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فهرست مطالب

مقدمه
مويسيتيپوزي وناسي تجربه گرايشروش تحقيق و روش

يانو تأويلگراهايناسي هرمنوتيكشروشپيشينه و 
)عقلى ـ انتقادى(پوپر ابطالي شناسى روشنقدي بر اثبات يا ابطال؛ 
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٣

مقدمه

يانظريههيچبهكههستانديشه آدمي آن ميزان كمال طلبوبودهكرانهبيگونهآن،دانشدنياي

يازيدهدستآنبهمربوطنظريمباحثوواقعيتتماميبهند،كادعاتاندهدراآناجازهعلمياثري

و ابتدا شناسى كه از ازمنه دور شكل گرفته هاى علم روشريشه. داشتنخواهدتحليلونقدبهنيازو

هاى بكار رفته درصدد است تا به تجزيه و تحليل و شناخت روشخاستگاه آن در منطق و فلسفه بوده 

ها و در اين راه، نه پديده. ها دست يازدو از آن طريق به ميزان اعتبار اين روشعلوم بپردازددر

با رشد .شودوضوع سنجش و پژوهش واقع مىمبكار رفته در آن، هاىوقايع، بلكه خود علم و روش

و گسترش علم به فهوم جديد آن نيز روش هاي دستيابي به دستاوردهاي دانش مورد توجه قرار 

تاكنون نظريات علمى .ناسايي و ارزيابي قواعدي براي آن، هر چه بيشتر تطور يافتگرفت و با ش

در اين اثر به بررسي مهمترين آن ها مي شده است كه شمارى در اين گستره شكل گرفته و مطرحبى

. پردازيم

اش طرحروشي با گذر از مباحث اصل. ريزي شده استيگانه طرحاي در اين اثر هر فصل به شيوه

پذيرش عطف شده و در روشي ديگر اساساً گفتگو به جاي يك شده، روشي ديگر تنها به نقاط آسيب

فصلي . مقاله جايگزين شده است و خالصه روشي چون يك سمفوني رو به گسترش گذاشته است

ديگر پرسش و محلي ديگر جاييجايي طرح مسأله، . مفصل، بخشي موجز و جزيي متعادل رفته است

اي شكل گرفته و كمال يافته است كه با كليتاما اين همه به گونه. نقدها را مي توان جستها وپاسخ

و به نگارنده بوده "رساله دانشمندي"به عنوان اين اثر در حقيقت . اثري كه مدنظر بوده تطابق نمايد

.ده شدين برگزياز طرف دانشگاه آبرد۲۰۰۸ن اثر به عنوان دانشمند نمونه سال يخاطر هم
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مو پوزيتيويسيگرايتجربهشناسي روش تحقيق و روش

هاو پوزيتيويستگرايانتجربه

شناسي مقدم است، چنان كه از منظر تاريخي نيز نخست تحقيق حتي بر روشگرايي روشدر تجربه

از . شان وضع گرديدهاي تجربي به كار رفته و سپس اعتبارشان محك زده شد و قواعدي برايروش

اي بودند كه مالك شناسايي اصيل را حواس انسان و تجارب حاصل از نان باستان، فالسفهزمان يو

جديد گرايي تجربه.شناسيمگرايان نخستين ميامروزه ايشان را به عنوان تجربه. ]١[دانستندآن مي

و ،جرياني بود متأثر از تحوالت پس از رنسانس، اعصار اكتشافات جديد و حتي انقالب صنعتي

گرايي حركتي بود در علوم انساني و اجتماعي تحت تأثير دستاوردهاي يتيويسم يا مثبتپوز

كه شتندتجربه گرايان عقيده دا. گرايي در ساير علوم، به خصوص علم فيزيك و علوم طبيعيتجربه

بدون پيشداورى و فلسفه بافى و بوسيله مشاهده و تجربه به دست شناخت واقعى و قابل اثبات تنها

اطراف مطلع شود كه مشاهدات به او اجازه تواند از دنياىانسان تنها تا آن ميزان مى]. ٢[آيدمى

توسط مشاهده و تجربه اثبات ها رابنابراين تنها نظرياتى قابل اطمينان هستند كه بتوان آن]. ٣[دهندمى

بود و معرفي شده اين همان روش استقرايي و رسيدن از جزء به كل بوده كه در منطق ارسطو].٤[كرد

.دادنداينك بيكن، هيوم، استوارت ميل، پاسكال و ديدرو آن را ادامه مي

هاى كلى و ظريات از گزارهنولى ،سازندهاى شخصى را مىها و مشاهدات تنها گزارهتجربهاز آنجايي 

يد هم هاى شخصى، باهاى كلى از گزارهزارهگبنابراين براى استخراج .اندغيرشخصى ساخته شده

هاى شخصى رد كننده گزاره كلى هيچ يك از گزارههاى شخصى زياد و متنوع باشد و همتعداد گزاره

هاى كلى استفاده كرد كه به گزارههاى شخصى جهت تشكيلتوان از گزارهنباشند، در اين صورت مى

هاى در گزارهكار رفتههاى ببراى آنكه سوءتفاهمى در مورد واژه]. ٥[انداين عمل فرآيند استقراء گفته
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شكلى كه هها را بشود كه وقايع و پديدهاز شيوه شاخص سازى كمك گرفته مى،شخصى ايجاد نشود

اما ]. ٦[دهدشود، مورد شناسايى قرار مىاكثريت توصيف شده و حدود مفهومى آن بيان مىاز نظر

غيرمستقيم قابل بررسى ها غيرشخصى هستند كه به طوروقايع و پديدههاى توصيف كنندهواژه

كاربردى كه به شاخص سازى و سنجش همبستگى بين هاى عملى وبنابراين پژوهش]. ٧[هستند

كنند و از همان گرايان استفاده مىپردازند، جملگى از روش تجربههاى شاخص بندى شده مىواژه

. بردگرايان سود مىشناسى تجربهاعتبارى برخوردارند كه روش

حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای این که عینی باشند باید بر طبق ظوابطی صورت مشاهدات در

بدین ترتیب تکنیک هایی از دل روش . از این رو روش هایی برای پژوهش تنظیم شدند. گیرند

از آنجایی که بخش قابل مالحظه ای از . ها بیرون آمدند تا گزاره های مشاهده قابل اعتماد باشند

جتماعی، در برگیرنده آراء و نظرات و افکار کنشگران اجتماعی و انسان های قصدمند پدیده های ا

؛ متعاقب آن ]٨[اند، پرسشنامه ها و مصاحبه ها برای دسته بندی افکار و سالیق اجتماعی پدید آمدند

سپس . ]٩[ها متدهایی برای کمی کردن داده ها و اطالعات دریافتی و ثبت شده، شکل گرفتند

شاخص ها و پارامترهایی که این معرف ها، و]١٠[یی برای سنجش داده ها معین شدند متغیرها

اما پدیده ها و . ]١٢[آن گاه فرضیاتی که آن ها را جهت دهند. ]١١[متغیرها را تعیین می کردند

افکار اجتماعی بسیار گسترده اند و مشاهدات قابل بررسی بسیار زیاد و امکان شناسایی و 

آن ها وجود ندارد؛ بنابراین نمونه هایی برای سنجش ها برگزیده می شوند و روش بررسی همه 

.]١٣[و روش هایی برای آزمون صحت شانهایی برای نمونه گیری شان

گرايي نيز عقيده داشت كه با همان روش مشاهده، تجربه و آزمون در علوم انساني و اجتماعي مثبت

علوم انساني و اجتماعي با دوري از ؛نين نيز شدو چ]١٤[توان به نتايجي شگرف رسيدمي

.هاي پيشداورانه و استفاده از روش مذكور هر چه بيشتر به رشد و گسترش خود ادامه دادگوييكلي
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بسياري زمينه طرح آن را فراهم اين، گرايي آگوست كنت بود، گر چه پيش از گذار رسمي مثبتبنيان

هاي با ارزشي ش را در علوم اجتماعي در پيش گرفت و پژوهشدوركيم عمالً همين رو.آورده بودند

.]١٥[هاي جديد علوم اجتماعي انجام دادرا با تكنيك

گرايان، رابطه علّي را براي برآورد وقايع آتي به كار مي گيرند و برخي در اين ميان، برخي از تجربه

هاي مختلف را علمي در موقعيتهاديگر با رد پيوند ضروري بين علت و معلول تنها سنجش همبستگي

داد و از اين منظر هيچ گراياني بود كه آمار را بر رياضي ترجيح ميپيرسن از تجربه. شمارندمي

گيري درجه ها احتمالي اند و امكان وقوع دارند و مسأله اساسي اندازهاي قطعي نيست، همه پديدهپديده

بنابراين علم شناسايي احتماالت گذشته و برآورد . تها اسشان يا همان ميزان همبستگيامكاني بودن

بيني احتماالت آينده برحسب گذشته است و از اين طريق مي توان وقايع در شرف وقوع را پيش

مند دريافت كه تنها با تجربه و بدون اتكاي به قواعدي مستدل گرايي نظامبا اين همه، تجربه].١٦[كرد

هاي هاي استقرايي و احتمالي با گزارهند و با استنباط توأمان گزارهنمي تواند بنايي از علم بر پا ك

جان استوارت ميل نمونه بارز اين . رسدگرايي به بام عمارت خود ميقياسي منطقي است كه تجربه

. ]١٧[بودگرايان دسته از تجربه

گرايينظريات ابطاليون در نقد تجربه

آن ها اذعان . گرايان كردندترين حمالت را به تجربهه سختاز جمله روش شناساني بودند كابطاليون 

مالكى وجود ندارد تا با استناد به آن ادعا هيچ، چونتواند اثبات شوداى نمىكه هيچ نظريهداشتند

عقيده دارند تاريخ علم نشان ايشان. اى براى هميشه اثبات شده است و ديگر رد نخواهد شدكنيم نظريه

ترين اطميناناى وجود ندارد كه پس از مدتى ابطال نشده باشد و حتى قابلظريهدهد كه هيچ نمى

به مثابه بايد تنها نظريات از اين روي، . ها، همچون نظريات نيوتون پس از مدتى رد شده استنظريه
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شوند كه بوسيله آزمون و مشاهده مورد قضاوت قرار اى در نظر گرفته مىهاى زيركانهحدس

.گيرندمى

زيرا معلوم نيست كه در آينده مشاهده يا ،ها را اثبات كنندحدستوانندشاهدات و آزمونها هرگز نمىم

ها را دارند و در اين راه با ولى مشاهدات و آزمونها توانايى رد حدس،رد نكندها راحدسآزمونى

]. ١٨[ها اقدام ورزندآزمونهايى را به دست آورد كه به رد حدستوان مشاهدات واستناد به ادراك مى

و اگر هيچ مشاهده يا آزمونى حدس و اگر حدسى ابطال شد بايد در جستجوى حدسى ديگر بود

از نظر ]. ١٩[پذيريممىآن را به عنوان فرضى قابل قبول تا اين لحظه،فرضيه مطرح شده را رد نكرد

يعنى ].٢٠[ندمقدم اهاكه بر آنبل،آيندها، مشاهدات و آزمونها پديد نمىها از تجربهابطاليون حدس

گيرند و از شناخت فطرى انسان ناشى شده و هر حدس و هايى كلى هستند كه از قياس شكل مىگزاره

ها و هاى استقرايى در شكل گيرى حدسرو گزارهاز اين]. ٢١[به استفاده از آنها استاى ناگزيرنظريه

هاى استقرايى كه از مشاهدات و آزمونها استخراج رهحالى كه گزادر؛نظريات، كمترين دخالتى ندارند

، از نظر ابطاليونبدين روي. روندكار مىها بههاى قياسى و حدسشوند تنها در جهت رد گزارهمى

منظور از . استتراز ساير نظريات مطلوب،اى كه ميزان ابطال پذيرى بيشترى داشته باشدنظريهتنها

اى حاوى اطالعات بيشترى از هستى باشد بنابراين احتمال ابطال آنهابطال پذيرى آن است كه نظري

].٢٢[بيشتر خواهد بود

هاى تجربى با باورهاى خرافى پژوهشآماري هاى يكسان شيوهبرخي 

آيد كه پيش اى بر مىاى در صدد جستجوى حادثه يا واقعهانسان ابتدايى هنگام وقوع هر واقعه يا پديده

اين . نداشته است و پس از ورود آن، واقعه يا پديده مذكور تحقق يافته استوجوداز اين در زمينه 

ها، در صدد با وقوع حوادث و پديدهبه طوري كه. تفكر همان سنجش تغيير متغيرها استشيوه 
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از اين ، و دناى ديگر بيايپديده، فعل يا واقعهاى كه با توالى زمانى از پىد تا فعل، پديده يا واقعهنآيبرمى

شود، مثالً به محض آن كه شخصى بيمار مى. شوندداده مىمرتبط تشخيصطريق آن ها با يكديگر

بروز يا تغيير كرده آيد كه جديداًء، انسان يا موجودى برمىصدد جستجوى شىانسان ابتدايى در

ها، افعال يا دهاند، تنها پديبيمارى ثابت بودهباشد، و چون بسيارى از عوامل پيش يا پس از وقوع

عنوان متغير اند، بهوقايعى كه از نظر زمانى و يا مكانى حول و حوش پديده تغيير كرده يا بروز يافته

اى يا انجام عملى پيش ازاى به محل يا به زبان آوردن كلمهاگر ورود غريبه. شوندمستقل شناخته مى

. شوندد، به عنوان علل بيمارى شناخته مىانبيمارى اتفاق افتاده و يا هم مكان با آن تغيير كرده

نيز كه به تغييرات متغيرها و سنجش هاي هاى تجربى بسيارى از محققان و دانشمندان در پژوهش

. كنندها استفاده مىوقايع و پديدهاى براى شناختاز چنين رابطه آماري ميتني بر آن استناد مي كنند،

عنوان ها و تغيير يك يا چند موجود يا پديده، تحتساير پديدهها، به كنترلايشان براى كشف پديده

ميزان همبستگى تغييرات دو پديده را به دست ،از اين طريقو كنندتوجه مىو وابستهمتغير مستقل

برخوردار باشند، به هايى را كه از همبستگى بااليى در هماهنگى تغييراتآورند و متغيرها و پديدهمى

هايى را كه در انسان ابتدايى نيز همه پديده.زنندى مستقل و وابسته به هم پيوند مىعنوان متغيرها

هاى غيرمؤثر و متغيرهاى كنترل از اند، به عنوان پديدهثابت بودهمحيط پيرامون او تغيير نكرده و

نگام وقوعكه در زمان و مكان تغيير يافته و ههايي راكليه پديدهايشان . سازندخارج مىبررسيحوزه 

از ولى، رخ دادهايى كه. ارزيابى كنندمكن است مرتبط با هماى جديد، ثابت نبوده است، مپديده يا واقعه

فعل يا . تكرار بيشترى در همبستگى تغييراتشان برخوردار باشند، از شانس بيشترى برخوردارند

ان فعل يا پديده، پيش از وقوع بيمارى در فردى به وقوع پيوسته و هماى كه اكنون پيش از وقوعپديده

آيد، از شانس بيشترى به شمارمرتبطبيمارى در فرد ديگرى نيز رويت شده بود، براى آن كه 

از اين رو، وقايعى كه از همايندى و همبستگى بااليى در ميزان تغييرات برخوردار . برخوردار است
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ن ارزيابى ميزان همبستگى به شيوه همامشخصاًو اين شان بيشتر استاحتمال مرتبط بودنباشند، 

و پژوهشگر تجربى، هيچ تمايزى ندارد و عينا هاى انسان ابتدايىروشى كه در شناخت. تجربى است

ممكن است كه به استدالل فوق خرده گرفته شود .يكسان بوده و از يك ميزان اعتبار برخوردار است

عمل مي ترل دقيق متغيرها با روشي متفاوت كه محققان و دانشمندان تجرب با روش آزمايشگاهي و كن

.بد نيست كه به اين مسأله نيز پاسخ دهيم. كنند

هاي آزمايشگاهيروش

ساير متغيرها ثابت يا عامل و متغير در شرايط آزمايشگاهى، در حالى كه محققان به وسيله ورود يك

ورود عامل جديد تغيير ا بااند، به تغييرات ايجاد شده رجوع كرده و آنچه ربه فرضِ محقق ثابت

بدين ترتيب، بسيارى از وقايعى را كه در حيطه .كنندكند، به عنوان متغير وابسته ارزيابى مىمى

بررسي خارجعنوان متغير كنترل از حوزه دارند و بهشوند، ثابت نگاه مىپژوهش شناسايى مى

اند، به ثابت بودهپيرامون او تغيير نكرده وهايى را كه در محيطانسان ابتدايى نيز همه پديده. سازندمى

.سازندخارج مىبررسيهاى غيرمؤثر و متغيرهاى كنترل از حوزه عنوان پديده

مراسم برخي . كند، همچون دانشمند و پژوهشگر در آزمايشگاه رفتار مىنيزگاه انسان ابتدايى

هاى مكرر و پس از آن ز آزمايشجوامع بدوى پس اجادوگر در. گيردجادويى بدين طريق صورت مى

