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  چکیده

 به خاطر   نیز  و ،اش راجع به فلسفه و روش علم      ل مواضع یکارل پوپر، به دل   

 ة سـد  يهـا شهیخ اند ی را در تار   یگاهی، جا یاسی س ۀشیش در اند  یهايریگجهت

 ۀ بـه نقـد و تخطئـ       عمـدتاً  علم،   ۀسهم پوپر در فلسف   . ستم کسب کرده است   یب

 شۀیـ  او در اند   یشود و سهم اصل   یربوط م  م ییگرا و دفاع از ابطال    ییاستقراگرا

هـم در روش علـم و    .گـردد یم  باز انجام داده برۀ که از جامع  ی به دفاع  یاسیس

علم و روش آن     . است "ي انتقاد يخردباور" د او بر  یک تأ یاسی س شۀیهم در اند  

و  او در فلـسفه      دگاهیـ امـا د  .  کل فلسفه پوپر بوده است     ي برا یهممبخش   الهام

 پوپر در   یاسیس ۀم که فلسف  یریاگر بپذ .  روبرو شده است   ینتقاداتعلم با ا  روش  

 پـرداختن بـه   ي او شکل گرفتـه اسـت، آنگـاه بـرا    یشناسحدود امکانات روش  

ــاز باۀ او در خــصوص جامعــی پژوهــشۀ برنامــيهــايناکارآمــد ــ ب  ید بعــضی

   .ردی قرار گی مورد بررسي ویشناس روشيها تیمحدود

 پوپر در خصوص ی پژوهشۀکشد که برنامیمش ین ادعا را پ  ی حاضر ا  ۀمقال

هـا و  ی او شـکل گرفتـه و بـا کاسـت     یشناسـ   باز در حدود امکانات روش     ۀجامع

کنــد ی مــی ســعي انتقــادین مقالــه بــا نگــاهیــا.  مواجــه اســتییهــا تیمحــدود

 پوپر را نـشان     " باز ۀجامع" يهاتی جزم یز برخ ی و ن  ی پژوهش ۀ برنام يها  تیمحدود

 بـاز، در برابـر پرسـش از    ۀ پوپر راجع به جامعـ  ی پژوهش ۀرنامرسد ب یبه نظر م  . دهد

   .دینمایر میپذ بی آس-  باز استۀ جامعیاساس معرفت که - يادی بنییتکثرگرا

 ،یشناسـ  روش علـم،    ۀ، فلسف ي انتقاد يباز، پوپر، خردباور  ۀ  جامع :يدی کل يهاواژه

  .یاسی سۀشیاند
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  مقدمه 

در  )Critical Rationalism( اديقـ اوري انتخردب کارل پوپر، شاید بیش از هر چیز، بر

مواجهـه بـا     ةبه اعتقاد او شـیو    . کند می تأکیداجتماعی  علوم   علوم طبیعی و     هر دو حوزة  

اعتقاد به چنین وحدت روشی نزد پـوپر بـه          .  یکسان است  اساساً این هر دو حوزه،      مسائل

بـه طـور     .دهد  میم  علوم تجربی را بر علوم انسانی تعمی      روش  این معنا نیز هست که وي       

 مهمـی بـراي کـل       بخش  الهام و به ویژه فرایند تغییر و تحول نظریات در علم،            علم«کلی  

,O'Hear, 1995) »بوده استوپر  پۀفلسف  گفتار حاضر کـه  اما وقوف به این امر براي. (75

باشـد، از دو جهـت، بـسیار مهـم          می پوپر    سیاسی در صدد پیش نهادن وجوهی از فلسفۀ      

ـ   مـی  ن زگاینکه چنین گزارشی، هر   اول  . است  ۀ و اندیـش   شناسـی   روشد پیونـد میـان      توان

 پـیش از هـر چیـز، از         مین رو ما نـاگزیر خـواهیم بـود        ؛ از ه  نادیده بگیرد را    پوپر سیاسی

اي کـه در    عالوه بر این در مطالعـه     .  علم آغاز کنیم   ۀهاي اساسی او در فلسف     برخی دیدگاه 

طرحی که پوپر   در   - باز ۀ پژوهشی جامع  ۀبرنامهاي  پی برجسته ساختن برخی محدودیت    

 علـم او    ۀ سیاسی پـوپر و فلـسف      ۀ فلسف ۀبه رابط توجه  باشد، یک بار دیگر      می -پیش نهاده 

  سیاسـی پـوپر در حـدود امکانـات         اگر بپذیریم که فلـسفۀ    . دهد  میاهمیت خود را نشان     

 ی پژوهش ۀ برنام هاي او شکل گرفته است، آنگاه براي پرداختن به ناکارآمدي         شناسی  روش

شناسی وي مـورد بررسـی قـرار     هاي روش باز باید بعضی محدودیت    ۀاو در خصوص جامع   

 پـوپر در  حاضر ابتـدا بـه برخـی وجـوه مهـم آراي      در گزارش   با توجه به این همه،    . گیرد

هاي برخی ناکارآمدي   اشاره شده و سپس حدود امکانات و       سیاسی ۀ و فلسف  شناسی  روش

. باز مورد پرسش قرار گرفته استۀر خصوص جامع پژوهشی او دۀبرنام

   موضع پوپر در فلسفه و روش علم

 )The Logic of Scientific Discovery(منطق اکتشاف علمـی ، 1934 پوپر در سال

 که پیش از آن در مـورد علـم     هایی  دیدگاهگسستی را نسبت به       در آنجا   او .را منتشر کرد  

 )falsifiability ("پـذیري   ابطـال " ن کتاب با طرح   در ای پوپر  . دهد  میوجود داشت، نشان    

اي بر علیه پوزیتیویسم منطقی     ال برده و نیز دالیل عمده     ؤ را زیر س   "استقراگرایی"اساس  

منطق اکتـشاف   علوم طبیعی به شناسی روش علم و     اما آثار او در فلسفۀ     .اقامه کرده است  

 آنچـه را کـه در ایـن کتـاب          او تا انتهاي فعالیت فکري خـویش،      . شود  می محدود ن  یمعل
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ها حدس 1963 وي در سال  . نخستین بار پیش نهاده بود مورد بازاندیشی قرار داده است         

شـناخت  ؛ اما تنها با انتشار کتاب انتشار دادرا  )Conjectures and Refutations (هاو ابطال

در ) Objective Knowledge : An Evolutionary Approach (گـرا برداشتی تکامـل : عینی

البتـه او در  .  صورت نهایی خود را پیـدا کـرد     تقریباًشناسی پوپر،    بود که روش   1972سال

 The Open Universe) برهانی براي عدم تعـین : جهان باز ۀگان نیز سه1980ۀ  دهاوایل

:An Argument for Indeterminism) ، کوانتــوم و اخـتالف نظـر در فیزیــک  ۀنظریـ  

)Quantum Theory and the Schism in physics ( رئالیــسم و هــدف علــم  و 

)Realismand the Aim Of Science (منطـق اکتـشاف علمـی    بـر  هخرؤ به عنوان مـ را ،

و اهمیـت  شناسـی علـم، مقـام        فلـسفه و روش    ة براي پوپر در حـوز     این همه . منتشر کرد 

 و  بـه نقـد  عمدتاً علم، ۀبا این حال امروزه سهم پوپر در فلسف . خاصی را فراهم کرده است    

در . شـود  مـی ی محـدود  مـ هاي عل بودن گزارهپذیر ابطالگرایی و دفاع او از      استقرا ۀتخطئ

 فایرابنـد پـل     پوپر خیلـی زود مـورد انتقـاد قـرار گرفـت؛ حتـی شـاگردش،                واقع مواضع 

)Peyerabend(  ،بر ضد روشدر کتاب خود) Against Mehthod(  با براهینی که پـیش ،

ـ  هاي استقرا شناسی  روش پوپر، به مانند     باوري  ابطال  که دهد  مینهاده نشان     پـیش   ۀباوران

 م عل جایگاهی را در تاریخ فلسفۀ     پوپر   ،با وجود این  . از وي، با تاریخ فیزیک ناسازگار است      

 علم بپردازد، ناگزیر باید از      ۀاي که بخواهد به تاریخ فلسف     ال کرده است و هر نویسنده     غاش

  . کندسؤالخ سهم و جایگاه او در این تاری

 با اشاره ،باز و دشمنان آنۀ جامعوي در کتاب . پوپر متفکر خردباوري انتقادي است

 بتوان گفت که شاید. دهد می آنرا از نوع کالسیک خردباوري تمیز ،به خردباوري انتقادي

هاي گوناگون  در واقع حوزه.باشد کارل پوپر میخردباوري انتقادي مهمترین وجه تفکر

 علوم ۀ علوم تجربی تا فلسفشناسی روش تکاملی و شناسی  او از معرفتيفعالیت فکر

 را باوري نرد پاي چنی. اندی به خرد انتقادي شکل گرفتهس اساباوري اجتماعی بر محور

 پژوهشی پوپر در ۀبرنام.  جستجو کردتوان می وي ۀهاي فکر و اندیشدر تمام بخش

پوپر، . باوري انتقادي شکل گرفته است خردز نیز بر مبناي اعتقاد او به باۀخصوص جامع

 بسته را در خردباوري کالسیک ۀهاي فکري و فلسفی جامعبرخی زمینه درستی، به

 و معرفت باوري که غیر یقینی بودن شناخت، خطا- باوري انتقادي رامشاهده کرده و خرد
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 باز ۀجامعبراي تري  در برابر آن به عنوان زمینۀ معرفتی مناسب -پذیردحدسی را می

   .تشخیص داده است

.  اشاره به توانایی عقل در شناخت واقعیت عالم خارج دارد)Rationalism (خردباوري

 و از هواداران آلمانی پوپر، میان دو نوع شناس ، جامعه)Hans Albert (هانس آلبرت

هاي خردباوري انتقادي در مقابل  مشخصهخردباري تفاوت قائل شده و به توصیف

 کالسیک بر این است که يخردباور ۀپای به نظر او. ي کالسیک پرداخته استخردباور

کان ام انتقادي این يخردباورحال آنکه به معرفت یقینی و مطمئن دست یافت؛  توان می

 که مورد یقین و پذیر  معرفت حقیقی، معرفتی است اثباتطوننزد افال. داند میرا منتفی 

ثیل خط میان دو قلمرو گمان و معرفت تفاوت قائل افالطون در تم. اطمینان واقع شود

ها و عالم محسوس گمان با تصاویر و سایه). 181-190 ،1368کاپلستون، ( شود می

 افالطون عالم .هاي واال و عالم معقوالتسروکار دارد؛ اما معرفت با مبادي یا نمونه

شماردت میه عالم معقوالمتعلق ب  و حقیقت راداند میجاز محسوس و ظاهر را م .

