معرفتشناسی تک املی دو برنامۀ مجزا ولی در ارتباط باهم وجود دارد که یکی ،تحت عنوان
تکاملی مکانیسمها »4به بررسی تحول مکانیسمهای شناختی جانداران میپردازد و
«معرفتشناسی
ِ

زیستی تکامل به ویژگیها یا اندامهای شناختی مانند مغز ،اعصاب و
میتوان آن را توسعۀ نظریه
ِ

تکاملی
سامانهها و گیرندههای حسی جانوران دانست و دیگری ،تحت عنوان «معرفتشناسی
ِ
نظریهها »1است که به پژوهش در مورد چگونگی تحول ایدهها و نظریههای علمی ،فرهنگ و
هنجارهای شناختی با استفاده از مدلها و استعارههای زیستشناسی تکاملی میپردازد که البته
تأکید مقالۀ حاضر بر این برنامۀ ّدوم خواهد بود .سابقۀ هر دو برنامه پژوهشی به زیستشناسی و
فلسفه اجتماعی به قرن نوزدهم و در کارهای داروین ،اسپنسر و ویلیام جیمز میرسد3.

دست زدن به چنین تعمیمی از سطح ژنتیکی و رفتاری به سطح معرفت و شناخت ادراکی و
علمی توسط معرفتشناس بر مبنای همان آموزۀ همساختی 1بین انسان و سایر حیوانات انجام
می شود که در نظریۀ داروین در سطح زیستی و رفتاری براساس همساختی اندامها و رفتارهای
انسان و حیوان شکل گرفته است .بر مبنای همساختی است که ما با گوش خود و گوش گربه
)1. Evolutionary Epistemology of Mechanisms (EEM
)2. Evolutionary Epistemology of Theories (EET
خـود کمبـل متواضـعانه و
 .3اینطور میگویند که اصطالح «معرفتشناسی تکاملی» را دونالد کمبل در سال  4791معرفی کرد .البتـه ِ
ً
مکررا اعالم کرده است که خود را بنیانگذار معرفتشناسی تکاملی نمیداند و این ایده ،قریب به یکصد سـال قـدمت دارد ،امـا اینقـدر
اتفاقنظر وجود دارد که ـ آنچنانکه در دانشنامههای تخصصی ذکر میشود ـ تالشهای انجام شده در حوزۀ معرفتشناسـی تکـاملی در
دورۀ معاصر ،بهطور عمده توسط کمبل ،پوپر و کنارد لورنتس پیریزی شده است .در تحلیلها و تبیینهای ارائه شده برخی مانند پوپر و
تولمین از مدل انتخاب طبیعی استفاده میکنند ،ولی برخی دیگر مانند روز ) (Ruseاز مدل انتخاب طبیعی پیروی نمیکنند .ما در ایـن
مقاله ،مدل انتخاب طبیعی را منظور نظر داریم.
مخاطبان فارسی دیده میشود ،کـوهن سـهم چنـدانی در زمینـۀ نظریههپردازی
فلسفی
فضای
علیرغم تصوری که در برخی از موارد در
ِ
راجع به معرفتشناسی تکاملی و بهکارگیری آن در چگـونگی تحـول نظریـههای علمـی نداشـته اسـت .ادبیـات بحـم معرفتشناسـی
تکاملی ،هم در مورد مکانیسمهای شناختی ) (EEMو هم در مورد نظریههای علمی ) (EETبسیار گسـترده و پرسـابقه اسـت و کـوهن
خـود نظریـهها،
تنها متأثر از این جریان بوده است؛ بهعالوه ،از آنجا که کوهن بیشتر بر نقش جامعۀ علمی تأکید دارد تا تحول
داروینـی ِ
ِ
ً
تکهاملی
اجتماعی
شناسی
معرفت
عنوان
دیدگاه وی را نوعی معرفتشناسی
اجتماعی تکاملی خواندهاند؛ م ال کتاب براد ( ،)1144تحت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کوهن .برای توضیحات بیشتر ر.ک :مـدخل «معرفـتشناسـی تکـاملی» دانشهنامۀ اسهتنرو د :بـرادی و هـارمز ( )1141و نیـز مـدخل
«معرفتشناسی تکاملی» از دانشنامۀ اینترنتی فلسره ،نوشتۀ گونتییر (.)4771
4. homology
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برخورد مشابهی داریم .این یک امر بدیهی نیست ،بلکه یک فرضیه است و معرفتشناس تکاملی
این ایده را پیشنهاد میکند که چرا نتوان این آموزه را به سطح معرفت آدمی بسط و تعمیم داد؟ با این
تعمیم ،تالش موجود زنده برای غلبه بر چالش پیشآمده با محیط اطراف به تالش برای حل مسئله
تعبیر میشود و بنابراین ،از این زاو یه سازگاری موجود زنده با محیط اطراف ،خود نوعی معرفت
بهشمار میرود .از این نظر ،شباهتی بنیادی بین معرفت انسانی و معرفت حیوانی وجود دارد.
نتیجۀ جدی گرفتن چنین تعمیمی این است که نظریهها و سایر محصوالت شناختی ما از
جهاتی محصوالت زیستی بهشمار میروند و هر نوع رابطۀ ارگانیسم (که میتواند غیرانسان باشد)
با محیطش یک رابطۀ شناختی در نظر گرفته میشود .هرچند در تراز علمی این تحول رخ داده است
که ما نظریهها را در قالب زبان صورتبندی میکنیم و با ابزار زبانی نمایش میدهیم ،ولی نباید آنها
تکاملی آن را فراموش کنیم.
را قابل فروکاستن به زبان بدانیم و جنبۀ زیستیـ
ِ

همان طور که در ترازهای ژنتیکی و رفتاری موجودات از راه تک یر و رونوشتها از آموزهها