پس از آن، وقايع كه انواع اعمال، اشياء و موجودات گوناگون را به عنوان متغير مستقل استفاده كرد و

هاى ارائه شده به وقوع و رخ دادهايى تحقق يافت، پديده يا موجوداتى كه پس از اين افعال و پديده

از اين پس، . انگاردغير مستقل و وابسته به هم مرتبط مىعنوان علّت و معلول، يا ، متپيوندند، بهمى

شوند، و در اكثر اند، تكرار مىپيش از حادثه يا پديده رخ دادهافعال و موجوداتى كه توسط جادوگر،

و حركات جادوگرى كه اعمال. آورندموارد با فاصله زمانى متفاوت، معلولهاى خود را به وجود مى
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اعمالى كه جادوگر . شود، دير يا زود بارندگى را به دنبال خواهد داشتمىبراى بارش باران ارائه 

كند، در صورتى كه بيمارى مهلك نباشد، در اكثر بيماران در مراسم جادويى ارائه مىبراى شفاى

موضوع بر طبق رابطه علّى به هم پيوند شود، و براى آن كه دوموارد منجر به شفاى بيمار مى

موارد با هم تحقق هميشگى آنها ضرورى نيست، بلكه ضرورى است تا در برخى ازبخورند، همايندى 

شوند و از اين پس، از از اين رو، اعمال جادوگر به عنوان عللِ بهبود هر نوع بيمارى ارزيابى مى. يابند

ن را با شود، و اگر مشاهدات و تجارب آتى، مؤيد آن نبود، آامرى ثابت، مدام استفاده مىآنها به عنوان

دانند و به حساب عدم اجراى مناسب مراسم گذاشته و مىعدم اعمال صحيحِ قوانين و روابط مربوط

.رودآتى به كار مىشود، بلكه هم چنان براى تاييد مشاهدات پيشين ودچار شبهه نمىهمبستگيرابطه 

اى اى با نظريهى اگر تجربهدهند؛ يعنهمان كارى است كه پژوهشگران و دانشمندان انجام مىاين دقيقاً

آيند و نظريه كلى نداشت، در صدد توضيح تجربه به وسيله عدم اعمال مناسب امور برمىكلى مطابقت

مثال، . براى توضيح مشاهدات پيشين و آتى به كار رودگذارند تا هم چنانرا به قوت خود باقى مى

مهندسى اشتباه هاى علم رياضى و فنىشود كه نظريهخراب شدن پلى به حساب اين گذاشته نمى

شود كه اند؛ چرا كه همه پلها بر طبق اين قوانين ساخته شده و پابرجا هستند بلكه تصور مىبوده

اند و از اين رو، موجب رياضى، نيرو يا نيروهايى بودند كه محاسبه نشدههاىنظريهبرطبق همين

امروز خوب مي دانيم . برطرف ساختتوان آن خرابى رااند، و باز با استفاده از آنها مىخرابى پل شده

كه آن ها داليلي كافي براي محق بودن يك نظريه نيستند؛ چنان كه بسياري از دستگاه هاي مكانيكي با 

قوانين فيزيك نيوتوني محاسبه و ساخته شد، اما نظريه نسبيت قوانين نيوتوني را رد كرد و نشان داد 

. ه انحراف قوانين نيوتوني را نشان مي دهد، در محاسبات نيامده بودكه محاسبات بسيار جزيي ك

شود، شيوه يكسان پيوند دادن بين متغيرها را متفاوت و كامالً متمايز تصور كنيم وبه آنچه موجب مى

كه فاوتهاى فرهنگى استتاى علمى و به ديگرى، نام باورى خرافى دهيم، از يك طرف، يكى، نامِ نظريه
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اند و مفاهيمها متفاوتسازىمع وجود دارد، و از طرف ديگر، مفاهيم به كار رفته در اين رابطهبين جوا

به كار رفته به وسيله عوام، تمايزى با مفاهيم مورد استفاده دانشمندان و پژوهشگران دارند، و تنها 

ى كه در تشخيص هاى يكسانبرق مفاهيم به كار رفته به وسيله پژوهشگران كافى است تا شيوهزرق و

به " علم"و ديگرى " خرافه"رود، متفاوت ارزيابى شود و يكى برچسب ها به كار مىپديدهارتباط بين

يان در روش شناسي را تأييد مي كنندااين تفاوت هاي فرهنگي تا حدي نظريه نسبي گر.خود بگيرد

باورهاى خرافى و دستاوردهاى كنونى علم 

يعنى باورهاى خرافى و اعتقاد به تابو با پژوهشهاى تجربى، شايد اينمقايسه دو شيوه شناسايى، 

شوند، ولىتفكّر را ايجاد كند كه باورهاى خرافى و اعتقادات مربوط به تابوها، پس از مدتى رد مى

در پاسخ به اين شبهه بايد اذعان . شوندهاى تجربى به ميزان قابل توجهى در آينده تاييد مىنظريه

مي بحث اشدربارهبه عنوان ريشه باورها در جوامع ابتدايى و امروزى شناسي روشآنچه،داشت

از سويي ديگر،. ها، نه نتايج آنها و افعال به يكديگر استپيوند پديدهتشخيص وو روش ، شيوه كند

در اينمشاهدات و ارتباطاتى كه بين متغيرها. تجربى تغييرپذير نيستهاييافتهبه اندازه يافته ايهيچ 

رود، به سرعت دستخوش تغيير است، و به كرات نظرياتى كه ارتباط بينشيوه پژوهش به كار مى

ارتباط با يكديگر معرفىدهد، به وسيله پژوهش آمارى ديگر، بىمتغيرها را در پژوهش نشان مى

ه شده است جويند، پذيرفتهاى آمارى سود مىشوند، و اين اصل در روشهاى تجربى، كه از شيوهمى

كنند، قوانين و نظريات ثابتى نيستند كه، همچون قوانيننظرياتى كه ارتباط بين متغيرها را بيان مىكه

نيوتونى، در همه جا و همه زمانها صادق باشند، بلكه تنها همبستگى بين متغيرها را در مقطعى خاص 

تواند رى با تكيه بر آمار مىكنند، در حالى كه نظريه ديگزمان و تحت شرايط معينى بيان مىاز

اين ويژگى . ارتباط با آن معرفى كندبين دو متغير فوق را عكس نظريه آمارى ديگر يا بىهمبستگى
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. هاى آمارى در پژوهشهاى تجربى استروشپذيرفته شده

برند، و برخى از دستاوردهاىثباتى مطلق رنج نمىاز طرفى، بسيارى از باورهاى خرافى نيز از بى

شويم تا نشان هايى از اين باورهاى خرافى را يادآور مىدر اينجا نمونه. هاستعلمى امروز مؤيد آن

باشيم كه باورهاى خرافى نيز همچون روشهاى آمارى در پژوهشهاى تجربى، گاه در مقطعى از داده

. باشدممكن است، به دستاوردهايى منتهى شود كه با برخى از نظريات علمى مطابقت داشتهزمان

در صورتى كه مدفوع چهارپايان : فتگكه مىبود خرافى در ميان برخى از اهالى انگليس متداول باورى

نظريات كنونى علمى در مورد عوامل ]. ٢٣[شوداطراف خانه پخش شود، باعث رشد گياهان مىدر

ثر بر رشد دهد كه مدفوع حيوانات و كودهاى حيوانى از عوامل مؤرشد گياهان نشان مىمؤثر بر

البته ممكن است نظريات علمى آتى، ابطال . اين نظريات مؤيد باور خرافى فوق استگياهان هستند كه

ولى آن چه ما درصدد تبيين آن هستيم، همخوانى . كودهاى حيوانى را نشان دهندنظريه مربوط به

اى كه مخوانىه. روشهاى آمارى با نظريات علمى در مقطعى از زمان استنتايج بدست آمده از

روشهاى بكار رفته، چه در باورهاى خرافى و چه در روش هاى تجربى تواند دليلى بر صحتنمى

اين خرافه . اعتقاد خرافى در مورد پياز، قرنهاست كه وجود دارداى ديگر از اين نوعنمونه. باشد

اين اعتقاد نيز با ]. ٢٤[زدسابيمارى را از خانه دور مىگويد كه، اگر پيازى را در اتاق بياويزند،مى

از اين رو، براى جذب . داندگيرنده ميكربها مىدستاوردهاى كنونى علم مطابقت دارد، كه پياز را

مردمان ابتدايى مناطق جنگى هستند و ذكر آنها بيرهورها كه از. شودميكربها در يخچالها قرار داده مى

تابو را در خرافات خود دارند كه درميان هاى از باورهاى مربوط بدر فصول گذشته رفت، سلسله

فلزى را در خارج از كلبه و يا كپر خورد كه، اگر افراد، ظرف يا ادواتها، اين اعتقاد به چشم مىآن

]. ٢٥[شودعمل تابو شمرده مىشود و از اين رو، ايناى از آسمان بر آن كپر وارد مىبگذارند، صاعقه

فلزات جملگى رسانا . دارددستاوردهاى كنونى علم فيزيك مطابقتتريناين اعتقاد خرافى با دقيق
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اكنون نيز فلزاتى را بر روى كنند، وهستند، از اين رو نيروى الكتريسيته، از جمله صاعقه را هدايت مى

.كنند تا صاعقه را گرفته و به زمين منتقل سازدها نصب مىآسمان خراش

هاى كنونى علم كپر بر اثر نصب ظروف فلزى، كامالً با يافتهبنابراين، اعتقاد به برخورد صاعقه با

اعتقاد خرافى ديگرى . باورى كه از مغز بدويان ساكن در جنگل برخاسته است. كندمىمطابقت

اين باور خرافى، اكنون از نظر علم پزشكى تاييد شده است؛ . قبل از شنا جايز نيستشستن پا: گويدمى

دهد، اگر پيش از شنا يا شستشوى بدن، هر قسمت از بدن زشكى نشان مىستاوردهاى پدزيرا آخرين

تواند موجب تغيير فشار خون شده و عوارضى، همچون سردرد و گرفتگى خيس شود، مىپيش از سر

.وجود آوردعضالت را به

يكى از باورهاى ايرانيان كهن چنين بوده است كه بارورى زنان به حركات و موقعيت ماه در آسمان

هاى تجربى پژوهشترين دستاوردهاى علمىاين باور خرافى با برخى از دقيق. ]٢٦[مربوط است

دهد كه اكثر نشان مىآمارهايى كه از نمونهايى به بزرگى نيم ميليون تولد گرفته شده. كندمطابقت مى

امل شدن ماه از كگذارد و درست بعدپيوندند كه ماه رو به سوى حالل مىتولدها زمانى به وقوع مى

چنان كه از اين باروهاى خرافى پيداست، بسيارى از .]٢٧[رسنداست كه تولدها به نقطه اوج خود مى

ها به دست آمده گذشته با سنجش همبستگىِ تغييرات پديدهدستاوردهاى كنونى علم با اعتقاداتى كه در

كنند، ه از روشى مشابه استفاده مىبسيارى ديگر از همين باورها كدر حالى كه،. كنداست، مطابقت مى

اى است كه هم در گيرند، و اين خصيصهكنونى علم شكل مىاشتباه است و متضاد با دستاوردهاى

آمارى سود همبستگي اى كه از روش هاى هاى تجربىپژوهشباورهاى خرافى و هم دستاردهاى

. خوردبرند، به چشم مىمى
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"علّيهاى روش"تا "با هم تغييري"از 

استنباط معناداراى هم سنجيده شده و همبستگى آنها به عنوان رابطهبااى كه در آن دو متغيرشيوه

آمارى در روشهاىاشكالى كه دقيقاً. با هم تغييري يا رابطه اي علّي باشد"، ممكن است شودمى

تعداد غيرها، چوندر شيوه سنجش همبستگى بين تغييرات مت. برندپژوهشهاى تجربى از آن رنج مى

چه بساشوند كهها و افعالى يافت مىها و موجودات محيط بسيار زياد است، همواره پديدهافعال، پديده

متغيرهاي اتفاقى از همبستگى بااليى در ميزان تغييرات نسبت به يكديگر برخوردار باشند و در نتيجه، 

. و معلولِ هم ارزيابى شوندعلّتمستقل و وابسته يا 

مختلف اى طوالنى از زمان، به طورى كه مشاهدات افرادتى همايندى مكرر دو پديده در طول دورهح

شود كه اين نمىدر زمانها و مكانهاى مختلف همبستگى بين تغييرات دو پديده را تأييد كند، دليلى بر آن

يند و تغييرات آپىهمبستگى اتفاقى نباشد؛ همچون همايندى مكرر خورشيد و ماه يا شب و روز كه

نه ولى، . استها نسبت به هم در زمانها و مكانهاى مختلف و توسط افراد گوناگون قابل مشاهدهآن

سبب بهخورشيد و ماهكرد، توان ادعاآيند و نه مى، علّت و معلول هم به حساب مىشب و روز

بنابراين، شيوه . دهم هستنمتغير وابسته و مستقلهمبستگى صد در صد تغييراتشان نسبت به هم، 

چه اين شيوه . بردآورد كه از عدم اعتبار رنج نتايجى به بار مىمي تواندهمبستگى دو متغير، سنجش

.هاى علمىباورهاى عاميانه بكار رود و چه در پژوهشدر
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١٧

يانو تأويلگراهايروش شناسي هرمنوتيكپيشينه و 

مقدمه

سابقهء باورهاي منتسب به هرمنوتيك را بايد در هرمتيسم جستجو كرد كه به سال ها پيش از ميالد 

ر متون هرمتيكا سال ها نه تنها به عنوان آثاري عرفاني، بلكه عالوه ب. در مصر باستان بر مي گردد

آن، در قالب حرف و همين طور جنبش هايي اجتماعي، فرهنگي، علمي و به خصوص ديني تأثيرگذار 

. نشان دادند

با روشتحقيقاتيبهموفقهستند كهپردازانينظريهاندكشناسيروشء در حوزهبا اين همه، 

ين اثر درصدديم تا بدون تمركز بر در ا. باشندكردهارايهنظرياتيآنو بر اساسشدههرمنوتيك

نظريه اي خاص در علم هرمنوتيك، گذر و نقدي بر مباني اصلي و كم و بيش مشترك در روش 

.شناسي و روش تحقيق هرمنوتيكي داشته باشيم

هرمنوتيكتعريف

هرمنوتيك [Columbia Encyclopedia]كلمبيادر دايره المعارف

[Hermeneutics]ِدر برگردان واژه به زبان فارسي، . ]١[تفسير بيان شده استنظريه و عمل

كهاستشدهترجمه[Interpretation]و تأويل، برداشتتفسيرمعنايبههرمنوتيك

در اصلهرمنوتيكءواژه]. ٢[هر چيز نظر داردِدر پسنهفتهنيامعبهواستتريدقيقترجمه،تأويل

ای است كه در تاريخ شخصيتي اسطورههرمس . استشدهمشتق[Hermes]هرمساز لغت

. اساطيري ملل مختلف با نام يا روح مشابه اي آمده است
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١٨

هرمنوتيكريشه هرمس و 

او کسي است که پيامهای . هرمس در اساطير يوناني، خدايي به شمار مي رود که فرزند زئوس است

هرمس در حقيقت آنچه را که ورای شناخت و انديشه بشر . رساندخداوند را گرفته و به انسان ها مي 

اما ].٣[است به حوزه تفکر او منتقل مي سازد و باعث کشف رموز و معنای نهفته در هر چيز مي شود

هرمس . ]٤[چنان كه سقراط گفت، معناي آن سر راست نبود و به برداشت هاي گوناگون راه مي داد

از هرمس برداشتيچنين . ن را با انتقال معنا و تاويل تحقق مي بخشدجلوه جاودانه دانش است که آ

ديدار بهمنگفتهرمس«:به خوبي منعکس است-سهروردی -در يکی از جمالت شيخ االشراق 

من؟ گفتتو كيستياز او پرسيدم. آموختمناشياء را بهعلمو آنشدمنائلروحانيموجودي

م خلق و لعاطهء هرمس را واسة،الخالدةمسكويه رازي در كتاب الحكم]. ٥[»هر چيزمِباطنِحياتهمان

شهرستاني عقيده دارد، و، ]٦[هم از بعد وجود شناسي و هم از بعد معرفت شناسي ذكر مي كند،حق

. ]٧[نديابد، مگر به واسطه مقرباني كه در جوهر، فعل و حالت مقدس انمي خلق به آن عالم حق دست 

نيز بدل شد که ريشه های و با كمي اغماض فلسفي عرفاني ،هرمتيسم در تاريخ به يک نحله دينی

. تاريخي داشتند-ای اسطوره ای اساتيد آن پيشينه. شرقي نيز داشت

هرمس مصري بود که او را با شخصيتي انساني، طبيب، فيلسوف شان پس از هرمس يوناني، دومين

ها ايشان را با نام فرشتگاني نيز كه در بعضي از فرهنگ(تي اساطيري از هياكل و کيمياگر و با هوي

و خداياني كه دانش را از عوالم اثيري به دنياي زميني منتقل ساخت و همچنان جاودانه ) مي خوانند

ت است، از خدايان اسطوره منظور همان تُ–او را طاط . حفظ و پاسداري مي نمايد، معرفي مي کردند