چنین معرفتی قطعی، یقینی و .  تعلق داردمعرفت حقیقی هم تنها به عالم معقوالت

آنها را و ها پرداخته براي نخستین بار به تقسیم دانشارسطو  همچنین. خطاناپذیر است

 یعنی پی بردن به حقیقت  شناسایینظري، که مقصدش: کندبه سه بخش می

که در ) تولیدکننده( ایی کردار آدمی است؛ و سازندهچیزهاست؛ عملی، که براي راهنم

 ۀ و ابزار همگیرد می جاي نبندي تقسیم منطق در این . هنرهاي زیباستةحوز

ي آن، قواعدي ا از محتومنطق ارسطویی با جدا کردن صورت اندیشه. هاست دانش

 در منطق صوري، قوانین عمومی حکم و. کند می درست فراهمصوري براي استداللِ

 صورت ،براي اثبات یک حکم و رسیدن به شناخت صحیح. شود میه عاستدالل مطال

قواعد .  پیروي کند که موضوع علم منطق است،استدالل باید از قواعد عمومی فکر

واسطه و بدون نیاز به   بیهاي نخستینی است که خود به نحوعمومی فکر، آن اصل

ه صورت باواسطه و با استنتاج منطقی از اما معارف دیگر ب. کنندبرهان ایجاد یقین می

   .چنین معرفتی ضروري است که به اثبات برسد. آیدبرخی مقدمات منطقی به دست می

جانب و پیروانش دکارت . خردباوري کالسیک در عصر جدید به دو صورت ظاهر شد

 که  چون دکارت، پاسکال و اسپینوزا بر این باور بودندیمتفکران. نداصالت عقل را گرفت

یم به معرفت به توان می عقلی است که ما صرفاًهاي معین کار بردن روشه  بۀبه وسیل«

 آنچنان معرفتی که در هیچ اوضاع و احوالی ممکن نیست خطا ؛معنی کامل آن نائل آییم
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گرایانی چون بیکن، ، تجربهباوري  در برابر چنین). 58: 375،پکین، پا( »و نادرست باشد

 » حسی استۀی از تجربشتمامی معرفت نا «از نظر اینها. ر داشتندکلی قراالك و بار

نیل به معرفت حقیقی و قابل اطمینان از طریق مشاهده و ؛ )122 ،1375پاپکین، (

مذهب عقلی و مذهب تجربی از دو مسیر مختلف هدف واحدي . پذیر استاستقرا امکان

   . بود شناساییي یقینی براکامالًادي یکردند و آن یافتن بنرا دنبال می

هیوم جستجو شکاکانۀ  را باید در نقادي نظریۀ شناسایی عطف مهم در ۀاما یک نقط

و گالیله علم و  )Bruno (از زمان برونو«. ت را مورد حمله قرار دادیهیوم اصل عل. کرد

اسپینوزا .  تتابع علت و معلول تکیه داشتند"ضرورت"فلسفه خیلی به قوانین طبیعت و 

 اصالًگفت ما ولی هیوم می.  خود را بر روي این تصور غرورآمیز بنا کرده بود عالیۀفلسف

کنیم حوادث و تتابع اك میرآنچه اد. کنیمك نمیادراعلت و معلول و قوانین طبیعت را 

 ،قانون طبیعت یک ضرورت ابدي. علیت و ضرورت، استنباط ماست .و توالی امور است

آن باشند، نیست؛ بلکه تلخیص و تعبیري است که که تمام حوادث مجبور به اطاعت از 

هیوم شکاکانۀ نقادي . )233: 1376دورانت، ( » ما به عمل آورده استۀدستگاه تجرب

آوریم به شکاکیت  حسی به دست میۀنشان داد که بررسی معرفتی که ما از طریق تجرب

   .شود می امکان شناخت یقینی منتهی ةآمیزي دربار سأی

او . بیدار کرد )Dogmatic Slumber (هیوم کانت را از غفلت جزمی شکاکانۀنقادي 

نقد عقل کانت در . به فکر افتاد حقایقی را که به نظرش غیر قابل انکار بودند پیدا کند

هایی را در برابر ادعاهاي هیوم پیش نهاده پاسخ )Critique of pure Reason (محض

نفسه را که خردباوري کالسیک   فیبراي این منظور وي امکان شناخت واقعیت. است

 شود میبه نظر او واقعیت عالم خارج وقتی براي ما قابل فهم . کرد، به کنار نهادعنوان می

 با تنها با پدیدار مواجه هستیم و نه ما.  ما را به خود بگیرد شناساییکه قالب امکانات

ار آن چیزي است که پدید.  اما پدیدار هرگز پنداري غیر واقعی نیست.نفسهواقعیت فی

انسان  به این ترتیب فهم. شود مینفسه، ظاهر ا و واقعیت فیشناس  در نسبت میان فاعل

تصرف و دخل  بینفسه را  فیيۀ منفعل دانست که مثال اشیا یک آینتوان میرا دیگر ن

هن، ذ، خارج از " فی ذاتهياشیا"کانت در این امر شک ندارد که  .سازدمنعکس می

نفسه موضوع معرفت نیستند  فیة او اشیاي اما به عقید.اند متحققمستقالً و وجود دارند

ما جهان خارج را از پس تصورات و .  آنها چیزي به درستی نتواند گفتدربارة و فهم
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به عبارت دیگر، آنچه را که از طریق حواس . شناسیممعانی پیشین و مقوالت ذهنی می

   .دهیم میریزیم و تعبیري از جهان به دست ه میکنیم در قالب این صور فاهمتجربه می

 و با طرح قضایاي ترکیبی ة شناساییچنین موضعی درباردر  گرفتن قرارکانت با 

). 150 ،1374کورنر، (گرایان موفق شد   و تجربهخردباورانپیشین به جمع میان نظرات 

 اصل علیت را از  و از صور فاهمه، وگانهکانت علت و معلول را یکی از مقوالت دوازده

 ۀهاي هم که فرم- به اعتقاد او چنین قضایایی. دانستقضایاي ترکیبی پیشین می

مقدم بر هر نوع شناخت  -دنکن شناخت بشر را بیان میةهاي ممکن، نهفته در قوتجربه

اصولی که  .شوندهاي مشاهداتی استخراج تجربی هستند و الزم نیست که از گزاره

این اصول به عقل . معرفت بر آن مبتنی است نه ضرورت ذاتی دارد و نه حجیت مطلق

 حسی ۀاینها شرایط تجرب  است؛پذیر انسان تجویز شده و درستی آنها در عالم واقع آزمون

است، شرایط شناخت ما از نمود است؛ اما براي کشف حقیقت غایی کاربرد ندارند؛ در 

نفسه  اشیاي فیةاي مابعدالطبیعی دربار اما براي ساختن نظریه.عتبر استقلمرو تجربه م

پذیرد که نتوان فراتر رفتن می اي را کانت، امر مقدم بر تجربهيباورخرد. فایده استبی

 علیت نه بدیهی و نه  پذیرفت کهکانت.  انسانی ثابت کردۀآن را از امور مربوط به تجرب

اما . نفسه را به کنار نهادین او امکان شناخت واقعیت فیهمچن. قابل اثبات منطقی است

کرد او را در ین جستجو مییقین در قضایاي ترکیبی پیش نسبتی که میان حقیقت و

   . کالسیک نگه داشتباوري چارچوب خرد

ۀ لأعلم صورت گرفت راه حل کانتی مس کانت با برخی اکتشافات که در حوزةپس از 

 ۀپوپر در پیش نهادن خردباوري انتقادي، به نظری.  شدشناخت با تناقضاتی روبرو

وي یکبار دیگر .  کانت و نیز تناقضاتی که راه حل او را د برگرفته بود، توجه نمودشناخت

 تجربی از نظریات غیرعلمی و متافیزیکی کانتی را که مالك تمیز علوم  پرسشینا

اي رهگزا.  پیش نهادمسألهن  را براي پاسخ به ایپذیري ابطالاو مالك . چیست پی گرفت

 چنان باشد که رد آن به اشساختمان منطقی« پذیر باشد؛ یعنیعلمی است که ابطال

 باید در تجربه قابل ابطال ی تجربی،لمر دستگاه ع ه.سر باشدیهاي تجربی م مدد آزمون

 ۀمسأل" به "وینۀ حلق" چنین موضعی در برابر پاسخ اصحاب .)56 ،1370پوپر، (» دباش

 اي معنايفقط گزاره به نظر آنها. گرفت قرار می)Problem of demarcation ("تمیز

که روشی  ) آن است که مورد بررسی دانشمندان قرار گیردۀیعنی شایست( تجربی دارد
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پوپر  در واقع .عرضه باشدقابل )  و یا آزمودن آنتأیید( آن )Varification (براي احقاق

  کهدهد میوي نشان . ن معیاري را تشخص داد چنیاولین کسی است که ضعف

 با توان میهاي شخصی نتیجه گرفت، ولی  از گزارهتوان مین  کلی را هرگزيها گزاره«

  ). 57 ،1370پوپر، (» هاي کلی را نقض کردهاي شخصی، گزارهگزاره

ا  راو استقرا و به تبعیت از  پذیرفت را پوپر برهان هیوم بر ضد استقرا،به این ترتیب

یم در مورد صحت توان می کرد که ما نتأیید این موضع هیوم را پرپو. مورد حمله قرار داد

هاي مشاهدتی گزاره از طریق  اما هر چند خود اطمینان حاصل کنیم؛هاينظریه

بر طبق نظر «.  آن را در معرض ابطال قرار دادتوان میاي را اثبات کرد،  نظریهتوان مین

 » امکان ابطال نهادن یک نظریه است به طور مستمر معرض علمی درحیحص روش پرپو

اي را نسبت به موقت، نظریهیم، به صورت توان میاز این طریق ما ). 227 ،1362الزي، (

پذیر نظر کردن از یقین و با پافشاري بر ابطالپوپر با صرف.  دیگر ترجیح دهیمۀنظری

ۀ مسأل پاسخی براي ، خویشهاي علمی، در چارچوب خردباوري انتقاديبودن گزاره

  شناخت پوپر بر مبناي پایبندي او به نوعیۀ نظری،به طور کلی.  فراهم آورداستقرا

در این  .، شکل گرفته استدهد میهاي انتقادي او پاسخ   که به دلمشغولیيخردباور

 ۀ ارسطو که پایمعرفت) آلایده(  کالسیک و همراه آن صورت آرمانیيخردباورنظریه، 

 مطمئن براي شناخت و معرفت انسانی است و از این رو کامالًیافتن اساس آن بر 

 چنین رپوبه اعتقاد پ. شود میآمیزد، به کناري نهاده حقیقت و یقین را به هم می

یقین و استدالل مطلق دست  پوپر از جستجوي. شناخت مستدل مطمئنی وجود ندارد

 که هر -اندیشی و هم شکاکیت مطلقبه این ترتیب او از افتادن به دام جزم. برداشت

دید و خردباوري واقعی را در امکان دستیابی به یقین مطلق می کدام به نوعی شناخت

  . فاصله گرفت- کالسیک متضمن این هر دو بود

ما هرگز  .خردباوري انتقادي به طرفداري از نوعی خطاپذیري مستمر تمایل دارد

 این بدان معنا نیز خواهد بود که . یابیمیم به شناختی یقینی و نهایی دستتوان مین

 خطاپذیر ذاتاً چرا که معرفت بشري . مالك حقیقت تلقی شوددتوان میاعتقادات انسانی ن

 .یمدان ما نمی. نیست) معرفت ()Knowledge ( ما دانش)Science (علمِ به نظر پوپر. است

مخصوصا شناخت  که معرفت و شناخت و یراه.  بزنیم)Guess (یم حدستوان میتنها 

و ) ریناپذ و اثبات (نشده ثابتهاي  ینیب شیشرفت کند پیتواند پ  می ما، از آن راهیعلم
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کل  ).ازدهی،  1375 پوپر،( هاست ل و حدسی مساي برایشیآزماهاي  حل و راهها  حدس

