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  چكيده

فلسفه علـوم   پوپر نگرش وي به گوناگوندر خالل آثار  شده است تاتالش دراين مقاله 
او آورده شـده   زنـدگي مختصري از  درابتدا .گيرد قرارتحليل اجتماعي مورد شناسايي و

 آرا او بـر  سـپس افـراد تـاثيرگزار   .باشد مسايل او دهنده عاليق و نشان تالش گرديدهكه 
ازاين قسمت به بعد واردموضوع اصلي ...).سقراط، كانت، هايك و :نظير( اند معرفي شده

لـوم طبيعـي واجتمـاعي    مقاله شده ايم ودرابتدانظرپوپر رادرباره وحدت روش درميان ع
ونشان داده ايـم كـه از    ايم كردهاستقراگرايان مطرح  از سپس نقدپوپر رانموده و تشريح 

آنگـاه   گردنـد،  عنوان ميسپس راه حلهاي پيشنهادي .شودمساله آغاز مي علم از پوپر نظر
و اين گونـه اسـت   .آورند مي الت جديدي سربرانقد ميشوند ودر پي آن سو آن راه حلها

مـورد   و دقيقتـري  در مقاله اين روند بصـورت مفصـل  . لم گامي به پيش مي گذاردكه ع
و سعي شده است به سياق پوپر مسائل فلسفي او به واضح ترين نحو بررسي قرارگرفته 

  . ممكن ارائه شود
ابطال گرايي، وحدت روش در علوم،حل مسـئله  ،عينيـت ، مهندسـي    : ها كليدواژه

  اجتماعي تدريجي
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  مقدمه

 15او در حـدود  . در وين چشم بـه جهـان گشـود    1902فيلسوف ليبرال در سال  1رپوپ
ولي در . سالگي به حزب سوسياليست اتريش پيوست و از نوجوانان فعال آن حزب شد

در همان  )118: 1375كاتوزيـان،  (. سه سال بعد ايمان خود را به آن ايدئولوژي از دست داد
محفـل ويـن بـه بحـث و گفتگـو و نشسـت و بـر        سال ها بود كه او با فيلسوفان جوان 

اما به رغم نزديكي هاي شخصي و فكري كه در . خاست و رفت و آمد نزديك پرداخت
با اين محفل اختالف اساسي داشت  ،كرد احساس مي 2كارناپ با آن زمان با آنان و بويژه

در برابـر  بعدها به عنوان بزرگترين نقاد همين مكتب شناخته شد و نظريه علم خود را  و
در كتابي تحت عنوان  1934هاي آنان صورت بندي كرد كه حاصل آن در سال  برداشت

  . به چاپ رسيد 3"منطق اكتشافات علمي"
مبناي كارهاي بعدي او شد، اگـر چـه سـطح و ظرافـت      "منطق اكتشافات علمي"

بـه   توان فقط با مراجعـه  فلسفه او به مرور زمان رشد و پختگي يافت و امروز ديگر نمي
ديگـر مـوارد    آراء پوپر در باب ابطال گرايـي و در . آن اصول فلسفه پوپر را تشريح كرد
تـر و   و بـر پايـه نظريـه وي مـبهم    ( تـر  تـر و قـوي   فلسفه او در طي زمان بسيار منعطف

توان تاريخ انديشه پـوپر را بـه عنـوان بهتـرين      مي به طوري كه. شده است )دارتر مسئله
  . آورد مثال نمونه فلسفه علم خودش،

، جنگ جهاني درگرفـت و پـوپر    "منطق اكتشافات علمي"يك سال بعد از انتشار 
در همين سال هاي غربت بود كه پوپر كتاب . راهي زالندنو شد و مجبور به جالي وطن
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كتـابي كـه خـود آن را اداي    . نوشـت  1"جامعه باز و دشـمنان آن را "مشهور خود يعني 
اي بـود از آزادي در مقابـل    يـه كتـاب اليحـه دفاع  دانسـت و   تكليف خود در جنگ مـي 

هرچند از ديـد منتقـدانش وي گـاهي هـدفهاي     ( )67:1369پوپر، (. توتاليتاريسم و استبداد
كـه مهمتـرين    2"فقر تـاريخ گرايـي  " .)خود را در اين كتاب به خطا انتخاب كرده است

پـوپر در  . استيز ثمره همين سال هن استكتاب وي در فلسفه و فلسفه علوم اجتماعي 
، تـاثير  )LSE( طي زندگي پر بار خـود كـه سـالها تـدريس در مدرسـه اقتصـادي لنـدن       

گذاشتن بر بسياري از فيلسوفان، جامعـه شناسـان و سياسـتمداران و همچنـين نوشـتن      
 4"دانـش عينـي  "و  3"حدس ها و ابطالها"انبوهي از مقاالت و گفتارهاي علمي از جمله 

و علم در عصر خـود   علم فلسفه زايي در رشد و شكل گيرياز نتايج آن است، تاثير بس
  .داشت

  سئواالت تحقيق

در اين تحقيق برآنيم تا با بررسي آثار پوپر به چند سئوال اساسـي در بـاب فلسـفه    
  . علوم اجتماعي او پاسخ گوييم

 علمي است يا خير؟  ،آيا علوم اجتماعي از ديدگاه فلسفه علم پوپر -1

 ؟ يستچ لوم اجتماعي از نظر ويعسواالت مطرح در  -2

 ؟ گفتپاسخ  مي بايست با چه روشي در چارچوب فلسفه پوپر به اين سواالت -3

 چيست؟  علوم از ديد اوخصوصيات اين  -4

 دهد؟  مي چه نوع معرفتي را به دست اجتماعي موعل -5

 آيد؟  مي به چه كار اجتماعي موعلاز نظر پوپر -6

                                                            
1 . THE OPEN  Society  AND  ITS  ENEMIES  
2 . THE POVERTY  OF  HISTORICISM 
3 . CONJECTURES AND REFUTUTIONS 
4   . OBJECTIVE KNOWLEDGE 
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ا ابتدا بايد به اين سئواالت پاسخ گوييم تـا محتـوا و   اساسا براي هر فلسفه علمي م
كوشيم با روشي تحليلي حيطه و ماهيت  در اينجا نيز ما مي. قلمرو آن را مشخص نماييم

امـا پـيش از پـرداختن بـه     . فلسفه علوم اجتماعي پوپر را بطـور مـنظم مشـخص كنـيم    
خواهيم كـرد تـا    پرسشهاي فوق به طور مختصر ريشه هاي فكري فلسفه پوپر را معرفي

  .  فهمي عميقتر از ديدگاه هاي او ارائه نماييم

  ريشه هاي فكري و تاثيرگذاران اساسي بر انديشه پوپر  

هر انديشمندي و مخصوصا متفكري مانند پوپر كه به تصـحيح خطـا در    از جهتي 
ترين مخالفان انديشه هاي  كه حتي سرسخت استعلم معتقد است، وامدار تمام كساني 

  . هاي فكري اساسي تر انديشه پوپر بپردازيم كنيم به ريشه با اين حال سعي مي. نندآنا
تفكر  از كه پوپر متاثرمتفكري  لحاظ تاريخي تاثيرگذارترين و قديمي ترين به شايد

خود پوپر در آثار گوناگون خود به اين كه انديشه سقراط اسـاس  . اوست ، سقراط باشد
و بارهـا و بارهـا در طـول     اذعان كرده اسـت  ،رار گرفتههاي گوناگون ق كار او در بحث

شـايد مهمتـرين    .آثارش سقراط را به عنوان سردمدار آزادي و فرزانگـي سـتوده اسـت    
كه پوپر از سقراط متاثر بوده است  بتوان در يك جمله آورد، كـه چنـد تـز    رااي  هانديش

ها آن كسي است كه بـر  داناترين انسان “:ر نيز بر اساس همين يك جمله استاساسي پوپ
  . ”ناداني خود آگاهي دارد

نشان داد كه چگونه هم فلسفه علم پوپر و هم تز دموكراسـي او   توان به روشني مي
  )1. (بر اساس اين انديشه سقراط قرار گرفته است

كانـت  . اسـت  1"ايمانوئل كانـت "دومين انديشمندي كه پوپر بسيار وامدار اوست، 
البته تاثير كانت  بر پـوپر در   .دگاههاي فلسفي پوپرگذاشته استاش را بر دي تاثير اساسي

از جملـه مبحـث    ،كند روشنتر است اش را مطرح مي ديدگاه هاي سياسي جاهايي كه او
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در مبحث آزادي در جاهاي گوناگون خود را بـا كانـت هـم    .  "دموكراسي"و  "آزادي"
مـا بـه   ": از آزادي كـه  بيند و تز آزادي خود را بـر اسـاس ايـن تعريـف كانـت      مي رأي