مشهور [Trismegistus]ه تريس مجيستوسيا پدر طاط دانسته اند كه ب-صر باستان اي م

برخي آن را با هرمس يوناني يكي .حتي آفرينش اهرام مصري را نيز به او نسبت مي دهند. شد

كهن ترين متون معتبر هرمتيكا را نيز بايد در مصر باستان جست كه برخي از آن ها .]٨[پنداشته اند
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١٩

يمان باقي مانده اند و رگه هاي عرفاني، مذهبي، ساحري و كيمياگري در آن قابل تشخيص هنوز برا

. است

ديگری هرمسي بابلي است که اعتقاد بر اين بوده که بعد از طوفان نوح در بابل به فلسفه و پزشکي مي 

ن عطاردسان علم نجوم در بابل و همااو را از هفت نفر مقد. پرداخته و احياگر علوم بوده است

شخص ديگر ].٩[معروف است كه علوم پس از طوفان را او زنده ساخته است. كلدانيان شمرده اند

هرمس مصري ديگري است كه برخالف هرمس مصري پيشين، پس از طوفان مي زيست و تمامي 

و المثلث العظمه علوم مربوط به دو هرمس پيش از خود را گرد آورد و هموست كه از منظر مسلمانان، 

را كامل مي سازد و به سبب شباهت هاي دو هرمس مصري، برخي از مورخان، آن ها المثلث بالحكمه

كه پس از طوفان بودههرمس الهرامسه است كه عقيده بر آن خالصه، پنجمين . ]١٠[را يكي پنداشته اند

كه (مانان او را از پيروان کيومرث دانسته و برخي وی را با ادريس نبي مسل. نوح مي زيسته است

و اخنوخ يهوديان و يكي از پيامبران صابئين يکي مي دانند ) ارميس يا هرميس يا طرميس نيز ثبت شده

روح نهفته اما آنچه مهم است ]. ١١[و بعضي او را نخستين کسي مي دانند که علم آسماني را کسب کرد

روحرا در قالبواژگانكهدر اساطير و روايت هاست كه جملگي شان تأويل را طريقي مي دانند 

.گرداندها برميانسانبهمعاني

و تأويلگراكيهرمنوتيباورهاي يشينهپ

در دوره . باور و حتي مكتب ديني و آئيني از مصر طلوع كردو فكريءنحلهيكعنوانبههرمنوتيك

اساطيري از آن خبر مي اي حتي پيش از تاريخ مصر باستان؛ عصري كه تنها افسانه ها و روايات 

خوشبختانه متون هرمتيكا كه بسياري از آن ها امروزه در اختيارمان است، اطالعات با ارزشي . دهند

متون هرمتيكا سال ها به گونه اي سري دست به دست . اما همواره چنين نبوده است. به ما مي دهد
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٢٠

غيرمستقيم تأثير گذارده اند تا بدينجا چرخيده اند و بر بسياري از متفكرين و آثارشان نيز مستقيم و 

به يمن ترجمه هاي قوي، متون هروگليف براي پژوهشگران اين عرصه بيش از پيش آشكار . رسيده اند

شده اند، اما با اين همه باز بخشي از رازوارگي شان را حفظ كرده اند، كه اين خود به نفس تأويل نظر 

. دارد

به هرمتيكا محدود نمي شود و در گذشته بسياري از متون درست است كه تكثر معاني و تفاسير

مقدس و ديني از دايره شمول آن بر كنار نبوده اند و امروزه نيز هر نوشتار يا متني را تأويل پذير به 

ميزان مخاطبان و حتي خوانندگان شان مي دانند، اما اين امر در مورد آثار هرمتيكا از دو جهت 

كه متون مرجع آن به خط هيروگليف نوشته شده اند و تبديل آن ها به نخست آن. برجسته تر است

زبان امروزين دشوارتر است كه خود باز به دو سبب است؛ نخست به علت لفظ، كه مشكل بتوان براي 

هرمس در متون هرمتيكا . عاليم هيروگليفي، معادلي مناسب و نزديك به واژگان گفتار و زبان ما يافت

اين تعاليم كه به زبان مادري ما تشريح گشته، روشن و آشكار است، بر هر «: ي كندبدان اشاره اي م

دوم به علت معنا، چون قوالب زبان و . ]١٢[»...انعكاسي است از آنچه دال بر آن است. كالم مصري

» فابر د اليوت«. نحوه تفكر در متون هيروگليفي با بنياد هاي زبان ها و انديشه هاي امروزي يكي نيست

متذكر مي شود كه لغات كاهنان مصري حاوي سه معني » بازگردان به زبان اوليه عبري«مولف كتاب 

معني مجازي كه -٢. روشن و ساده كه معني متداول و واقعي را مي رساند- ١: مختلف بوده است

اساسي ترين . ]١٣[مفهوم رمزي كه نياز به كشف رمز داشت- ٣. تصويري و نمادين معرفي مي شد

" خطي"فاوت بين نوشته هاي امروزين و هيروگليف مصري آن است كه تفكر در خطوط هيروگليف ت

دومين برجستگي به خاطر آن است . نيست، در حالي كه خطوط الفبايي مشخصاً خطي پيش مي روند

كه ماهيت هرمتيكا عرفاني و هويت آن رازواره است و اين خود بر كميت و كيفيت جايگاه تأويل و تثكر 
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Corpus]هرمس در كتاب شانزدهم كورپوس هرمتيكوم . تأويل در آن مي افزايد

Hermeticum]آن را پيش بيني مي كند :

تعاليم من به نظر، بسيار مبهم خواهد آمد«

به روزگاراني كه در پيش است

آنگاه كه ترجمه گردد از زبان مادري ما، مصري

به زبان يونانيان

]١٤[.»تحريف خواهد كردترجمه، بسي از آن معاني را

گفتارها و نوشتارهاي رازواره كه نياز به تفسير و تأويل داشتند، در جاي ديگري نيز ماهيت شان را 

؛ چه با ]١٥[و عرفاني، از جمله آن ها بودند[Gnostic] پيروان و مكتوبات گنوستيك . بروز دادند

ريق طريقت هاي مشابهي كه گنوسيان تأثيري كه متون هرمسي مستقيم بر گنوسيان داشتند، چه از ط

Gospel of]انجيل توماس . تجربه كردند Thomas] كه در سال هاي اخير از ناحيه نَج

است [Coptic]بدست آمده از جمله آثار گنوستيك به زبان قبطي [Nag Hamadi]حمادي 

توماس آن -اد يهودااين ها گفته هاي رمز اند كه عيسي زنده گفت و همز«: كه اين گونه آغاز مي شود

سپس در همان گفتار نخستين خاطر نشان مي سازد كه هر كس تفسير آن . »ها را يادداشت كرد

چنان كه مشخص است، تأويل واژگان اين انجيل .]١٦[گفتارها را دريابد، مرگ را تجربه نخواهد كرد

آمده است ك ديگر كتاب گنوستيPistis Sophia در. مهمتر از مفهوم تحت الفظي شان است

در همان كتاب . كه عيسي پس از زنده شدن به شاگردان نيروي تفسير و تأويل گفتارها را بخشيد

آنان كه ظواهر كالم عيسي را مي فهمند و آناني كه چون . مي كند كه مردم دو دسته اندتشريح 

ني اي كه اگر شاگردان شان توان فهم كنه كالم عيسي به ايشان ارزاني شده است؛ و همان هاست معا

، تعابيري متكثر از هويت زندگي و مرگ »انجيل به روايت تأويل ها«در . ]١٧[كسي دريابد، نخواهد مرد
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٢٢

در . بدل شود، ذكر مي گردد كه هر يك در جاي خود درست اند) منجي(عيسايي كه مي رود به مسيح 

.]١٨[ستآنجا روايت خود در تأويل مستحيل است و نه جداي از آن و نه يگانه ا

گاه ارتباط و تأثيرپذيري فرقه هاي مختلف از هرمتيسم چنان در طول زمان ناپيدا مي شد كه پيروان و 

حتي پيشوايان شان نيز نمي دانستند كه مبداء و ريشه بسياري از باورها و تفكرات شان به كجا بر مي 

همراه معتزله و برخي از غالت صوفيان به . گردد؛ اتفاقي كه براي بسياري از فرقه هاي صوفيان افتاد

.  ]١٩[شيعه براي دين، ظاهر و باطن قايل شدند و از پي باطنِ آن رو به تأويل آوردند

مانويان از ديگر كساني بودند كه با تفسير و تأويل اساطيري گنوستيك پيرامون آفرنينش مخلوقات و 

افالك ،هاي تاريكي و نوراني، اركون ها، هبوط و نجات انسان، مبارزات دنيا)انسان قديم و اول(انسان 

چرا كه . ]٢٠[و غيره نياز به نفوذ در كنه متون را با گذر از ظواهر لفظ و نص عبارات احساس كردند

در غير اين صورت، آن ها قصه هايي فاقد مقصودي معين، روايتي بي مفهوم با درازگويي هايي بي 

موارد نه تنها مخاطبان شان را فراري مي دادند كه گاه ، كه در بسياري از ]٢١[نتيجه به نظر مي رسند

!از ايمان باورمندان شان نيز مي كاستند

متون هرمتيكا و هرمسي، شخصيت هاي مختلفي را به خود جذب كرد و برخي از آنان را به شكل 

د كه سهروردي يكي از بزرگان حكمت اشراق بو. مبلغان و استاداني بيرون آورد كه بر آن ها افزودند

يكي نحله يونانيِ فيثاغورسي و . به صراحت نسبت خود را به معرفت هرمسي از دو مسير بيان مي كند

افالطوني و ديگري تبار ايراني خسروانيان كه از كيومرث و فريدون به بايزيد بسطامي، حلّاج و 

. ]٢٢[بودحكمت اشراق سهروردي بارقه اي ديگر از همان نور هرمس. خرقاني به سهروردي مي رسد

نيز از طريق سهروردي، بخشي از آن ميراث ) صدرالدين شيرازي(مي رسد، مالصدرا چنان كه به نظر 

را به ارث برد و درصدد برآمد، تا بين بسياري از آراء فالسفه، عرفا و صوفيان پيش از خود، در قالب 

. ]٢٣[نظريه اي جامع آشتي ايجاد كند
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الكتانتيوس كه در زمره نخستين پيشوايان كليسا بود و در . دديگري شخصيتي از دنياي مسيحي بو

شهرت يافت، پيشگويي هاي متون هرمسي را پيرامون منجي و پسر » سيسرو مسيحيت«رنسانس به 

همين طور آگوستينوس قديس . خدا، مبنايي بر درستي و ارزش آن نوشته ها قرار داده بود

[Augustinus] در قرن پانزدهم ! آن، به بقيه اعتماد مي ورزيدنيز به غير بخش هاي كفرآميز

، فرمانرواي توسكاني مصمم شد تا پيش از [Cosimo de Medici]كوزيمو دمديچي

پس . مرگش، معاني دست نوشته هايي هرمسي را كه به زبان يوناني بدست او رسيده بود، بيابد

ان آثار افالطوني در آن را كه يكي از بهترين مترجم[Marsilio Ficino] مارسيليو فيچينو 

پس از ترجمه هاي او بود كه اروپاييان و مسيحيان  . دوره بود، واداشت تا به ترجمه شان همت گمارد

در انگلستان مشاور اليزابت اول .]٢٤[به شكل وسيعي با مضامين هرمتيكا و هرمسي آشنايي يافتند

نا و پژوهشگري درباره او مترجمي توا. هرمسي بود[John Dee] شخصي به نام جان دي 

تقريباً همه علوم به شمار مي رفت كه از دانش هرمسي براي ستاره خواني و پيش بيني نيز استفاده 

.مي كرد

به نظر مي رسد كه بسياري از اعضاي برجسته انجمن هاي سري در اروپا با بسياري از علوم و همين 

، اگريپادو نه ته [Corneille]ون كرنيطور خرافات منبعث از هرمتيكا آشنا بودند؛  اشخاصي چ

Martines de]، مارتينو دو پاسكوالي [Agrippa de Nettesheim] شم

Pasqually] اخيراً اليستر و[Aleister]و كراولي[Crowley] . ميشل نُستراداموس

[Nostradamus] كه عنوان بزرگترين پيشگوي قرون جديد را يدك مي كشد، از ديگر

كتاب . ا با علوم غريبه و پيشگويي آينده است كه با متون و دانش هرمتيكا مأنوس بودكانديداهاي آشن

سده هاي او كه به شعر نوشته شده است، به گونه اي است كه انگار او از روي متوني تصويري و 

هايي با زبان امروزين كرده كه همچنان رازوارگي اش را تا حدي حفظ كرده اند هيروگليف، استنتاج
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د؛ قضيه نرخي از آن ها تنها پس از وقوع پيشگويي هاست كه حجاب از راز خود بر مي گيركه ب

متني دستنويس به قلم نستراداموس منتشر ١٩٦٧هنگامي صورتي جدي تر به خود گرفت كه در سال 

 در از آناني كه نام برده شدند،اما هيچ يك ! ]٢٥[»تفسير خط مصري هاي قديم هاراپولو«شد با عنوان

او با . نمي رسيدند[Giordano Bruno]تندي تمايالت هرمسي به پاي جوردانو برونو

اطالعاتي گسترده از اديان مختلف، به آيين هرمسي به مثابه ديني مي نگريست كه عامل وحدتبخش 

برونو را به . شان است و از بقيه اصيل تر است؛ چرا كه از قدمتي بيش از سايرين برخوردار است

در آن دوران عالوه بر مترجمان . دش، پس از زنداني و شكنجه كردن، زنده زنده سوزاندندخاطر عقاي

. ]٢٦[و فيلسوفان، بسياري از فيزيكدانان، منجمان، هنرمندان و اديبان متون هرمسي را مي خواندند

هرمنوتيك جديد كه خاستگاه علم، هنر و ادبيات هرمنوتيكي است، پيش و بيش از همه با آراي 

A]لفواگوستشروع مي شود و سپس با كمك [Friedrich Ast]يدريش آست فر

.Wolf] و شاليرماخر[Schleiermacher] ديلتايويلهلمادامه مي يابد تا به

[Wilhelm Dilthey]بسياري از مباحث هرمنوتيكي هاي معاصر را مي توان به . مي رسد

به خصوص آست كه نظريات هرمنوتيكي .ر آنان يافتشكلي ابتدايي و بعضاً با روحي يكسان در آثا

اش به حوزه علم و زبان محدود نمي شود و ادبيات و هنر را در بر مي گيرد و متأسفانه در اكثر كتبي 

كه در زمينه هرمنوتيك نوشته مي شود، او و ولف را ناديده مي گيرند و شالير ماخر و ديلتاي را را 

عرفي مي كنند، در حالي كه بسياري از آراي شالير ماخر و ديلتاي به بنيان گذاران هرمنوتيك جديد م

.وضوح و عمدتاً به شكلي مستقيم از آنان اقتباس شده است
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هرمنوتيك به مثابهء حرفه

چنان كه گذشت، كيمياگري، يكي از كارهاي ابداعي هرمس بوده است، پس طبيعي است كه كيمياگري و 

از منابع مرجع . شدت تحت تأثير آن و متون سري هرمسي بوده باشندكيمياگران در قرون بعدي به 

اصالً. گرفته تا متون دست چندمي كه ريشه هاي ابتدايي نوعي شيمي عمدتاً عملي را پايه ريزي كرد

كيمياگران براي پي . ]٢٧[است» اخذ شده از مصر«به معناي [Alchemy]كلمهء كيميا يا الكمي 

و مواد گران بها از مس و فلزات كم بها، درصدد بودند تا به مادهء اوليه اي بردن به روش توليد طال

كيمياگري در سطحي كه در . ]٢٨[كه عقيده داشتند، همهء مواد از آن به وجود آمده انددست يابند 

دوره اسالمي به شيمي پرداخته مي شد، بسيار مفيد بود و در تكامل اش به سوي علمي كه شيمي با 

بعدها آن به جادوگري و علوم غريبه نيز كشيده . ]٢٩[اي نوين آن داشت، تأثيرگذار نشان دادويژگي ه

انجام اموري -٢سري و رازواره بودن -١: چرا كه دو وجه اساسي از ساحري را با خود داشت. شد

البته بسياري از آن ها از سرنوشت چندان مطلوبي برخوردار نشدند و به خصوص در. خارق العاده

در آثار هنري اي نيز كه آن ها به تصوير كشيده شده . قرون وسطي تحت آزار و مجازات قرار گرفتند

اند، هم مي توان تابلوهايي را يافت كه بر بي بند و باري هاي مجالسِ ساحران انگشت مي گذارند و هم 

.]٣٠[آثاري كه شكنجه و كشتارِ جادوگران را به تصوير مي كشند

را كه از سنگ هاي عجيب حكاكي شده تشكيل شده بودند و [Abraxax]مايي آبراگزاس هاي مع

، بايد از ديگر آثار گنوستيك با جنبه هاي ]٣١[در مصر، روم و اطراف مديترانه به وفور يافت شده اند