 متشکل از فرضیاتی است که درستی آنها، هیچ یعنی. معرفت ما معرفتی حدسی است

پذیري، صدق مطلق و تقدس از نابنابراین ادعاي خطا. هایی نیستگاه، مورد یقین ن

   .ش نیستپذیر قابل) خواه علمی و فلسفی یا سیاسی و اخالقی(اي جانب هیچ نظریه

امـور   «بر اساس این نظریه. پذیرد تناظري حقیقت را می  ۀاما خردباوري انتقادي نظری   

 آنها وجود دارند و احکـام و قـضایاي   ةواقع و روابط میان آنها مستقل از مباحثات ما دربار  

وقتی صـادق اسـت کـه       هریک گزا ). 74 ،1375هوالب،  ( »ما با آنها تطابق یا تناظر دارند      

 تفکـر  دیگـر  وجـه  ،به ایـن ترتیـب    . و توضیح درستی از آن بدهد      با واقعیت تناظر داشته   

دارد کـه داراي     بـه یـک جهـان ابژکتیـو بـاور            نهایتاًاو  . گرایی متافیزیکی است  ر، واقع پپو

چنـین توضـیحی    . باشـد علم در صـدد توضـیح واقعیـت آن مـی           واقعیتی مستقل است و   

 واقعـاً  ۀ اما صدق و حقیقـت، عینـی اسـت و یـک نظریـ              ؛گاه یقینی و مطمئن نیست     هیچ

 امور واقع مفهـومی      در اثبات استقالل   وپرپ. صادق، مستقل از حکم و نظر ما، صادق است        

یـا  گرایـی  گونـه شـک   علـم پـوپر هـیچ    در فلـسفۀ اساسـاً . از حقیقت را پـیش رو داشـت   

بـراي دسـتیابی بـه حقیقـت را نفـی            او تالش . در مورد حقیقت وجود ندارد    گرایی   نسبی

 نوع تصور معیـار و تعریـف مـشخص از آن را مجـاز               یچ ه ۀ اما از سوي دیگر ارائ     .کند  نمی

 کـه مـدعی   شـود  مـی  از آن   انعاو مـ   )Fallibililist ("انهپذیر  خطا"در واقع نگرش     .داند  مین

)Convergence("تقـرب " مفهوماو از اینجاست که .  وصول به حقیقت شودةامکان یقین دربار

بـه نظـر   . علم نزد پوپر تالش براي حقیقت و نزدیکی به آن است      . کندتکاملی را طرح می   

   .او علم همواره در جهت تقرب به حقیقت رشد کرده است

 هتـی در برابـر برخـی مواضـع پوزیتیویـسم منطقـی             انتقـادي از ج    بـاوري   خرد

)Logical positivism (  چـه  «پرسـد   می ناتمامجستجويپوپر وقتی در  .گیرد میقرار

گویی از سهم خود     ،)104 ،1369پوپر،  (» کسی مکتب پوزیتیویسم منطقی را نابود کرد؟      

ابـل اصـل    پوپر در مقپذیري ابطالبه نحو مشخصی اصل . کنددر این خصوص پرسش می    

هاي متـافیزیکی   گاه گزاره پوپر هیچ . پذیري مورد نظر پوزیتیویسم منطقی قرار دارد      اثبات

ــی ــی را ب ــل نو اخالق ــا و مهم ــیمعن ــد م ــوز،  (دان ــابراین).355 ،1369هی ــرخالف  بن  ب

یـز علـم از     ی مالك تعیین حدود و تم     ، براي او تنها   پذیري  ابطالهاي منطقی    تپوزیتیویس



9  برنامۀ پژوهشی پوپرشناختی هاي روش محدودیت

 عـالوه بـر ایـن پـوپر    . معنـایی معناداري و بـی    است و نه مالك تمییز    غیرعلم و شبه علم     

آورده پذیري را به لرزه در    هاي اثبات کند پایه  می ۀ استقرا مسألضمن تالشی که براي حل      

 نتیجـه   هـاي شخـصی    از گـزاره   تـوان   میهاي کلی را ن   او بر این باور است که گزاره      . است

 اصـل  تأییـد هـاي منطقـی بـراي     زیتیویـست  اسـتنتاج اسـتقرایی، کـه پو     بنابراین. گرفت

یکـی از دالیـل اصـلی       . بنیـان اسـت    سـست  عمیقاًپذیري خود بدان متکی هستند،       اثبات

وزیتیویسم منطقی در کوششی اسـت کـه آنهـا در جهـت اثبـات یقـین          مخالفت پوپر با پ   

ابی به چنـین یقینـی مـستلزم        یاز نظر آنها دست   . اندبودن علم صورت داده   علمی و یقینی    

؛ دهـد  مـی تـرجیح  اي که پـوپر   به گونه یا - گرایاناز دیدگاه اثبات  . تصوري از عینیت علم است    

 ۀم بـه عنـوان شـخص همـ        آیـد کـه عـال     عینی به دست می    ايتنها وقتی نتیجه  « - گرایانعلم

 بـه   ]عـالم [ عینیت را از شـخص       ۀمسأل،   برعکس اما پوپر . هاي ذهنی را کنار بگذارد    پیشداوري

 اجتماعی نقد متقابل علمـا      ۀ نتیج کند که عینیت   و ادعا می   دهد  میدي انتقال   قاتنفس روش ان  

ـات مـسلط را            علوم ناشی از آن سنت      کلِ  عینیت .از یکدیگر است    انتقادي است که نقـد نظری

ـاعی     به شرایط   بستگی عینیت در علم  . کندشمارد و تشویق می   جایز می  سیاسـی دارد   و   اجتم

  .)49، 1375هوالب، ( »نهاي پژوهشگرانه به پیشداوري

عالوه .  است "جهان سوم " علم عینی مستلزم توجه به مفهوم        ة دربار فهم نظرگاه پوپر  

 اعتقـاد او    احتمـاالً . هاي دیگري از تفکر وي نسبتی دارد       با بخش  بر این، جهان سوم پوپر    

تـر،   سه جهـان، به    ة او دربار   از آزادي انسان با توجه به نظریۀ       اشبه سنت انتقادي و دفاع    

   .قابل توضیح خواهد بود

 را دنیاي اول و -  اشیاء فیزیکی– " چیزها"اگر دنیاي« که  استپوپر بر این نظر

 توان میجهان تجربیات ذهنی را دنیاي دوم بنامیم، دنیاي قضایا به اعتبار خود قضایا را 

به جهان  که متعلق داند میاي  پوپر علم را مقوله).221 ،1369پوپر، (» دنیاي سوم نامید

 از این رو علم را .بلکه به جهان سوم تعلق داردنیست، ) جهان دوم( ذهنی و سوبژکتیو

مقصود پوپر .  همگانی جریان داردة که کارگزار مشخصی ندارد و در حوزداند میفعالیتی 

 علم عینی است و از آنِ «.یابداز علم عینی به این ترتیب با مفهوم جهان سوم پیوند می

). 93 ،1359مگی، ( )عالم دوم(خاص نیست  و حاالت ذهنی فردي ،)سومعالم ( همه

 از  ما،ها و تجربیات ذهنیاندیشه. شود میعلم در خارج از اذهان و در قالب زبان آشکار 

براي آنکه فکري نقدپذیر گردد  .کنندطریق زبان، صورتی عینی در جهان خارج پیدا می



1388ز و زمستان پایی/ 52سال  / 214شمارة / نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش  10

 -  سومبه جهان متعلق -  "عین" شود و به یک بندي باید در قالب زبان انسان صورتمی

به این ترتیب پوپر با طرح . دهد می علم عینی امکان نقد و بررسی را به ما .تبدیل گردد

ها هیمتقابل نظر  مستمر و آزاد وینی راهی را براي نقاديعجهان سوم و پیوند آن با علم 

 هابرماس و با طرح تر، توسط چنین راهی، به طور مشخص. کندو افکار جستجو می

یکی از وسایل .  پی گرفته شد(Communicative action) "کنش ارتباطی" ۀنظری

مفهوم . باشد پوپر می سه جهانۀنظري که او براي این منظور از آن سود برده، نظری

هاي عقالنی فارغ از سلطه و آسیب] گفتار یا گفتمان[ باحثۀمکنش ارتباطی اشاره به 

 ةدارد که باید در حوز وف به تفاهم بین االذهانی و وفاق و اجماعزبانشناختی و معط

 کنش ارتباطی، تکیه ۀهابرماس با طرح اندیش). 31، 1375هوالب،  (عمومی جریان یابد

کند که در وضعیتی آرمانی را تصویر میهاي ارتباطی،   عقالنی و نقد آسیبۀبر مباحث

 عمومی ة دموکراتیک راستین و حوزاحثۀ آزاد و نامحدود، امکان مبکامالً ارتباط آن،

م پوپر و هم هابرماس عینیت را  گفت هتوان میبه طور کلی .  سازداي را فراهم گشوده

 در واقع چنین وجه اشتراکی برآمده از .کننداالذهانی تلقی می کیفیت بینمثابه به

  .اندهرفت پذیاالذهانی او اجماع بین نظریۀي است که این هر دو از کانت وتأثیر

 به این معنا که معتقد است عالم.  دانست"گرا واقع" یک توان می، پوپر را به روشنی

گانه، جهان اجسام هاي سه جهانۀوي در نظری.  انسانی وجود داردۀمادي مستقل از تجرب

با این همه . شناسدرا به عنوان تنها مالك واقعیت و موجودیت می) جهان اول(فیزیکی 

 از اینجا. به نظر او هر سه جهان واقعی هستند. داند میواقعی  دوم و سوم راهاي او جهان

 که یا مبتنی بر نفی ماده بوده و - گراهاي وحدتکند که برخالف فلسفهادعا می

 و موجودیت و یا وفادار به اصالت ماده هستند کنندموجودیت جهان اول را انکار می

   .شناختی باور دارد ی هستیگرای به کثرت-پذیرندجهان دوم را نمی

فراهم کردن منزلتی براي آزادي انسان  گانه به دنبالهاي سه جهانۀپوپر در نظری

اما از سوي .  نادرست است(Laplace) کند که جبرگرایی الپالسیوي استدالل می. است

 هر چند مناسب - دیگر، نفی موجبیت را هم براي تجویز آزادي انسان و خالقیت او

به تنهایی (indeterministic) یزیک غیرجبرگرایانه ف.کند تلقی می ناکافی-داند می

ر است که براي واو بر این با. د براي آزادي انسان جایگاه مناسبی فراهم کندتوان مین

یعنی ما براي فهم آزادي انسان  .زادي انسان نفی موجبیت کافی نیستمفهوم ساختن آ
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 .اي مستقل و خودمختار در جهان سوم نیازمندیمنهما به روز. به چیز بیشتري محتاجیم