تحول مییابند ،یا کنشها و رفتارها از طریق سنت اجتماعی و تقلید تحول مییابند و از طرف
محیط گزینش و انتخاب میشوند؛ در تراز علمی نیز تحول علم مطابق الگوی آموزش و گزینش
است.
همان طور که تغییرات در سطح ژنتیکی و الگوهای رفتاری بسیار تدریجی رخ میدهد ،در تراز
علمی نیز در عین اینکه گرایشهای انقالبی و خالقانه داریم ،گرایشهای محافظهکارانه هم وجود
دارد که میتوان نمونۀ بارز و بسیار جالب این الگو را در تم یلهای 4ماکسول در قرن نوزدهم دید؛
یعنی ،با این اندیشه که می توان قوانین حاکم بر حوزۀ مکانیک را با تغییرات و مالحظاتی در
ً
حوزههای دیگر مانند الکتریسیته ،مغناطیس ،گرما و نور بهکار برد؛ م ال ،بگوییم که نیروی
الکتریکی در حوزۀ الکتریسیته همان نقش سرعت سیال در یک نقطه از سیال را در مکانیک
سیاالت دارد ،یا پتانسیل الکتریکی متناظر فشار سیال است و درنهایت ،قانون عکس مجذور در
مورد نیروی الکتریکی متناظر قانون عکس مجذور سرعت سیال در مورد سیاالت است و به همین
ترتیب ،در مورد گرما ،سطح بلندتر یا پتانسیل بیشتر آب را متناظر با دمای بیشتر بگیریم .ماکسول
توانست با این تم یلها بین مسائل مکانیک از یکسو و مسائل گرما ،نور ،الکتریسیته و مغناطیس
1. analogy
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از سوی دیگر ،ارتباط برقرار کند ،حوزههایی که تا قبل از این جدا بهنظر میرسیدند 4.این تم یلها
نشان میدهند که در تراز علمی هم گرایشهای انقالبی و خالقانه داریم و هم گرایشهای محافظه
کارانه ،زیرا تم یل از آن جهت که همان سنت گذشته نیست و فقط شبیه آن است ،خالقانه است و
ً
از آن جهت که شبیه سنت گذشته است ولی کامال جدا از آن نیست ،محافظهکارانه است.
تم یلهای ماکسول و سایر فیزیکدانان قرن نوزده نشان میدهد که چگونه جنبههای خالقانه و
پیشرو ،در کنار گرایشهای محافظهکارانه و وابسته به سنت گذشته مینشیند و تبیینها و البته
مسائل جدیدی را بهبار میآورد؛ از جمله اینکه سرعت مولکولها و توزیع آنها چگونه است ،یا
چگونه برگشتناپذیری در سطح ترمودینامیکی را با برگشت پذیری یا تقارن در سطح آماری توضیح
ً
دهیم؟ 1یا این مسئله (مربوط به بحم ما ،یعنی رئالیسم) که آیا اصال مولکولها واقعیت دارند یا
خیر؟ مسئله ای که در گذر از مناقشات بین بولتزمن با ماخ و اسوالد ،پای اینشتین را به مسئله
حرکت براونی باز کرد ،یا این مسئله که ساختار بنیادی را مانند نظریۀ جنبشی ذرات مادی یا مانند
ْ
الکترومغناطیس میدانی بگیریم که منجر به مقالۀ «اثر فوتوالکتریک» اینشتین شد3 .
نظریۀ
ـدنی اینشــتین و اینفلــد
 .4ب ـرای تفصــیل و تبیــین ایــن تم یلهــا و تــأثیر نگــرش مکــانیکی در آنهــا؛ ر.ک :فصـ
ـل اول و ِ
دوم اثــر خوانـ ِ
ِ
(( )4799/4791آچینشتین ،4774 ،فصل هفتم).
 .1بولتزمن ) (Boltzmannرا میتوان شاخصترین فرد عالقهمند به نظریهپردازی راجع به ایـن مسـئله دانسـت کـه چطهو میتهوا اها
استراده از مکانیک آما ی کمیات ترمودینامیکی ا نتیجهه ررفهت ایـن مسـئله از آنجـا وضـعیت بغرنجـی پیـدا میکـرد کـه بـا وجـود
برگشتپذیری و تقارن نسبت به زمان در فرایندهای مکانیکی ،امکان توضـیح برگشـتناپذیری در حـوزۀ ترمودینامیـک وجـود نداشـت.
قضیۀ Hبولتزمن در این راستا ارائه شد که البته مورد انتقادات الشمیت و زرملو ) (Loschmit & Zermeloقرار گرفت .برای پالنک نیز
این مسئله مهم بود ،ولی انتقادهـا وارد شـده بـه قـانون بـولتزمن ،پالنـک را بـه ایـن نتیجـه سـوق داد کـه بـهجای مکانیـک آمـاری از
الکترومغناطیس برای توضیح برگشتناپذیری ترمودینامیکی استفاده کند ،زیرا اهاشتباه تصور میکـرد کـه الکترومغنـاطیس یـک نظریـۀ
برگشتناپذیر است .به این ترتیب ،درگیری پالنک با مسئله اررشتناپذیری پای وی را بـه پدیـدۀ تـابش الکترومغناطیسـی بـاز کـرد کـه
درنهایت منجر به کشف رسسته اود انرژی تااش توسط پالنک در سال  4711شد .آنچه از بیان این تاریخچه بهکار ما میآید ،تأکید بر
کنونی تالش برای حل مسئله در پایان بـه
این نکته است که در فرایند تحول علم ،درست م ل تحول داروینی ،از پیش معلوم نیست مسیر
ِ
کجا منجر خواهد شد؛ م ال ما نشان میدهد که چگونه تالش برای حـل مسـئلهای در مـورد برگشـتناپذیری در حـوزۀ ترمودینامیـک و
مکان یک آماری به حل مسائلی در حوزۀ تابش الکترومغناطیسی و کشف گسسته بودن انرژی و پیدایش مکانیک کوانتوم قدیم منتهی شد.
در مورد کارهای پالنک در این زمینه؛ ر.ك :کالین ،4797a ،ص.411-37
 .3اینشتین در ابتدای مقالۀ خود مسئله را اینطور بیان میکند که تعارض و تناقضی در فیزیک امروز وجود دارد؛ از یکسو ،ماهیت ماده
را با میدانها توضیح میدهیم و از طرفی جوهر اساسی عالم را با ذرات گازمانندی توضیح ميدهیم که ایـن دو بـاهم در تعـارض اسـت
(اینشتین ،4711 ،ص .) 471پیشنهاد او برای حل این تعارض این بود که بپذیریم انرژی نور به صورت ناپیوسته در فضا توزیع میشـود؛
در واقع ،پرداختن اینشتین به روابط مربوط به اثر فوتوالکتریک نتیجۀ اندیشههای فلسفی او در باب ماهیـت مـاده و نـور بـود .اسـتراتژی
اینشتین این بود که نشان دهد نظریۀ موجی و الکترومغناطیسی نور در توضیح پدیدههای تجربـی (ماننـد اثـر فوتوالکتریـک) ،ناکارآمـد
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مشکل رئالیسم با معرفتشناسی تکاملی
هدف ما در تأکید بر م الهای اخیر (یعنی ،مسئله اینشتین در پرداختن به حرکت براونی و اثر
فوتوالکتریک) غیر از تأکید بر اهمیت مسائل و خلق مداوم آنها در الگوی تکاملی تحول علم،
ً
ً
خصوصا ایجاد ارتباط با این مسئله است که اصال چرا باید نظریهها را رئالیستی تفسیر کنیم و
هویات اساسی مفروض در آنها را واقعی در نظر گیریم؟ رئالیستها استداللهای مختلفی م ل
استنتاج اراساس اهترین تبیین 4یا ارها معجزه ممنوع 1برای دفاع از مواضع خود ارائه کردهاند ،اما
شناسی تکاملی را بپذیرند ،دچار تنشهایی در
بهنظر میرسد که غالب آنها ،اگر بخواهند معرفت
ِ
رابطه با صدق ،عقالنیت و عینیت نظریههای علمی خواهند شد3.

اولین مسئله این است که در فرایند تکاملی حالت تعادلیافتۀ انطباق یا سازگاری وجود ندارد،
زیرا راهحلهای بهینۀ کامل وجود ندارد تا تطبیق کامل شود؛ بهعالوه ،ظهور ساختار یا آموزۀ جدید
با نوعی تغییر در شرایط محیطی همراه است که ممکن است باعم اهمیت برخی از عناصر تازه در
محیط و تغییر در آن شود و فشارهای جدید و چالشهای تازهای ایجاد کند؛ این تغییر به نوبۀ خود
بر موجود زنده (نظریه) تأثیر می گذارد؛ بنابراین ،باید توجه داشت که لزومی ندارد تطور و تحول
ً
جهت خاصی داشته باشد ،یعنی ویژگیهای زیستی لزوما برای رسیدن به چیزی یا هدفی نیست،
حتی اگر همۀ فرایند تطور و تحول در جهت تطبیق هم نباشد؛ یک ویژگی ممکن است چندین تأثیر
داشته باشد .بهطور خالصه ،نظریۀ تکاملی غایتررایانه نیست و نمیتوا ررت که فرایند تطو
همگرا اه وضعیت تعادلیافتۀ خاصی است.4
اگر این وضعیت را به سطح علمی تعمیم دهیم ،نتیجهاش این است که فرایند تحول نظریهها
ً
نیز لزوما همگرا به چیزی به اسم «حقیقت» نیست؛ نظریهها براساس مدل انتخاب طبیعی ،حذف
است و منجر به نتایج نادرستی ،هم از نظر ریاضی و هم تجربی میشود ،در صورتیکه فرض کوانتای نور ،یعنی تلقی جدیـد از ماهیـت
تابش دچار چنین مشکلی نیست .برای تشـریح و تحلیـل تـاریخی از کـار اینشـتین در زمینـۀ اثـر فوتوالکتریـک و معرفـی کونتـای نـور
ر.ک:کالین،4797b ،ص39-17؛ پیز،1111/4731 ،ص.797-799
1. Inference to the best explanation
2. No-miracle argument
 .3برای یک جمعبندی از انتقادات وارد به دیدگاه رئالیستی از دیدگاه معرفتشناسی تکاملی؛ ر.ک :تامسون ،4771 ،ص.474-491
 .1به همین دلیل ،نگارنده ترجمۀ معرفت شناسی تطو ی را بر معرفتشناسی تکاملی ترجیح میدهد ،ولی بهجهت رایج شدن دومـی از
همان «تکامل» استفاده شده است.
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ً
میشوند و تعدادی هم باقی میمانند ولی نظریۀ باقیمانده لزوما صادق نیست و هیچ تضمینی هم
4
بینی درست ،معادل
برای حرکت به سمت نظریههای صادق وجود ندارد ،زیرا جورشدن یا پیش ِ

صادق بودن نیست!