محتواي استباط شده از آن ها، بسيار وراي چيزي است كه تصاوير صرف . هرمنوتيكي دانست

وير ساده و نمادين آن ها از معاني اي سري برخوردار بودند كه احتماالً براي تصا. انعكاس مي دهند

پيشگويي، جادوگري و تفاسير عرفاني به كار مي رفتند و به همين سبب برخي از آن ها را بر گردن 

باور گنوستيك ها با ذكر به از جمله واژگاني بود كه [Abracadabra] آبراكادبرا.مي آويختند
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به بياني ديگر، . ]٣٢[شان از گردن، مي شد تب و ديگر امراض را از بيماران دور ساختو آويختن 

برخي از اذكار تأثيري وراي معناي تحت لفظي شان داشتند و كاربردشان مي توانست موجب تأثيري 

آن ها مشخصاً پا به عرصهء طب سنتي و تا حدي خرافي . گذاري هاي سري و وراي درك ما شود

.ندگذاشته بود

ديني و فرهنگي دوره هلنيسم، جنبش هاي علمي

يكي از مهمترين آن ها، جنبش فرهنگي و علمي اي بود كه در دورهء به اصطالح يوناني شدن در مصر 

در اسكندريه حاكمان يوناني، كتابخانه اي كم نظير، رصدخانه، باغ هاي . با كانون اسكندريه رخ داد

كردند و شرايطي فراهم آوردند كه متفكرين و هنرمندان از اقصاء نباتات و حيوانات و غيره تأسيس 

از فرقه . آنجا مهد علوم و عالمان از اقصاء نقاط دنيا شده بود. ]٣٣[نقاط دنيا به آنجا جلب مي شدند

هاي سري گنوستيك و مسيحي ارتدوكسي گرفته تا ترجمه و تدريس آثار يوناني در حوزه هاي 

آثار هرمتيكا تأثير بسزايي در اين محفل گفتگوي عرفاني و آنچه كه در . غيرهفلسفه، هندسه، رياضي و 

فشار جرياني هاي ديني مسيحي بر گنوستيكي ها، بر . ]٣٤[آن زمان فلسفه خوانده مي شد، داشته است

رازوارگي شان مي افزود و آنان را بيش از پيش به سوي قطب آن، يعني هرمنوتيك مقدس سوق مي 

انديشه و . بررسي دقيق آن دوران در خواهيم يافت كه در اين مورد نبايد راه به مبالغه بريماما با. داد

اگر اسكندريه مهد رياضي و هندسه بود، به سبب اعمال . حتي روح حاكم بر اسكندريه يوناني بود

. روش هاي منطقي، مستدل و شكاكانهء يوناني بود، نه از بر كردن اشعار سري و شهودي هرمتيسم

چنان كه در همان زمان معروف بود، تنها يك تفكر يوناني مي توانست از عقايد اقوام وحشي، معنايي 

حتي گنوس كه به معناي معرفت است، شامل معرفت عقاليي و استداللي نبود، بلكه . ]٣٥[بيرون كشد

نوعي شهود بود كه برحسب فيض به بندگان عرضه مي شد، نه حاصل ذهني جستجوگر و كوششي
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چه از طريق جنبش هايي كه بعدها . ولي تأثير كليدي هرمتيسم بر جريان هاي ديني برجسته بود. تعقلي

البته . ]٣٦[پديد آمدند و چه با پرورش افرادي كه در تاريخ اديان، به خصوص مسيحيت تأثيرگذار شدند

ن تر بر شيوع اين اثرگذاري در مورد خواص بود و درباره عوام بايد گفت هرمتيسم تأثيري افزو

با اين وجود در اين مورد، چندان نمي . باورهاي خرافي و كسب راه هايي شد كه از تمدن به دور بودند

توان هرمتيسم را مؤاخذه كرد، چون در تاريخ از اين دست تبديالت متعدد ثبت شده كه از تنزل علمي 

. ترين مباحث به خرافي ترين باورهاي عاميانه حكايت دارد

در سده هاي نخستين نشر . رمتيسم بر جريان هاي اجتماعي و ديني بارزتر و عميق تر بودتأثير ه

مسيحيت، انواع فرقه هاي گنوستيك كه تحت تأثير مستقيم متون هرمسي و خوانش هاي عرفاني آن از 

البته آن ها به هرمتيكا محدود . ]٣٧[مسيحيت قرار داشتند، همچون قارچ شروع به رشد و نضج كردند

مي شدند، بلكه حتي در اندازه هاي وسيع تر، تأويل هاي نوفيثاغورسي و نوافالطوني را در بر مي ن

با آن كه جريان ارتدوكسي ضربات جبران ناپذيري به پيروان اين فرقه ها زد، اما بسياري از . گرفتند

نوستيك بر اديان عالوه بر آن، گ. ]٣٨[آراي خود را در همين تقابل با فرقه هاي گنوستيكي اتخاذ كرد

غيرمسيحي نيز تأثير بسزايي داشت؛ به ويژه مانويت كه خود در طبقه بندي اديان، روحي گنوستيك 

تا به آن سوي شرق دور ) مصر، ليبي، الجزاير و تونس(از طريق همين دين، از شمال آفريقا . داشت

اديان ماندائي نيز كه . ]٣٩[دهم رفت و حتي در باورهاي بودايي نيز نفوذ كر) تورفان و تركستان چين(

، در همين دسته قرار مي گيرند كه هنوز داراي )و در قرآن از آن ها سخن رفته(به صابئين معروف اند 

.]٤٠[پيرواني در ايران و عراق هستند و به تازگي مورد توجه مردم شناسان قرار گرفته اند

يك نيز شمه هايي را جذب كرد، جريان جريان دومي كه بي تأثير از متون هرمسي نبود، و از گنوست

طريقت هاي زاهدانه بود كه بعدها به صورت صوفيه و دراويش تحول يافت و از فرقه هاي عرفاني و 

در قرن چهارم . اديان مختلف تأثير پذيرفت، كه البته يكي از آن ها مفاهيم رازوارانهء هرمسي بود
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از مسيحيت و معرفت . ت از هر جا سو سو مي زدميالدي جنبشي وسيع كه راه زهد مي پيمود، به شد

هاي هرمسي گرفته تا اسالم و فرقه هاي گنوسي كه از صحراهاي مصر و شام تا صومعه هاي 

موج بعدي در قرن دوم هجري اتفاق افتاد، به طوري كه در برخي . ]٤١[اروپايي و ويرانه هاي شرقي

بعدها كه آداب رياضت و . شد و گسترش يافتطوايف و پيروان دين اسالم، رياضت هاي زاهدانه باب

ذكرشان، از راهي براي اجتناب از دوزخ، به راهي براي تصفيهء روح و جان جهت معرفت حق بدل شد، 

. ]٤٢[جريان تصوف شكل گرفت و رشد يافت

جريان هاي قرون وسطي و جنبش هاي نوزايي 

و ساحري به جرياني جاري بدل شده بود در تمام قرون وسطي و حتي اندكي پس از آن، علوم خفيه 

كه مقامات كليسا براي مهار و تنبيه پيروان شان، دستگاه هاي عريض و طويل با شيوه هاي سبعانه 

به تدريج . اما در دوره رنسانس نقش هرمتيسم در جريان نوزايي متفاوت بود. ]٤٣[ترتيب داده بودند

ي شد، درون كليساها نيز انبساطي فكري و عقيدتيِ كه فضاي علمي و فرهنگي از سيطره كليسا خارج م

الزم براي طرح باورهايي غيرمسيحي، كه البته در تقويت ايمان مسيحي مثمر ثمر بود، به وجود مي 

. از قرن پانزدهم متوني از اديان مختلف جمع آوري و توسط مترجمان خبره برگردانده مي شدند. آمد

ده و از قدمتي بيشتر برخوردار بودند، كنجكاوي هاي بيشتري را در اين دوره ادياني كه ناشناخته بو

دسترسي به منابعي از نوشته هاي هرمسي به سرعت موجب شهرت و گسترش آن . تحريك مي كردند

متوني كه نه هرمتيكايي خالص، بلكه خوانش هاي فيثاغورسي و نوافالطوني را هم درون خود راه . شد

عالوه بر اين كه جاي شكي نيست كه علم و هنر . ط عطف آن بودندفلورانس و پراگ نقا. داده بود

يونان و روم باستان بود كه تحوالت رنسانس را در پي داشت، روي هم رفته، در شكل گيري نوزايي 

علمي در اروپا متون هرمسي تأثير چنداني نداشت و حتي مي توان گفت كه نوزايي با دوري از علوم 
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ي به سوي روش هاي تجربي و عيني از يك سوي و استنتاج هاي نظري و عرفان-سري و خفيه و ديني

برخي بر اين تصورند كه افول ناگهاني تمايل به متون هرمسي به . مستدل از سويي ديگر تحقق يافت

اما . سبب برخي پژوهش هايي بوده كه در قدمت و اصالت آن ها ترديدهاي جدي پديد آورده است

نضج روش هاي علمي و نتايج عظيم شان در زندگي انسان در قرن واقعيت آن است كه به سبب

اما متون هرمسي . هفدهم، متون هرمسي به سرعت رنگ باختند و روش هاي آن ها كنار گذاشته شد

در تحوالت ديني عصر نوزايي بي تأثير نبودند و در انبساط فكري الزم جهت شكل گيري نهضت 

.]٤٤[پروتستان نقش ايفاء كردند

هرمنوتيكروش شناسي يشينهپ

از تفكرات و اًكار رود، مشخصبهعلمو تحصيلدانشدر كسبكهروشيكعنوانبههرمنوتيك

نظريات .مباحث قرون هجدهم و نوزدهم زبانشناسان و انديشمندان اروپايي به وجود مي آيد

گيري روش شناسي هرمنوتيكي زمينه ساز شكللفواگوستفريدريش آست و چوناشخاصي

البته]. ٤٥[شودميديلتايويلهلمو نظامندي آن در قالب روشي علمي به كمك شالير ماخرتوسط 

در تاريخشدند كهمتوجهگذارانش، بنيانآنو اشاعهگيرياز شكلپسچون بسياري از مكاتب ديگر، 

هرمنوتيكروشِكاربرندگانبهاولين عنوانها را بهآنتوانمياند كهبودهبسياريو آثاراشخاص

ها از آنهايينمونه. اندكردهاعمالو آثارشانتحقيقات،را در مطالعاتآنبسا ناآگاهانهو چهدانست

.برشمردتوانرا مي

مه از زبان هاي ديگر شدند،، عهد جديد و ساير كتب ديني كه ناگزير به ترجعهد عتيقاز محققانبرخي

ِنيارا تأويلگراآنان،بعضيبرآمدند كهافزودهاز متوناصليهاينوشتهدستتشخيصدرصدد

و حتي تفسيري كه صرفاً به بسط و البته تا هنگامي كه روش ايشان به ترجمه. ]٤٦[انددانستهنخستين
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ديگر گروه. از آن ها به عنوان تأويل ياد كردگسترش نص منتهي مي شود، محدود گردد نمي توان 

آندرونيمحتوا و رموز و معانيكنهبهسمقدكتبواژگانكردند از طريقتالشبودند كهكساني

از آثار بهكردند با استفادهميسعيكهوسطيقرونو كالميونطور فالسفهپيدا كنند و هميندست

ها بود، آنبهمنتسبكهو كتبي[Aristotle] و و ارسط[Plato]ز افالطوناماندهجاي

و توماس[Augustine]قديسآگوستينوسهمچوند؛ كننرا كشفشانحقيقيآراء و نظريات

از ايشان نيز از آناني كه . اسالميرشد در تمدنابنسينا و، ابندر اروپا و فارابي[Thomas]قديس

يا از پسِ معنايي وراي آن رفتند، داشتند، توجهدر متننهفتهمعنايبهه وراي لفظ و نص رفته و ب

.تأويلگرا ياد كنيمعنوانبهنيمتوامي

شمار تأويلگرا بهاز ديگر اشخاص،پرداختندشانداللتو حوزهقانونتأويلبهكهنيز حقوقداناني

ر نظام حقوقي اي كه كمتر بر طبق قوانيني مدون، بلكه عمدتاً بر اساس نظر هيئت گر چه آن د. روندمي

منصفه اي  بنياد نهاده شده بودند كه با درك موقعيت و كنش ها آراي خود را صادر مي كنند، 

برجسته تر است؛ نمونه بارز آن، نظام دادگستري آمريكاست كه به سبب پراگماتيك بودن، با قرار 

نصفه به جاي متهم و شاكي، بر مقصر يا بي گناه بودن خوانده شدگان به دادگاه حكم مي دادن هيئت م

در چنين نظامي تأويل . كند و قوانين مكتوب، بسيار كلي، حدود و دامنه هاي آن را تعيين مي نمايند

.نقشي اساسي بازي مي كند

هرمنوتيكروش شناسي 

ازپس. بودشدهمتداولانسانيدر علوماز آنپيشكهجريانيبود بهواكنشي،هرمنوتيكروش

و شناسي، زمين، فيزيك، طبيعياتشناسيمانند زيستطبيعيعلومفزاينده، پيشرفترنسانس

بخشيد كهرا شكلگرايييا مثبت[Positivism]پوزيتيويسمنامجديد بهمكتبي،جانورشناسي
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كشيدهدستذهنيهايگوييكليها وداستان پردازينيز بايد از و اجتماعيانسانيبود، علوممدعي

پذير و ،آزمونعينيگونههمانعلمي، بهو تجربهآزمونبر روشبا تكيهطبيعيعلومتا همچون

و ايريشهتفاوتجهتبهكهاعتقاد داشتهرمنوتيكاستناد روشبهديلتاي]. ٤٧[يابدپذير دستتبيين

هر يكرا كهمتفاوتيهايها بايد روش، آنو طبيعياتبا فيزيكو اجتماعيانسانيعلوممحتوايي

محتوا و نخست. دانستميرا از چند جنبهعلوماينتفاوتديلتاي.كنند، دنبالاستخودشانخاص

كهها وجود دارد، در حاليما انسانمعرفتواز ارادهمستقلتطبيعجهان: معلوشناسيمعرفت

تحميلانسانرا برقواعدشاز بيرونطبيعيديگر، دنيايبيانبه]. ٤٨[ماستارادهتابعانسانيجهان

نوعييطبيعهايدانش. شودميساختهانسانتوسط ارادهاجتماعيدنيايكهكند، در حاليمي

از اختيار و ارادههستند كهو شرطيبيشتر احتماليانسانيعلومدارند، وليموجبيتوضرورت

- اگر بتوانیم این گونه بگوییم–به گفته دیلتای واقعیت های اجتماعی ].٤٩[شوندميناشيانسان

حاد عاطفی صورت می از درون برای ما قابل درک هستند؛ روشی که بر اساس نوعی شهود و ات

اگر در فلسفه . این روش را باید دقیقاً برعکس نظر طرفداران فلسفه تاریخ دانست].٥٠[گیرد

تاریخ بدنبال استخراج گزاره های قانونمند از دل فصل مشترک روح های خالق تاریخ می گردند، در 

فریدی است و روش پیشنهادی دیلتای در جستجوی موارد غیر مشترک و شخصی می گردند که ت

. قانونمند نیست، اما تاریخ ساز است

، ما انسانيدر علومكهسر و كار دارند، در حاليو گياهانيا جانورانجانبيمادهباطبيعيعلوم

هستند، مورد و انگيزه، آگاهياختيار، آزادي،ارادهناپذير و صاحببينيپيشرا كههاييانسان

قوايكليهبلكه،نيستكافيتنها انديشهپيراموندنيايشناختبراي. دهيمقرار ميتحقيقوبررسي

طبيعيبا علومو اجتماعيانسانيعلوم، زيرا موضوع]٥١[شوندگرفتهخدمتبايد بهاحساسي

پژوهشگر نيز ،”خود“كهتاس، انسانپژوهش، موضوعو اجتماعيانسانيدر علوم.استمتفاوت
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و عمليتواند چهميمحققرويو از ايناست، انسانپژوهشمفعولِو همفاعلهم،عبارتيبه. هست

قرار دهد و هر خود را مورد مطالعهطريقبگذارد و بدينپژوهشموضوعجايه خود را ب،ذهنيچه

بهكهاندعقيدهبر اينهرمنوتيكشناسانروش. كنداستخراجنظرياتيعنوانبه، كندميتأويلآنچه

و اجتماعيانسانيبا علومطبيعيدر علومبكار رفتههايروش، بايد بينپژوهشتمايز موضوعسبب

].٥٢[شدقايلفرق

با تجربهطبيعيدانششناخت: ددگرها برميآنروشبهطبيعيبا علومانسانيعلومدومتفاوت

انسانيجايبهمحققو گذاشتننگريبا درونانسانيدانش، ولياستمقدورگراييو عينيبيروني

ديگر، بيانبه. كندپيدا ميبزند، تحققحدساو رادرونيو انگيزهگيرد تا نيتقرار ميمورد مطالعهكه

درونيو احساساتدر روحياتفرو رفتندر تفهم. فهميمرا ميانسان، وليكنيممييينرا تبما طبيعت

ِ عينيتطبيعيعلومسر و كار دارد، وليو با امور عينياستيعلّ،تبيينكه، در حاليمدنظر است