پوپر استدالل . هاي ذهنی انسان و به ویژه معرفت وياي در جهان فرآوردهیعنی روزنه

 .، جهان فیزیکی اول باز خواهد بودآزاد باشد ،تا حدي کم دست،کرده است که اگر بشر

، ی وجود دارد که بشر رااست و دالیل فراوان) جهان اول (چرا که بشر خود جزء طبیعت

ن جهان اول جهانی باز است و جبرگرایی و یبنابرا.  آزاد بدانیم،کم تا حدي دست

اي از طبیعت است؛ اما در انسان پاره. الپالس مردود است (predestination) تقدیرگرایی

آزادي انسان نیز بواقع . بخشد میجهان خالق سوم، وي خویشتن و طبیعت را تعالی 

کم در آن شکلش که پیش از  دست( از طبیعت است؛ اما این آزادي، طبیعت راي ا پاره

   .بخشد میتعالی )  انسان، تفکر نقدي و نیز معرفت بشري بوده پیدایش زبانِ

 عینیـت بـه شـرایط اجتمـاعی و          ۀمـسأل  با طرح جهان سوم و با مربـوط کـردن            پوپر

محور نـشان  - سوژهۀه گذر از فلسف تمایل خود را ب   ،باوري  خالفت با روانشناسی  مسیاسی و   

، وپرگـویی پـ   . اما در تفکر پوپر در این باره تعارض و تردیـد فـراوان وجـود دارد                .دهد  می

 و گـذر از آن قـرار گرفتـه ولـی     (subjectivity) هتناخواسته، میان وفاداري به سوبژکتیوی  

در تـصور او از     ویژه،   ناکامی او از این جهت، به      .هرگز به چنین گذشتی دست نیافته است      

 تاریخ را از آن جهـت       ۀنظریات فلسف  باز و دشمنان آن      ۀجامعپوپر در   . تاریخ نمایان است  

 کـه  سؤال پوپر در برابر این .کندکه غایت و معناي نهایی براي تاریخ قائل هستند نقد می     

تـاریخ بـه    ... تـاریخ معنـایی نـدارد     « کـه    دهـد   میآیا در تاریخ معنایی وجود دارد؟ پاسخ        

تاریخ بشر وجود   ...  وجود ندارد  اساساًگویند،   آن سخن می   ةهومی که بیشتر مردم دربار    مف

 بـه تعـداد نامحـدود و        انـسان هـاي گونـاگون زنـدگی       هاي جنبه آنچه هست تاریخ  . ندارد

به این ترتیب تـاریخ را فاقـد هرگونـه           پوپر .)1125 -1126 ،1364پوپر،  ( »نامعین است 

در اینجـا او  . دهـیم   مـی خود به تاریخ معنا      ن باور است که ما     و بر ای   داند  میمعناي عینی   

 سـوژه شـاید بـا او تمـام      ۀ کـه فلـسف    -بیش از هر کس دیگري، به موضع ژان پل سـارتر          

از جهتی دیگر نیز به دامان تفکـر         اما پوپر  . نزدیک شده است   -کندامکاناتش را آشکار می   

) جهـان اول (جهـان اجـسام فیزیکـی    پوپر مالك واقعیـت را در     . دافتخودبنیادانگاري می 

 وجود حقیقت عینی و ابژکتیو است که بیـرون  ۀمنزل گرایی نزد او به واقع. کندجستجو می 

بژه است؛ آنچه که در واقع      ا - سوژه چنین دیدگاهی متضمن فرض جدایی    . از ما قرار دارد   

.باشد دکارت میۀمیراث فلسف
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  "جامعۀ باز "خردباوري انتقادي و طرح 

ه نهمچنین دیدیم که چگو. شناسی پوپر را مرور کردیمجا برخی از زوایاي روشتا این

 و با طرح جهان سوم و علم عینی، بر محور پذیري ابطال علم او، با پیشنهاد مالك ۀفلسف

اما خردباوري انتقادي، .  شکل یافته است-  که اساس تفکر اوست- خردباوري انتقادي

در ادامه این موضوع را از . سی پوپر قرار گرفته است سیاۀدر مرکز اندیش عالوه بر این،

 پژوهشی او ۀاز این طریق همچنین به طور ضمنی ابعاد برنام. گیریمبرخی جهات پی می

   .تر خواهد شد باز مشخصۀ جامعةدربار

 امکـان   - بـه طـوري کـه پیـشتر اشـاره شـد            -با پیش نهادن خردباوري انتقادي     پوپر

اگر خردباوري انتقادي، با طرفـداري      . مطمئن را منتفی دانست   دستیابی به معرفت یقینی و      

 ظـاهر شـد، در      پـذیري   ابطـال  علم به صورت اصل      ۀاز خطاپذیري مستمر، در روش و فلسف      

   . و مهندسی اجتماعی تدریجی را سبب گردیدجامعۀ باز  سیاسی اعتقاد به ۀاندیش

سو با فاشیسم و از سوي د که اروپا از یک یاندیش میجامعۀ باز پوپر در عصري به 

هاي توتالیتر در او وجه مشترك این دو را در اتخاذ صورت. دیگر با کمونیسم روبرو بود

 و دشمنان آن جامعۀ باز پوپر زمانی تصمیم به نوشتن کتاب . داند میحیات اجتماعی 

 آلمان ۀ از حمل- کرد زمانی که در زالندنو فلسفه تدریس می- 1938 گرفت که در سال

  دفاعیۀۀالیح« کتاب اینآنگونه که خود بعدها گفته است . ي به اتریش آگاه شدناز

رفت و هدفش هشداري در مقابل در مقابل توتالیتاریسم و استبداد به شمار می آزادي

 در توضیح مبانی فلسفی پوپر). 137 ،1369پوپر، ( »گرا بود هاي تاریخخطر خرافه

 حمله کرده (historcicism) گرایی یز، به تاریخفاشیسم، بیش از هر چو  توتالیتاریسم

 یعنی - اي را که وي بدان باور داشتکرد، ایدهدر واقع آنچه که پوپر بدان حمله می. است

. کرد نفی می- مهندسی اجتماعی تدریجی بر مبناي اصل خطاپذیري و نقد مستمر و آزاد

تالش شده  که در این کتاب، کند به این نکته اشاره میجامعۀ باز  کتاب ۀپوپر در مقدم

این .  برخورد عقالنی با مشکالت بازسازي اجتماعی بررسی شودبرخی از موانع بازدارندة

هاي اجتماعی انجام گرفته که مسئولیت مخالفت گسترده با انتقاد از آن دسته فلسفه کار

ها هترین این فلسف قوي. گري دموکراتیک به گردن آنهاست اصالح وجه با امکان و بی

اگر  ).18 ،1364پوپر، ( است نام نهادهگرایی  خیتار آن را پوپراي است که فلسفه

 بسته به جامعۀترین اصل یا روشی است که ما را از مهندسی اجتماعی تدریجی مناسب
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مهندسی  تاریخ گرایی، به عنوان اصل یا روشی که مبناي دهد،  می انتقالجامعۀ باز 

 است، بزرگترین دشمن  و انقالبی(utopian social engineering) اجتماعی یوتوپیایی

 اي است مبنی بر اینکه تاریخ یک غایت،گرایی نزد پوپر نظریهتاریخ. باشد میجامعۀ باز 

 دشمنان ۀاو این مفهوم را طوري گسترش داده که هم. جهت و قانونمندي مشخصی دارد

   .راند می- گرایی چوب تاریخ-  چوب را یکجا و با یک-  از افالطون تا مارکس-  بازۀجامع

 به عنوان جریانی که - ، چگونگی تاریخ)در تعبیر پوپري( گرااز دیدگاه تاریخ

کرد کارگزار انسانی پیدا  ربطی به عمل-کندقانونمندي و غایت معینی را دنبال می

که به  ناي نداریم جز ایچاره. هنگ کنیمما تنها باید خود را با قانون تاریخ هما. کند نمی

انتخاب و عمل آزاد از دوش ما اما با چنین تصوري مسئولیت . تقدیر تاریخ گردن نهیم

هایی است که انجام  انتخابش مسئولیت پذیر  حال آنکه آزادي مستلزم. شود  میبرداشته

 ۀفشار تمدن، به منزل. شود می "فشار تمدن" از همین جا پوپر متوجه مفهوم. دهیم می

گرایی و اي به سوي تاریخماعی، یکی از دالیل مهم گرایش توده اجت- عاملی روانی

و آنچه که او فشار  گرایی نسبتی میان تاریختوان میدر تفکر پوپر . باشدتوتالیتاریسم می

 -  خواست ثبات و یقینان چون-گراییاز این جهت تاریخ. نامند جستجو کردتمدن می

شناختی و مهمترین علت روان «.ست باز اۀنوعی واکنش به فشارهاي تمدن و جامع

ته و  ناخواسها از وحشت آزادي و مسئولیتشناختی توتالیتاریسم در گریز تودهجامعه

 ۀ مدرن سنت و سلسله مراتب و دین به منزلۀدر جامع. تمناي آنان براي امنیت است

قه سابهاي گوناگون و بی راه امکان نقد و بررسیریزد؛می پشتیبان امنیت فردي فرو

جامعه بر اثر فشارهاي . آید و در مسلمات کهن تردید پدید میشود میزندگی فراهم 

 به (free thinking) یابد و فرد و جامعه از آزاداندیشیتمدن به گسیختگی تمایل می

 ۀ گرایش به جامعۀریش. برندو از آزادي به امنیت پناه می (dogmatism) جزم اندیشی

: دي و انتقاد پدید آمد، همین استابل گرایش تمدن به آزابسته، که از دیرباز در مق

اي بسته و دور از دسترس آزادي فکر و  تمناي جامعه؛ امن و امانۀ فاضلۀتمناي مدین

 آئینی جزمی است و بر مبناي  نزد پوپر گراییتاریخ). 67-68 ،1376بشیریه، ( »انتقاد

ان ایمانی غیرعلمی به قانونمندي و  خواهییگراتاریخ.  قرار داردرناپذیاحکامی ابطال

 از این دیدگاه تاریخ جهتی ذاتی و خط سیر و مسیر .باشدغایتمندي تاریخ می

یم به پیشگویی تاریخیتوان میاریخ را بشناسیم، اگر ما قوانین ت. داردقانونمندي 
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(historical Prophecy) اگر علوم. بینی استبه طور کلی، پیش کار علم،. اقدام کنیم 

 علوم ۀ وظیف،بخشد می ما را بهبود ۀهاي روزانبینیتجربی با کشف قوانین طبیعت پیش

 هاي دراز مدت تاریخی را بهییاجتماعی آن است که با کشف قوانین تاریخ امکان پیشگو

ن علوم اجتماعی گرایان دست به قیاس نادرستی میا تاریخبه نظر پوپر، در اینجا. ما بدهد

و  (scientific prediction) بینی علمیق بین پیشفرو به ویژه  اندو فیزیکی زده

 ۀبه این ترتیب از نظر پوپر نظری. )59 ،1364پوپر،  (اندرا نادیده گرفته ی تاریخییشگوپی

   .رود میگرایانه یکسره به بیراهه  تاریخاجتماعی

هندسـی   کـه او م    گرایانـه و آنچـه     اجتمـاعی تـاریخ    ۀدر آثار پوپر، نسبتی میان نظریـ      