و ) 2.(نهـد  مي بنا ".اي نياز داريم كه آزادي هر فرد با آزادي ديگران سازگار باشد جامعه
، پـوپر بـا لحنـي تـاثرانگيز در نقـد      "جامعه باز ودشمنان آن"يا روشنتر از آن در كتاب 

تـوانيم اساسـي تـرين اصـول آزادي و      مـي  در نـزد كانـت   ":گويد مي افالطون در جايي
هر يـك فـي   (هميشه بدان كه افراد انسان ": گويد مي وكراسي را ببينيم، آنجا كه كانتدم

غايتند و از ايشان صرفا همچون وسيله اي براي رسيدن به غايت خويش استفاده ) نفسه
پوپر اين انديشه كانت را قدرتمندترين اصل اخالقي زمانه خود  )277: 1377پوپر،( ".مكن
 )3.(داندمي

اسـت، كـه    1"آلفرد تارسكي"ادي كه پوپر از آراء آنها سود جسته است از ديگر افر
  )4.(كند مي پوپر معيار صدق و كذب خود را با توجه به آراء او صورت بندي

ه اسـت بـي ترديـد    نهـاد اما مهمترين فيلسوف هم عصر پوپر كه بسـيار بـر او تاثير  
پوپر خود اذعان دارد  .شهير ليبرال بوده است و اقتصاددان فيلسوف 2"فريدريش هايك"

بـه عنـوان نمونـه در مباحـث     . كه انديشه هاي هايك براي او بسيار راهگشا بوده اسـت 
پوپر از آراء   "وحدت روش در علوم اجتماعي و طبيعي"و مبحث  "مهندسي تدريجي"

  )  5.(كند هايك استفاده هاي فراوان مي
بايد اعتـراف كـرد،    مي كه ميم به يكي از جامعه شناسان اشاره كنيخواه در اينجا مي

پـوپر  . اسـت  3"مـاكس وبـر  "پوپر به اندازه كافي دين خود را به او نپرداخته است و آن 
تاثير بسيار زيادي از وبر پذيرفته است، مخصوصا در بحث مربوط به مـدل هـاي علـوم    

پوپرتنها  اما تاثير وبر بر نظريه پوپر آشكار است،همچنين در بحث عقالنيت و  اجتماعي
  ) 6(.صورت جسته گريخته اي از وبر ياد مي كندب
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ريشه هاي اساسي تفكر پوپر و نشـان دادن چگـونگي تـاثير     تفصيل بحث در مورد
خود مستلزم بيان مطالب بسياري است كه از حوصـله بحـث مـا خـارج      او،آنها در آثار 

  .از اين پس به بحث در فلسفه علوم اجتماعي وي خواهيم پرداخت. است

  در علوم طبيعي و اجتماعي  وحدت روش 

پوپر از جمله فيلسوفاني است كه به وحدت روش در ميان علـوم طبيعـي و علـوم    
هر چند اين گفته در نظر او بدين معنا نيست كه هيچ تفاوتي ميان . اجتماعي اعتقاد دارد

هـاي علـوم    روش هاي علوم طبيعي و اجتماعي وجود ندارد بلكه او آشكارا بـين روش 
آن  به روشـني  "فقر تاريخيگري"كه خود در كتاب كمااين .ل به تفاوت استمختلف قائ

گونـه اختالفـي ميـان روش     من قصد بيان اين حكم را ندارم كه هيچ ": كند اظهار مي را
هاي علوم طبيعي و اجتماعي وجود ندارد؛ آشكارا چنين تفاوتي، حتي ميان شاخه هـاي  

پـوپر،  ( ".ي علـوم اجتمـاعي وجـود دارد   مختلف خود علوم طبيعي و نيز ميان شاخه هـا 

جـان  "و  1"اگوسـت كنـت  "كنـد كـه او نيـز ماننـد      مـي  اما پوپردرادامه ذكر )157: 1350
داند، زيـرا بـه نظـر     مي اين دو شاخه علمي را اساسا يكي شناسي روش 2"استوارت ميل

ت بايسـ  مـي  پوپر چه در علوم طبيعي و چه در علوم اجتماعي، فرضيه اي وجود دارد كه
در نهايـت فرضـيه   . در معرض محك وتجربه گذارده شود و در ابطال آن كوشش شود 

 . گـزينيم  صورت موقـت برمـي  ه ب اي را كه بتواند در مقابل محك ها تاب مقاومت آورد
  . استروش مورد استفاده در ظاهر يكسان  ،در هر دو ميدان

جملـه معتقـدان بـه     فكري از نحله هايپوپر در اين جا مورد انتقاد گروه زيادي از
قرار گرفته اسـت كـه   ... اصالت تاريخ، انديشمندان مكتب فرانكفورت، تاويل گرايان و 

. اعتقاد دارند ميان روش هاي علوم طبيعـي و اجتمـاعي تفاوتهـاي اساسـي وجـود دارد     
مهمترين انتقاد آنها اين است كه علوم اجتماعي داراي پيچيدگي هاي بسيار زيادي است 
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تـوانيم بـه شـناخت صـحيحي از مسـايل آن دسـت        اي علوم طبيعي نمـي كه با روش ه
  )  7.(يابيم

در هـر دو علـوم چـه    : كند كه  مي پوپر در پاسخ به اين انتقادها اين نكته را مطرح
طبيعي و چه اجتماعي بايد ابتدا سوال را به صورت يك موضوع مجـرد مطـرح كنـيم و    

تماعي سـاختن مـدل هـايي    جو براي علوم امثال ا. بعد به بررسي و مشاهده آن بپردازيم
توانـد تـا    هـا مـي   كند كه بر اساس پيش بيني شرايط و موقعيت مي تك بعدي را پيشنهاد

كه در ادامه به صورت مفصل به . (حدودي تبيين كننده و همچنين پيش بيني كننده باشد
متغيـر هـا را   توان تمام  البته در ساخت چنين مدل اجتماعي مطمئنا نمي.) پردازيم آن مي

پوپر معتقد بود همين مسئله براي علوم طبيعـي نيـز   . نيمكبايد انتخاب  وارد كرد بلكه مي
تــوانيم  مــي تنهــا از راه جــداكردن هــاي مصــنوعي تجربــي اســت كــه": صـادق اســت  

ما بسـيار دور  : افزايد  مي و در ادامه )167: همان ( ".پيشامدهاي فيزيكي را پيشگويي كنيم
تي در فيزيك، نتايج دقيق يك وضعيت غير مجرد را همچون يـك طوفـان   از آنيم كه، ح

شكي نيست كه تحليل هر وضعيت اجتماعي غيـر  ... .يا يك آتش سوزي پيشگويي كنيم
ولي همين امر در مـورد هـر وضـعيت    . مجرد، به علت پيچيدگي آن، بسيار دشوار است

  ) 168: همان ( ".فيزيكي غير مجرد نيز صحت دارد
كند كه هر كـدام از دانشـمندان بـزرگ علـوم طبيعـي بـا اسـتفاده از         يد ميپوپر تاك

بر برخي از مسائل  هايي بسيار ساده شده كه در آنها بسياري از چيزها حذف شده و مدل
 پوپر در اين زمينـه مثـال مـدل نيـوتني را    . اند تاكيد بيش از حد شده است، استفاده كرده

حتي اگر فرض كنـيم  . ه شمسي را در نظر بگيريدمدل نيوتني مربوط به منظوم": زند مي
تواند صادق باشـد هـر چنـد     كه قوانين نيوتن در مورد حركت صادق اند، اين مدل نمي

هـاي نقطـه اي در    كه از قضا به صورت جرم -اين مدل حاوي شماري از سياره هاست
اند رفته شدهها در نظر گ اما در آن نه شهاب -اند كه در واقع چنين نيست نظر گرفته شده

در آن نه به فشار نـور خورشـيد توجـه شـده ونـه بـه پرتوهـاي        . و نه غبارهاي كيهاني
هـاي الكتريكـي كـه بـه      در اين مدل حتي خواص مغناطيسي سيارات، يا ميـدان . كيهاني
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آيـد، نيـز    مـي  واسطه حركت آنها در اين ميدان هاي مغناطيسي، در اطرافشان به وجـود 
 ".، نظير هر مدل ديگري، تصويري به  غايت ساده شـده اسـت  اين مدل. اند لحاظ نشده

دهد كه حتي موفق ترين نظريـات در علـوم    مي پوپر بدين وسيله نشان )325: 1379پوپر، (
 اي هستند كه با شانس و خوش اقبالي روبـه رو  طبيعي توصيف هاي به غايت ساده شده

ـ بـه ا  راين مسير است كـه پـوپ  از . آموزند مي و البته مطالب زيادي را به ما. شوند مي ن ي
داليل كافي در دست است كه نه تنها بايد اين را باور كنـيم كـه   ": رسد  مي نتيجه گيري