]. ٥٣[ناپذير استتفهم

، ، متنزمينهجز با در نظر گرفتنانسانيهايپديدهتشناخاعتقاد دارند كههرمنوتيكشناسانروش

و اجتماعيهايهر جزء از هر پديده. اند، مقدور نيستگرفتهشكلها در آنپديدهآنكهمحيط و زماني

در اين.گردداند، تأويلبرخاستهاز آنكهايو زمينهبافت،شرايط، زمانبايد با در نظر گرفتنانساني

پيوستار را از گذشتهها، نوعيپديدهتواليكهطوريشود، بهتوجههر پديدهبعد تاريخيبايد بهراه

هايپديدهدهندهشكلهايها و خواست، انگيزهديگر، نياتاز طرفي]. ٥٤[دهدمينشانمطالعهتا زمان

، كنيمميتحقيقدر موردشكهفاعليجايبهمحققدادنقراربه و سيلهبايد و اجتماعيانساني

شدهانسانيهايرفتارها يا پديدهگيريشكلموجبكهتأويليبه، محققطريقاز آن. پذيردصورت

. خواهد يافتدست
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هرمنوتيكشناسيروشبهانتقاداتبرخي

ها و نواقصيمحدوديتديگر، دارايهر روشي، همچونيكهرمنوتشناسيها، روشاينبا تمامي

.اندقرار ذيلها بهآناز مهمترينبرخيخيزد كهبرمياز ماهيتشكهاست

آزمون ناپذيري 

كند تا بتواننميتعيينمشخصي، هرگز مالكديگريجايخود بهو گذاشتنهمدلياستناد بهاوالً

بااز سنجشيهرمنوتيكروشروي، از ايناستشدهليناحد فرضيآنبهمحققكدامكهدريافت

.ماندپذير دور ميآزمونهايمالك

افراط در درونگرايي و نگاه كيفي

توسط بررسيو قابليترا از تكرارپذيري، آنگراييو درونگراييكيفيتبهاز اندازهبيشتوجه

امروزه حتي پديده هايي را كه با علم . سازد، دور مياست"علميهايروش"از خصايص، كهگراندي

رياضي قابل سنجش نباشند، از طريق آمار و داده هاي كمي و احتمالي آن، محك مي زنند، ولي روش 

. هرمنوتيك، سوژه ها را هر چه بيشتر از سنجش هاي كمي دور مي سازد

قابل حلتناقضاتي غير

تفهمها را برايانسانهايارزشبايستميمحققشود، كهميتوصيههرمنوتيكدر روش

كهوقتي، مقدور استچگونهآن. خود را كنار بگذاردهايبايد ارزشكند، وليبررسيرفتارشان

ديگر از او بگذارد و از طرفجايهخود را بطرف، بايد از يكرفتار كنشگرانمعنايتفهمبرايمحقق

هاياز تأويلبزرگيبخش،هرمنوتيكاصحابادعايبنا بهكهشود، در حاليخاليخودهايارزش
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اند و همانكنندهما تعييندر تأويلرسد، ولينميآگاهيبه، كهماستذهنيناآگاهمعانيءما در حوزه

خود را بهبايستها ميافقذوببرايديگر، محققبيانبه. سازندرا مقدور ميويلتكثر تأهايند كه

باشد و خودارزشيهاياز انديشهديگر فارغند بگذارد و از طرفاتحقيقموضوعكهكنشگرانيجاي

دركرا كه، آنچهمنوتيكهرطرفدارانبنا بر ادعايكهرساند، چرارا ميآشكاريگوييتناقضاين

درصدد هر بار كهمحققشرايطيدر چنين]. ٥٥[ما نيستناخودآگاهيپيشيناز مفاهيم، فارغكنيممي

سازد و ميخالصآگاهيءحوزههايارزشسازد، تنها خود را ازها تهيبرآيد تا خود را از ارزش

خواهند دخيلدر تحقيقشاو تأويلدر دركهمچنانناآگاهزهاو در حوذهنيارزشيهايبنديطبقه

.بود

عدم آشنايي با علوم مثبت و طبيعي و روش هاي شان

با شناختي مكفي از روش شناسي علوم مثبت و علوم انساني و اجتماعي در ،تر از همهمهمخالصه

را در علومتحقيقو روشموضوع،كهرمنوتيشناسانتا روششدهموجبآنچهخواهيم يافت، 

شد، نميناشياجتماعياز علومشان شناختمجزا و متمايز بدانند، از عدمطبيعياز علوماجتماعي

نبودند، و از آگاهطبيعيو علومفيزيكدر علمشدهبكار بستههايها از موضوعها و روشآنبلكه

فيزيكعلمها و نظرياتدر تحقيقشدهبكار بستهتعاريف. نداشتندتخصصي، دورنما يا برداشتيآن

، ، جرم، چگاليفيزيكعلمدر. نيستندعينيد كهنشوميناشيهايي، از انتزاعنيز همچون علوم انساني

اً ها، صرفاينمثالاو مفاهيمي) نشوداشتباهبا وزن(عمومي، جاذبه)چهار بعديفضاي(زمان-فضا

ها، تنها ونو آزماند و مشاهداتگرفتهشكلعينيتعاريفسازياز دوبارههستند كهانتزاعيتعاريفي

اجتماعيعلومكهاستكاريهماناً دقيقپردازند، و اينميفوقانتزاعيتعاريفو سنجشارزيابيبه

. ورزدمياقدامو عينيمستقيماز مشاهداتانتزاعيمفاهيميستخراجو اتعريفدهد و بهميانجام
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كرد، بر بايد اذعانبنابراين.پردازندميانتزاعيتعاريفهمينسنجشها نيز بهو آزمونمشاهدات

هايدر تحقيقكهموضوعها و تعاريفيدر بسياري از موارد، ، هرمنوتيكشناسانروشعقيدهخالف

. هستندو مشابهگيرند، يكسانقرار ميو مورد ارزيابيشدهبكار بستهطبيعيو علوماجتماعيعلوم

].٥٦[دنباشمتفاوتاًها، ماهيتاز آنشدهبكار گرفتهعلميهايروشوجود ندارد كهرو، دليلياز اين

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٣٦

منابعفهرست

[1]- Hermeneutics, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition,
Columbia University Press, New York.2004.

.١٩٢، ص١٣٧٠: ، تهرانكيهان، انتشاراتباقر ساروخاني، ترجمهاجتماعيعلومفرهنگ. بيرو، آلن- ]٢[

، صص١٣٦٨: ، تهرانفرهنگيو تحقيقاتمطالعات، موسسهفرهنگمجله»هرمنوتيكرسالت«. ريكور، پل- ]٣[

٢٩٨-٢٩٧.

[4]- Hoy. David Couzens, The Critical Circle, University of
California Press, 1982.p.1.

.٣١٦، صفرهنگمجله»هرمنوتيكرسالت«. ريكور، پل- ]٥[

.٢١٥، ص ١٣٥٨: دانشگاه تهران، به اهتمام عبدالرحمن بدوي،الحكمة الخالدة. رازي، مسكويه- ]٦[

، ترجمه مصطفي خالقداد هاشمي، به اهتمام جاللي نائيني، چاپ نشر، ٢الملل و النحل . شهرستاني، عبدالكريم- ]٧[

.٢٠- ١٤، صص ١٣٦١

، ترجمه فريدالدين رادمهر، انتشارات مركز، هرمتيكا؛ گزيده اي از متون هرمسي. فرك، تيموتي و پيتر گندي- ]٨[

.٤٣- ٢٣و ٢٠- ٨، صص ١٣٨٤: تهران

، انتشارات كتاب خورشيد، روشنان سپهر انديشه؛ فلسفه و زيباشناسي در ايران باستان. كاوياني، شيوا- ]٩[

.٩٧ص، ١٣٧٨: تهران

.١٣، ص هرمتيكا؛ گزيده اي از متون هرمسي. فرك، تيموتي و پيتر گندي-]١٠[

.٣٠١ص،»هرمنوتيكرسالت«. ريكور، پل-]١١[

.٤٥، ص هرمتيكا؛ گزيده اي از متون هرمسي. فرك، تيموتي و پيتر گندي-]١٢[

.٧٧- ٦٤، صص ١٣٧٧: ، ترجمه شهال المعي، انتشارات المعي، تهرانمعماي ابوالهول بزرگ. باربارن، جورج-]١٣[

.٤٥، ص هرمتيكا؛ گزيده اي از متون هرمسي. فرك، تيموتي و پيتر گندي-]١٤[

[15]- Épiphane, Panarion,xxxI, I(valentine), PG, 41,474.
.١انجيل توماس، از متون نجد حمدي، سخن آغازين و گفتار -]١٦[
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٣٧

[17]- Editing The Pistis Sophia Unveiled - Wikipedia, the free
encyclopedia.html
[18]-www.Forough.net/No.87&88/Bible.html

، ترجمه عبدالحميد آيتي، انتشارات علمي و تاريخ فلسفه در جهان اسالمي. الفاخوري، حنا و خليل الجر-]١٩[

.٢٩٠- ٢٨٨و ١٢١صص : ١٣٧٣: فرهنگي، تهران

؛ بر اساس دست نويس كهن زندگينامه ماني از بازمانده هاي زندگي ماني. كورنلياو لدويگ گئينونرومر، -]٢٠[

.١٥- ١١، صص ١٣٧٨: دانشگاه كلن، ترجمه اميرحسين شالچي، نشر آتيه، تهران

، )دو زباني(بخش مربوط به مانيالفهرستءماني به روايت ابن النديم؛ برگزيده. ابن نديم، محمد بن اسحق-]٢١[

ماني . ؛ ويدن گرن، گئو٢٦-١٧، صص ١٣٨١: ترجمه فارسي محسن ابوالقاسمي، چاپ دوم،انتشارات طهوري، تهران

.٨٠-٦١، صص ١٣٧٦: ي، نشر مركز، تهرانو تعليمات او، ترجمه دكتر نزهت صفاي اصفهان

، گردآوري و تدوين محمد امين شاهجويي، انتشارات حقيقت، مجموعه مقاالت هانري كربن. كربن، هانري-]٢٢[

، به اهتمام هانري ١مجموعه مصنفات شيخ االشراق، جلد . سهروردي، شهاب الدين؛١٩٢-١٨٩، صص ١٣٨٤: تهران

.٥٠٣-٥٠٢، صص ١٣٥٦: فلسفه، تهرانكربن، چاپ دوم، انجمن حكمت و 

؛ منتخبي از مقاالت توسعه حكمت اشراق توسط صدرالدين شيرازي و اخالفش. حداد عادل، غالمعلي-]٢٣[

-١٧٥، صص ١٣٧٨: فارسي درباره شيخ االشراق سهروردي، به اهتمام حسن سيد عرب، انتشارات شفيعي، تهران

١٨٥.

-٣٨٠، صص ١٣٧١: ، ترجمه حسن افشار، چاپ دوم، نشر مركز، تهرانيجتاريخ علم كمبر. ا.رنان، كالين-]٢٤[

٣٨١.

، تفسير سرژ هوتن، ترجمه شهال المعي، چاپ چهارم، پيشگويي هاي نستراداموس. نستراداموس، ميشل-]٢٥[

.٣٦-٢٢، صص ١٣٨٤: انتشارات المعي، تهران

.٣٤-٣٠، صص مسيهرمتيكا؛ گزيده اي از متون هر. فرك، تيموتي و پيتر گندي-]٢٦[

[27]-Lokotsch, K. Etymologsches Worterbuch, der europaischen,
Haidelberg,1927.
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٣٨

، ترجمه پروين فرامرزي، معاونت فرهنگي آستان قدس، روان شناسي و كيمياگري. يونگ، كارل گوستاو-]٢٨[

.٣٢٧- ٣٢١، صص  ١٣٧٣: تهران

، ترجمه دكتر ناصر تاريخ مصور تكنولوژي اسالمي. هيل. و دانالد ر) پروفسور(يوسف حسن، احمد-]٢٩[

.۱۸۹-۱۷۹، صص ۱۳۷۵: موفقيان، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران

.٤٨-٤٦، هايده تواليي، نشر آتيه، تهران، صص سيري در تاريخ جادوگري. ، پيترهاينينگ-]٣٠[

پيام يونسكو، . ملي يونسكو در ايرانكميسيون »دستنويس هاي قبطي در شنزار نيل«. جيمس مرابينسون، -]٣١[

، ص ۲۲پيام يونسكو، شماره » نداي گنوستيك ها از اعماق قرون«؛ برابين، هاوارد ۸-۴، صص ۲۲، شماره ۱۳۵۰تير 

۱۱.

، ۲۲، شماره ۱۳۵۰پيام يونسكو، تير . كميسيون ملي يونسكو در ايران»آبراگزاس معمايي«و »آبراكادابرا«-]٣٢[

.۹-۸صص 

.۷۴-۷۱، صص ۱۳۸۱: انتشارات زوار، تهران. ، سه مجلدسير حكمت در اروپا. روغي، محمدعليف- ]٣٣[

.٣٨١- ٣٧٩، صص تاريخ علم كمبريج. ا.رنان، كالين-]٣٤[

: ، ترجمه نجف دريابندري، چاپ ششم، انتشارات كتاب پرواز، تهرانتاريخ فلسفه غرب. راسل، برتراند-]٣٥[

.٤٦٥، ص ١٣٧٣

.٣٢٧- ٣٢٦ص همانجا، ص-]٣٦[

[37]-www.gnosis.org/The Gnostic Society.html
[38]-Harnack A. Von, Lehrbuch der Dogmengeschichte, bingen,
1931.I,p.250.

، ترجمه دكتر عباس باقري، مجموعه گفتگوي تمدن ها، چاپ دوم، نشر و ماني و سنت مانوي. دكره، فرانسوا-]٣٩[

.١٨٣-١٤٦و ٩٤- ٩١صص ،١٣٨٣: پژوهش فروزان، تهران

[40]-www.mandaeanworld.com/History.html
.٥٣٧- ٥٣٠، صص تاريخ فلسفه غرب. راسل، برتراند-]٤١[

، چاپ سوم، ترجمه دكتر محمدرضا شفيعي تصوف اسالمي و رابطه انسان و خدا. نيكلسون، رينولد الين-]٤٢[

.۳۶- ۳۱، صص ۱۳۸۲: كدكني، انتشارات سخن، تهران
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٣٩

، صص ١٣٦٨: ، جلد دوم، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، انتشارات كيهان، تهرانتاريخ تمدن. ، هنريلوكاس-]٤٣[

٢٠٥-٢٠١.

. ا.رنان، كالين؛ ٥، ص ٦، شماره ١٣٨٦مدرسه، تير فصلنامه»هرمنوتيك و نظريه انتقادي«. حقيقي، شاهرخ-]٤٤[

.٣٨٤- ٣٧٩تاريخ علم كمبريج، صص 

: ، تهرانفرهنگيو مطالعاتانسانيعلوم، پژوهشگاهاجتماعيدر علومتحقيقوشهاير. ، باقرساروخاني- ]٤٥[

.٥٤ـ ٥٣ص ، ص١٣٧٧

[46]- Tillich. P, Systematische Theologyie, Band 1. Ersterteil,
Wirklichkeit der Offenbarung; Abercrombie, Nicholas
Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner, A Dictionary of
Sociology. Published Penguin, 2006. p.100

، چاپ ششم، انتشارات طرح نو، فرآيند تفسير وحيهرمنوتيك، كتاب و سنت؛ . مجتهد شبستري، محمد-]٤٦[

.١٤٤- ١٣، صص ١٣٨٤: تهران

.٥٢ـ ٥١، صص١٣٧٤: ، تهرانسمت، انتشاراتشناسيجامعههاينظريه. عباس، غالمتوسلي-]٤٧[

. ٦٨، صاجتماعيدر علومتحقيقروشهاي. ، باقرساروخاني-]٤٨[

، صص١٣٦٢: ، تهران، نشر دانشگاهيمحمد كاردانعلي، ترجمهانسانيها در علومآراء و نظريه. فروند، ژ-]٤٩[

. ٧٥ـ ٧٤

، ١٣٦٢: سرو اسدی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ترجمه خروش های علوم اجتماعی. دوورژه، موریس-]٥٠[

. ٢٣ص 
[51]-Storig.H.J, Kleine weltgeschichte der philosophie, Bd.II,
Fischer,1978.p.240.