گرایانـه بـر     اجتمـاعی تـاریخ    نظریـۀ . نامند وجود دارد  گرا می یتاجتماعی یوتوپیایی یا کل   

 -شـود   مـی  نزد هگل مـشاهده    یر آنچه که به روشن    ینظ - مبناي باور به قانونمندي تاریخ    

  به جبـر تـاریخ و زنـدانی چـارچوب    موکمح  در چنین دیدگاهی انسان    .شکل گرفته است  

(framework) ناپذیر انسان در مسیر حرکـت  بینیاعمال پیش). 106 ،1379پر،پو( است

تواننـد بـا      مـی  علـوم اجتمـاعی   . زند  نمی نقشی ندارد و قانونمندي خاص آنرا بر هم       تاریخ  

آنچـه کـه مـا بایـد        . هاي درازمدت تاریخی بزننـد    دست به پیشگویی  کشف قوانین تاریخ    

اي و  ناي چنین نظریات پیشگویانه   انجام دهیم این است که حیات اجتماعی خود را بر مب          

گـرا   اجتمـاعی تـاریخ    ۀ به این ترتیـب نظریـ      .با مسیر قانونمند تاریخ قرار دهیم      هماهنگ

 جا، پیونـد آن بـا مهندسـی         در واقع از همین    .مدعی اشراف کامل بر مسایل جامعه است      

اجتماعی یوتوپیـایی    چرا که طرفداران مهندسی      .آیدماعی یوتوپیایی هم به دست می     اجت

اي اسـت جهـت     یوتوپیایی برنامـه   مهندسی اجتماعی    . شناختی هستند  هم مدعی چنین  

 ر،از دیـدگاه انتقـادي پـوپ   «.اي آرمانی از طریـق بازسـازي کامـل اجتمـاعی     جامعهایجاد

 مهندسی اجتمـاعی مبتنـی بـر شـبه       هاي یوتوپیایی یا انقالبی به تحول اجتماعی،      نگرش

 هـاي از همین روسـت کـه کوشـش در راه تحقـق ایـدئولوژي             . اندعقالنی علم یا تفکر غیر   

مـا   ا .)73 ،1376بشیریه،  (» آمیز و مصیبت بار است    فاجعهگرا    تاریخ گرا و یوتوپیایی و    کل

 ةاي حدسـی و غیریقینـی دربـار       در واقع مهندسی اجتماعی یوتوپیایی مبتنی بـر نظریـه         

» روش آزمایـشی در مـورد جامعـه       چیـزي نیـست مگـر کـاربرد         « ؛حیات اجتماعی است  

هاي اجتمـاعی بـدون     فرض طرفداران آن این است که آزمایش        پیش ).361 ،1364پوپر،(

 از این رو آنها به آزمـایش اجتمـاعی، جـز    .تغییر دادن شکل عمومی جامعه ممکن نیست 
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دهنـد و بـه دنبـال بازسـازي کـل روابـط اجتمـاعی         رضایت نمیدر مقیاس وسیع و کلی 

به نظر او مـا تنهـا از       . کند اجتماعی تدریجی دفاع می    ر در مقابل، از مهندسی    پوپ. هستند

 نظام اجتماعی ما نباید به دنبال تغییـر         اصالحدر  . گیریمراه آزمایش و خطاپذیري یاد می     

 و  خطـا و اشـتباه     و   ة آزمـایش   شـیو  انقالبی روابط اجتماعی باشیم، بلکه بایـد بـا همـین          

تـدریجی   از نظر پوپر کسی که مهندسی اجتماعی      . هم کنیم ، تغییرات تدریجی فرا   اصالح

او به جـاي    .  بسیار دور است   - اگر قابل دسترس باشد    - که کمال  داند  میکند  را اختیار می  

کند براي جـستجو    روشی اختیار می    آرمانی را در دوردست جستجو کند      ۀآنکه یک جامع  

در جامعه، نـه جـستجو و مبـارزه    گریبانگیر هاي  ترین بدي ترین و عاجل  با بزرگ  و مبارزه 

پوپر پیشرفت علـم و هـم تکامـل          .)356 ،1364پوپر،  (راه بزرگترین خیر نهایی براي آن       

؛ با این تفاوت کـه در قلمـرو اجتمـاع    داند می از طریق تجربهاجتماعی را تابع حذف خطا   

مهندسـی اجتمـاعی تـدریجی بازتـاب خردبـاوري         . باید تدریجی باشد  جریان حذف خطا    

   . سیاست استةپوپر در حوزتقادي ان

. دانـد   مـی عقالنـی   اي غیر ر سیاسـت اسـت و آن را شـیوه         پوپر مخالف رادیکالیـسم د    

 و بـه معجـزات سیاسـی دل    عقـل را وانهـیم  مـا   شـود  میرادیکالیسم در سیاست موجب  

  ایـن   منـشاء « :کندزیباپرستی و رمانتیسم جستجو می    او منشاء رادیکالیسم را در       .ببندیم

 همـان  ؛یاي عالمی زیباسـت ؤ سرمست شدن از ر   (irrational) عقالنی و نگرش غیر   موضع

 آسـمانی خـویش     ۀگذارم و ممکن است مدین    رمانتیسم می  من اسمش را   چیزي است که  

 یا انـدرز  "بازگردید به طبیعت" کند  ممکن است موعظه   .را در گذشته بجوید یا در آینده      

ا به هر حال همیـشه بـه جـاي عقـل، بـه       ام ."جهان عشق و زیبایی   پیش به سوي    "دهد  

ت روي  ش و به رغم کمال حسن نیت براي برپا ساختن بهـ           شود  میهاي ما متوسل     هیجان

جهنمـی کـه    .  تبدیل زمین به جهـنم اسـت       شود  میکامیاب  در آن    هزمین، تنها کاري ک   

به این ترتیـب     .)370 ،1364پوپر،  ( »د براي همنوعانش تدارك ببیند    توان  میفقط انسان   

 رمانتیسم چه به    .داند  میآمیز   توسل به هر نوع رمانتیسم را در سیاست فاجعه         ۀپوپر نتیج 

 بـازي  ۀگرایـی مـارکس، دشـمن جامعـ    افالطون و چه به شکل آرمان    گرایی    صورت واپس 

   .کندجستجو می) انتقادي( است که پوپر مبناي آن را در عقالنیت

 اعتقاد او به. دهد می تشخیص هایی میان دو قلمرو علم و سیاستيپوپر همانند

شد در  مشخص میپذیري ابطال بر اصل تأکیدشناسی با که در روشخردباوري انتقادي، 



1388ز و زمستان پایی/ 52سال  / 214شمارة / نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش  16

به این ترتیب، از . پی گرفته شد تدریجی اجتماعی  سیاسی با دفاع او از مهندسیۀاندیش

تن هم روش سیاسی قرار گیرد، پیش گرف  آنچه که باید در مرکز روش علمی ونظر پوپر،

استی باید مورد اجراي هر سی«.  تجربه باشدرتو حذف خطا در پاي است که تابعشیوه

 و این کار با جستن شواهدي که دال بر این است که مساعی مبذول آزمایش قرار گیرد

 بلکه به عکس با تجسس براي شود میشده نتایج مطلوب را به بار آورده است، حاصل ن

هر  .)101 ،1359مگی، ( »گرددوفیق است، میسر مییافتن شواهدي که دال بر عدم ت

اي در مواجهه با واقعیت  باید به مثابه فرضیه-  پیش از آنکه به اجرا درآید-  سیاسیۀبرنام

هاي باید راه براي نقد مستمر و آزاد برنامه. و بر مبناي تجربه مورد آزمایش قرار گیرد

 انتقادي قرار  معرض آزمایش و بحثهایی که پیش از اعمال درسیاست.  باز باشدسیاسی

اعتقاد پوپر به خطاپذیري مستمر . آورندگیرند تباهی کمتري براي جامعه به بار میمی

 ،هاها و نظریه ایدهۀنقد مستمر و آزادان.  او بر اهمیت نقد آزاد و مستمر شدتأکیدموجب 

 ۀ توسعۀنیز الزم  سیاستة در حوز،شود میگونه که در علم موجب رشد و پیشرفت  همان

هاي غربی را به دلیل اینکه امکان چنین نقدي پوپر دموکراسی. سیاسی و اجتماعی است

 اقتصادي ۀدموکراسی علت اصلی رشد و توسع «به نظر او. ستایدکنند میرا فراهم می

هاي دولت همچون کند که سیاست دموکراسی امکان آن را فراهم می.غرب بوده است

 ذاتاًگذاري  سیاست . قرار گیرنداصالحو ند که باید مدام در معرض حکقی شوفرضیاتی تل

 آن ة و انتقاد درباراندیشی و بحثپیشو هر چه  بینی نشده استمن تبعات پیشضمت

 پوپر بر ارزش). 76 ،1376بشیریه، ( »تر استبیشتر باشد امکان توفیق آن بیش

. هاي دموکراتیک استکثر و شیوه و متجامعۀ باز  او مدافع .کند میتأکیددموکراسی 

 گراییو ذاتگرایی  خیتار و اعتراض به -  بر ضرورت نقد عقالنیتأکیدوي با 

(essentialism) - در خصوص اهمیت دموکراسی استدالل کرده است.   

. پردازدشناختی به دفاع از موضعی لیبرال میپوپر با پیش کشیدن دالیلی معرفت

در آثار پوپر، «.  عصر روشنگري داردهايشه در برخی آموزهی ریتلیبرالیسم پوپر از جها

 neo)  شناخت، او را به مدافع نوعی روشنگري نوینۀ سیاسی و نظریۀ نظریةهر دو حوز

– enlightenment) در کانت و در قرن هجدهم ریشه دارد، او ضد رمانتیسم، که آشکار 

,Corvi) »کندتبدیل می 1997,  کانت بوده تأثیرهات تحت پوپر از بسیاري ج. (170

 که ریشه در اخالق کانتی - است؛ از جمله فردگرایی اخالقی در نظریات اخالقی پوپر

 آنچه در تفکر احتماالًاما .  سیاسی او در پی داشته استۀ نتایجی براي فلسف- دارد
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به طوري که . باشد علم عینی میةاش دربارتري نهاده موضع روشنتأثیرسیاسی او 

 در اینجا .کنداالذهانی تلقی می بینمنزلۀ پذیرش اشاره شد، او عینیت را به ترپیش

   . مشاهده کردتوان می کانت را تأثیرنیز 

با این . دهد میهاي روشنگري وفادار نشان پوپر خود را نسبت به بسیاري از آرمان

 و دفاع از اصل " منفی (utilitarianism)سودانگاري"همه او با اعتقاد به 

. گیرد مینو فاصله   از لیبرالیسم کالسیک و راست(protectionism)"گري حمایت"