هر نظریۀ انقالبی جدید نیز مانند یک عضو حسی جدید و قدرتمند عمل میکند و مسائل
جدیدی ایجاد می کند .همچنین ،تغییر ارگانیسم ممکن است باعم تغییراتی در محیط شود و خود
ً
تغییر محیط متقابال روی موجود زنده تأثیر بگذارد ،پس هم جهان و هم نظریههای ما همواره
این ِ
ّ
در حال تطور هستند و به این معنا نمیتوان گفت ،متعلق حقیقت یک امر ثابت است که تغییر نکند
و ما آن را کشف کنیم؛ نمیتوان گفت که حقیقت چیز مشخصی است و در گوشهای به تور
نظریههای ما بیفتد .با این اوصاف ،به نظر میرسد که معرفتشناسی تکاملی ارای ئالیستها ه که
هدف علم ا سید اه صدق قرا

میدهند ه ایجاد مشکل میکند1.

ِ

نکتۀ بعدی اینکه معرفت شناسی تکاملی ـ اگر بخواهد وفادار به نظریۀ تکاملی (یا تکامل) باشد
ـ یک نظریۀ توصیفی است ،نه تجویزی! و از اینرو ،اگر رئالیستها در حوزۀ معرفتشناسی
بخواهند بهدنبال تجویزهای معرفتشناسی سنتی از قبیل مبنا و جواز و شواهد موجه و ...برای
عقالنیت معرفت باشند ،به نظر نمیآید که معرفتشناسی تکاملی توصیفی ،تجویزهای دندانگیری
ً
در اختیار آنها قرار دهد ،اگر اصال چیزی بدهد! حتی اگر رئالیست بخواهد بر استخراج تجویزهایی
از الگوی تکاملی اصرار ورزد ،باید توجه داشت که در سطح زیستی جهشهایی که در تراز ژنتیکی
ً
رخ میدهند ،هدفی را تعقیب نمیکنند و به این معنا کورکورانهاند؛ بقای یک جهش لزوما توجیهی
برای جهشهای بیشتر فراهم نمیکند .اگر جهشها همچنان ادامه پیدا میکند ،تنها به این دلیل
است که محیط آنها را حذف نکرده است ،نه اینکه ارزشی ذاتی برای حیات و بقا داشته باشند .در
تراز رفتاری هم ،گرچه رفتارها کورکورانه نیست ،بهاین معناست که موجود زنده چیزی میآموزد
(برای نمونه ،از تکرار رفتاری که موجب شکست است خودداری میکند) ،ولی درجهای از نابینایی
1. fitness
 .1حتی اگر فرایند تطور را بهجای فرد (انتوژنیک) در سطح گروه (فیلوژنیک) بهکار بریم ،یعنی ایـن الگـو را بـهجای خـود نظریـهها بـر
جامعۀ علمی اعمال کن یم و بر مبنای اینکه گروهی از جامعۀ علمی هدف علم را رسیدن به صدق نظریهها بدانند ،بگوییم که هدف علـم
رسیدن به صدق است ،یا این امکان که دولتی سیاستش حمایت از هر نظریهای بدون توجه به درست یا نادرست بودن آن باشد ،کمکـی
رئالیسم علمی صدق را ،مستقل از خواست و ا ادۀ افراد،
به رفع تعارض بین معرفتشناسی تکاملی با ادعای رئالیستها نمیکند ،چون
ِ
هدف علم میداند.

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی

در آزمون ها هست و لزومی ندارد که یک الگوی رفتاری همیشه قرین توفیق باشد .همچنین ،فرایند
ً
تدریجی و طوالنی تطور فقط به قدری است که اقا ادامه یابد ،همین! نه اینکه لزوما اصالحکننده
باشد .این ویژگیها نشان میدهد که در سطح معرفتی نیز از دیدگاه معرفتشناسی تکاملی ،نباید
از فرایند انتخاب و رزینش انتظا فرایندی موجهساز یا یقینآو داشته ااشیم؛ نظریهها راهحلهای
موقت هستند و عدم حذف آنها و بقای آنها در برخورد با محیط ،از راه تجربه ،توجیهی برای اعتبار
آنها یا یقین و ضرورتی برای آنها ایجاد نمیکند.
عقالنیت دیدگاههای یک موجود
در برخی از بیانها ،گاهی طول بقا را شاهدی بر حقیقت یا
ِ
ً
میگیرند ،ولی واقعا ارتباط ضروری بین این دو نیست؛ دایناسورها سیستم شناختی پیچیدهتری از
باکتریها داشتند ،ولی باکتریها ماندهاند و دایناسورها منقرض شدهاند! بگذریم از اینکه طول بقای
ما هم در قیاس با دایناسورها زیاد نیست تا با اتکا به آن بتوان گفت که چون قوۀ تفکر ما در بقای ما
ً
دخیل بوده است ،لزوما باید تطبیقی با جهان داشته باشد یا درجۀ عقالنیت آن بیشتر است.
دایناسورها پیش از ما زندگی کردند .سوسک حمام گونهای قدیمیتر از ماست ،ولی فکر نمیکنم
که کسی از ما ،به عقالنیت آنها نمرۀ باالتری از انسانها دهد .اینکه نظریههای ما ،هر قدر هم که تا
به حال دوام آورده باشند ،معلوم نیست که در آینده هم اعتبار داشته باشند؛ میتواند وضعیت
ْ
ناپایداری را درخصوص مبنای معرفت و درنهایت عقالنیت ایجاد کند و منجر به نوعی شکگرایی
یا ایمانگرایی شود که مطلوب رئالیستها نیست.
مشکل سوم از آنجا ناشی میشود که برای موجود زنده «انتظاری» نسبت به محیط اطراف در
نظر گرفتیم که در صورت عدم تحقق منجر به پدید آمدن چالش محیطی یا به تعبیری ،ظهور یک
مسئله خواهد شد .این انتظار و سازگاری با محیط را میتوان نوعی معرفت پیشینی دانست .حتی
اینکه شرایط محیطی پایدار است ،نوعی فرضیه یا پیشبینی است که ضرورتی برای تحقق آن وجود
ندارد .اگر محیط پایداری نداشته باشد؛ بدینمعناست که در طی زمان شرایط سازگاری وجود ندارد
و از اینرو ،موجود زنده دچار مشکل میشود! بنابراین ،در این مدل علم با مشاهده آغاز نمیشود و
با مسئله آغاز میشود .حتی مشاهدۀ معمولی متکی به یک انتخاب است؛ اینکه چه چیزی را
مشاهده کنیم؟ این انتخاب و اولویتدهی به مسائل بر مبنای انتظار اولیه نسبت به محیط انجام
می شود .اگر بخواهیم این را به زبان کانتی بیان کنیم ،باید بگوییم که عمدۀ معرفت ما به لحاظ
تکوینی پیشینی است .کانت به درستی نشان داد که معرفت پسینی بدون معرفت پیشینی ممکن
نیست؛ باید چیزی تجربه محسوب شود یا چیزی تجربهپذیر تلقی شود تا بتوانیم آن را تجربه کنیم.
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به بیان دیگر ،ما دارای یک معرفت بلندمدت در ارتباط با اندامهای حسی هستیم که میتوان از آن
تعبیر به نوعی معرفت پیشینی کرد و این معرفت پیشینی شرط الزم برای معرفت پسینی است؛
معرفت بلندمدت مقدم بر معرفت پسینی کوتاهمدت است .این معرفت پیشینی نهتنها ادراکات
مربوط به اندامهای حسی ما ،بلکه کل دانش ،انتظارات و ارزشداوریهای قبلی ما را هم شامل
میشود و ما با کل اینها به انتخاب و تفسیر مشاهده و تجربۀ خود دست میزنیم .به دلیل وجود
انتظارات و پیشداوریهای معرفتی و ارزشی ما ،نظریهها به لحاظ تکوینی آلوده به ارزشها و
ترجیحات است.
پس اهطو خالصه ،این ساختا ذاتی و این انتظا نوعی معرفت و ا زشداو ِی پیشینی ا از
طرف ما اه نظریهها تحمیل میکند که اا این تصو از عینیت علم که علم عینی ااید خالی از
ا زشداو یهای نظریهپردازا ااشد و اینکه عینیت علم نتیجۀ کاستن از دخالت پیشداو یها،
ا زشها و توجه هرچه ایشتر اه واقعیت است ،سازرا نیست.
عقالنیت نقاد و معرفتشناسی تکاملی
تفاسیر مؤید رئالیسم نیز داشته باشد ،اما
ممکن است معرفتشناسی تکاملی ،برخی از ویژگیها یا
ِ
در این مقاله تأکید ما بیشتر بر مؤلفههای تنشزا بود .در واقع ،هدف این بود تا این مسئله را طرح