علوم اجتماعي كمتر از علوم طبيعي پيچيـدگي دارنـد، بلكـه بايـد ايـن را بپـذيريم كـه        
وضعيت هاي اجتماعي عموما كمتر از وضـعيت هـاي فيزيكـي غيـر مجـرد پيچيـدگي       

عنصـر  ) الـف : پوپر دو دليل را براي مـدعاي خـود مـي آورد    )169: 1350پوپر، (  ".دارند
كه مقصودش از آن به كـارگيري  : هاي علوم اجتماعي معرفت شهودي در ساخت فرضيه

) ب)  8.(معرفت شخصي در ساخت فرضيه هايي براي برخورد با امور اجتماعي اسـت 
اسـتدالل مـي كنـد كـه موجـودات       در اين باب پـوپر  : وجود عقالنيت در روابط انساني

كند كـه   كنند و همين موضوع اين امكان را فراهم مي اجتماعي كمابيش عقالني رفتار مي
  )  9.(اي بسازيم براي كنشها و كنشهاي متقابل مدلهاي ساده

بر اين مبنا است كه پوپر ساختار كلي روش را در علوم طبيعي و علـوم اجتمـاعي   
  . كنيم مي اين بحث را به صورت روشن تر ، مطرح ،داند كه در ادامه مي يكي

  ساختار و نحوه شروع نظريه علم پوپر 

آوردهاي عمده نظريه علم پوپر يافتن پاسخ براي معضـل اسـتقراءدر علـم     از دست
. ترديدي اساسي در بنيان علم تجربي ايجاد كرده اسـت  "ديويد هيوم"است كه از زمان 

و قانون ياب متكي بر اصل استقراء فـرض شـده    علم تجربي "فرانسيس بيكن "از عصر
گرايان، معرفت علمي به  است، مطابق نظر استقراءاصل بر مشاهده روش استقراء در. بود

وسيله استقراء از بنيان مطمئني كه بـه واسـطه مشـاهده بـه دسـت آمـده اسـت سـاخته         
  :شود و هنگامي كه  مي به طور كلي علم با مشاهدات آغاز... . شود مي
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  . دهد زياد باشند مي تعداد گزاره هاي مشاهدتي كه اساس تعميم را تشكيل -1 
  . مشاهدات تحت شرايط متنوعي تكرار شوند -2
 هيچ كدام از مشاهدات با قانون جهان شمول مـأخوذ معارضـه نداشـته باشـند،     -3

  )1383چالمرز، (. توانيم ادعا كنيم كه به معرفت علمي اثبات شده دست يافته ايم مي
تـوان قـوانين صـادق     اما هيوم در اين اصل شك كرد، و استدالل نمود منطقـا نمـي  

از ايـن رو علـم تجربـي    . درباره امور گذشته را در آينده هـم صـادق و سـاري دانسـت    
  .از لحاظ منطقي و تجربي بنيان محكمي ندارد ،استقرائي قانون ياب

م يـا معرفـت علمـي بـا     كند كه اساسـا علـ   در نقد اين رويكرد، پوپر نيز عنوان مي 
شود و اگر شما به عنوان نمونه، هزار بار مشاهده كنيد كه هنگامي كـه   مشاهده آغاز نمي

كند، به صورت منطقـي هـيچ    مي كنيد، آن سنگ به سمت پايين سقوط مي سنگي را رها
كنيد باز به سمت  مي الزامي وجود ندارد كه هنگامي كه سنگ هزار و يكم را هم كه رها

  . قوط كندپايين س
گردد و براي اثبات اين  كند كه علم با مشاهده آغاز نمي مي پوپر با مثالي عيني ثابت

: ند كه به ايـن شـرح اسـت    ك منظور در يكي از سخنراني هاي خودش يك آزمايش مي
تواند مسبوق بر همه مسائل  ساده اين موضوع را كه مشاهده نمي شيوه ايخواهم با  مي"

آزمـايش مـن   . نم و قصد انجام اين آزمايش را بـر روي شـما دارم  باشد  به شما ثابت ك
. عبارت از اين است كه از شما بخواهم هم اكنون و در همين جا بـه مشـاهده بپردازيـد   

بـا ايـن حـال    . اميدوارم همگي در اين آزمايش شركت كنيد و مشـغول مشـاهده شـويد   
يد، در خـود ايـن نيـاز    نگران آنم كه برخي از شما، به عوض آنكه مشغول مشاهده باشـ 

 )206: 1379پوپر، ("خواهد چه چيز را مشاهده كنيم؟ مي": قوي را احساس كنيد و بپرسيد
توانـد مسـبوق بـه     كند كه مشاهده نمي مي در اين جاست كه پوپر با اين مثال، اوال ثابت

كـه  . كند مي مسائل باشد و در ثاني از همين جا فرض اساسي فرضيه علم خود را مطرح
مي بايد در ذهن پرسش معيني داشته باشيم تا بـر  ": شوند  مي علوم با مسائل آغاز ساًاسا

  ) همان( ".اساس آن به مشاهده يا حتي تفكر بپردازيم
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  چارچوب كلي روش علوم  

 علـم بـا مسـئله آغـاز     از نظر پـوپر  تا اينجا بحث خود را به اين نتيجه رسانديم كه
يم الزم است ابتدا چارچوب كلـي روش پيشـنهادي   يش از آنكه جلوتر بروپاما . شود مي

ـ    م تـا بـا   يپوپر را براي همه علوم، خواه طبيعي و علوم انساني و اجتمـاعي مشـخص كن
تواند راهنمـاي ادامـه بحثمـان     مي توجه به اين متدولوژي عمومي به عنوان نقشه اي كه

يشـه پـوپر   كـه از اسـاس اند   را باشد به پيش رويم و در ضمن پيوستگي منطقي مطالب
براي علوم را اما چارچوب روش پيشنهادي پوپر . است در متن اين مقاله نيز حفظ كنيم

   :توانيم به شكل زير خالصه كنيم مي
  مسائل →ها  حل راه →و حذف خطا  )بصورت تجربي و منطقي(نقادي →مسائل جديد 

همين كه  -1 ": توانيم به طور خالصه به اين صورت تشريح كنيم مي نمودار باال را
كوشيم كه راه حل هايي را براي مسئله خود حدس  مي -2شويم،  مي با مسئله اي مواجه

كوشيم كه راه حل هاي خود را كه غالبـا بـه نحـوي ازانحـا  ضـعيف و       مي و -3. بزنيم
گاهي اوقات يك حدس ممكن اسـت در برابـر نقـادي    . ناقصند، مورد نقادي قرار دهيم

اما غالبا اين نكته را درمي يابيم كـه  . براي مدتي دوام آورد يا آزمون هاي تجربي ما عقل
كنند و يا تنهـا   توانند ابطال شوند، يا آنكه مسائل مورد نظر را حل نمي مي حدس هاي ما

و اين نكته را درمي يابيم كه حتي بهترين راه حل ها به  -4. كنند مي بخشي از آن را حل
 )205: 1379پوپر، (  ".ئل جديد خواهند شدهاي تازه، و مسا زودي سبب ظهور دشواري

  چگونگي به وجود آمدن مسائل  

پوپر در آثار گونـاگونش بحـث    ،درباره ريشه چگونگي به وجود آمدن مسائل اوليه
امـاموجزترين و   .هاي مختلفي را بيان كرده است كه از حوصله اين بحث خـارج اسـت  

تـز   27منطق علوم اجتماعي كه در  ترين بحث را در يكي از سخنراني هايش با نام دقيق
اگر بتـوان از ايـن مسـئله سـخن     ": مي آورد، در تز چهارم و پنجم آن كرده استمطرح 

مسائل نقطه آغـاز علـم   ...كه گفت كه علم نقطه آغازيني دارد اين امر صادق خواهد بود
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 شـود، زيـرا هـر    مـي  بدين معنا كه شناخت با تنش ميان دانايي و نـاداني شـروع  . هستند
مسئله نتيجه اين كشف است كه چيزي در مجموعه دانايي هاي متصور ما در جاي خود 
نيست و يا اگر از ديدگاه منطقي به موضوع بنگـريم كشـف يـك تنـاقض درونـي بـين       

شايد به بيان صحيح تر بايـد گفـت كشـف يـك     . هاست هاي متصور ما و واقعيت دانايي
موضـوع  ... عيـت هـاي متصـوره ماسـت    تناقض ظاهري بين دانايي هاي متصور ما و واق

سـوادي،   فقـر، بـي  : نبايستي هميشه حتما مسائل نظري باشد، مسائل جدي عملي ماننـد 
گري سياسي و ناامني حقوقي مهمترين منشأ و نقاط آغـازين در تحقيقـات علـوم     سلطه

  )129و128: 1372پوپر، ( ".اجتماعي است
دانايي و  سئله از طريق تنش ميانچگونگي ايجاد م ديدگاه پوپر را در باب توان مي 