جیمز و   دیدگاه کسانی مانند بنتام،-)مثبت( سودانگاري منفی در مقابل سودانگاري

 - گفتند بیشترین شادي براي بیشترین عده سخن میتأمینجان استوارت میل که از 

ینکه هدف خود را ایجاد بیشترین خوشبختی اهی ما به جاي اگاز چنین نظر. قرار دارد

براي بیشترین عده قرار دهیم باید به دنبال از میان بردن بیشترین رنج و بدبختی از 

به سودانگاري منفی، از جهتی در اعتقادش پوپر دالیل توجه . د باشیمدوش بیشترین افرا

 که چه چیزي و "یمبدان"یم توان میما ن. به خردباوري انتقادي و خطاباوري قرار دارد

خطا راهی را براي  یم با آزمون وتوان میتنها . چگونه موجب خوشبختی مردم خواهد شد

 خود با اصل پوپر. ها از زندگی مردم پیدا کنیمها و بدبختیحذف تدریجی مهمترین رنج

 -این نظریه براي دولت. گري راهی را براي این منظور پیشنهاد کرده است حمایت

دولت باید از .  نقشی فعاالنه قائل است- نو لیبرالیسم کالسیک و راستاهبرخالف دیدگ

 پوپر دخالت را براي . و دردهاي آنها را تخفیف دهد دفاع کند و رنجآزادي شهروندان

. آزادي اگر نامحدود باشد، نقض غرض خواهد شد«. داند می ضروري حفظ آزادي فردي

د به ضعیف زور بگوید و او را مرعوب و توان میمعناي آزادي نامحدود این است که قوي 

جهت، خواست ما این است که دولت آزادي را تا حدي به این . از آزادي محروم کند

 نیز  این نکته از اینجا.)917 ،1364پوپر، (» محدود کند تا قانون حامی آزادي همه باشد

 دولت ۀز مداخلاو ا.  سوسیال دموکراسی استرپو پجامعۀ باز  که حکومت شود میروشن 

وي سوسیال دموکراسی . کندطبقات پایین دفاع می هايجهت حمایت از حقوق و آزادي

به نظر او . داند میتوتالیتاریسم کاري و در عین حال رادیکالیسم و نیز  ظهفرا مخالف محا

 به عنوان -  تدریجیی مهندسی اجتماع است که با ایدةايسوسیال دموکراسی فلسفه

   .باشد هماهنگ می-ی در سیاستاي عقالنشیوه
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 پژوهـشی  ۀانداز دیگري در بررسی برنام  د چشم توان  می "زبان" ۀمسأل توجه به    احتماالً

 موضـع او     گفـت  توان  میبه طور کلی    .  باز در اختیار ما قرار دهد      ۀ و تصور او از جامع     پوپر

 پـوپر ،  از یـک جهـت    . مختلف شکل گرفته است     در مخالفت با سه طرز تلقی       زبان ةدربار

بـه طـوري کـه      . دهد  می را در خصوص زبان مورد حمله قرار         دیدگاه پوزیتیویسم منطقی  

از نظر آنهـا قـضایایی      . دانستندمعنا می  متافیزیکی را بی   ةتر دیدیم، آنها هر نوع گزار     پیش

آنهـا بـا توسـل بـه        . باشـند معنی می  بی  یا تکذیب نیستند   تأیید تجربه قابل    ۀکه به وسیل  

 تحلیلی زبـان    ۀپوپر همچنین به دیدگاه فلسف    . ان به نقد متافیزیک پرداختند    نوعی نقد زب  

 منکر وجود   ]آنها[ «:نویسد می منطق اکتشاف علمی  ) 1959(  در پیشگفتار  .کندحمله می 

 ةاي در فلـسفه باشـد، زاییـد       مسألهپندارند که اگر هم     مسائل اصیل فلسفی هستند و می     

 ۀمـسأل کـم یـک    حال اینکه به اعتقـاد مـن دسـت    . تاس کاربرد زبان و معانی الفاظ       ةنحو

ــه طلــب وا ] اصــیل[فلــسفی   ۀمــسألمقــصودم . داردمــی هــست کــه هــر متفکــري را ب

 » یعنی شناخت همان جهانی کـه مـا و معرفتمـان جـزو آن هـستیم           . است شناسی  جهان

 واقعیـات    است که به   آنچه باید به جد گرفته شود مسائلی      «به نظر او    . )25 ،1370پوپر،  (

ها و مسائلی که    ها و فرضیه   یعنی نظریه  .شوندهاي مبتنی بر واقعیات مربوط می     و تصدیق 

. )25 ،1369پـوپر،   (» آینـد شـوند یـا از آنهـا بـه وجـود مـی            به کمـک آنهـا حـل مـی        

 هایدگر را نامفهوم، مبهم و      ۀ او زبان فلسف   . در برابر هایدگر است    گیري دیگر پوپر   موضع

اي در  وقتی اندیشه.نین ابهام و تیرگی مانع تفکر روشن است    به نظر او چ   . داند  میتیره  

 امکـان فهـم و درك صـحیح از میـان            شـود   میقالب چنین زبان پیچیده و نامفهوم طرح        

زبـان  روشنی، صراحت و سادگی    . برد  میچنین زبانی امکان نقد عقالنی را از بین         . رود  می

 بـاز  ۀا و براي تفکر گشاده و جامع  هها، نظرات و سیاست   براي نقد مستمر و متقابل ایده     

   .ضرورت دارد

  ...اي اسـت کـه هـیچ مرجـع فکـري، سیاسـی و اخالقـی و                 پـوپر جامعـه    جامعۀ باز   

 افـراد،   ۀهمـ . هیچ مرجعی که غیرقابل انتقاد تلقی شود وجـود نـدارد          .  ندارد ناپذیر  لغزش

هیچ فـرد یـا   . هستندها قابل نقد و بررسی عقالنی     ها، عملکردها و سیاست   نهادها، اندیشه 

 ایـن همـه   .د مدعی در اختیار داشـتن حقیقـت باشـد   توان میگروه و هیچ ایده و تفکري ن    

   .متضمن نوعی تساهل و تحمل فکري و سیاسی است
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   جهی نتیابیارز

 سیاسـی پـوپر     هم تفکر  شناسی و  دیدیم که خردباوري چگونه در مرکز روش       تا اینجا 

 از ایـن جهـت،    روش علـم، ة او را با نظراتش دربار   سیاسی ۀنسبت فلسف . قرار گرفته است  

.  باز را مرور کـردیم     ۀ جامع ة پژوهشی او دربار   ۀهمچنین برخی ابعاد برنام   . مشاهده کردیم 

 بعـضی وجـوه   اي، تنها فراهم کردن گزارشی جهت توصـیف اما هدف ما در چنین مطالعه   

اي که در آغاز گفتـار  ونه به گ- بلکه فراتر از آن . پوپر نیست   سیاسی ۀشناسی و فلسف  روش

 ۀهـاي برنامـ    به ویـژه بـه دنبـال برجـسته سـاختن برخـی محـدودیت               - خویش هم گفتیم  

در ادامه، سـخن خـویش را       . باشیم می -  در طرحی که پوپر پیش نهاده      -  باز ۀپژوهشی جامع 

گیریم و از این طریق، حـدود امکانـات خردبـاوري       هایی پی می  با اشاره به چنین محدودیت    

   .دهیم می باز مورد پرسش قرار ۀ را در توضیح مبانی معرفتی جامع پوپرانتقادي

 گوید اما قائل به حقیقتی ابژکتیوپوپر هر چند از غیر یقینی بودن شناخت سخن می

 فعالیت فراشدها حضور دارد در  از این نظرگاه آن حقیقتی که در خود ابژه.باشدمی

آفرینیم آنچه که ما می.  از ما وجود دارد، بلکه مستقلشود مینمند ما آفریده نازب

رغم آنکه به   علی-  از این جهتپوپر. هایی از آن حقیقت استها و تقریبشناخت

د پیوندهاي توان می ن- دهد میخردباوري انتقادي خود در برابر خردباوري کالسیک شکل 

   .پرست یکسره بگسلد گراي حقیقتمخود را با سنت فکري جز

 ابـژه   -خرد مدرن به تمـایز سـوژه      . ن راویان مدرنیته و خرد مدرن است      پوپر از واپسی  

 اي آگـاهی  این بدان معناست که مرکز .محور  است سوژهاي مدرن، فلسفهۀ فلسف .باور دارد 

 مـدرن سـوژه بـر ابـژه         ۀدر فلـسف  . د چیزهاي بیرون از خود را بـشناسد       توان  میهست که   

اي کـه فروتـر از      ؛ ابـژه  دانـد   مـی خت خـود     شنا ة طبیعت را ابژ   چنین تفکري . برتري دارد 

اما این تنهـا طبیعـت   . شود  میآمیز به طبیعت    بنابراین نگاهی سلطه  . باشدا می شناس  فاعل

هـا، باورهـا،    اجتماعی نیز دیگران و ایده     در روابط  .گیرد  می شناخت ما قرار     ةنیست که ابژ  

موضـوع   مثابـه   کـه بـه    ییها هشوند؛ ابژ اي محسوب می   ابژه هایشان چونان و سنت  فرهنگ

در این میان حتی گفتگو هم معطوف به کـسب برتـري و سـلطه             . سلطه و داوري هستند   

 ۀ باز را در چنین زمین     ۀجامع پوپر طرح    ...گفتگو روي دیگر خشونت است       در اینجا . است

 او نیز با توجه به امکانـاتی کـه ایـن زمینـه              ۀ برنام حدود. اندازدفکري و فلسفی پیش می    

 از سر تردید پرسید که      توان  میبا توجه به این همه، این بار        . یابدکند شکل می   می فراهم
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 نسبتی میان این دو یافت، این       توان  میست؟ اگر   ی باز چ  ۀنسبت میان تفکر مدرن و جامع     

  یابد؟نسبت تا کجا دوام می

او مـدافع بـه کـارگیري خـرد در          . کنـد پوپر پیوندي میان خرد و آزادي مشاهده مـی        

 باز را با توسل به خردباوري انتقادي توضـیح  ۀ است و بر آن است که مبانی جامع   ستسیا

 در هـر  اما. کنداي به رمانتیسم و زیباپرستی حمله می      او از چنین موضع خردباورانه    . دهد

توتالیتاریـسم و فاشیـسم     با   زیباپرستی و رمانتیسم     انی م ینشان دادن هر نوع نسبت     حال

. صورتی از عقالنیت هـستند     هاي بسته، خود  گر بسیاري از نظام    و از سوي دی    دشوار است 

انـد کـه فاشیـسم، بـرخالف         نـشان داده   "دیالکتیک روشـنگري  " و آدورنو در     هورکهایمر

بـه  .  نیست بلکه شکل عقالنی داردها، شکلی از خردگریزيها و استالینیستادعاي لیبرال 

 زنـدگی  ة، و ایـن قاعـد    پیشرفت همان حرکـت بـه سـوي هـدف اسـت            مفهوم«نظر آنها   

همه چیز در خدمت    " بروز اجتماعی شعار      یگانه شکل  ،اداري شدن جامعه  . مدرنیته است 

تکیـه بـر خـرد همچـون یگانـه نیـروي            . مدیریت منطق روشـنگري اسـت     . است "هدف

کیش پرستش  . آوردرا همراه می   ، همواره یک شکل مسلط و رسمی خردورزي       برنده  پیش

هاي گوناگون استفاده از عقـل را بـا یکـدیگر    ي است که شکلخرد، همیشه نیازمند مدیر 

ایـن سـان، امـري       تابعیـت، .  امور تجریدي را استنتاج کنـد      همخوان، و از موارد مشخص    