: ، تهرانمليدانشگاه، انتشاراتخراسانيالدينشرفترجمه. معاصر اروپاييفلسفه. ، م، ايبوخنسكي-]٥٢[

.١٣٢، ص١٣٥٤

. ٧٢ـ ٧١، صصاجتماعيدر علومتحقيقروشهاي. ، باقرساروخاني-]٥٣[

.٦٤ـ ٦٣همانجا، صص-]٥٤[

.٢٠٥ـ ٢٠٠، صص١٣٧١: ، نشر مركز، تهرانتا متنتصويريهاياز نشانه. ، بابكاحمدي-]٥٥[
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٤٠

منتشر : ، تهرانو اجتماعيفرديرفتارهايباورها و پيرامونبنيادينظرياتي. ، كاوهآباديعلياحمدي-]٥٦[

.٣٥٣، صنشده
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٤١

!اثبات يا ابطال؟

)عقلى ـ انتقادى(پوپر ابطالي شناسى روشنقدي بر 

مقدمه

در اين مقاله ابتدا شرايط و دورنمايى را كه منجر به پيدايش بينش ابطالى به جاى نظريه اثباتى شده 

شناسى پوپر را ارايه كنيم، سپس بدون آن كه تمامى مباحث مطرح در روش. كنيممىبررسىاست،

پذير و تحليل مدنظر است و در ميان نظريات پوپر آسيبپردازيم كه براى تجزيهتنها به آن بخشى مى

هاى سپس سنجشِ روش. نگريممىدهد؛ چرا كه به روش عقلى ـ انتقادى او با روش انتقادىنشان مى

دهيم مىگرايى را مورد بررسى قرارها در تكذيب قضاياى قياسى از منظر ابطالتجربى و توانايى آن

ها و تعاريف از تعديالت منتج از مشاهده و آزمون مبادرت ورزيده و همچنين به چگونگى تحقق گزاره

كه واقعا برخى از پردازيمهاى علمى مورد پيشنهاد پوپر با روندى مىمقايسه روشو در انتها به

.كرده تا به نتيجه برسندترين نظريات علمى در تاريخ علم طىبنيادى

طرح مسأله

شباهت به داستان چوپان ىبهايى كه بشر در طول تاريخ تحت عنوان علم كسب نموده است، اندوخته

م آميخته كه اى در هو خيالى، ثابت و متغير، جزميت و عدم قطعيت به گونهواقعى. دروغگو نيست

انجامد كه ابطال آن را باز تحت عنوان علم، در پيش نمىها مدت زمان مديدى به طولاثبات يكى از آن

نمايد، ادعاهايش اتفاقى زودگذر مىعلم بسان چوپان دروغگويى شده كه حقّانيت! بينيمروى خود مى

اما، آنچه مقوله علم را .بدان اعتماد كردتوان هايش، اصلى انكارناپذير، و از اين رو، نمىولى ابطال ايده

سازد، آن است كه باور ما نسبت به برخى از ادعاهاى اوتر مىدر مقايسه با چوپان دروغگو پيچيده
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٤٢

علم، برخالف نتايج شگفت آورى كه در ولي . ها شده استسرمنشاء تحوالتى بنيادى در زندگى انسان

نمونه بارز آن، . اعتراف كرد كه به ما دروغ گفته استاست، خيلى زودزندگى انسان به بار آورده

نمودند، و از همين روى، از حد نظريات به مىنظريات نيوتنى بودند كه تا همين اواخر انكارناپذير

، تمامىقوانين مكانيكى نيوتنى را كه، ٢انيشتين١نظريات نسبيت. مرتبه قوانين علمى ارتقاء يافته بودند

فيزيكى ما هاى ساخته بشر، بلكه تمامى حركات، تحوالت و تأثير نيروها در دنياىنه تنها همه ماشين

هاى فيزيكى دقت در تشريح پديدهبرپايه اعتماد به آن شكل گرفته بود، ناسازگار با دنياى واقعى و بى

ان ترين افراد بشر را كه همانا دانشمندان و پژوهشگرترين و باهوشعلم، سرِ خبره؟]!١[معرفى كرد

خوانده بود، آب عنصرى بنيادى است كه همه مواد و ٣طالسبه زير گوش! بودند، كاله گذارده بود

از اين روى، طالس آب . توانند در عنصرى چون آنخالصه شونداَشكال گوناگون موجودات هستى مى

شمندان دانهاى پيشيندانيم كه پژوهشاما خوب مى]. ٢[دانسترا قابل تجزيه به عنصرى ديگر نمى

ها نيز قابل تجزيه به شيمى آشكار ساخت كه آب از دو اتم ئيدروژن و يك اتم تشكيل يافته است و آن

اى را در قالب آن چه كه به طالس گفته بود، دانش، دروغ مشابه. پروتون و الكترون هستندنوترون،

را پيش كش پچ پچ كرد، ولى به جاى عنصر آب، هوا ٤آناكسيمنستحت نام واقعيت در گوش

، ولى اين پايان ماجرا نبود؛ ]٤[را مجاب ساخت كه تغيير است كهاصالت دارد٥هراكليتوس]. ٣[نمود

1-Ralativity

2-Enistein

3-Thales

4-Anaximens

5-Heraclitus
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٤٣

اين كه تنها ثبات و سكوناست كه حقيقت دارد . نقيض آن را اعالم كرد٦چرا كه خيلى زود به پارمنيدس

ه از چنان كلياتى انباشته القاء اصالت كليات و وجود عالمى حقيقى ك]. ٥[و تغيير توهمى بيش نيست

]. ٦[شد٧آمد كه اين بار دامنگير افالطونهاى علم به حساب مى، از ديگر حيله)عالم مثل(است شده

گفته بود، آن چه از لحاظ ٨به قديس انسلم! گرايانگفت آن تخيلى بيش نيستولى خيلى زود به واقع

هاى منطقى حالى كه بعدها معلوم شد، گزاره، در]٧[شود، با واقعيت برابراستمنطقى راست شمرده مى

توصيف كنند كه تاكنون واقعيت تمايزى با مشاهدات دنياى واقعى دارند و چه بسا دنياهاى ممكن را

، با اين ]٩[را مجاب ساخت كه اين جهان بهترين و كاملترين جهان ممكناست٩اليب نيتس]. ٨[اندنداشته

هاى تواند تنها يكى از جهانكند كه اين جهان مىنظرى ادعا مىهاى كنونى فيزيكهمه برخى از يافته

القاء نمود، تنها تجربه، خالق همه ١٠به جان الك]. ١٠[ها نباشدكه ضرورتا كاملترين آنممكن بوده

، فرضيه فوق را رد ١١پس از مدتى تحقيقات پياژه]. ١١[گيردآن چيزى است كه در ذهن جاىمى

در حالى كه، ]. ١٣[اندساخت كه احكام هندسى ضرورتاتركيبى و پيشينىرا متقاعد١٢كانت]. ١٢[كرد

6-Parmenides

7-Plato

8-Saint anselm

9-Leibnitz

10-John locke

11-Piaget

12-Kant
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٤٤

دنياى براى كشف]. ١٤[كشف هندسه نااقليدسى به آيندگان ثابت كرد كه باز علم دروغ گفته است

و روش ١٤هايزنبرگ١٣، ولى عدم قطعيت]١٥[واقعى به نيوتن روش جزمى مكانيكى را آموخت

اذعان كرد كه خواب از طريق مطالعات ١٥به يونگ]. ١٦[عرفى نموداحتمالى را به جاىطريقه جزمى م

كه رسيد، ١٦، ولى به شوتز]١٧[بينى باشدعلمى دست يافتنى است، ولو اين ديدناقص و غيرقابل پيش

ارنست ماخ ]. ١٨[اى با منطقى مجزا از سايرصور شناخت عودت دادتكذيب كرد و خواب را به حوزه

سوى قضيه، اما، آن. ارزشموجود نيست و تنها تصويرى است بىكرد، مولكول شيئىتصور مى

هاى علمى ما را قادر ساخت كه تصاويرى قابل مشاهده از مولكول بدست آوريم تا علم بار پژوهش

كنند، به واقعگرايان قول داد كه آن چه ادراك مى. هاى خود را به ثبوت رسانده باشدگويىتناقضديگر

ها نجوا كرد كه هر آن چه در انديشه جاى گيرد، آليستدر گوش ايدهحالى كه، در]١٩[واقعيت دارد

به شكّاكان قبوالند كه شناخت حقيقى ].٢٠[واقعى است، حتى اگر از تعريفى ادراكى برخوردار نباشد

شناساند كه واقعيت و حقيقتىهست كه به توان ١٧، در جايى ديگر به دكارت]٢١[هرگز يافتى نيست

اذعان كرد، افراد هستند كه جوامع و تحوالت آن را ١٨با اطمينان به اگوست كنت]. ٢٢[د كردبدان اعتما

13-Uncertainty

14-Heisenberg

15-Jung

16-Schutz

17-Decartes

18-Auguste Comte
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به ]. ٢٤[فرد هرگز، بلكه اين جوامع هستند كه خالق افرادند: گفت١٩اما، به دوركيم]. ٢٣[آورندپديدمى

؛ بنابراين، ]٢٥[نشان داد كه انرژىگسيل شده از پديده فتوالكتريك به فركانس آن بستگى دارد٢٠لنارد

٢١و به ماكسول) توسط انيشتين استنتاج شدكه مورد اخير(نور همچون كوانتاى انرژى خواهد بود 

درست عكس آن را مطرح كرد، كه پديده تفرق و تداخل نور به خاطر آن است كه نورهمچون موج 

بايد به تاريخ و بينى وقايعرا متقاعد ساخت، براى پيش٢٢ماركس]. ٢٦[كندالكترومغناطيسى رفتار مى

توان بدون ها را مىگفت، پديده٢٣در حالى كه، به لوى اشتروس]. ٢٧[روندديالكتيكى آن توجه كرد

قبوالند، افراد آن گونه كه ٢٤به جيمز]. ٢٨[ها و در هرزمانى استخراج كردتوجه به گذشته آن

آشكار ساخت، ناخودآگاه در ٢٥در حالى كه براىفرويد]. ٢٩[نمايندفهمند، رفتار مىانديشند و مىمى

، و خالصه به انيشتين گفت، جزميت و بههايزنبرگ اشاره كرد، ]٣٠[گيرى رفتار تعيين كننده استشكل

العمل طبيعى دانشمندان نسبت به اين حركات غيراخالقى علم بود، ولىبدبينى عكس]. ٣١[عدم قطعيت

رسيد ما شديدا به شد؟ چرا كه به نظر مىتفاوت باهاى او بىتوانست نسبت به وسوسهبشر تا كى مى

19-Durkheim

20-Lenard

21-Maxwell

22-Marx

23-Levi-strauss

24-James

25-Freud
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پس مقوله دانش اندوزى، تفحص و پژوهش و به دنبال آن . نماييممحتاج مىهاى دنياى علمآموزه

با آن گونه بدبينى توأم با نيازى كه پوپر . ادامه يافتسازىتجزيه و تحليل، تعميم، استدالل و نظريه

هاى آن بر باتالقى نظريهگويى بناى تهورآميز. نيستعلم بر اساس مستحكمى بنا «: اعالم داشت

هايى كه درون هايى استوار شده، ستونافراشته شده است و همانند ساختمانى است كه بر ستون

ها باز اگر ما از فرو بردن ستون. اى طبيعى يا معلوماند، اما نه به سوى شالودهفرو رفتهباتالقى

كنيم كه راضى ما فقط هنگامى توقف مى. ايمرصينى رسيدهه زمينايستيم، از آن روى نيست كه بمى

].٣٢[»كافى محكم هستندها براى تحمل ساختمان، حداقل عجالتا به اندازهشده باشيم ستون

هاى مشاهده و آزمون شناسى پوپر؛ روش استقرايى و گزارهروش

توان به جاى تأكيد روى افت كه مىپوپر از انديشمندانى بود كه با مطالعه روى تاريخ علوم، دري

شان پذير بودنها را بر اساس ديدگاه عكس آن، يعنى ابطالعلمى، مقبوليت آنپذير شدن نظرياتاثبات

پذيرى نظريات علمى، هرگز و اصرار بر اثباتچرا كه تاريخ علم گواه است كه تكيه]. ٣٣[بنا نهاد

است تا به شيوه ن به ابطال پذيرى نظريات ضرورىپيش از پرداخت. پذير نيستماندگار و اطمينان

. ابطال يك نظريه از ديدگاه پوپر و ابطال گرايان ديگر بپردازيم

شوند كه به وسيله آزمون و اى در نظر گرفته مىهاى زيركانهاز منظر پوپر نظريات به مثابه حدس

ها را اثبات كنند، توانند حدسها هرگز نمىمشاهدات و آزمون. گيرندمىمشاهده مورد قضاوت قرار

ها ها را رد نكند، ولى مشاهدات و آزمونحدسزيرا معلوم نيست كه در آينده مشاهده يا آزمونى

هايى را به آزمونتوان مشاهدات وها را دارند و در اين راه با استناد به ادراك مىتوانايى رد حدس

].٣٤[ها اقدام ورزنددست آورد كه به رد حدس

ها، از طريق مشاهده، راى براى محك زدن نظريات علمى و تشخيص امكان ابطال نظريات و گزارهاو ب
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سازد كه همچون پرسش و اش مطرح مىشناسىچندين مسأله منطقى را در روشآزمايش و تجربه،

هاى منفردى كه به گزاره(هاى آزمون صحت گزارهآيا فرض«پرسد كه او مى. شودپاسخ عنوان مى

ادعا را كه باطل است، تواند اين ادعا را كه نظريه كلى صحيح يا اينمى) آيده آزمايش بدست مىوسيل

هاى آزمون گاه اجازه اثبات صحت اين ادعا را فرض صحت گزاره«: دهد؟ پاسخ مى»به اثبات برساند

ت صحت آيا ممكن اس«پرسد كه وى مجددا مى]. ٣٥[»دهدنظريه توضيحىِ كلى باطل است، مىكه يك

گيرى داليل اختبارى به اثبات رساند؛ توضيحى كلى صحت دارد، به ميانجىاين ادعا كه يك نظريه

توان گفت مبتنى كه مى(هاى مشاهده آزمون يا گزارههاىيعنى با فرض كردن صحت بعضى از گزاره

تواند اين ون نمىهاى آزمگزارهاى ازنه ممكن نيست؛ هيچ شماره«: دهدوى جواب مى» ؟)اندبر تجربه

]. ٣٦[»ادعا را ثابت كند كه يك نظريه توضيحى كلى صحت دارد

اى خواهد بود؟ اگر اين فرضيه را كه علل اى قادر به محك زدن فرضيهاما چگونه تجربه و مشاهده

اى بيابيم كه جهت رد فرضيه فوق بكار است، صادر كنيم و مشاهده و تجربهپديده الف موضوع ب

فرضيه مذكور خواهد بود كه اثبات كند، پديده تحقق ى مشاهده پديده مذكور قادر به ابطالرود، هنگام

مشاهده تبديل شود كه اى به اين گزارهفرضا اگر مشاهده. يافته در گستره پديده الف تعريف شود

اندتوشخصى در جوامع ابتدايى رفتارهايى را در قالب مناسك بروز داد، تجربه و مشاهده مذكور نمى

اى صادر كند كه ترس، لذت يا كاركردى را علت مناسك توتمى هيچ حكمى در مورد ابطال فرضيه

ثابت شود، رفتار مشاهده شده، رفتارى است كه در حوزه مناسك چرا كه ابتدا الزم است. داندمى

اختبارى آن، به صرف تحقق هيچ حكمىگنجد يا خير؟ به عبارتى هر مشاهده و داليلتوتمى مى

فرضيه اى معين بهاى است خنثى كه تنها پس از اثبات اين اصل كه تجربهكند و گزارهصادر نمى

هر مشاهده يا آزمون پس از رفتن در قالب . موردنظر مربوط است، قادر به رد فرضيه خواهد بود

گزارهايى كه اثبات شوند،
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اى ديگر، هر تجربه و مشاهدهبه بيان. قادر به صدور حكم در مورد فرضيات و نظريات خواهد بود

هاى مشاهده يا آزمون تبيين كنند كه در قالب تعاريفى به شكل گزارهاى راتوانند پديدههنگامى مى

. با حدود تعاريف آن، منطبق باشنداى عطف كنند كهتوانند به فرضيه يا نظريهدرآيند و وقتى مى

له تعاريف قادر به ارزيابى فرضيات وواضح آن كه هر مشاهده و آزمون پس از تحديد به وسي

اى صرف، قادر به صدور هيچ حكمى در مورد فرضيات و اند و هر تجربه، آزمون و مشاهدهنظريات

، اما او ادامه اين ]٣٧[پذيردگرايان، تا اينجاى بحث را مىپوپر برخالف برخى از ابطال. نظريات نيست

اش را دچار تناقض شناسىهاى ديگر روشاستنتاج بخشكند تا دريابد چگونه اينبحث را دنبال نمى

. كندمى

كنند كه شان همواره از مفروضاتى استفاده مىهاى مشاهده و آزمون به سبب استناد به تعاريفگزاره

از اين روى ممكن است با وجود آن كه با . توانند از اساس اشتباه باشندمىاند،چون محك زده نشده

شان، از اساس اشتباه باشند و ابطال مفروضاتظريات تطابق داشته باشند، باتعاريف فرضيات و ن

هاى مشاهده همچنين گزاره!ها ابطال شوندهنگام تناقض با فرضيات و نظريات، خودشان به جاى آن

اى استفاده كنند كه اگر اصول موضوعه ديگرى اتخاذ گردد،و آزمون ممكن است از اصول موضوعه

. ها با رفتن در قالب آن، ديگر تناقضى با فرضيات و نظريات نشان ندهندونمشاهدات و آزم

هاى مشاهده و مشاهده و آزمون به وسيله نظريات و ابطال گزارههاىمتداولترين نمونه ابطال گزاره