 .فرض كنيد در شهر در حال رانندگي هستيد. بهتر روشن كرد ناداني به وسيله يك مثال
كنيد يك افسر راهنمايي و راننـدگي در حـال ضـرب و شـتم شـديد       ناگهان مشاهده مي

 شما كه به عنوان يك شهروند، آگاهيتان از وظايف مامور. شخصي در كنار خيابان است
اهنمايي و رانندگي هدايت خودروها، كنتـرل ترافيـك و در صـورت تخطـي افـراد از      ر

به عنـوان  (قوانين، جريمه نمودن آنهاست در صورت ديدن اين حادثه، ميان آگاهي شما 
بـه عنـوان   ( و كتك زدن شخص توسط افسر راهنمايي و راننـدگي ) يك دانايي متصوره

  .اين باعث به وجود آمدن مسئله مي شود كه آيد پديد ميتناقض ) يك واقعيت اجتماعي

  هاي مسائل  ويژگي

به طور كلي پوپر براي مسائل اهميت بسيار زيادي قائل است و بر اين عقيده است 
پـوپر،  ( ".ارزش دستاوردهاي علمي هميشه در گرو خصلت و كيفيت مسئله اسـت ": كه

1379 :161(   
صوصـا در علـوم اجتمـاعي،    بنابراين پوپر ويژگي هاي چندي را براي مسـائل، مخ 

  :شود مي قائل
جامعـه را    مسائل از با ساير نظريه ها باشد و يكي ارتباط يك مسئله بايد در  -1 
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كار دانشمند ": كند مي خود پوپر در جايي ديگر اين مطلب را با تاكيد مطرح. مطرح كند
 شـود مسـئله اي كـه در چـارچوب     مـي  با گزينش حساس يك مسئله جالب توجه آغاز

هاي ما قرار دارد، واجـد   هشرايط جاري حاكم بر مسئله، كه آن نيز كامال زير سلطه نظري
  )297: 1379پوپر، ( ".اهميت است

  . بديع و عميق باشند بايد مثمر، مسائل ما مي -2 
  حل مسئله 

در قسـمت الـف، بـه ايـن     . دهيم مي اين قسمت را در دو بخش مورد بررسي قرار
چگونـه  .1:ساسا يك مسئله مربوط به علوم اجتمـاعي و طبيعـي را  پردازيم كه ا مي مسئله
كه در همين .(اين پاسخ از منظر پوپر بايد داراي چه ويژگي هايي باشد.2دهيم  مي پاسخ

و اساسا پاسخ هاي غيـر  .3.) شود مي جا تفاوت ميان علم و غير علم از منظراو مشخص
  . شوند مي ه تقسيمچگونه پاسخ هايي هستند و به چند دست علمي ماهيتاً

در قسمت ب، نظريه اجتماعي پوپر را كه شيوه و پاسخي است به چگـونگي حـل   
  .مسائل اجتماعي مطرح خواهيم كرد

  ويژگي هاي نظريه هاي علمي  :الف
شـود و   مـي  به طور كلي علم بـا مسـئله آغـاز    از نظر پوپر همانطور كه گفتيم) الف

در (دهـد كـه همـان نظريـه هـا      مي را ارائه محقق در پاسخ به مسئله راه حلي پيشنهادي
نظريه ها اساسا به منزله حدسيات يا .ستا) هاچارچوب فلسفه علم ماقبل پوپري فرضيه

كند تا بر  مي شوند كه ذهن انسان آزادانه آنها را خلق مي هايي نظري و موقتي تلقي گمان
بيين مناسـبي از رفتـار   مسائلي كه نظريه هاي قبلي با آن مواجه شده بودند فائق آيند و ت

  )51: 1383چالمرز، (. ارائه كنند را قسمتي از جوانب خارج
، مشخص كردن و كند اضافه مياما نكته مهمي را كه پوپر در باب اين مطلب به آن 

بـر   تمايز علم از غير علـم را پـوپر  . مرز كشيدن ميان نظريات علمي از غير علمي است
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  .  خص مي سازدمش 1"ابطال پذيري"معروف  پايه اصل
در اينجا خواهيم كوشيد به صورت خالصـه امـا روشـن مفهـوم ابطـال پـذيري را       

  : گزاره هاي زير را در نظر آوريد. روشن كنيم
  .بارد هرگز روزهاي چهارشنبه باران نمي -1
  .شوند مي تمام عناصر در اثر حرارت منبسط -2

 ابطال گزاره اول روز چهارشنبهها ابطال پذيرند، زيرا با مشاهده باران در  اين گزاره
توان با گزاره هـاي مشـاهدتي دال بـر     مي گزاره دوم نيز ابطال پذير است، زيرا. شود مي

  . پس از حرارت يافتن در زمان منبسط نشد، آن را ابطال كرد عنصري اينكه
  :حال گزاره زير را در نظر بگيريد

  . هوا يا باراني است يا باراني نيست -3
ايـن گـزاره   . را ابطال كنـد  سهتواند گزاره  نمي ،شاهدتي منطقا ممكنيهيچ گزاره م

رود ايـن   مي آنچه از نظريه يا قانون علمي انتظار... . ناپذير است، پس علمي نيست ابطال
نهد، و بدين سان اعمال  مي واقع، در اختيار كه خبري درباره چگونگي عمل جهان است

 )1383چـالمرز،  (. ه لحاظ تجربي، غيرممكن بخوانـد ديگر را كه منطقا امكان وقوع دارد، ب
پذير  ونظريه ابطال. نا نبودن به وقوع رخدادها در جهان خارجياعت بيابطال پذيري يعني 

يعني قانوني كه براي آن بتوان تصور كرد كه در صورت وقوع پديده اي باطـل خواهـد   
 مـدعاي صورت دسـت از  پردازي بايد نشان دهد كه در چه  به تعبير ديگر هر نظريه.شد

تنها نظريـه اي كـه وقـوع    ": به قول پوپر. خواهد كشيددر مورد پديده مورد بحث  خود
بـه  ... . كند، آزمون پذير اسـت  مي شماري از رويدادهاي قابل تصور را غير ممكن اعالم

 توان گفت كه هر نظريه تجربي وقوع برخي از رويدادها را ممنـوع اعـالم   مي اين اعتبار،
البته ابطال پذيري به معناي اين نيست كـه ايـن قـوانين حتمـا      )202: 1379پوپر، (. كند مي

                                                            
1   . Falsification 
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روزي باطل خواهند شد، بلكه اگر صحت قانون علمي تضمين شده باشد باز هم ابطـال  
  . توان تجربه اي را فرض گرفت كه ناقض آن است مي يعني ،پذير خواهد بود

  ابطال پذيري معادل تجربه پذيري 

ي است كه تجربه پذير باشد و وقتي تجربه پذير است كـه ابطـال پـذير    قانوني علم
 اعتنـا  هاي آن بي باشد، و وقتي ابطال پذير است كه نسبت به جهان خارج و جهت پديده

 پذيري و آزمون پذيري با هـم معنـا پيـدا    اين نكته كه ابطال) 32: 1361سروش، . (نباشد
دهد كه چگونـه برخـي از    پوپر نشان مي)10( .اي بسيار دقيق و مهم است كنند مسئله مي

توان،  مي گونه موارد ايندانند در واقع غير علمي هستند از  مي نظرياتي كه خود را علمي
برداشت هايي از نظريه ماركس و يا روانكاوي فرويدي و يا روانشناسـي آدلـري را نـام    

   .دهيم بيشتر توضيح ميبا مثالي از روانشناسي آدلري مسئله را . برد
يكي از اصول اساسي نظريه آدلر اين است كه انگيزه اعمال انسان نـوعي احسـاس   

حال در مثالي خـواهيم ديـد كـه يـك روانشـناس آدلـري چگونـه تمـام         . حقارت است
اي كه بچـه اي   مردي در همان لحظه. كند مي ها را حتي متناقض با اين اصل تبيين پديده

امكان دارد وي براي نجات . دخانه ايستاده استافتد در كنار رو مي به درون رودخانه اي
چنانچه وارد رودخانـه شـود،   . بچه وارد رودخانه شود و نيز امكان دارد هيچ كاري نكند

آن مرد بـه دليـل نيـاز بـه غلبـه بـر        مسلماً: ها براي تبيين اين عمل خواهند گفت آدلري
 را جاعت الزماحساس حقارت خود، خواسته نشان دهد كه با وجود خطرات زيـاد، شـ  

كننـد   مـي  اما اگر وارد رودخانه نشود، آدلري هـا بـاز ادعـا   . براي رفتن در رودخانه دارد
نظرشان تاييد شده است، زيرا آن مرد با نشان دادن اين امر كه، به رغـم مشـاهده غـرق    
شدن بچه، قدرت اراده عدم حركت از لب رودخانه را، بـدون كمتـرين دغدغـه خـاطر     