» پـذیري توجیـه شـود      سـلطه  کنند تـا   ظهور می   و هزاران نظریه   شود  میضروري دانسته   

لیــل نویــسندگان در تح. هاســت نظریــهنیــ ا فاشیــسم یکــی از).157: 376،احمــدي، (

فاشیــسم .  درخردبــاوري مــدرن قــرار داردهــاي فاشیــسمدیالکتیــک روشــنگري ریــشه

روي به طور کلی زیاده   .  علمی به اثبات رساند     نژادپرستی را به عنوان واقعیتی     خواست  می

اي اي اسـت بـراي رواج گونـه    همانند افراط در خردستیزي، زمینه     ،ياتکا به خرد ابزار   در  

.  در تـاریخ بـوده اسـت       بارترین رفتارهاي ضـد انـسانی     که منشاء خشونت  باورهاي خرافی   

عقالنـی   خطـی میـان عقالنـی و غیـر          با صـراحت   توان  میبنابراین برخالف دیدگاه پوپر ن    

هاي توتالیتاریـسم   باز شمرد و ریشه ۀکشیده و آنگاه یکی را منتهی به دموکراسی و جامع         

   . بسته را در آن دیگري جستجو کردۀو جامع

نگرش نابخردانه، هیچ توجیـه  پوپر براي دفاع از خردباوري و نشان دادن برتري آن بر      

ـ  می علم تجربی ة از آنجا که او تنها به شیو.کند نمیعقالنی ارائه   د تـصوري از نگـرش   توان

گرایـی فراگیـري در      رسد که هیچ گونه عقـل      داشته باشد، ناچار به این نتیجه می       عقالنی
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، در آن صورت   شود  می تجربه و استدالل مشخص      ۀعقالنی به وسیل  اگر نگرش    .کار نیست 

د وجود داشـته    توان  می بر ضدیت با عقل ن     يخردباورگونه توجیه عقالنی براي ترجیح       هیچ

-بـدین . ش نگرش عقالنـی اسـت  پذیر  منض پیشاپیش مت  يخردباورتوجیه عقالنی   . باشد

ایمـانی  "د بـه عنـوان      یابا می  بر ضد آن ر    يخردباور که ترجیح    گیرد  می سان پوپر نتیجه  

ــه عقــل ــی ب ــرجیح  وي الجــرم مــی.  توصــیف کــرد"غیرعقالن ــذیرد کــه انتخــاب و ت پ

قابـل توجیـه    ] يخردباورش  پذیر   [ همان اندازه   به  منطقاً " کلی و سراسري  گرایی    نابخرد"

.  انتقـادي او وجـود نـدارد      يخردباورش نگرش   پذیر    منطقی براي  گونه دالیل  است و هیچ  

 بنـابراین   .)61-2 ،1375هـوالب،    ( است "تصمیمی اخالقی "اه او انتخاب ما      دیدگ  از الًآم

 او نهایتـاً . کند، مبنایش در ایمانی نابخردانه قـرار دارد       آن خردباوري که پوپر پیشنهاد می     

 اجتمـاعی و سیاسـی آن پـیش         دفاع خود از خردباوري انتقادي را یا با توسـل بـه نتـایج             

  .کند به نفع چنین دیدگاهی فراهم میا توجیهی اخالقیی و برد می

از آنجـا کـه     . اما برخی مواضع پوپر در روش علم نیز با مـشکالتی روبـرو شـده اسـت                

 هـر گونـه نقـد    شناسی او شکل گرفته اسـت،  امکانات روش در حدود  سیاسی پوپر  ۀفلسف

ژه بـه ویـ   -، موجب تزلزل برخی جوانب تفکر سیاسـی او      احتماالًعلم او،    اساسی بر فلسفۀ  

 پــوپر، خیلــی زود، ابتــدا توســط پــذیري ابطـال اصــل .  خواهــد شــد- بــازۀ جامعــۀبرنامـ 

 تأکید نسبی و با     پذیري  ابطالش  پذیر  آنها با . گرایان پیشرفته مورد انتقاد قرار گرفت      ابطال

گرایی پوپر  ابطال.  مطلق را رد کردند    پذیري  ابطالها،   نظریه پذیري  ابطال میزان   ۀبر مقایس 

گرایـی  بـه نظـر آنهـا ابطـال       . انب ساختگرایان مورد انتقاد قرار گرفته است      همچنین از ج  

از . ها و فرایند تحول علم را نـدارد توانایی توضیح و تبیین چگونگی پیدایش و رشد نظریه    

هـاي   نـوعی کـل    مثابـه  هـا را بـه    هتـر ایـن اسـت کـه نظریـ          هاي مناسب تبیین«نظر آنها   

 یک گرایش غالـب در  ).94: 1378رز، مچال(» یم تلقی کن(structured whole)يساختار

هـا هـیچ مـالك     انتخـاب و تـرجیح نظریـه   ۀمـسأل  ة این است که دربارمیان ساختگرایان 

 همچنین اعتقاد به پیشرفت علم به سـوي یـک حقیقـت    .گزینش کلی و غیرتاریخی وجود ندارد  

ـا و جابجـایی     ست گسـ   بلکـه تـاریخِ    ، علم انباشتی و تراکمـی نیـست       تاریخِ. عینی مردود است   ه

  .گیرد می چنین دیدگاهی در برابر نگرش تکاملی پوپر قرار .(paradigm)هاست پارادایم

 در واقع پـوپر در بخـش      . باشدم می س پوپر علیه پوزیتیوی   ۀ، بیانی منطق اکتشاف علمی  

امـا هابرمـاس   .  خود به مخالفت بـا پوزیتیویـسم پرداختـه اسـت    شناسی روشاي از  عمده
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پوپر علم را بر سـایر اشـکال    . دهد  می او نشان    شناسی  روش را در    وزیتیوسیم از پ  هایی  رگه

  (scientism)یـی گرا  فایرابنـد او را مـتهم بـه علـم    از این جهـات . دهد می معرفت برتري

 و بـه ایـدئولوژي      یابـد  علم اینگونه مرکزیت نمی    ، باز ۀگاه فایرابند در جامع   از نظر . ندک  می

ـ مثا ۀ باز علم به   وپر در یک جامع   برخالف تصور پ  . شود  میمبدل ن   پدیـداري تـاریخی در      هب

 ذاتـاً علـم   "بند همچنین بر این باور است که        فایرا. کنار تولیدات فرهنگی انسان قرار دارد     

تر ساختن علم مانع پیشرفت و      تر و دقیق  تالش براي معقول  و   "یک امر آنارشیستی است   

باشـد  سازي مـی دي به دنبال چنین معقول انتقاباوري به نظر او خرد   . شود  میبالندگی آن   

 ...  انتقـادي يخردباور اصول .شناسیم سازگار نیستو از این رو با رشد علم آنگونه که می    

ل دهنــد و مــسئواز گــسترش و رشــد علــم در گذشــته شــرحی نــاقص بــه دســت مــی 

  .)255، 1375فایرابند، ( ماندگی علم در آینده هستند عقب

مند بودن مقام اکتشاف باور نـدارد امـا    به روش،ها یویست بر خالف پوزیتهرچندپوپر

خردبـاوري انتقـادي او در واقـع بـه معتبـر       .مند بودن مقـام داوري اسـت    معتقد به روش  

پوپر به مانند ماکس وبر، و      . )32 ،1363پوپر،  (کندکننده اشاره می  دانستن مصادیق ابطال  

 کانت نقـش    تأثیر همچنین تحت    .شدبابرخالف هگل، براي تاریخ معنایی عینی قائل نمی       

در اینجـا بـه نظـر       . پذیردآید می می  ما در  ۀها و انتظارات را در آنچه که به تجرب        فهم پیش

گیـري اسـت؛ امـا      هاي هرمنوتیکی در تفکر پـوپر قابـل پـی         رسد رد پاي برخی زمینه    می

هـا،  ش فهـم  به امکان داوري میـان پـی       نهایتاًاو   .برداشت پوپر از هرمنوتیک، ضعیف است     

منـد  خردبـاوري انتقـادي بـا روش      . دهد  می اندازهاي تجربه و فهم حکم    انتظارات و چشم  

هاي معتبرتر به کمـک      و ترجیح نظریه   "تقرب تکاملی "  با توسل به   -دانستن مقام داوري  

 هرچنـد   - بـراي حقیقـت     در نهایت مرکزي بـراي داوري و معیـاري         -پذیري  ابطالمالك  

و غیرقطعـی    هرچند مـوقتی   ییها  مالك« از نظر پوپر  . شود  میائل   ق -پذیر یا موقتی  ابطال

 ،1377احمـدي،   ( » دیگر ثابـت کنـد     اي را نسبت به نظریۀ     برتري نظریه  یافتنی است که  

 سـوم و   ي موقت و در عین حال عینی را بـا طـرح جهـان             ها  مالكوي وجود چنین     .)28

ب اي و تقـر   ه برتري نظریه  یی ک ها  مالكبراي پوپر   . کشد علم عینی پیش می    ةبحث دربار 

امـا در صـورتی کـه    .  هـستند "عینـی " و  "عقالنـی " کننـد آن را به حقیقت مشخص می     

ی بایـد بـه انتخـاب میـان ایـن           یي داوري متعارض و متعدد باشند بر چـه مبنـا          ها  مالك

 به عبارتی آیا مالکی عینی و عقالنی بـراي انتخـاب میـان خـود ایـن                   دست زد؟  ها  مالك
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 خود بـر مبنـاي کـدام        پذیري  ابطال خردباوري انتقادي و مالك       دارد؟  هم وجود  ها  مالك

 سـراغ اخـالق     -بـود  اگر زنده می   - پوپر احتماالً در اینجا    معیار عینی و عقالنی قرار دارد؟     

باوري انتقادي به مانند دموکراسی و مهندسـی اجتمـاعی          دگفت مبناي خر  رفت و می  می

  .تدریجی در آنجا قرار دارد

ی عمیق در طبیعت و ت گفت که او به وجود حقیقتوان می مورد پوپر این را هم در

گریزد، اما هرچند که این حقیقت همواره از دست معرفت بشري می. انسان باور دارد

خردباوري .  بر مبناي خردباوري انتقادي در مسیر تقرب به آن قرار گرفتتوان می

 از میان نهایتاً اما داند میی فبه معرفت یقینی را منت انتقادي هرچند امکان رسیدن

 ۀاین وجه اگر براي فلسف. دهد میامکانات متعدد و نامتعین بشري به یک وجه، مرکزیت 

. نظري بود براي خردباوري انتقادي، عقل انتقادي و علم تجربی استعقل سنتی 

 صور دیگر .دهد می انتقادي تحویل -خرباوري انتقادي انسان را به موجودي عقالنی

با تمام تالشی که با طرح جهان سوم  پوپر. شود می انسان در تاریخ نادیده گرفته ظهور

 ،1379داوري،  (ها کند رمحور-  سوژهۀ فلسفۀصورت داده، نتوانسته است خود را از سلط

اي اما آیا تحویل انسان به سوژه.  انتقادي است-اي عقالنیبراي او انسان سوژه. )64-63

  کاهد؟ نمی او به عنوان انساناناتامک انتقادي از - عقالنی

تمـایزي میـان عقالنـی و غیرعقالنـی       . سـازي اسـت   پوپر مبتنی بر نوعی دوگانه    تفکر  