هايش را از افتاد كه پوپر نيز عمده مثالآزمون به جاى فرضيات و نظريات در حوزه علم فيزيك اتفاق

و هر تصاوير و مشاهداتى كه ما از تعاريف فضا و مكان در تجارب مداوم. كندوزه ذكر مىآن ح

. روزه داريم، نه تنها نتوانست نظريه فضاى چهاربعدى انيشتين را ابطال كند، بلكه خودش ابطال شد

و گفت آن مشاهدات تنها به خصايص ذاتىگزاره و نظريه ديگرى رفت كه مىچرا كه در قالب تعاريف

به بيان ديگر، مشاهده همواره . واقعى نيستشود و مطابق با دنياىعصبى مغز انسان مربوط مى
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هاى خودش گزارهفضاى سه بعدى به هيچ وجه نتوانست نظريه چهار بعدى انيشتين را رد كند، بلكه

هاى ادراكى بنا ترين دريافتاى بر اساس قويترين و بنيادى؟ چنين تجربه و مشاهده!بود كه رد شد

خود اثبات نشده بود تا بتواند نظريه فضاى چهار بعدى را ابطال كند و از اين روى شده بود،

گويد كه هر روزه به ما مىهنوز تجربه مداوم مشاهده رغم اين كههاى مشاهده آن رد شد، علىگزاره

. فضا سه بعدى است

. اكنون ديگر پذيرفته شده كه علم فيزيك نبايد خود را محدود به خصايص ادراكى و مشاهدات آن كند

به عبارتى، آنچه در نزد هر انسانى . مكان جملگى دست خوش تغيير قرار گرفتمفاهيم فضا، زمان،

از اين روى مشاهدات و . شد، از اساس اشتباه استمىشناختى متعارف و مطابق با عقل سليم فرض

ديگر به هيچ وجه قابل شود،هايى كه بر اساس ادراك و خصايص ذاتى مغز انسان ناشى مىآزمون

بر طبق نظريه(بينيم، داراى ابعادى بيش از سه بعد است فضايى را كه ما سه بعدى مى. اطمينان نيستند

زمان را ). ر بعد و نظريات فيزيكى جديد، ابعادى بيش از چهار بعدفضا ـ زمان انيشتين داراى چها

. نسبى است و بستگى به موقعيت ادراك كننده از موضوع ادراك شده داردپنداريم كه حقيقتاًمطلق مى

هاى ما در حوزه كوانتومى داريم كه با يافتهدر تماس با دنياى پيرامون تعريفى از مكان در ذهن

مطابق با دنياى كنيمآنچه ادراك مى) نه در موارد خاص از خطاى ادراك(طور كلى مطابق نيست و به

واقعى نبوده و قابل اعتماد نيست و از اين روى تنها پس از اثبات تعاريف و مفروضات مشاهدات و

اما پوپر . شان در جهت ابطال فرضيات و نظريات استفاده نمودهاىتوان از گزارههاست كه مىآزمون

هاى كلى و فرضيات را محك زند، به مواردى مشاهده و آزمون بتواند گزارههاىراى اين كه گزارهب

هاى مشاهده و آزمون كداميك صحيح بين گزارهتواند ثابت كند، ازكند كه گذشت زمان مىعطف مى

ها و مشترى كه آزمونهاى اطراف سيارهاست؛ همچون اختالف گاليله و پيروان كپلر در مورد لكه

پيشرفت وسايل مشاهده ستارگان نظر كپلر را رد كرد، ولى نظريه گاليله از اين آزمون سر بلند بيرون 
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هاى مشاهده و آزمون مطرح ساختيم هرگز مربوط به خطاى ادراك مواردى كه ما از گزارهاما. آمد

شناخت ما از كرد، همچون تعاريف وادراك ما را توصيف مىنبود، بلكه خصايص هميشگى و ذاتى

هاى مشاهده و آزمون از گزارهكه هرگز قابل اطمينان نيستند و آنچه به شكل... زمان، فضا، مكان و

شود، نه واقعيتىهاى ذاتىِ عصبى ـ مغزى انسان را شامل مىكنيم، تنها ويژگىآن استنتاج مى

هاى مكرر هاى مشاهده با آزموناز اين روى داليل پوپر در دفاع از گزاره. انكارناپذير در دنياى بيرون

.كندهاى مشاهده و آزمون جهت ابطال فرضيات و نظريات نمىبه گزارهكمكى به مقبوليت و استناد

پذيرى اصل ابطال

آنان بر اين باورند . كردندپذيرى را مالك پذيرش فرضيات عنوان مىگرايان، ابطالديديم پوپر و ابطال

دارند هر فرضيه كه هر چه بيشتر بدين معنى كه اذعان مى]. ٣٨[بطال پذيرندعلمى اكه نظريات اختبارى

پذيرتر است و سنجش و محك خود را فراهم آورد، ابطالهاى مشاهده و آزمون امكاناز طريق گزاره

خوب نسبت به ساير فرضيات تا هنگامى كه از بوته اين آزمايش سربلند بيرون آيد، به عنوان فرضيه

هايى مثالها براى چنان مقايسه و ترجيحىآن. ذيرى كمترى دارد، از ارجحيت برخوردارستپكه ابطال

گيرد كه يكى از تعاريف اما فرضيات مقايسه شده دو نوع گزاره را در برمى. آورندنيز از تاريخ علم مى

ستفاده اى كه از تعريف خاص اكنند، به طورى كه گزارهتعاريف عام استفاده مىخاص و ديگرى از

برد، شناخته شده و به عنوان تعاريف عام بهره مىتر كه ازكند، منطقا زيرمجموعه گزاره كلىمى

كه هر دو از تعاريف هايى استفاده كندها از گزارهدر حالى كه اگر مثال. شودفرضيه ارجح انتخاب مى

ى بر ديگرى يافت و هموارهپذيرى يكتوان، مالكى ضرورى بر ترجيح ابطالعام برخوردارند، ديگر نمى

توان براى هر يك حدس زد، هاى مشاهده و آزمون را مىاى از گزارهبينىتعداد بالقوه و غيرقابل پيش

از اين روى . توان تشخيص دادبراى ارجحيت هيچ يك نسبت به ديگرى نمىبه طورى كه نقطه پايانى
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برد و جالب اينجاست كه از همان رنج مىادعايشروش پيشنهادى پوپر نيز از عدم توانايى در سنجش

رود، علمى به شمار نمىاى فاقدش باشد،بهره است كه پوپر مدعى است اگر فرضيه يا نظريهاصلى بى

؟ !پذيرى ادعاى يك فرضيهيعنى اصل عدم امكان سنجشِ ابطال

هاى پوپر ها و گزارهناپذير در حدسحدودى ابطال

اش، بسيار از واژگانى شناسىپوپر، او براى تشريح نظريات يا روشبه طور كلى در آثار علمى 

گويد، فاقد امكان سنجش ادعاهاى علمى هستند، زيرا چنان كه خودش مىكند كه فاقد باراستفاده مى

تالش !) ؟(توانم با خرسندى بپذيرممن مى«: همچونها هستند؛ اصطالحاتىگنجيده در حدود و گزاره

) ؟(!، پوزش خواستن!)؟(دهيممىرا ترجيح) ؟(!بر تقرير بديهيات نامربوط(!)... رانههاى متهوجهت حدس

از جهان، اگر ما) ؟(هاىبزرگ مردان بر آزادى و عقل، آشكار ساختن دشوارى) ؟(!از فلسفه، تاختنِ

ايستيم از آن روى نيست كه ما به باز مى) هاى علم استمنظور ستون(ها تر ستونفرو بردن عميق

خواهم مبارزه درست بر اساس همين انديشه مقدس است كه من مىايم،رسيده!) ؟(زمين رصينى

بسيارى از جمالتى ديگر كه نه تمايل و» ...افراشته است و(!) ، نظريات علم بر باتالقى )؟(كنم

و هاگزارهاو با چنان واژگان و حدودى در. كندشناسى، بلكه تمايل عاطفى او را توصيف مىروش

تواند براى پذيرش كند و چون نمىها را از خود و خواننده سلب مىهاى خود، امكان ابطال آنحدس

هايش فرار خويش، از اثبات استفاده كند، با چنين حدودى از يك طرف از داورى حدسهاىحدس

ها آنپذيرىدارد كه پيش از ابطالدر فرضياتش منظور مىاى راكند و از طرف ديگر جهتگيرىمى

پذيرىِ نظرياتش بدون سنجش ابطالگيرى و ادعايى را استنتاج كند و از اين طريقتواند چنان جهتنمى

علم و از ذهن نياموخته و ناآگاه بسيارى از خوانندگانش در گستره فلسفه) كه خود مدعى آن است(

ل سوءاستفاده و بهره كما) شوندبه خصوص خوانندگانى كه تازه با نظريات او آشنا مى(شناسى روش
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شناسى متخصص نيست، نادانسته شخصى كه در عرصه فلسفه، فلسفه علم و روش؟ زيرا!بردرا مى

پذيرد كه هنوز تمايالت عاطفى، نظريات و ادعاهايى از وى را مىهمانىِ آندر ذهن خويش به سبب اين

هاى ك خوردن توسط آزمونجاى محشناسى مورد ادعاى پوپر نگذشته است، چه بهاز زير تيغ روش

هاى گزارهاند، چه به جاى اين كه از ابطالپذير نشدهچرا كه هنوز حدود و فرضياتش ابطال. ديگران

كند و دانسته يا ادعايى كه پوپر در مورد بسيارى از فالسفه پيش از خود مى. آزمون سالم بيرون آيند

زند، در آثار خود و ا با آن محك مىهمان اصلى كه نظريات فالسفه ديگر رنادانسته، خودش

اى در نظريات كه چون ؟ آن عمق و خودآگاهى!گذاردمىزير پا) نه ادعا شده(شناسى اعمال شده روش

گويى را در نظريات برخى از فالسفه پيچيدهناپذيرتواند ضرورت اجتنابيابد نمىخود بدان دست نمى

!كندير قرار دادن خواننده تأويل مىتأثدرك نكرده و آن را تنها ژستى براى تحت

شناسى پوپر در فرضيات پيشنهادى خود عدم اعمال روش

گويد كه اگر خوانندگان بخواهند فرضيات مرا ابطال كنند، من نيز با آنان همراه پوپر در جايى مى

براى . د بيابيدتوانيتحميل ناآگاهانه نوعى بار عاطفى را بر خواننده مىدر اينجا نيز شما. خواهم شد

باشد، بسيار راحت است كه دريابد چنين شناسى به اندازه كافى آگاهاين كه از تاريخ و علم روش

شناسى، نه چيزى روشآن در گستره. شودادعايى همچون سوگندى است كه براى حرفى خورده مى

اى در براى اين كه گزارهزيرا . بخشداى مىشناسى به فرضيه يا نظريهكند نه اعتبارى روشرا ثابت مى

شناسى تأييد شود بايد همان روشى كه يك فرضيه يا نظريه براى استخراج، اثبات يا ابطال روشعلم

پوپر در تمامى آثارش از كتاب شناخت عينى و . قضاوت قرار گيردكند، مالكنظرياتش اعمال مى

تدا تا انتها هيچ كجاى آراى خود را از اب]٣٩[هايش گرفته تا جامعه باز و دشمنانشها و ابطالحدس

نظريات خودش توانيد دريابيد كه او از ابتداى كتاب هر چه را كهكند، بلكه شما به خوبى مىابطال نمى
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گذارد و تنها بر شمار فرضيات و ادعا كرده تا انتها ابطال نشده باقى مى) نه نظريات دانشمندان ديگر(

كند، نظريات وى نيست، او از تاريخ علم در تمامى آثارش ابطال مى؟ آن چه را كه !افزوده استادعاها

روش . كندپردازان است و روش ابطالگرايى او را معرفى نمىنظريهبلكه فرضيات و نظريات ساير

كند و نه نظريات سايرين معرفى معرفى مىابطالگرايى او تنها با ابطال نظرياتى كه خود در آن كتاب

آيد، بلكه ابطال آنچه نمىشناسى پوپر به حسابديگر، ابطال نظريات سايرين، روشبه بيان ! شود؟مى

دهد و ازشناسى او را ارايه مىگند، روشرا كه در قالب فرضيات و نظريات خود در كتبش معرفى مى

شناسى خود به عبارتى او نسبت به روش. كنداين نقطه نظر او هيچ يك از نظرياتش را ابطال نمى

تواند آن را اعمال كند، بلكه مدعى است كه آن روشى است كه آثارش نمىكامل ندارد و در طىوقوف

اى، از ابتداى تاريخ از اين روى مانند نمايشنامهبايست از آن برخوردار باشد وساير نظريات علمى مى

كه بخواهند كسانى پردازد و ادعاى او را در مورد همراه شدنش باعلم تاكنون به توصيف آن مى

اى غيرمحقق است و توان دريافت كه، همان گزارهنظرياتش را ابطال كند، پس از اتمام كتبش مى

اى عاطفى است كه خواننده را نه به همراهىِ منطقى، بلكه تمايل احساسى به سوى آرايش جملههمچون

. دهدسوق مى

شناسى پوپر؛ روش قياسى و اشكال در تعاريف و حدود روش

گيرى داند و آزمون و مشاهده را در شكلپر براى تشكيل نظريات، روش قياسى را جايز مىپو

سازى هيچ اصل و دارد كه در مرحله فرضيهو اذعان مى] ٤٠[داندنمىفرضيات و نظريات دخيل

؟ ]!٤١[تمايل خود، فرضياتى را حدس زندپرداز آزاد است تا بنا برشرطى كلى وجود ندارد و هر نظريه

ذكرشان رفت، محك هايى كهس از صدور حدس و تشكيل فرضيه، آن به وسيله مشاهدات و آزمونپ

زد شده و در صورت تناقض با آن، فرضيات ابطال شده و در صورت عدم تناقض، به عنوان يك 
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]. ٤٢[شوندخوب و قابل قبول تا آن لحظه پذيرفته مىفرضيه

اسى پوپر گرفت، آن است كه تعاريف و حدود به كار رفته هاى قيتوان بر گزارهنخستين اشكالى كه مى

مشاهده و آزمون به اندازه كافى توضيح دهنده و تمييز دهنده نيستند و آنقدر در آن، بدون دخالت

كنند، هايى كه تبيين مىضرورى بين تعاريف و پديدهاند تا بتوانند ارتباطىتحديد نگشته و خاص نشده

است كه استنتاج شده، ها، فرضيات و نظريات با مشاهده و آزمونگزارهحدود تعاريف. شكل گيرد

تعاريفى همچون چگالى، جرم، وزن حجمى، نيروى. گرددتعديل يافته، تصحيح شده و آن گاه تعيين مى

ها هستند كه شكل جانب مركز در فرضيات و نظريات علمى تنها با مشاهده و سنجش كميات در آزمون

و تا آزمون و مشاهده نباشد، تعاريف مذكور ! شوندشان حدس زده مىتبيينبراىگرفته و فرضيات

استفاده از روش پيشنهادى پوپر، نه تنها ! گردندتشكيل نشده و حدودشان تصحيح نگشته تا تعيين

سازى براى نظريهبرد، بلكه ما را نيز در اعمال روشى كاراشناسى را به مرحله جديدى نمىعلم روش

كند؛ چرا كه رد و قبول يك قياس، نتيجه پيش برنده نخواهد بود، بلكه اگر تعاريف ايى نمىراهنم

قياسى به وسيله مشاهده و آزمون تعديل يافته، تصحيح شده و آنگاه تعيين گردد، ما در هاىگزاره

هاى مورد هراهه رفته و از تببين پديدما هر چه بيشتر به بىايم و گرنه حدسسازى به پيش رفتهنظريه

گويد با ما چنان كه پوپر مىبا فرض اين كه فرضيه و گزاره قياسى حدس زده شده. شودنظر دور مى

هاىگذارد تا گزارهمشاهده و آزمون رد شد، حال بايد چكار كنيم؟ آن چه راهى پيش روى ما مى

مين نكته، يكى از عدم درك ه! هاى قبلى را نداشته باشد؟قياسى و فرضيات بعدى ما نواقص گزاره

شناسى پيشنهاديش از حدود و تعاريفى كلى و فرضيات پوپر در روششودعللى است كه موجب مى

تواند معين سازد كه شناسى او نمىروشاز اين رو. غيردقيق و تا حد زيادى عاطفى استفاده كند

شرايط يك سيارى ازكداميك از تعاريف و حدود ما بايد، تغيير كنند؟ گزاره قياسى و فرضيه ما ب

كرد توسط ما حدس ها و مشاهداتى را تشريح مىنظريه خوب را داشت، زيرا به خاطر اين كه پديده
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هاى جديد موجب شد تا ابطال شده و عدم تطابق آن با برخى مشاهدات و آزمونزده شده بود، اما

يابد براى اى تحقق مىرضيهفرايندى را كه با ابطال فالبته پوپر درس گرفتن از. كنار گذاشته شود

ابطال شده و تعديل اى كه، اما مسأله]٤٣[داندهاى آن مفيد مىشناخت بيشتر مسأله و دشوارى