  )  55:1383چالمرز،( .ر حس حقارت خود غلبه كندخواهد ب مي دارد،
معلوم است كه اين نظريه ابطال ناپذير است، زيرا با هر نوع رفتـار انسـان    مشخصاً

  . گويد رفتار انسان به ما نمي دربارةسازگاري دارد و دقيقا به همين دليل هيچ چيزي 
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 ي بودن نظريات ذكـر توان براي ابطال ناپذيري و لذا غير علم اي را مي داليل عديده
  )11(. كرد كه مشخصه همه آنها آزمون ناپذير بودنشان است

نظريـاتي كـه   . بايد توجه داشت كه آزمون پذيري نظريات درجـات مختلفـي دارد  
 اطالعات بيشـتري را دربـاره عـالم بـه مـا     تري را مطرح كنند،  دعاوي بيشتر و جسورانه

در . د كه دعاوي اندكي را عنوان مي نمايندو لذا آزمون پذيرتر از نظرياتي هستن دهند مي
بـه نظـراو هـر    . بندي نظريات براي پوپر حـائز اهميـت اسـت    چگونگي صورت باره اين

ترين صورت ممكن بيـان كنـد تـا از     شخصي بايد تالش كند كه نظريه خود را به واضح
   )  12.(اي آسانتر فراهم آيد اين طريق امكان آزمون نظريات به گونه

گرايي كـه   م كه اين شكل از ابطاليم در اينجا به اين نكته اشاره كنيدان مي زمالبته ال
شود بـه ديـدگاه هـاي     مي تا اينجا مطرح كرديم، جزم گراست و اساس آن بيشتر مربوط

كه بعدها با توجه به نقدهايي كـه از پـوپر شـد و     "منطق اكتشاف علمي"پوپر در كتاب 
در اين تحول پـوپر   .)13( پيدا كردانعطاف بيشتري  همچنين آشنايي او با علوم انساني ،

مخصوصا در علوم انساني در باب يك مسئله نظرياتي وجود دارند كه هر  متوجه شدكه
توانند به آن مسئله پاسخ دهند و تا آن هنگام هيچ كدام هم بـه طـور    مي ايكدام به گونه

ش از ايـن هـم   هاي خـود  در آخرين نوشته در اين مسير وي حتي. اند قاطع ابطال نشده
كامـل از   به طـور  اين شد كه با ابطال شدن يك نظريه، آن نظريه تر رفت و قائل به پيش

    .پردازد مي رود بلكه به بازسازي و ترميم خودش ميان نمي
  نظريه اجتماعي پوپر  :ب
 نظريه اجتماعي پوپررا و شويم مي"حل مسئله"اين بخش وارد قسمت دوم يعني در

  . كنيم ميمطرح  )او م بهتر ديگرآراءدر جهت فه(

معـروف شـده اسـت، راه    "مهندسي اجتماعي تـدريجي "نظريه اجتماعي پوپر كه به
آن را در  كنـد و البتـه   مـي  حلي است كه پوپر براي حل مسائل اجتماعي جامعه پيشنهاد

  . كرده استبندي  صورت "گرا مهندسي اجتماعي تماميت"دفاعي منطقي در مقابل 
يكـي  . ن دو راه بيشتر وجود نداردآله اجتماعي هر چه باشد براي حل تعريف مسئ
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راه حـل  . توان جزءگرايانه يا اصالحي ناميد و ديگري را كل گرايانه يا يوتوپيـايي  مي را
هاي كل گرايانه برآنند كه حل مسئله اجتماعي وابسته به حل كليه مسـايل اجتمـاعي در   

ت اتوپيايي است كه حل يـك مسـئله از آن   اين راه حل از آن جه. زماني مفروض است
شـود كـه بنيـان جامعـه      مـي  حيث كه در گرو حل همه مسايل است به آينده اي موكول

  )304: 1382اباذري، (. حاضر زير و زبر شده باشد
در "مهندسي اجتماعي تماميـت گـرا  "پوپر اين گونه راه حل ها را تحت عنوان كلي

اي منطقـي و   به گونـه  "معه باز و دشمنان آنجا"و  "فقر تاريخيگري"دو كتاب خودش 
  . كند مي كشد و در پي آن راه حل اصالحي اش را مطرح مي مستدل به نقد

  مهندسي اجتماعي تدريجي  

 مفهـوم مهندسـي اجتمـاعي    را در مقابـل   مفهوم مهندسي اجتماعي تـدريجي پوپر 
ظر پوپر ديـدگاهي  مهندسي اجتماعي تدريجي  در ن .كند بندي مي گرايانه صورت تماميت

اهداف به صورت جزئي انتخـاب  مهندسي اجتماعي تدريجي  در.عملي و نقدپذير است
شوند و به جاي انتخاب هدفهاي اتوپيايي، حل مشكالت مجسم و عينـي در جامعـه    مي

سـازد،   مـي  كسي كه مهندسي اجتمـاعي را پيشـه   «از ديد پوپر.مورد توجه قرار مي گيرد
جستجو و مبارزه با بزرگترين و عامترين بـديهاي گريبـانگير    كند براي مي روشي اختيار

  )264:1377پوپر،(» جامعه، نه جستجو و مبارزه در راه بزرگترين خير نهايي براي آن 
كارشـناس مهندسـي   (پوپر پيش شرط اوليه را در مهندسي تـدريجي آگـاهي فـرد    

ـ . از عدم آگاهيش از تمام مسائل مي دانست) تدريجي ده بـود كـه تنهـا از    او بر اين عقي
به همـين خـاطر كارشناسـان مهندسـي     . توان چيزي آموخت طريق بررسي اشتباهات مي

اجتماعي مي بايست از دست زدن به هر گونه اصالحات پردامنـه كـه نتـايج ناخواسـته     
زيرا در اين صورت قادر به شناسايي . بسيار زيادي را به وجود مي آورد، اجتناب ورزند

در عوض آنها بايد در كارهاي خود گام به گام پيش رونـد و  . هند بوداشتباهاتشان نخوا
انـد،  در هر قدم آنچه را كه به دست مي آورند با آنچه كه توقع رسيدن بـه آن را داشـته  
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به اين ترتيب مي توانند اشتباهات خود را در هرگام بازشناسند، داليل آن . مقايسه كنند 
مابايـد آمـاده آن باشـيم كـه از     «: قـول پـوپر   بـه . را مشخص كنند ودر حل آن بكوشـند 

اين نتيجـه وقتـي حاصـل مـي     . پيشرفت كنيم]  با رفع آنها[خطاهايمان درس بگيريم و 
شود كه خطاهاي خود را بازشناسيم و به جاي آنكه در آنها بصورت جزمـي پافشـاريم،   

   )158:  1350پوپر،( ».از آنها نقادانه استفاده كنيم
اصالح تدريجي و گام به گام است، اصالحي كـه بـه وسـيله     به هر شكل او موافق

  . شود مي مقايسه نقادانه ميان نتايج مورد انتظار و نتايج به دست آمده كنترل

  نقادي و ابطال گامي در راه حذف خطا  

انجامد و مـا بـراي حـل     مي كه تنش بين دانايي و ناداني به مسئلهتا اينجا گفته شد 
امـا  . دهيم مي كه همان فرضيات و نظريات باشد ارائهراپيشنهادي  هاي حل اين مسايل راه

پـذير و قابـل   آزمـون  ،بايد توجه كنيم كه اين راه حل هـا كـامال آزمايشـي و در نتيجـه    
  . ها را مورد نقادي وابطال قرار دهيمحلدراين مرحله سعي برآن است تا آن راه. اند ابطال

: كي به فراگيري منظم از خطاهايمان استداند كه مت مي پوپر روش علمي را روشي
يعنـي از طريـق    -نخست، از رهگذر خطر كردن، يا جسارت به خرج دادن در ارتكـاب 

بـراي  )سيسـتماتيك (ارائه نظريه هاي جسورانه جديد، و سپس،به وسيله جستجوي منظم
يعني به وسيله بحث نقادانه و وارسـي و بررسـي    -كشف خطاهايي كه مرتكب شده ايم

  ) 200: 1379پوپر، (. هايمان نه نظريهنقادا
قبل از آنكه بحث در اين باب را آغاز كنيم چند پيش فرض  بـراي فهـم بهتـر آراء    

  : شود مي پوپر در اين باب مطرح
دانيم اما ناداني هاي ما تكان دهنده و بي حد و مرز است  مي ما چيزهاي زيادي -1

مان ما را در برابـر نـاداني هايمـان،    و حتي ترقي روزافزون در علوم طبيعي هر روز چش
رويـم و يـا هـر     مي با هر گامي كه پيش. كند مي مخصوصا در پهنه همين علوم بيشترباز