کنیم که با توجه به اینکه معرفت شناسی تکاملی تضمینی برای صدق ،عقالنیت و عینیت نظریههای
علمی ،به معنایی که گفتیم ،بهدست نمیدهد ،آیا رئالیسم میتواند با معرفتشناسی تکاملی
سازگار شود یا به نوعی با آن همزیستی مسالمتآمیزی داشته باشد؟ بهنظر میرسد که برای
رئالیسم رایج باید بتواند در دیدگاه خود راجع به نقش صدق ،هدف علم و
دستیابی به این مقصود
ِ
نیز در مورد رویکرد خود نسبت به عقالنیت و عینیت تغییراتی دهد ،بدون اینکه رئالیست بودنش در
معرض خطر واقع شود .همچنین ،باید توضیح دهد که وقتی همگرایی به چیزی قابل اثبات نیست،
صحبت از پیشرفت در یک زمینۀ رئالیستی چه معنایی میتواند داشته باشد .پوپر 4و همفکران وی
در سنت عقالنیت نقاد در زمینههای مذکور پیشنهادهای خوبی ارائه کردهاند که متأسفانه تا مدتی
خود پوپر از نظریهپردازان شاخص معرفتشناسی
در جریان رایج رئالیسم علمی مغفول واقع شدِ .
1. Popper, K.

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی

ات طوالنی و متعدد مقالۀ کمبل (در سال  )4791به پوپر ،میزان
تکاملی محسوب میشود و اشار ِ

همدلی و تأثیرپذیری وی از دیدگاههای پوپر را در این زمینه نشان میدهد4.

ِ
وجه بارز دیدگاه عقالنیت نقاد رویکرد غیرموجهررایانۀ آن به معرفت است .چنانکه گفتیم

معرفتشناسی تکاملی تضمینی برای صدق ،عقالنیت و عینیت نظریههای علمی بهدست
نمیدهد ،ولی عقالنیت نقاد بهدلیل رویکرد غیرموجهگرایانۀ خود به چنین تضمینی نیاز ندارد و
انعکاس چنین نگرشی در نقش و نظریهای که برای صدق ،عقالنیت و عینیت دارد ،جالب توجه
است.
ً
بهطور خالصه ،دیدگاه عقالنیت نقاد ،اوال ،با وارد کردن صدق بهعنوان یک ایدۀ تنظیمی ،از
ً
افتادن به ورطۀ نسبیگرایی و قراردادگرایی حذر میکند و ثانیا ،با الهام از نظریۀ تارسکی ،راجع به
صدق ،1بدون اتکا و نیاز به مالک و شاخصی ارای تشخیص صدق ،ظرفیت الزم را برای ایجاد
سازگاری با معرفتشناسی تکاملی ایجاد میکند .تارسکی توانست بدون ارائه معیاری برای صدق
روایتی قابل دفاع از مفهوم مطلق گرایانه از صدق ارائه کند .به اعتقاد پوپر با الهام از این نظریه
عینی صدق را بهصورت
میتوان بدون نیاز به مالک و معیاری برای
تشخیص صدق ،مفهوم مطلق و ِ
ِ
ایدۀ تنظیمی 3نگاه داشت و از افتادن به ورطۀ پراگماتیسم (یا عملگرایی) و نسبیگرایی حذر کرد.

در واقع ،به نظر پوپر باید بین صدق عینی و معرفت ما به صدق یا اثبات و موجهسازی آن تفاوت
گذاشت .از اینکه معیاری برای (تشخیص) صدق وجود ندارد ،نتیجه نمیشود که صدق وجود
ندارد1.

 .4پوپر آرای خود در این زمینه را در منابع متعددی آورده اسـت (بـرای نمونـه ،ر.ک :پـوپر ،4733 ،فصـول یـک ،چهـار و پـنج؛ پـوپر،
 ،4771فصل یک) .بهطور کلی ،دیدگاه وی در مورد معرفتشناسی تکاملی را میتوان ذیل رویکرد انتخاب طبیعی طبقهبنـدی کـرد کـه
آن را هم در سطح فردی (انتوژنیک) و هم گروه (فیلوژنیک) بهکار میبرد.
 .1نظریۀ تارسکی ،نه تنها از جهت اینکه با معرفی ِصدق عینی و مطلق مانع پراگماتیسم و نسبیگرایی و برای پوپر الهامبخش بود ،بلکـه
ً
خصوصا چون این کار را بدون نیاز به مالکی برای تشخیص صدق انجام میداد ،برای وی جالب توجه و مهم بود؛ هرچند صدق مطلـق
مانع نسبی گرایی و پراگماتیست است ،اما استعداد این را نیز دارد که مورد استفادۀ سوء ارباب قدرت ـ کسانی که عقاید خـود یـا عقیـدۀ
خاصی را دربردارندۀ حقیقت میدانند ـ قرار گیرد .اما وقتی معیاری برای تشخیص صدق وجود نداشته باشـد ،کسـی نمیتوانـد مـدعی
داشتن حقیقت و صدق نزد خود باشد (برای تفصیل دغدغههای پوپر در این زمینه؛ ر.ک :فصل هشت ،جامعۀ اهاز و دشهمنا آ و نیـز،
ضمیمۀ یک ،جلد دوم همان کتاب).
3. regulative idea
 .1برخی مانند کوهن ( ،4771ص  79-71و  ،4737ص )147-144تصور میکننـد کـه بـا پـذیرش تحـول داروینـی گریـزی از کنـار
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سنتی شکگرایان ،حتی بهصورت منطقی نیز میتوان نشان داد که اثبات یا
صرفنظر از براهین ِ

سازی صدق همه گزارهها ،همواره ممکن نیست .براهین شکگرایان بسیاری را به این نتیجه
موجه ِ

جستجوی یقین بردارند ،ولی گروهی را نیز بر آن داشته که
سوق داده است که دست از طلب و
ِ

بهجای آن به دنبال معیار و نشانه ای از صدق یا ساختن روشی برای تشخیص گزارههای صادق از