ش به حقیقـت معیـار داوري در        بامر عقالنی، درست هم هست و به دلیل تقر        . وجود دارد 

ی نی بسیار شبیه موضع علم    براي پوپر موضع عقال   . گیرد  می قرار   عقالنیخصوص امور غیر  

 نوعی مـشروعیت قائـل اسـت و از        -اي از معرفت  ان گونه و به عن  - براي علم  نهایتاً او. است

 احتمـاالً مانده و   هاي دیگر معرفت، در برابر آن، غیرعقالنی، ابتدایی، عقب        این جهت گونه  

زیـت دادن بـه موضـع علمـی، مواضـع           کاینگونـه، وي بـا مر     . آینـد خرافی به حساب مـی    

از چنین دیدگاهی موضع غیرعلمی یـا شـبه         . راند به حاشیه می    علمی را  غیرعلمی و شبه  

 ي فروکاسـته  " غیریـت  " به گیرد میهاي دیگر که در قالب عقل مدرن جا ن علمی انسان 

   .باشد متضمن حقیقت اندکی می- گرفته نشود که اگر یکسره جدي-شود می

آمده و  به نظم دراي است، بیش از حد،عه باز پوپر، جامۀاین همه، جامعبا توجه به 

 ۀ در جامع.گونه است  علم نیز همین همانگونه که برداشت او از تاریخ.داراي همخوانی

 و هر آنچه غیرعلمی یا شبه گیرد میهمه چیز بر محور خردباوري انتقادي شکل باز پوپر
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جامعۀ  او در خصوص  پژوهشیۀبه نحو اساسی برنام. شود میعلمی است نادیده گرفته 

پذیر  است آسیبجامعۀ باز رابر پرسش از تکثرگرایی بنیادي که اساس معرفتی  در بباز 

 هرچند که خود -هاي غیرقابل ابطالهاي باطل شده و نظریهپوپر با طرد نظریه.نمایدمی

 ،هاي دیگر فهم جهانبا مرکزیت دادن به علم گونه. افتد میباوري  در دام علم-پذیردنمی

  وگیرد می فروتري جا  در پایگاه ،... وره، راز و رمزگرایی وچون هنر، دین، جادو، اسط

 باز پوپر، هرگز ۀجامع. شود میی انسان به حاشیه رانده گهاي فرهناشکال دیگر فرآورده

او با مرکزیت بخشیدن به علم، . کند نمیدایی شده ارائه ز مرکزۀتصوري از یک جامع

گیرند یا به کیش وري انتقادي جا نمیرا که در قالب خردباي "دیگر"هاي دنیاي انسان

  . داند میعقالنی اند، غیرپرستش علم در نیامده

 يچـارچوب تنگناهـا    در   جامعۀ بـاز     ة پژوهشی پوپر دربار   ۀبرنام:  گفت توان  می نهایتاً

 - لیبـرال ةهاي پوپر، البتـه بـه کـار دفـاع از ایـد        آموزه. شناسی او شکل گرفته است    روش

، کـه عـالوه بـر       جامعـۀ بـاز     پژوهشی او در توضـیح مبـانی         ۀا برنام  ام .آیددموکراسی می 

تکثرگرایی سیاسی، تمرکززدایی و گـشایش معرفتـی فراگیـري را مـد نظـر قـرار دهـد،                   

  .امکانات محدودي دارد

کند؛ ابهام و پیچیدگی  باز خود، زبانی شفاف و ساده جستجو میۀپوپر براي جامع

  را نادیدهمسأله اما او این .داند می باز ۀ دشمن جامعزبان را مانع نقد و بررسی عقالنی و

اي بیش از آنکه زبان وسیله. گرفته است که زبان چیزي بیش از ابزار تفکر و ارتباط است

دستیابی به زبانی . کر راهی است براي ورود به دنیاي زبانف باشد، تبراي تفکر و ارتباط

معانی همواره از . پذیر نیست کند امکانشفاف و ساده که واقعیت ابژکتیو را بازنمایی

از یکسو تفکر ما زبانی است و هر بار که . گریزنداینکه در قالب زبان ریخته شوند می

یابیم و از سوي دیگر زبان شویم مانع زبان را پیش روي خود میاي میمتوجه اندیشه

 . شفافیت و روشنی بودن به دنبالاتودر مواجهه با زبان نمی. اي است پیچیدهۀ مقولذاتاً

برخالف باور پوپر، در . کندتصور شفافیت زبان، ما را به نادیده گرفتن آن ترغیب می

 فهم یک ۀمسأل ما عالوه بر اینکه با . نادیده گرفت زبان راتوان میمواجهه با هر تفکري ن

وپر به جاي اگر پ. یابیم را هم به عنوان مانعی در برابر خود میاندیشه روبرو هستیم، زبان

هاي دیگر  ما با افق انسان نسبتی را میان افق زبان و اندیشۀسادگی و روشنی زبان،

  .نمودتري پیدا می باز او صورت مناسبۀ جامعاحتماالًکرد، جستجو می
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عقلی و اخالقـی را بزرگتـرین بیمـاري    گرایی  ی، نسب آن باز و دشمنان ۀجامعپوپر، در   

نظـر او بخـشی از مـسئولیت پیـدایش جوامـع بـسته و       بـه   . داند  میفلسفی عصر خویش    

مقـصود پـوپر از     .  و شـکایت هـستند     یگرای کسانی است که مروج نسبی     ةتوتالیتر بر عهد  

چیزي به نام راستی یـا صـدق عینـی وجـود            ...  « است که  ش این عقیده  پذیر  گرایینسبی

اي حـال نظریـه    صادق یا بـه هـر        ۀندارد، یا به فرض که داشته باشد، چیزي به اسم نظری          

 وجود ندارد، یا اگر دو نظریه یا بیشتر داشته باشیم، هیچ راهی             اي دیگر تر از نظریه  صادق

 پوپر  .)1273،  1364پوپر،  ( »اي نداریم که بدانیم کدام یک بهتر از دیگري است         یا وسیله 

اي کـه مخـالف هـم       به نظر او تنها یکـی از دو نظریـه         . داند  میچنین موضعی را درست ن    

 این اشتباه بزرگی است که فکر کنیم حق         .تند صحیح است و آن دیگري بر خطاست       هس

 مخـالف ممکـن اسـت     هـر دو نظـرِ  .د هم به جانب ما باشد و هم به جانب دیگري    توان  می

بنابراین به نظر پوپر در جریان هر       . ند درست باشند  توان  مینادرست باشند اما هر دو آنها ن      

 امـا او هـیچ      .باشـد  اختالف، تنها یک طرف محق مـی       گفتگویی، بر سر یک موضوع مورد     

 خـود   دیگري در بحث    فرض کرد که من و     شود  میچرا ن « که   کند  نمیدلیل روشنی ارائه    

د این نکتـه بـر   توان میت تداوم بحث رکنیم، و درصوهر یک از بخشی از حقیقت دفاع می      

یـا قـول بـه اینکـه در      آ، باید پرسید ،براین عالوه .)36 ،1377احمدي،  ( »ما آشکار شود؟  

چیـزي  د قرار بگیرد،    توان  میجریان هر گفتگویی، همواره تنها یک ایده در مسیر حقیقت           

م عقالنیـت   رسـد پـوپر برداشـتی سـطحی از مفهـو          باشد؟ به نظر می    تفاهم می  گجز مر 

 اما چنین   .دهد  می سیاسی تعمیم    ۀ به صورت ناروا، به جانب نظری      مبتنی بر الگوي علم را    

د بنیادي براي سیاست یـا مبنـاي مناسـبی بـراي            توان  می ن از عقالنیت، مستقیماً  مفهومی  

  . فراهم کندجامعۀ باز  سیاسی و طرح ۀنظری

گري دموکراتیـک   اصالحگرایی را بزرگترین مانع در برابر       تر دیدیم که پوپر تاریخ    پیش

ظر او بزرگتـرین    گرایی از ن   تاریخ .داند  میو برخورد عقالنی با مشکالت بازسازي اجتماعی        

 یکجـا بـا     -مـارکس   از افالطون تـا    - باز را  ۀ دشمنان جامع  ۀ او هم  . باز است  ۀدشمن جامع 

گرایـی شـود، پیـشاپیش، دشـمن     خ هر کس که متهم بـه تـاری  .راند می گراییچوب تاریخ 

 در مفهـومی کـه او از آن         -گرایـی تـصور پـوپر تـاریخ     اما برخالف   . باشد باز نیز می   جامعۀ

اگـر بپـذیریم کـه      . اي مدرن است   خود پدیده  - قانونمندي تاریخ  ناي باور به   به مع  ،داشت

برخالف تـصور   (اي مربوط به زمان مدرن است، آنگاه         پدیده گراییچنین تعبیري از تاریخ   
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 کـه قـصد گذشـت از        - هایـدگر  ۀ و فلسف  - که تعلق به چنین زمانی ندارد      -افالطون) پوپر

امـا حتـی در مـورد     . را بـه حـساب نخواهنـد آمـد        گـ تاریخکدام    هیچ -تفکر مدرن را دارد   

 چهـل سـاله     ةمارکس در یک دور   «  چرا که  . قضاوت کرد  توان  میمارکس نیز به سهولت ن    

 هاي پـاریس در دستنویس  وهاي گوناگون از خود بجا گذاشته است    انبوهی نوشته در زمینه   

,Katouzian, 1980)» دهـد  مینشان نگرایی  هیچ گونه گرایشی به تاریخ) 1844( 84-90). 

پوپر در حمله به مارکس تحوالت فکري او را نادیده گرفته است و در نقد مارکسیسم بـه                  

. توجـه مانـده اسـت      مارکسیستی بـی   ۀهاي مختلف اندیش   فاحش میان جریان   هاي تفاوت

هاي گرایی، در این است که میان گونه        گفت اشتباه بزرگ پوپر در حمله به تاریخ        توان  می

به این ترتیب هراکلیتـوس، افالطـون، هگـل،         . گرایی تمایز قائل نشده است    خ تاری مختلف

  .اندگرا خوردهبی و هایدگر همه یکجا برچسب تاریخمیل، مارکس، توین کنت،

د صادق باشد، به نحو توان میگرایی  را که در مورد تعبیر خاصی از تاریخاو آنچه

را به معنی تاریخی دانستن تفکر یا ایی گر  اگر تاریخاساساً. نادرستی، تعمیم داده است

) در برابر قول به اصلی ایستا و حقیقت ثابت، یکه و نهایی (فرایندي شمردن حقیقت

 باز ۀ مناسبی براي گشایش معرفتی و جامعۀ خود زمین- برخالف نظر پوپر-تلقی کنیم

ر توانسته است دفاع سازد که آیا پوپ ما را با این پرسش روبرو مینهایتاً این همه .باشدمی

امکانات الزم را مورد نظر او  ارائه کند؟ و آیا خردباوري انتقادي باز ۀاز جامعمناسبی 

   اختیار دارد؟  باز درۀبراي توضیح مبانی معرفتی جامع
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