رو  حل نشده ديگري روبه و كنيم، نه تنها با مسائل جديد مي مسئله و مشكلي را كه حل
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برديم كه بر  مي يابيم كه هر جا  كه تا كنون گمان مي شويم بلكه بر اين امر نيز وقوف مي
ايم در حقيقت همه چيزش نامطمئن و بر پايه هايي لرزان بنا شـده   زميني محكم ايستاده

بنيـان تجربـه   ": كنـد  مـي  پوپر در منطق اكتشاف علمي نيز تاكيـد  )134:1372پـوپر، (. است
. علم بـر شـالوده محكمـي تكيـه نـزده اسـت      . دانش عيني، بنياني سست و ويران است

كه بـر بـاتالق   است هورانه نظريه هاي علمي، مثل هميشه، ديواري ساختار صريح و مش
اين توده هـاي  . ه خاكي بنا شده استتپعلم مثل ساختماني است كه بر . ستتكيه زده ا

شوند، امـا ايـن ريختـه شـدن تـوده خـاك        مي خاك از طرف باال به درون باتالق ريخته
اين عمل بازايسـتيم، بـدين دليـل    رسد، و اگر روزي ما از  هيچگاه به بنيان محكمي نمي

علت توقف ما بدين دليل است كه . نيست كه به زمين سفت و شالوده محكم رسيده ايم
متقاعد شديم كه توده خاكي در نقطه خاصي توانايي اين را دارد كه ساختمان را، حداقل 

  ) 27:1381پوپر،( ".براي مدتي، بر آن بنا كنيم
توانيم ادعا كنيم كه بـه   نزديك شويم و هيچگاه نميتوانيم به حقيقت  مي ما تنها -2

شـناخت از آغـاز تـا پايـان انسـاني اسـت و بـا        ": زيرا به قول پوپر. آن دست يافته ايم
و از مـا تنهـا   . اشتباهات ما، پيش داوري هاي ما، روياهاي ما و اميدهاي ما آميخته است

   )82: 1379پوپر، (. "يستيمآيد براي نزديك شدن به حقيقت، از تالش باز نا مي اين بر
شود كه هر نظريه اي حتي با ثبات ترين آنها قابل نقـد   از دو اصل باال نتيجه مي -3

شود كه ما به اصل سوم برسيم كه پـوپر بسـيار بـر آن     مي و ابطال هستند و همين باعث
من ممكن است بر خطا باشم و شما بر صواب، اما با بـذل كوشـش،   ": كند كه مي تاكيد
  )292:1377پوپر،(  ".ه حقيقت نزديك تر شويمن است هر دوي ما بممك

گيريم كه اقتدار گرايي در علم امري محتوم به شكسـت   هاي باال نتيجه مي از گزاره
توان علمي ناميد كه متكي بر آزمون و عبرت گـرفتن از خطاهـا    مي را يتنها روش. است
، تالش براي ابطال حدس هاي علمي رهيافت نقادانه با انديشه آزمون كردن، يعني. باشد

بايست همين كه با مسـئله اي مواجـه شـديم، راه حلـي را بـراي آن       مي ما. مرتبط است
و بايد بكوشيم كه راه حل هاي خود را كه غالبا به نحوي از انحا ضـعيف  . زنيمبحدس 
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 نقد يك نظريه علمي، همواره عبارت است از تـالش . و ناقصند، مورد نقادي قرار دهيم
بـه ايـن اعتبـار    . يك خطا، يك نقص، يك اشـتباه در درون نظريـه  )و حذف(براي يافتن

نتيجه بحث علمي در بسياري از موارد غير قطعي است، نـه تنهـا بـه ايـن معنـا كـه مـا        
رسي را محقـق  هاي مورد بر نظريه )يا حتي نادرستي(توانيم به صورت قطعي صحت نمي

كه يكي از نظريـه هـاي مـا     توانيم بگوييم ه نمياين معني است ك هبسازيم، بلكه همچنين 
اگر خوش اقبال باشـيم،   «اما. امتيازات و برتري هاي قطعي و حتمي بر رقباي خود دارد

گاهي اوقات ممكن است به اين نتيجه برسيم كه يكي از نظريه هاي ما شايستگي هـاي  
توانـد   مـي  تنهـا  پس...بيشتر و عدم شايستگي هاي كمتري نسبت به ديگر نظريه ها دارد

اين دعوي را داشته باشد كه نظريه مورد بحث، از ديگر نظريه هاي رقيـب بـه حقيقـت    
توانيم هر چه بيشتر از طريق  مي به طور كلي در دانش )295:1379پوپر،( ».نزديك تر است

تـوانيم بـدانيم كـه     مـي  نقد افكار و اصالح خطاهايمان به حقيقت نزديك شويم، و حتي
   )101:1359مگي،(. ايمتوانيم ادعا كنيم كه به مقصد رسيده ايم، اما هرگز نمي پيشرفت كرده

طبيعـت   اانسان خطاها كرده و از آنها عبرت گرفته است و بدين وسيله به تدريج ب
اين جريـان پايـان نـدارد و سـير قهقرايـي      . و با خويشتن بيشتر و بيشتر آشنا شده است

حتي فرضيه ها و نظريه هاي كاذب اطالعاتي . سازد هاي زيگ زاگ را منتفي نمي حركت
دربـاره سـازماندهي اجتمـاعي    . ما را به حقيقت نزديك تر كنند مي توانند در بر دارند و

 از اين جهـت اسـت كـه در نظـر پـوپر      .توان به چيزي شبيه همين معنا قائل شد مي نيز
براي  يبهتر فرهنگ دموكراتيك از طريق خطا و اصالح خطا به شرايط مادي و فرهنگي

  . استانسان دست يافته 
بدون نقادي، بـدون  . داند مي را بنياد پيشرفت -يعني استفاده از آزادي -انتقاد ،پوپر

يا در بهكرد زندگي اجتماعي راه به جايي  علم تواند در امكان ابطال هر يقين، كسي نمي
شيم كه صـحت و  طا نباشد، وقتي آزاد نباخوقتي برخي از حقايق مشمول آزمون و . ببرد

 اعتبار هر نظريه اي را مورد ترديد و مقايسه قـرار دهـيم، سـاز و كـار شـناخت از كـار      
  . شود مي افتد و راه براي تحريف آن باز مي
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هر رد و ابطـال  ": گويد مي رد وابطال ستايش گذارد و در مي پوپر پا را از اين فراتر
تنها كاميابي دانشمندي كه نظريه بايد همچون يك كاميابي بزرگ در نظر گرفته شود، نه 

شـنهاد كـرده، در   يرا ابطال كرده است، بلكه نيز كاميابي دانشمندي كه نظريه رد شده را پ
حتي اگر مرگ يك نظريه به زودي فرا رسد نبايد فراموش شود كـه آن  ...نظر گرفته شود

جديدي  نظريه چه واقعيت هاي آزمايشي تازه و شايد غير قابل توضيح و در كل مسائل
را براي ما به ميراث گذاشته اسـت، و در دوران حيـات خـود و حتـي بـا ابطـال خـود،        

هـا   و حتي در باب ابطال نظريـه  )302: 1368پوپر، ( ".خدماتي به پيشرفت علم كرده است
علم بر اين ": سخن گفته است "اسطوره چارچوب"از اين نيز ستايش آميز تر در كتاب 

ين نظر باشد، كه سرنگون شدن قابل تحسين ترين و زيبـاترين  بايد بر ا مي نظر است، يا
تـوانيم   زيـرا نمـي  . نظريه هاي خود را به منزله نوعي موفقيت، نوعي پيشرفت، تلقي كند

يك نظريه خوب را بدون آنكه از شكست آن درسهاي بسـيار زيـادي بيـاموزيم، سـاقط     
   )217: 1379پوپر، ( ".كنيم

  جتماعي يابي به عينيت در علوم ا دست

زيـرا از نظـر   . مـان اسـت  ه كنيم دقيقا مبحث گذشت مي بحثي را كه در اينجا مطرح 
پوپر در اين بخـش ديـدگاهي   . پوپر دست يابي به عينيت ممكن نيست مگر از راه انتقاد

زيرا اگر ما بتوانيم اثبات . كند كه براي علوم اجتماعي بسيار با اهميت است مي را مطرح
توانيم از  مي عي مانند علوم طبيعي از عينيت برخوردار است در ادامهكنيم كه علوم اجتما

 . پذير و علمي صحبت كنيمعلوم اجتماعي و روش هاي آن به عنوان شيوه هاي آزمون

يكي از مفاهيمي كه در فلسفه علم و مخصوصـا در علـوم اجتمـاعي بسـيار حـائز      
ييز گذاشتن ميـان چيـزي   نكته اصلي در اين بحث تم. اهميت است، مسئله عينيت است