کاذب باشند .پوپر در موارد متعددی بر این نکته تأکید داشت که یکی از دستاوردهای تارسکی این
ّ
بوده است که یک معیار کلی برای صدق وجود ندارد 4.حاصل آنکه حتی اگر معیاری برای صدق
نداشته باشیم ،ارائه تعریفی برای صدق ممکن است .با در نظر گرفتن این مالحظات راجع به صدق
نظریهها ،پذیرش صدق و تلقی آن بهم ابۀ یک ایدۀ تنظیمی تعارضی با معرفتشناسی تکاملی
نخواهد بود.
انتقاد رایجی مطرح میشود که چگونه میتوان گفت که گزارهها یا نظریهها بهعنوان موجوداتی
زبانی با واقعیات تطبیق پیدا میکنند؟ اما باید توجه داشت که تعریف تارسکی از صدق این امکان
را برای ما فراهم میآورد که بین صدق و روش تشخیص صدق تمایز قائل شویم .از نظر پوپر ،تمام
ً
معرفت ماهیتی حدسی و ظنی دارد .حدسها را نباید صرفا بهشکلی منفی تفسیر کرد؛ حدسی
بودن فقط به این معنا نیست که معرفت ما یقینی نیست؛ حدسی بودن جنبۀ م بتی نیز دارد؛ اینکه
گزاره یا نظریۀ ارائه شده راجع به جهان و واقعیت ممکن است صادق ااشد ،صرفنظر از اینکه
سوی مشخصی ندارد؛ درحالیکه ،چنانکه توضیح دادیم ،این طرز فکر نتیجۀ
گذاشتن مفهوم صدق نیست ،زیرا تحول داروینی سمت و ِ
این برد اشت نادرست است که در نبود معیاری برای تشخیص و توجیه صدق امکان تعریف صدق ممکن نیست ،یا صدقی وجود نـدارد
و یا اعتقاد به صدق بیفایده است .این تلقی هم به دستاوردهای قابل استخراج از نظریۀ صدق تارسکی بیتوجه است و هم امکان نقـش
تنظیمی را برای صدق در نظر میگیرد و هم علیرغم تأکیدات عقالنیت نقاد هنوز گرفتار اعتیاد به «موجهسازی» است .کوهن (،4771
ص )79به اشتباه تصور میکند که مشـکل «موجهسـازی» ایـن اسـت کـه نـاظر بـه هـدفی خها جی اسـت ،در حالیکـه ،بـهزعم وی،
ادایم کنونی ،پیشبرد و بهبود ابزار برای هدف و کار مورد نظر دانست .این اندیشه ضمن اینکه
موجهسازی را باید معطوف به موقعیت یا پار ِ
زمینههای خلط تکنولوژی و علم را فراهم میکند ،این نکته مورد تأکید فالسفۀ عقالنیت نقاد را در نظر نمیگیرد که مشکل موجهسـازی،
خود موجهسازی در علم ناممکن و زائد است.
معطوف بودن آن به بیرون نیستِ ،
 .4پوپر وامداری و تأثیر خود از تارسکی را در آثار متعدد و پراکندهای اعالم کـرده اسـت (بـرای نمونـه؛ ر.ک :پـوپر ،4797 ،ص 111و
 ،4791ص 749 ،19و  .)714برای یک تحلیل جـامع و موشـکافانه از وامـداری پـوپر و عقالنیـت نقـاد بـه تارسـکی (میلـر،1119 ،
ص )431-497را ببینید.
توجه به این نکته ضروری است که کار گودل یا تارسکی را نباید اینطور تفسـیر کـرد کـه بـرای هـیچ دسـتهای از گزارههـای حسـاب یـا
ّ
ّ
نظریههای دیگر ارائه معیاری برای صدق ممکن نیست؛ عدم امکان یک «معیار کلی» برای صدق ،بـهمعنای عـدم «امکـان کلـی» ارائـه
معیاری برای صدق نیست!

مشکل رئالیست با معرفتشناسی تکاملی

بتوانیم صدق آن را نشان دهیم .بر این اساس ،در بهکارگیری تعریف تارسکی از صدق ،هنوز هم
میتوان از تطبیق گزاره یا نظریه با «واقعیت» 4سخن گفت ،اما این واقعیت هویتی اصیل و
پیشازبانی نیست ،بلکه یک برساخته است؛ محصول مشترک واقعیت خارجی 1و زبان است؛
واقعیت خارجی که با گزارۀ توصیفی به بیان و زبان درآمده است .درست است که نمیتوانیم صدق
گزارهای مانند «برف سفید است» را با واقعیت بسنجیم و تشخیص دهیم ،اما این اهمیتی ندارد،
زیرا این مهم نیست که چه چیزی را میتوانیم نشان دهیم یا ثابت کنیم ،مهم این است که چه
چیزی را می توانیم بگوییم (زیرا تنها آنچه را که بتوان گفت ،میتوان مورد نقد قرار داد)؛ بنابراین،
«برف سفید است» صادق است ،اگر و تنها اگر برف سفید باشد.
مسئله دیگری نیز وجود دارد تحت عنوان «مسئله انتخاب» .وقتی میتوان صحبت از صدق
مطلق کرد که گوینده بتواند توصیف زبانی خود را بدون حذف کوچکترین جزئیاتی بیان کند وگرنه
تطبیقی درکار نخواهد بود ،اما واقعیت این است که توصیفهای زبانی ما همواره عنصر گزینش و
انتخاب را در خود دارند و هیچگاه نمیتوان گفت که تمام واقعیت را منعکس میکنند .از طرفی،
ً
میتوان گفت که توصیفهای زبانی ما بیش از آنچه قرار است بگویند ،میگویند؛ م ال ،وقتی
میگوییم« :برف سفید است» ،نهتنها میگوییم که برف سفید است ،بلکه گفتۀ ما متضمن این معنا
نیز هست که من مطمئنم ،یا میدانم و یا دالیل خوای برای باور به آن دارم!
سخن این است که اگر قرار باشد که تطابقی وجود داشته باشد ،باید بین گزاره و یک موجود
زبانی «بکر» و «مفهومسازی نشده» راجع به جهان باشد؛ اگر اینطور باشد ،صدقی هم وجود
ِ

نخواهد داشت ،زیرا چنین موجود زبانی وجود ندارد! به همین دلیل است که در عمل دست به یک
ً
«تصمیم» میزنیم؛ تصمیم راجع به اینکه یک (توصیف) فکت را (حداقل فعال) صادق تلقی کنیم.
ً
بدفهمی این مسئله معموال در تحلیلهای رایج و عامیانهای که از مسئله مبنای
متأسفانه از رهگذر
ِ
تجربی درخصوص گزارههای پایه داده میشود ،این انتقاد را ایراد میکنند که پذیرش گزارهها در
نظریۀ پوپر ،درنهایت مبتنی بر نوعی «تصمیم» و «قرارداد» است که راه را بر نسبیگرایی میگشاید!
اما در بیان این انتقاد فراموش میشود که هیچگاه پوپر نگفت که ا زش صدق یک گزاره پایۀ
1. fact
2. reality
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پذیرفتهشده هم چیزی جز یک تصمیم نیست! قرارداد یا تصمیمی که پوپر در اینجا از آن سخن
میگوید ،به معنای پذیرش قراردادگرایی یا نسبیگرایی نیست ،زیرا هنوز به صدق و کذب گزارههای
پایه معتقد است! ما در فرایند نقد نظریهها نه میتوانیم صدق گزارهای را اثبات کنیم و نه نیازی به
منطقی حفظ رویکرد غیرموجهگرایانه ،حتی در سطح گزارههای پایه ،این است
اینکار داریم؛ نتیجۀ
ِ
که همواره آماده باشیم تا آنها را نیز به نقد و ارزیابی گذاریم؛ اما بهلحاظ عملی و برای شکلگیری

بحم و گفتگو ،باید اهصو ت موقت روی صدق گزارهها تصمیمی ررفته شود ،ولی صدق گزارۀ پایه
برساختۀ تصمیم جمع نیست (ر.ک :میلر ،1119 ،ص493-499؛پوپر ،4717 ،بخشهای  17و .)71
ّ
بهطور خالصه ،برای عقلگرایان نقاد صدق براساس تطابقش با واقعیت تعریف میشود ،نه
براساس شیوۀ زندگی ،پارادایمها ،سنتها ،فرهنگها ،تمدنها و مانند آنها .تعریف صدق به تطابق
ّ
ْ
دعاوی
حقیقت
با واقعیت ،نزد عقلگرایان نقاد ،به این معناست که واقعیت داور نهایی در تعیین
ِ
ِ
راجع به واقعیت است ،نه «تمایالت فردی و اجتماعی» .البته مالک و روشی برای تشخیص
حقانیت و حقیقت وجود ندارد ،ولی چنانکه گفته شد ،این امر به معنای عدم وجود حقانیت یا
حقیقت نیست .عقالنیت نقاد وجود حقانیت و حقیقت را بهصورت یک ایدۀ تنظیمی میپذیرد تا
فعالیت بحم و گفتگوی انتقادی در پرتوی آن معنادار باشد؛ همچنین ،انتخاب این رویکرد عقالنی
طریق فرایند سعی و خطا برای
حصول معرفت و شناخت از
را که متضمن خوشبینی نسبت به
ِ
ِ
ِ
جستجوی حقیقت و صدق است ،یک وظیرۀ اخالقی میشمارد .این تصویر هم رئالیستی است و
هم با آموزههای اصلی معرفتشناسی تکاملی سازگار است؛ از یکسو ،محیط اطراف موجود زنده
نقش تعیینکننده در حذف جهش ها و رفتارهای نامناسب ارگانیسم دارد و از سوی دیگر ،انواع
جهش ها و تغییرات خالقانه در رفتارها ،از درون خود موجود زنده ،بهصورت یک فرایند سعی و
خطا و بهصورت تدریجی 4برای غلبه بر مسائلی که بقای موجود را به چالش میکشد ،میجوشد.
ً
 .4این تدریجی بودن با دعاوی گسست و قیاسناپذیری در سیر تحول نظریهها چندان سازگار نیست .احتماال به همین دلیل ،کوهن بعـد
ً
از کتاب ساختا که اشارات مختصری به تحول داروینی نظریهها داشت ،مجبور به تغییراتی در دیدگاهش شده اسـت .مـ ال در (،4771
ص )73بهصراحت اعالم کرد که ...« :برخالف آنچه سالها فکر میکردم ،شباهت تغییرات انقالبی با تغییرات زیسـتی جهـش نیسـت،
بلکه ایجاد گونۀ جدید است» (تأکید از من است) .بهاین ترتیب گریزی از پذیرش یک روند تـدریجی و پیوسـته در ایجـاد گونـۀ جدیـد
نیست ،هرچند که گونۀ جدید با گونۀ دیگر تفاوتهای زیادی دارد .در دیدگاه عقالنیـت نقـاد هـم تغییـرات تـدریجی وجـود دارد و هـم
انقالبی ،زیرا حد و مرزی برای خالقیت آدمی وجود ندارد .در تاریخ علم ،اگر بهدنبال گسسـت باشـیم ،شـواهدی بـرای گسسـت و اگـر
ً
پیوستگی سیر تحـول نظریـهها مسـئله
بهدنبال پیوستگی باشیم ،شواهد زیادی برای پیوستگی خواهیم یافت؛ اساسا پرسش از گسست یا
ِ
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در این فرایند ،در هر مرحله هیچ تضمینی برای بقای ابدی وجود ندارد ،ولی موجود زنده راهی و
چارهای جز تالش و سعی و خطا ندارد؛ کوشش بیهوده به از خفتگی!
ِ
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در رویکرد عقالنیت نقاد مقصود از «پیشرفت» این نیست
که در حال حاضر «یقین» داریم که به حقیقت نزدیکتریم؛ زیرا شاخص و مالکی برای تشخیص
حقیقت وجود ندارد و چنانکه گفتیم اعتقاد به وجود حقیقت و حقانیت بهم ابۀ یک ایدۀ تنظیمی در
نظر گرفته میشود ،حتی ایدۀ حقیقتمانندی را نیز باید در زمینۀ تلقی وی از صدق فهمید 4.مقصود
ایند آزمون و خطا ،خطاهای خود را کشف کردهایم و حتی اگر به
از پیشرفت این است که در فر ِ
نظریۀ قبلی بازگردیم ،آن را به صورت حدسی جدید و عاری از انتقادات قبلی عرضه خواهیم کرد؛
ً
در این مسیر ،انواع مسائل جدیدی را کشف خواهیم کرد که قبال با آنها مواجه نبودیم و بسیاری از

مسائل جدید برخوردهایی با تجربه و جهان واقعیات دارند .به این معنا ،میتوانیم حدس بزنیم که
در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار داریم ،اما همیشه ممکن است بر خطا باشیم1.

رویکرد سعی و خطا را باید در پرتوی تواناییها ،امکانات و محدودیتهای
عقالنیت این
ِ
حاکم بر شرایط موجود زنده سنجید .رسیدن به نتایج غیرعقلگرایانه ،با صورتهای متنوع
نسبیگرایانه یا شکگرایانۀ افراطی یا مبناگروانه 3و ایمانگروانه ،همگی حاصل تقاضای نامعقول یا
یک تکلیف ُ
ماالیطاق است؛ یعنی ،این پیشفرض نادرست که معرفت عبارت است از «باور صادق
ِ
اساسی نیست؛ آنچه مهم است ،کشف و بازسازی شـیوههای عقالنـی حـل مسـئله در موقعیتهـای تـاریخی (مشـابه زیسـتبومهای)
مختلف است .در مورد مسئله گسست یا پیوستگی در تاریخ علم؛ ر.ک :آگاسی ،1113 ،ص.411
ّ
 .4حقیقتمانندی پوپر معروض نقدهای جدی منطقی از جانب دیوید میلر ،از شاگردان مبرز خود پوپر شد ،اما ایدۀ شهودی و کلـی آن
همچنان حفظ شد و هم میلر و هم دیگران آن را ادامه دادهاند که ارزیابی آنها مجالی دیگر میطلبد .پوپر توضیح میدهد کـه هـدفش از
پیگیری این پروژه انتساب اعداد یا درجاتی برای میزان صدق نظریه نبوده است (و این یک بدفهمی است ،زیرا بارها اعالم کرده است کـه
ّ
معیاری کلی برای صدق وجود ندارد) ،بلکه هدف دنبال کردن همان ایدۀ تارسکی ،یعنی احیای یک مفهـوم شـهودی در مـورد مقایسـۀ
نظریهها بوده است تا با قبول آن بهصورت یک اصل تنظیمی بحم انتقادی را امکانپذیر سازد (ر.ک :پوپر ،4791 ،بخش  41و .)44
 .1غیررئالیستهایی چون کوهن ( ،4791ص )191-191که میخواهند تا برای پرهیز از نسبیگرایی ،در عین پذیرش معرفتشناسـی
تکاملی ،به نوعی «پیشرفت» یا ارتری نظریههای جدید نسبت به قبلیها را توجیه کنند ،ترجیح میدهند که بهجای صدق بـر معیارهـای
دیگری مانند پیشبینی ،تخصصیتر شدن ،یا تعداد مسائل حلشده و یا دقت بیشتر تکیه کنند .کوهن میگوید قبول دارد کـه نظریـههای
بعدی در این درخت تکاملی از قبلیها بنابر معیارهایی بهترند ،ولی این «بهتر بـودن» بـه معنـای ایـن نیسـت کـه توصـیفی از طبیعـت
بهدست میدهند .تفاوت اصلی دیدگاه عقالنیت نقاد با این تلقی این است که صدق و کذبپذیری گزارهها یـا نظریـههای مـا مسـتقل از
داشتن یا نداشتن معیاری برای تعیین آن است.
3. foundationalism
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موجه»! در حالیکه چنین چیزی وجود ندارد4.