 )349:1381فـي، ( .گـذرد  است كه در ذهن ماست بـا چيـزي كـه بيـرون از ذهـن مـا مـي       
را صـادق و عينـي    مان كه ذهن ما منطبق بر واقعيت بيروني باشد، محتواي ذهني هنگامي

  .دانيم و در غير اين صورت آن را كاذب مي شماريم مي
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انيم بگونه اي شـناخت دسـت يـابيم    اما مسئله اصلي اين است كه ما چگونه مي تو
  كه در آن واقعيت بيروني بر ذهن ما منطبق باشد؟

بسياري حتي اين . دانشمندان و فيلسوفان پاسخهاي مختلفي به اين پرسش داده اند
اما پاسخ رايجي كه بسياري آن را مطرح . اند اي ديگر صورتبندي كرده پرسش را به گونه

عيني با خالص كردن خودمان از عناصر ذهني فريبنده  اند بر اين است كه حقيقت نموده
توان حالتي از شناخت دانسـت كـه در آن مقـوالت و    شود، پس عينيت را ميحاصل مي

برداشتهاي پيشيني، تمنيات، عواطف، داوريهـاي ارزشـي، وامثـالهم، كـه ضـرورتا مـا را       
وجـود نداشـته    شـوند  حقيقت عيني مـي  كنند وبدين ترتيب مانع از رسيدن به گمراه مي

  . باشند
اكنـون ايـن   . امروزه اين تصور از عينيت به طور كامل به چالش كشيده شده اسـت 

بر ما روشن است كه هر پژوهش از منظري خـاص صـورت مـي گيـرد و نتـايج همـه       
پـس نتيجـه مـي شـود كـه      . ها جانبدارانه و توام با عالئق پژوهنده در آنهاسـت  پژوهش

پـوپر  .همـه پـيش فرضـهاي شـناختي و اخالقـي باشـد      عينيت نمي تواند معادل حذف 
او بر اين .  مشهورترين انديشمندي است كه اين تصور رايج از عينيت را نقد كرده است

او براي رسـيدن  . گيردعقيده است كه هر پژوهشي با ديدگاه ارزشي خاصي صورت مي
پوپر . كند به عينيت در علوم و مخصوصا علوم اجتماعي فرايندي اجتماعي را مطرح مي

بر اين باوراست كه پژوهش عيني فرايندي اجتماعي است، زيرا الزمه عينيت پاسـخ بـه   
ــه ــدهاي     نظري ــاي نق ــر مبن ــد نظــر ب ــراي تجدي ــادگي ب ــات ديگــران و آم ــا و تحقيق ه

بنابراين عينيت علمي تا حدود زيادي تابع بسياري از روابط اجتماعي و شرايط .آنهاست
توانـد   مـي  علمـي عينيـت  «: از ديدگاه پوپر. ممكن مي كنند سياسي است كه امر انتقاد را

فقط توسط مقوله هايي اجتماعي توضيح داده شود، از قبيل رقابت، چه رقابـت علمـا و   
مانند انتشـار در جرايـد   (چه رقابت بين مكاتب، سنت انتقادي توسط نهادهاي اجتماعي 

 ي بحث آزاد امكان پـذير ، بحث در كنگره ها و به طور كل)رقيب و توسط ناشران رقيب
بدين طريق موارد جزئي از قبيل تاثير پايگاه اجتماعي يا ايدئولوژيكي محقق بر . شود مي
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 روي نظرياتش خودبه خود در طول زمان ازدامان علم زدوده خواهد شد هر چند كه در
  ) 137و  138: 1372پوپر، ( » .كرد تاثيرات نقش خود را ايفا خواهند نكوتاه مدت هميشه اي

  رسيدن به مسائل جديد مالك پيشرفت علم  
همانطور كه در ابتداي مقاله نشان داديم، پوپر بر اين عقيده بود كه علم بـا مسـائل   

 بايست در اينجا جمله پوپر را تكميل كنيم و آن اينكه، علم بـه مسـائل   مي. شود آغاز مي
و ايـن  . ائل نهفته استپيشرفت علم اساسا در تطور مس": به قول پوپر. شود مي ختم نيز

محتواي غني، مثمر بودن و عمق مسائل  توان از روي ازدياد دقت منطقي، مي پيشرفت را
   )296: 1379پوپر، ( ".فعلي نسبت به مسائل اوليه مشخص كرد

توانيم روندي را كه تا كنون گفتيم به شكل زيـر خالصـه كنـيم     مي به طور خالصه
كنـد راه حـل    مـي  شود، محقق سـعي  مي سوال آغازابتدا كار علمي با صورت بندي : كه

حل از راه نقادي آن مورد آزمون  همناسبي را براي حل آن مسئله ارائه دهد سپس اين را
شود و از  مي گيرد و بدين وسيله اشكاالت و خطاهايش آشكار مي تجربي و منطقي قرار

. وجود نداشته انـد  گذارند كه تا آن هنگام مي اين راه مسائل جديدي پا به عرصه حيات
مي توانيم بگوييم كه بـادوام تـرين كـاربرد بـراي رشـد      ": گويد مي پوپر نيز در اين باب

كنـد،   مـي  تـازه اي اسـت كـه طـرح     ائلآيد، مسـ  مي شناخت علمي كه از يك نظريه بر
گرديم كه علـم و رشـد شـناخت هميشـه از      مي سان كه ما ناگزير به اين نگرش باز بدان

مسائلي با ژرفاي فزاينـده و بـا حاصـلخيزي    . انجامد ود و به مسائل ميش مي مسائل آغاز
  )276: 1368پوپر، ( ".شود فزاينده از آن جهت كه سبب پيدا شدن مسائل تازه مي

  گيري  نتيجه

در اين مقاله سعي شد علوم اجتماعي از منظر پوپر بـه عنـوان يـك علـم ايجـابي،      
تا نبوده است تا بتوان آن را با توجه بـه يكـي   فلسفه علم پوپر انديشه اي ايس. تبيين شود

از آثار روش شناختي اش فهم كرد، بلكه انديشه پوپر در طـول زمـان رشـد و پختگـي     
طلبيد تا حداقل تمام آثـار او مـورد توجـه     مي به همين خاطر اين كوشش را. يافته است
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  .قرار گيرد
گونـه اي روشـن    دند بهمستتر بو مانم به چند پرسش كه در طول بحثيدر ادامه مايل

  : ميپاسخ ده
آيا علوم اجتماعي از ديدگاه فلسفه علم پوپر علمي است يـا خيـر؟ بـه نظـر پـوپر      

   .اندتند، علوم اجتماعي نيز علميهراندازه كه علوم طبيعي عيني و علمي هس
؟ به نظر پـوپر در هـر دوره اي توجـه بـه     كدام هستند علومسواالت مطرح در اين 

دوره، سـواالت خـاص    الب در آنغهاي  ت آن جامعه و همچنين نظريهمسائل و مشكال
  .خودش را دارد

دهند؟ از آنجايي كه پوپر بـه وحـدت روش    مي به اين سواالت با چه روشي پاسخ
  .دانست اجتماعي را نيز تجربي مي ميان علوم طبيعي و اجتماعي قائل بود، روش علوم

 را  توان خصوصيات علوم اجتماعي مي چيست؟ به طور كلي علومخصوصيات اين 
  .عيني بودن، ابطال پذير بودن و قابل آزمون بودن: از منظر پوپر در سه كلمه خالصه كرد

دهد؟ از نظر پوپر تمام علوم چه طبيعي و  مي م چه نوع معرفتي را به دستواين عل
طـال  هنگام كـه اب  ندهند كه تنها تا آ مي چه اجتماعي معرفتي ضمني و حدسي به دست

  .اند قابل پذيرش و اتكا هستند دهنش

بايسـت از دردهـا و    كه ما مي استآيد؟ پوپر بر اين عقيده  مي م به چه كارواين عل
منظور نظريـه اجتمـاعي خـودش را كـه همـان       اين آالم بشري بكاهيم و براي رسيدن به

  . كرده است مهندسي اجتماعي تدريجي است عنوان
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  پي نوشت ها  

فوالديان   "اهميت پوپر براي جامعه شناسي"با عنوان اي پايان نامه د بهنگاه كني )1(
 چگونه انقالبيون ديكتـاتور "اي در نشريه پژوهه باعنوان و هم در مقاله دانشگاه فردوسي

  . شده است به بسط اهميت اين انديشه سقراط در آراء پوپر پرداخته  "شوند مي
از انتشـارات طـرح نـو،     "اين قرن درس"در اين خصوص نگاه كنيد به كتاب  )2(

صـفحات   "جامعه بـاز و دشـمنان آن  "و همچنين  127تا  123و  76، 38، 37: صفحات
اسـطوره  "همينطور نگـاه كنيـد بـه كتـاب     . و همچنين فصل شاه فيلسوف  278و  277

  فصل پنجم : از انتشارات طرح نو "چارچوب
مـا بـا خطـر سـومين     "ا عنـوان  براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به مصاحبه پوپر ب )3(