در بخش قبل به این نکته اشاره کردیم که براساس مدل زیستی تکاملی از معرفت ،هر موجود
داوری
زنده و اه طریق اولی آدمیان ،انتظاری نسبت به محیط اطراف دارند که نوعی معرفت و ارزش ِ
پیشینی را از طرف ارگانیسم به نظریهها تحمیل میکند که با این تصور از عینیت علم که علم عینی
باید خالی از ارزشداوریهای صاحبان نظریه پرداز آنها باشد و اینکه عینیت علم نتیجۀ کاستن از
دخالت پیشداوریها ،ارزشها و توجه هر چه بیشتر به واقعیت است ،سازگار نیست؛ اما چنانکه
گفتیم ،عقالنیت نقاد چنین تصوری از عینیت را مردود میشمارد ،عینیت به جهان سوم تعلق دارد و
ّ
چنانکه پوپر (متأثر از کانت) تأکید میورزد که این انتظار یا بهتعبیر کانت معرفت پیشینی ،نه مخل
معرفت بلکه شرط امکان معرفت پسینی است ،زیرا حدسها بر پایۀ همین اننتظارات و معرفت
پیشینی ارائه میشوند.
عقالنیت نقاد بهدنبال موجهسازی نظریهها یا حتی حمله به استداللهایی که ممکن است برای
خود نظریهها را ،از راه مسائلی که
ت بیت یا حمایت نظریه استفاده شوند ،نیست .رویکرد عقالنی ِ

قرار است حل کنند ،هدف نقد و بررسی قرار میدهد و همین امر ،امکا احث و ار سی نقادانه

اجتماعی نظریه هاست .عینیت علم برمبنای فارغ از تعصب و
معنای عینیت و تأمینکنندۀ وجه
به ِ
ِ
پیشداوری بودن تعریف نمیشود تا با نشان دادن ارزشداوریها در فرایند تکوین و
ارزیابی ِنظریههای علمی از عین یت علم کاسته شود؛ در واقع ،تلقی پوزیتیویستی از عینیت (یعنی
عینیت برابر است با فارغ از ارزش بودن) بر یک بدفهمی بنا شده است 1.در نظریۀ پوپر ،راجع به
نظری ساکن جهان سوم است.
عینیت ،شناخت یا معرفت عینی متعلق به همۀ محصوالت
ِ
موجودات این جهان به این معنا «عینی» خوانده میشوند که در دسترس و قابل ارزیابی توسط
 .4در این زمینه رجوع کنید به مقدمۀ کتاب حدسها و ااطالهای پوپر ،تحـت عنـوان «دربـارۀ سرچشـمههای دانـش و جهـل» (پـوپر،
 ،4791ص )71-7و مقالۀ «عقالنیت در مقابل نظریۀ عقالنیت» که بارتلی ،4791 ،تحتتأثیر مقالۀ پوپر نوشته است.
 .1از قضا و از طنز ماجرا فرهنگگرایان و هرمنوتیکگرایان نیز دچار این بدفهمی بودهاند و بر این مبنا ،میـان علـوم طبیعـی و اجتمـاعی
تفاوت گذاشتهاند ،البته بین این دو تفاوتهایی وجود دارد ولی نه از جهت عینیت! بر مبنای این بدفهمی تصور شده اسـت کـه در علـوم
نـاظر
طبیعی تالش میشود که بهشیوهای دور از تعصب به موضوع مـورد مطالعـۀ پرداختـه شـود؛ در ایـن علـوم ،پژوهشـگران
موضـع « ِ
ِ
بیرونی» را اختیار می کنند .اما در مقابل ،تالش پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی این است (یا باید این باشد) که تـا حـد امکـان ،از
بررسی کنشها و مقاصد و انگیزههای کنشگران وارد ذهن آنان شوند .برای یک بررسی انتقادی از بدفهی از عینیت و تبعات آن بـه
طریق
ِ
مقالۀ پایا ( )1144رجوع کنید.
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عموم هستند .بنابراین ،عینیت از دیدگاه عقلگرایان نقاد ،نه معادل صدق است ،نه واقعیت و نه فارغ
دعاوی معرفتی یا حدسهای ماست؛ به همین دلیل ،حتی نظریههای
از ارزش بودن! عینیت ویژگی
ِ
ساکنان جهان سوم پوپری محسوب میشوند .همانطور که النۀ
اشتباه هم ارزش عینی دارند و از
ِ

متروکه یک فاخته می تواند توسط موجود دیگری اشغال شود یا با تغییراتی بهمنظور دیگری مورد
استفاده قرار گیرد ،نظریههای اشتباه نیز جزء جهان سوم هستند و میتوانند با تغییراتی اساسی یا
جزئی به نظریههای دیگری تبدیل و یا در درون آنها جذب شوند .نظریهها را نمیتوان به

صورتهای زبانی یا باورهای شخصی تولیدکنندگان آنها فروکاست؛ آنها هویت و سرنوشتی جدا از
تولیدکنندگان خود دارند و میتوان آنها را در قالب زبانهای مختلف نمایش داد .همانطور که
بررسی تار عنکبوت میتواند اطالعاتی راجع به محیط به ما دهد ،نظریهها نیز به این اعتبار که
محصوالت شناختی ما ،از ِق َبل رابطۀ تعامل ما با محیط هستند ،شناختی از محیط به دست
میدهند.
عینیت به معنایی که توضیح داده شد ،متضمن «بیناالذهانی بودن» و «نقدپذیری» اندیشهها،
ارزیابی انتقادی را حتی تا محدودۀ
آموزهها و ارزشهاست و عقالنیت نقاد ،بهدلیل اینکه دامنۀ
ِ

ارزشها و استانداردها نیز پیش میبرد ،آن را محدود به پارادایم ،سنت و شکل زندگی خاص

نمیداند و امکان دیالوگ و گفتگوی نقادانه را به بهانۀ تفاوت فرهنگها و ارزشها منتفی نمیشمرد.
تلقی پوپر از عینیت ،بسیاری از دیدگاههای نادرست پوزیتیویستها و فرهنگگرایان را دربارۀ این
مفهوم مهم اصالح میکند؛ وی بهجای «فهم بهمنزلۀ بازنمایش»« ،بازسازی عقالنی» رفتار
کنشگران در موقعیتهای مورد نظر را پیشنهاد میکند که با «منطق موقعیت» یا «تحلیل موقعیت»
انجام میگیرد 4.تحلیلگر کاری شبیه به شناسایی زیستبوم انجام میدهد ،وی مرزهای موقعیت را
تعریف میکند و نقش کنشگران را بر این «موقعیت» مورد بررسی قرار میدهد .به هر کنشگری در
این موقعیت ،اهداف و میزانی از معرفت زمینهای نسبت میدهد؛ این انتسابها و تعیین حدود و
مرزهای موقعیت ،همه بهصورت حدسی و ظنی ارائه میشود و در فرایند تحلیل مورد بازبینی ،نقد
و اصالح قرار میگیرد .تحلیلگر همچنین مجموعهای از «نهادها» (اعم از قوانین ،قواعد ،مقررات)
و موانع محیط فیزیکی را در موقعیت تحت بررسی در نظر میگیرد که میتوانند بر کنش کنشگران
ِ
 .4پوپر در آثار متعددی ،مانند کتاب اسطو ۀ چا چوب (پوپر ،4771 ،فصل  )3دربارۀ «منطق موقعیت» بحم میکند.
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تأثیرگذار باشند .خود نهادها مستقل از سازندگان خود میتوانند توسط سایر کنشگران تحول و تغییر
پیدا کنند .همۀ این موارد ،بسیار شبیه فرایند تکاملی و داروینی صورت میگیرد.
تحلیل موقعیت و بازسازی عقالنی بر مبنای این اصل است که کنشگران در «موقعیتها» به-
گونهای عمل میکنند که خودشا فکر میکنند که برای رسیدن به مقاصدشان مناسبتر است .این
حدس را نباید با این فرض که مردم عقالنی هستند ،خلط کرد (ر.ک :پوپر ،4771 ،بخشهای 41
و  47از فصل  ،3ص711ـ .)771اهمیت این اصل این است که تحلیلگر را مجبور میکند تمام
تالشش را بهکار گیرد تا تبیین معقولی برای کنشهای کنشگران در یک موقعیت خاص بیابد ،حتی
زمانی که شواهد بسیاری برخالف این امر وجود دارد؛ دلیلش این است که در عقالنیت نقاد هدف
اصلی آموختن یا ارائه راههای مختلف حل مسئله است ،نه تحلیل موقعیت بر مبنای ویژگیهای
روانی کنشگران م ل امیدها یا ترسهای آنها .این تحلیلها و الگوهای حل مسئله ،از این
ذهنی و
ِ

جهت عینی است که دیگر پژوهشگران میتوانند آن را مورد بررسیهای دقیق قرار دهند و به
ارزیابی نقادانۀ هر یک از دعاوی طرح شده دربارۀ موقعیت و کنشهای کنشگران دیگر بپردازند؛

افزون بر این ،میتوانند به بررسی و ارزیابی مفروضات ،ارزشداوریها ،استانداردها و معیارهایی
بپردازند که در جریان بازسازی «موقعیت» در نظر گرفته شدهاند .از رهگذر این نقادیهای مداوم و
موقعیت مورد نظر حذف میشود و تبیینهای بهتری
ارائه حدسهای جدیدتر ،تبیین اولیه از
ِ
جایگزین میشود ،همان طور که یک موجود یا ارگانیسم زنده در رقابت با دیگران در یک زیستبوم
ً
تحول مییابد و فعال بقا پیدا میکند یا از دایره رقابت حذف میشود.
نتیجه
در این مقاله ،راجع به نسبت معرفتشناسی تکاملی و رئالیسم بحم شد .معرفتشناسی تکاملی
بر پایۀ شباهت انسان و سایر موجودات زنده بنا شده است ،اما علیرغم شباهتهایی که بین انسان
و سایر موجودات زنده در سطح شناخت ذکر شد ،تفاوتهایی نیز وجود دارد .درست است که
آمیب و اینشتین هر دو ،براساس انتظارات یا معرفت پیشینی دنیای اطراف خود را میشناسند ،اما
«عینیت» به معنایی که ذکر شد ،ویژگی معرفت انسانی است که از رهگذر تکامل زبان حاصل شده
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است 4.شناخت و انتظارات آمیب با مرگ وی نابود میشود ولی محصوالت نظری اینشتین که
ساکنان جهان سوم محسوب می شوند ،مستقل از وی و حتی پس از وی وجود دارد و دانشمندان
میتوانند نظریه های وی را نقد یا باطل کنند و یا با تغییراتی خالقانه به نظریههای جدیدی تبدیل
کنند.
درست است که دانشمندان همیشه از نقد استقبال نمیکنند و در برابر آن مقاومت میکنند و
ً
اصوال این ویژگی آنها بد نیست ،زیرا قدری محافظهکاری نشاندهندۀ اهمیت سنت است و تأکید
رویکرد انتقادی
ارزش
رویکرد عقالنیت نقاد بر اینکه نظریهها در خأل بهوجود نمیآیند .این امر،
ِ
ِ

به نظریهها را نیز کم نمیکند و مؤید نگرش جزمگرایانه نیست ،زیرا نتیجۀ این مقدار مقاومت این
است که تفاوت بین نقدهای واهی و واقعی مشخص میشود و بیشترین محتوای معرفتی نظریۀ
مورد نقد و ارزیابی بیرون کشیده میشود .دیگر اهمیت تجربه یا تجربهگرایی را نباید در این دانست
که تجربه سرچشمۀ شناخت است (براساس آموزههای عقالنیت نقاد چنین چیزی وجود ندارد).
تجربه از این جهت اهمیت دارد که ابزارهایی برای نقد نظریهها و ارتباطی با جهان اطراف فراهم
میکند و باعم میشود که اگر آن را با خالقیت و جدیت بهکار گیریم ،در توهمات و خیالبافیهای
خود نمانیم و نسبت به محیط اطراف خود شناختی حدسی و فرضی پیدا کنیم .رویکرد حل مسئله،
موقتی بودن راهحلها ،اهمیت معرفت پیشینی و اصول تنظیمی برای امکان معرفت پسینی ،درونی
بودن حدسها ،واقعیت و اهمیت محیط در انتخاب حدسها ،ویژگیهایی از معرفت در عقالنیت
ً
نقاد هستند که کامال مطابق الگوی معرفتشناسی تکاملی است.
رویکرد عقالنیت نقاد رویکردی رئالیستی است .رئالیسم نه قابل اثبات است و نه قابل ّرد ،ولی
می توان به بحم انتقادی راجع به آن پرداخت و دامنۀ این بحم حتی به شاخصها و معیارها نیز
کشیده میشود ،به همین دلیل است که میتوان استدالل کرد که دیدگاه رئالیستی یک دیدگاه انسانی
است ،زیرا متضمن این حقیقت است که آدمیان دیگری وجود دارند که م ل ما زندگی میکنند ،رنج
میبرند و میمیرند؛ خودبزرگبینانه نیست که بگوید زیباییهای جهان و آثار هنری زاییدۀ گوش،
چشم و ذهن من هستند (ر.ک :همان ،ص14؛ پوپر ،4791 ،بخش ،1ص .)73حقیقت در اختیار
بدی نتایج یک دیدگاه نباید در بحم انتقادی
کسی نیست تا بتواند با تکیه بر آن بگوید که خوبی و ِ
 .4پوپر م ال و مقایسۀ «آمیب و اینشتین» را در آثار مختلفی بهکار برده است (از جمله ،ر.ک :پوپر ،4733 ،ص.)14

291

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

وارد شود .همچنین ،تفاوت ارزشها ،معیارها و شاخصها مانع از امکان بحم انتقادی نیست،
زیرا اگر همه به ارزش گفتگو و بحم اعتقاد داشته باشند ،4همواره امکان یافتن ارزشهای مشترک
وجود دارد ،در دنیای واقعی بار استدالل علیه «امکان گفتگو» بر عهدۀ کسانی است که معتقدند
ً
ارزشهای مشترکی وجود ندا د ،خصوصا با توجه به اینکه معیارها و شاخصها را خود ما خلق
میکنیم ،مدعیان باید بتوانند نشان دهند که امکان خلق ارزشهای مشترک برای دو طرف بحم
ً
اصال وجود ندارد! در نبود اثبات پیشینی چنین چیزی ،بهتر است که به تالش بیشتر خوشبین
باشیم تا اینکه فلسفههای بدبینانۀ نیهیلیستی و نسبیگرایانه را بپذیریم.
ً
با توجه به آنچه گفته شد ،حفظ رئالیسم لزوما با پذیرش معرفتشناسی تکاملی منافاتی ندارد.
تلقی خاصی از عینیت ،عقالنیت و نقش
رویکرد عقالنیت نقاد با ایجاد ظرفیت الزم ،یعنی با ارائه ِ

صدق در نظریهپردازیها ،زمینۀ سازگاری و تالئم این دو را فراهم میکند و عالوه بر آن ،مسائل و
چشماندازهای جدیدی را نیز میگشاید؛ در چهارچوب تلقی عقالنیت نقاد و نگاه تکاملی به
معرفت علمی و تکنولوژی ،مسائلی مانند مهندسی اجتماعی ،نقش و چگونگی تطور و تحول
تکنولوژیها و نظریه ها و مسئله پیوستگی یا گسست در تاریخ علم صورت و راهحلهای جدیدی
پیدا میکند که هر یک محتاج بح ی مستقل است.

 .4در رویکرد عقالنیت نقاد اعتقاد به ارزش بحم و گفتگو و رویکرد عقالنی اساسی است .اگرچه پوپر در اواخـر کتـاب جامعهۀ اهاز و
دشمنا آ  ،انتخاب رویکرد عقالنی را یک انتخاب اخالقی میشمارد ،اما چنانکه بـارتلی ( )4791و خـود پـوپر در ضـمیمۀ  4کـه بـه
کتاب جامعۀ باز الحاق میکند ،متذکر میشود که امکان بحم انتقادی راجع به معیارها و استانداردها نیز وجود دارد ،چیزی کـه هسـت
ً
اگر بنا بهدالیلی کسی رویکرد عقالنی را کنار بگذارد ،احتماال قدم به راه بیبازگشتی خواهد گذاشت.
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