   "درس اين قرن"در كتاب  "جنگ جهاني رو به رو هستيم
، نوشته پوپر، ترجمـه احمـد   "جهان باز"براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به كتاب  )4(

  8فصل : "اسطوره چارچوب"و همچنين ) 1375(آرام، انتشارات سروش
  4فصل : آرام، ترجمه احمد "نگاه كنيد به كتاب فقر تاريخيگري )5(
، نوشـته ريمـون   "مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسـي "نگاه كنيد به  )6(

  آرون، بحث مربوط به تيپ هاي ايده ال ماكس وبر
 -1: براي آگاه شدن از اين انتقادات و پاسخ مشروح پوپر به آنها نگاه كنيد بـه  )7(

ين مقاله دكتـر خـديوي در   فقر تاريخيگري، نوشته پوپر، از انتشارات خوارزمي و همچن
مجله دانشكده ادبيات مشهد، شماره اول و دوم، سال بيست و ششم، كـه در آن ترجمـه   

  . كامل مناظره پوپر و آدرنو در باب روش هاي علوم اجتماعي، آورده شده است
  34بند هشتم ص  فقر تاريخيگريبراي آگاهي بيشتر در اين باره نگاه كنيد به ) 8(
اگـر نگـوييم در همـه    : (( ب فقر تاريخيگري اظهـار مـي دارد كـه   پوپر در كتا) 9(

وضعيتهاي اجتماعي،الاقل مي توانيم بگوييم كـه در اغلـب وضـعيتهاي اجتمـاعي يـك      
عنصر عقالنيت وجود دارد، هرچند موجودات اجتمـاعي بنـدرت كـامال عقالنـي عمـل      
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زان هست كـه بتـوانيم   كنند، اما با وجود اين عقالنيتشان در كنشهاي روزمره به آن مي مي
    )). مدلهاي نسبتاً ساده اي براي كنشها و كنشهاي متقابل افراد بسازيم

 باره مثالي را در اين "علم چيست، فلسفه چيست؟"كتاب  دكتر سروش نيز در)10(
 هـر كـس وقـت مـرگش برسـد     "اين سخن را در نظـر بگيريـد  : دكن مي نقل بدين شرح

م خيال تجربه اي تشكيل داد كه وقوعش مايـه ابطـال   توان حتي در عال مي آيا ".ميرد مي
. شخص الف يا مرده است يـا نمـرده اسـت   . اين سخن گردد؟ از دو حال خارج نيست

گويد حتما وقت مرگش رسيده بوده و اگـر هنـوز نمـرده     مي اگر مرده است سخن فوق
چنين است كه اين سخن نسـبت  . گويد ناگزير هنوز وقت مرگش نرسيده مي سخن فوق

كند و در  به جهت حوادث بي تفاوت است و مردن و نمردن شخص براي او فرقي نمي
رسد كه در صورت وقـوع   مي بيشتر به نظره توضيح ب. هر حال به قوت خود باقي است

يكي اينكه كسي قبـل از رسـيدن وقـت مـرگش     . دو گونه پديده، اين سخن ابطال گردد
 امـا چگونـه  . گش باز هم زنـده باشـد  بميرد، ديگري اينكه كسي پس از رسيدن وقت مر

توان تجربه كرد كه كسي وقت مرگش رسيده و هنوز نمرده يا وقت مرگش  نرسـيده   مي
يعنـي قـانون   (اما مرده؟ وقتي مقياس مستقلي براي دانستن وقت مرگ در دست نيسـت 

يعنـي بايـد   . ، زمان مردن را از روي خود مـردن بايـد فهميـد   )فوق به دست نداده است
شويم و همـين   مي شخصي بميرد و آنگاه است كه تازه از وقت مرگش باخبر نشست تا

كند و به همين دليل هم علمـي   مي است آنچه اين سخن را آسيب ناپذير و ابطال ناپذير
  . نيست
  : كنيم مي در اينجا به صورت خالصه آنها را ذكر)11(
  .)زمين هم كروي است و هم كروي نيست(حاوي تناقض بودن -1
  .) آورند مي داروهاي خواب آور داروهايي هستند كه خواب(انگوييهم -2
  .)فردا يا باراني است يا باراني نيست(تمام حاالت ممكنه را در بر داشتن -3
خـدا  (از بودن موجود خاصي سخن گفتن بدون تعيين زمان و مكـان مشـخص   -4

  ...) شود و  مي وجود دارد،داروي سرطان يافت
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  )پرولتاريا پيروز خواهد شد(لوم نظر دادندر مورد آينده نامع -5
  )ديكتاتوري موجب طغيان توده هاست(كيفي و با ابهام سخن گفتن -6
  )ماند مي روح پس از مرگ بدن باقي(از موجودات غير مادي سخن گفتن -7
  )انسان ذاتا حريص است(لوازم ذاتي اشياء و يا افكار را گفتن -8
بعضي از رانندگان بد خوي اند، بعضـي هـا   (جزئي و مثبت بيان كردن را قضايا -9

  ) صداي خوبي دارند
  نوشته عبد الكريم سروش "علم چيست، فلسفه چيست؟"برگفته از كتاب 

اعتـراف   166و  165در صفحه  "فقر تاريخيگري"در اين باب پوپر در كتاب )12(
يچ من حق دارم به اين معتقد باشم كه تفسير مـن از روش هـا تحـت تـاثير هـ     ":كند مي

در آن هنگـام كـه    ،آگاهي و معرفتي از روش هاي علوم اجتماعي پيدا نشده است، چـه 
نخستين بار آن را بيان كردم، تنها علوم طبيعي را در خاطر داشتم و تقريبا هـيچ چيـز از   

   ".دانستم علوم اجتماعي نمي
، "چيسـتي علـم  "براي اطالع بيشتر در اين باره رجوع كنيد بـه كتـاب هـاي     )13(

: ، نوشته پوپر"اسطوره چارچوب"فصل چهارم و پنجم و همچنين كتاب : ته چالمرزنوش
نوشـته پـوپر، فصـل    "حدس ها و ابطال ها"فصل چهارم و به طور مشروح تر در كتاب

  حقيقت، عقالنيت و رشد شناخت علمي

  فهرست منابع  

، مجلـه  21، نامه علوم اجتماعي، شـماره پيـاپي   حل مسئله، اباذري، يوسف .1
  .1382،  ماره، ش11

: ، ترجمه هويزي، تهـران انقالب يا اصالح، پوپر، كارل و ماركوزه، هربرت .2
  .1380، انتشارات خوارزمي

، انتشارات طرح نو: ، ترجمه علي پايا، تهراناسطوره چارچوب، پوپر، كارل .3
1379.  
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، ترجمـه عـزت اهللا فوالدونـد،    جامعه باز و دشمنان آن، __________  .4
  .1377، رزميانتشارات خوا: تهران

: ، ترجمـه ايـرج علـي آبـادي، تهـران     جستجوي ناتمام، __________  .5
   .1369، انتشارات آموزش انقالب اسالمي

شركت : ، ترجمه احمد آرام، تهرانحدس ها و ابطال ها، __________  .6
  .1368، سهامي انتشار

انتشـارات  : ، ترجمـه علـي پايـا، تهـران    درس اين قرن، __________  .7
  .1376، روش

، ترجمـه عبـاس بـاقري،    سرچشمه هاي دانايي و ناداني، __________  .8
  .1379، نشر ني: تهران

انتشـارات  : ، ترجمه احمـد آرام، تهـران  فقر تاريخيگري، __________  .9
  .1350، خوارزمي

: ، ترجمـه حسـين كمـالي، تهـران    منطق اكتشاف علمي، __________  .10
   .1381، انتشارات علمي و فرهنگي

، ترجمه غالمرضا خديوي، مجلـه  منطق علوم اجتماعي، __________  .11
، دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد، سال بيست و ششـم، شـماره اول  

1372.   
انتشـارات  : سعيد زيبا كـالم، تهـران  ترجمه ،چيستي علم، چالمرز، جان اف .12

  .1383، سمت
، انتشـارات يـاران  : ، تهرانعلم چيست،فلسفه چيست؟، سروش، عبد الكريم .13

1361.  
: خشايار ديهمي، تهـران : ،ترجمهفلسفه امروزين علوم اجتماعيفي، برايان،   .14

  .1381طرح نو، 
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، نشر مركز: ، تهرانچهارده مقاله در اجتماع و فلسفه، كاتوزيان، محمد علي .15
1375. 

، انتشارات خـوارزمي : ، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهرانپوپرمگي، برايان،  .16
1359. 

، ترجمه عزت اهللا فوالدوند، ماهنامـه  ارل پوپراهميت ك، يوسا، مايوبارگاس .17
  .1382، 12شماره  نگاه نو، دوره جديد