اى از تواند مفيد باشد؟ مگر اين كه واژه ابطال را به كار بريم، ولى عمالً به گونهشود، چگونه مىنمى

؟ و به معناى آن خواهد !عديل و تصحيح خواهد دادابطال شده استفاده كنيم، كه آن گاه معناى تفرضيه

؟ راه حل پيشنهادى پوپر براى !ايمرا درست نفهميده) تعديل يا ابطال(هابود كه حداقل معناى يكى از آن

بايست چگونه تغيير كند تا ها مىحدود آنكند تا دريابيم تعاريف وابطال نظريات هيچ كمكى نمى

در حالى كه . ماندمىبنابراين مشكل به ذات خود باقى! را نيز در برگيردهاى جديد مشاهدات و آزمون

حلى را پيشنهاد كند كه اشتباهات در مفروضات، تعاريف، حدود الزمه يك روش علمى، آن است كه راه

هاى مشاهده و آزمون تعديل شده تا به ها از طريق مقايسه با گزارههاى قياسى و استقرايى آنگزارهو

يافت نشود كه تا آن لحظه با آن در تناقض باشد و در صورت تناقض نيز ه مشاهده و آزمونىحدى ك

كلى، اصول موضوعه، مفروضات تشكيل شده، هاىاى از گزارهاى كه از شبكهنظريه(يك نظريه جامع 

غيير آن ت... موضوعه وها، اصولشود، بلكه حدود، گزارهابطال نمى) مثل نظريه ءنيوتن يا انيشتين

هاى كلىِ فرضيات و نظرياتى كه علم نيز با تعديالت مداوم در گزاره. ماندكرده يا به اميد تغيير باقى مى

هاى مشاهده و آزمون تناقض داشت، به پيش رفته است، نه با رها كردن و ابطال برخى از گزارهبا

مون، و اگر غير از اين بود، هاى مشاهده و آزاى از گزارهپارهنظرياتى جامع، آن هم تنها به سبب

نسبيت انيشتين كه هر يك چه در نظريات كوپرنيك و گاليله در مورد چرخش زمين و حتى نظريات

كنار بايست ابطال شده وكنند مىها مطابقت نمىاى از آزمونزمان خود و چه زمان كنونى با پاره

اجسام در زمين و نظريات نسبيت چنان كه نظريات كپرنيك و گاليله با مشاهدات سقوط . رفتمى

در حالى چنان كه . سازگار نيستند) دنياى ميكروسكپى(الكترون در مدار هسته اتم انيشتين با حركات
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گاليله، نه با ابطال، بلكه با پيگيرى، تصحيح و تعديالتى به دهد نظريات كپرنيك وتاريخ علم نشان مى

شكل بخشيد و اكنون نيز دنياى علم نسبيت انيشتين رانظريات نيوتنى منجر شد و تداوم آنها نظريات

با با پيگيرى نظريات نسبيت و عدم قطعيت هايزنبرگ در جستجوى تشريح تناقضاتى است كه

تناقضاتى كه با آن كه نسبيت در . هايى متفاوت هر يك استهاى مشاهده و آزمون در حوزهگزاره

ها رو به رو هستند، ولى هيچ يك ابطال وسكپى با آنقطعيت در دنياى ماكردنياى ميكروسكپى و عدم

روش . شوندتاكنون پاسخگو بوده و استفاده مىترين نظريات فيزيكاند و به عنوان مطرحنيز نشده

نوع حدسى كه مايل پرداز آزاد است تا براى تشكيل فرضيه، هرپيشنهادى پوپر كه مدعى است نظريه

كند و روشى نظرى و عملى ارايه پردازى را بيان مىحوزه نظريهاست، بزند، تنها ظرفيت بالقوه در

دانستند كه حيطه وسيع و پردازان و محققان مىو پيش از روش پيشنهادى او نيز نظريهدهدنمى

مسأله اساسى، يافتن روش نظرى و عملى پيشنهادى براى سازى وجود دارد واى براى نظريهبالقوه

. تحقق و پيشرفت آن بود

عدم تبيين تناقضات در تحوالت نظريات علمى 

اى كه بايد حدس زده پذيرد كه فرضيه بعدىاى مىاما به چه سبب پوپر پس از ابطال فرضيه يا نظريه

پرداز مايل است تشكيل شود؟ در تاريخ علم پوپر نيز همچون كه ذهن نظريهتواند هر طورىشود مى

علمى و نظرياتى كه متعاقب آن جايگزين نظريات هاىرفتبسيارى دريافته است كه بسيارى از پيش

اند، بلكه پيشين شكل نگرفتهها و فرضيات و نظرياتاند، همواره با ادامه مسأيل، راه حلپيشين شده

ها، مفروضات، مسأيل، اصول موضوعه، تعاريف وچه بسا به طور كامل با كنار گذاشتن و ابطال آن

اند؛ به مانند نظريات آزمون، فرضيات و نظريات جديدى را مطرح ساختههاى مشاهده و حدود، گزاره

نظريات بطلميوسى شد و نظريات نسبيت انيشتين كه جانشين نظريات نيوتنى كپرنيك كه جايگزين
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هاى تاريخ علم را در روشى كه تنها برخى از پيشرفتاز اين روى پوپر براى اجتناب از ارايه. گشت

نظرى يا عملى پيشنهاد قيه نشود، آن چنان آزادى عملى را بدون هر گونه راه حلنظر گرفته و شامل ب

توجه به اين نكته بسيار ضرورى است، چرا . كند تا از تناقض در فرضيات پيشنهادى اجتناب ورزدمى

اما موضوع ديگرى كه از منظر پوپر . اندبسيارى از منتقدان پوپر دليل چنين ضرورتى را در نيافتهكه

بايست، شرط دورى گزيدن از تناقض شناسى پيشنهادى او نه تنها مىروشه دور مانده آن است كهب

كه فرضيات و نظريات علمى طى كرده تا به نتيجه را رعايت نمايد، بلكه بايد هر دو روش متناقضى را

بالقوه نظريات از ظرفيتشناسى نخواهد بود، بلكه تنها دورنمايىاند، منظور دارد، و گرنه روشرسيده

هاى نظريات پيشين به جلو روشى كه گاه با تعديالت در حدود يا گزاره. آتى را ارايه خواهد كرد

همچون جانشينىِ نظريات نيوتنى به جاى نظريات كپرنيك و گاليله؛ و گاه با كنار گذاشتن رود،مى

ل موضوعه هندسه نظريات پيشين، به مانند جايگزينى اصواصول موضوعه يا ابطال مفروضات

و جانشينى نظريات نسبيت عام نااقليدسى به جاى اصول موضوعه هندسه اقليدسى در دنياى واقع

. انيشتين به جاى نظريات مكانيك نيوتنى از طريق رد برخى مفروضات آن

گيرى نتيجه

ها، ر ابطال گزارهها به عنوان تنها معيابندى كلى بايد گفت تكيه پوپر بر مشاهدات و آزموندر يك جمع

هايى شكل گرفتند، ها پس از اين كه در قالب گزارهاز اساس اشتباه است و آنفرضيات و نظريات،

برند كه چه شوند و خود از مفروضاتى بهره مىبراى ابطال فرضيات و نظريات قبالً خود بايد اثبات

ها تناقض با آنيا نظريه با وجوداى آزمون و مشاهده نيز ابطال شود و فرضيه بسا با ردشان، گزاره

. همچنان به اعتبار خود باقى بمانند و گرنه توانايى رد فرضيات و نظريات را ندارند

روش علمى پيشنهادى پوپر بر خالف تصور وى، هيچ راه حل نوينى را در پيش روى تحقيقات علمى 
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سازد، به جاى تبيين و تشريح از آخرين شكلى را كه يك تحقيق علمى متجلى مىگذارد، بلكه تنهانمى

هاى مشاهده و آزمون از روند پوپر با جداسازى گزارهشناسىروش. كندطريق استنتاج، توصيف مى

چنان كه . كندفرضيات نمىهاى قياسى، هيچ كمكى به تعديل و تصحيح حدود تعاريفتشكيل گزاره

اىهاى آزمون و مشاهدهگيرد، با گزارهاى شكل مىگذشت هر فرضيه يا نظريه علمى كه در قالب گزاره

ها به صرف گردد و از طرفى مشاهدات و آزمونتعديل يافته و مدام تغيير كرده و سپس تعيين مى

هايى به سوى كنند، مگر اين كه در قالب تعاريف گزارهچيزى را بيان نمىتحقق داراى جهت نبوده و

هاى كلى نظريات و نيز بر طبق گزارهآزمونهاى مشاهده و گزاره. گيرى شوندنظريات سمت

و هاى مشاهدهچرا كه برحسب تعاريف پيشين از گزاره. گردندحدودشان تغيير كرده و تعيين مى

اى جمع بسته شده بودند كه با تغيير آن تعاريف و برخوردارى از حدودى جديد از آزمون در حوزه

هاى مشاهده و آزمونى برحسب تعاريف جديد شكل و بايد از نو گزارهشوندداللت بر آن خارج مى

حاصل اين تعامل . و نظريات تطابق كنندهاى مشاهده و آزمون با فرضياتگيرند، به طورى كه گزاره

پوپر هيچ شناسىدر حالى كه روش. پذيرماى است كه صحتش را تا آن لحظه مىمداوم نظريه

هاى مشاهده و آزمون با عامل مداوم گزارهگيرى يك نظريه كه حاصل تتوضيحى براى روند شكل

ها از يكديگر و استفاده دهد، بلكه با تفكيك آنفرضيات و نظريات است، ارايه نمىهاى كلى ازگزاره

ها تنها در بهره گرفتن صرف از مشاهدات و آزمونصرف از گزاره قياسى در تشكيل فرضيات و

آورد ها پديد مىعلمى آنهاىها و روشدر تحقيقمحك فرضيات و امكان ابطالشان، نقطه سكونى را

شان از طريق استنتاج، تنها صورت نهايى يك نظريهو به جاى تبيين روند و تشريح مرحله به مرحله

! سازدسازى در گستره علم را خاطرنشان مىكند و ظرفيت بالقوه نظريهعلمى را توصيف مى
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هگلدر فلسفهبازآفريني

انديشه هگليديالكتيكروش شناسي ي پيرامون گفتگوي

آباديعلياحمديكاوهدكتر: امصاحبه ب

هفته نامه نوين:ازمصاحبه

مقدمه

. اندافزودهآنغنايبهخويشبا نظرياتكهاستخود ديدهرا بهبسياريبزرگانفلسفهپرديسه

شاگرديمشربشدند در اينآرايي، صاحبعلميمختلفهايدر حوزهكهاز كسانيبسياري

در تاريختوانرا ميايفالسفهاندك. اندجستهفلسفهگسترههايخود را از آموحتهاند و كيميايكرده

يافتهباشد، دستبشريمعرفتمختلفهايحوزهدر برگيرندهكهمنتظمدستگاهيبهكهيافتجهان

، از فالسفهبسياري. وجود داردنسبي، اجماعياز فالسفهبرخيدر مورد جايگاهمياندر اين. شندبا

هنوز در حد آنان، مولفينياز ايشانپسدانند كهميفلسفيانديشهرا اوجو هگلكانتهايفلسفه

رفته گقرارمتعدديهايو دگرآفرينيمورد بازآفرينيتاريخدر طولهگلفلسفه. اندنكردهظهور

تأويلهايتاريخدر طولمولفاز نظرياتبسياريهمچونبود كهآرايياز جملههگلفلسفه. است

آراييصفهممقابلدرحتيكهاز جرياناتيآمد و برخيعملبهاز آنمتناقضيمتعدد و حتي

او دوبارهنيز در اروپا فلسفهاكنون.دادندميعودتهگلفلسفهخود را بهكردند، استناد مرجعمي

و به ويژه اشفكريدستگاه،هگلفلسفهپيرامونگفتگوييروي، از ايناستشدهواقعمورد توجه

يده شده تا اين ساختار اين اثر كامالً تعمدي به شكل گفتگو برگز. ايمدادهصورتاو" ديالكتيكيروش "

بيشتر بنماياند؛ حتي اگر يكي مدام " روش"سبك شناخت را كه مهجور مانده ايست، به عنوان يك 

.پرسشگر و ديگري مدام پاسخگو باشد
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جايگاهياز چهفلسفهدر تاريخهگلفلسفهبفرماييد كهدر مقدمهاحمديدكتر آقاي

؟ برخوردارست

. هر فيلسوفيبراي، بلكهعامو مخاطبانخوانندگانتنها براينه. دشوار استبسيارهگلفلسفهفهم

تواند ديگر ميدر ارتباط با مفاهيمكهبرخوردار استخاصياز معنايهگلدر فلسفهايهر واژه

، هستيمقائلژگانواآنخود برايمتعارفما در زبانكهاز تعاريفيوجههيچشود و بهفهميده

را مرتكباشتباهاينديگر، برخيمولفاز نظرياتو بسياريهگلدر مورد فلسفه. برخوردار نيست

واژگانكهدر حالي. كنندرا دركآن) آلماني(اصليزبانفهمدرصدد بر آمدند تا از طريقاند، كهشده

توانهرگز نميآلمانيلغتفرهنگبهعطفشود و بامعنا ميهگلهفلسفتنها در ديكشنريهگلفلسفه

شود، ميتعريفمتدوالزباندرآنچههرگز معادل، هر واژههگلدر فلسفه. بردآثار او پيروحبه

تنها در ارتباط هكند كميپيداخاص، مفهومياشدر فلسفهآنمعناييو داللتهايهر واژه، بلكهنيست

طوريبه. استدركشود، قابلميآفريدهآنو در طيفلسفهدر دلكهو مفاهيميبا ساير واژگان

شود مياز خود، متولدشود، از فرآيند پيشميآفريدهاشفلسفهدر فرآيند ديالكتيكيكهايهر كلمهكه

جملگيمعنايكند و كميمجدد ميدگرآفرينييكاز خود را همپيشتولد، ساير معانيمحضو به

هگلاز واژگانيكهيچبراييعني. داردادامهفرآيند مدامكند و ايناز خود را دقيقتر ميپيشواژگان

و شدهآفريدهشافلسفهآنها در طيشد، بلكهقائلايشدهتعريفاز پيشمعنايتواننمياشدرفلسفه

استو غيرخطي، تطورگونهتأثير و تأثر مداومهمانروحكند و اينميدگرآفرينيرا يكواژگانبقيه

. دشوار استبسياريبرايو فهمشگرفتهلقب״ديالكتيكيروش״كه
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؟ كجاستهگلفلسفهآغازيناما نقطه

اگر اي؟ هر فلسفه!شوندميتمامفلسفيساير نظرياتشود كهميشروعيجاياز همانهگلفلسفه

كهآيا آنچهكهاينمثلهاييپرسش. رسدميذهنيهايپرسشترينبنياديبهكند، جاييپيداعمق

دارد، ، اصالتهستاطمينان، قابلاست، درست...شناسديا مي،كندمييا فكركردهادراكانسان

ها ناگزير پرسشاينبهگوييپاسخبراياييا خير؟ هر فلسفه... دارد، وجوددارددارد، واقعيتحقيقت

در همهگل. رودتواند پيشنمياز آنبيشاشفلسفهرسد كهمي״عدم״و ״وجود״تعاريفبه

؟ سپس״هستهستي״تواند بپذيرد كهآيااو مي: پرسداو از خود مي. رسدمينقطههمينبهاشانديشه

در و قضيهنيستاثباتقابلآن.گفتتواننميچيز در موردشهيچكهاستاصلياينبيند كهمي

تواند را بپذيرد، آيا مياصلايننتوانستكهانديشد حالبا خود ميسپس!!رسدميبستبناينجا به

ايمعدود فالسفه!! رسدميبستبنباز بهبيند قضيه؟ او مي״نيستهستي״: اعتماد كند كهاصلاينبه

همچونزرگانيبحتي; رسندميبستبنبهيابند، جملگيدستپرسشهاييچنيناوجتوانند بهميكه

اطمينانقابلكهاستشدهآفريدهچيزي،بحثاز خاكستر اينشود كهميمتوجههگلولي. كانت

. استشدهبدلنيستيبههستيپس. استرسيده״نيستهستي״به״هستهستي״او از ؟!است

هستي: كندميخود را از آنها استخراجسوماصلپس. استشدهبدلنبودنبهديگر، بودنبيانبه

هستي(دوم، ضد اصل)هستهستي(اولاصلشود كهميمتوجهكليگاهنبا يك.است״شدن״

ديالكتيكيدستگاهپس. استنخستبا اصل) هست(و در وحدتدوم، ضداصلسومو اصل) نيست

يد تا با آنرا بده״ينيست״و ״هستي״منگويد بهميهگلكهاستسببهمينبه. استشدهاو آفريده

البته . كنندنميمنظور او را دركدونتژاكهمچونشناسانيهگلحتي، كهبسازمرا برايتاندنيايي
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فصل اول كتاب او كه اين مباحث در آن بوده، ناپديد شده و نامعلوم است و من خود آن را برحسب 

.فلسفه هگل بازآفريني كردم

؟ مقدور نيستهگلاز فلسفهتريسادهو تشريحاما بيان

هگلاز فلسفهكافيآشناييكهكسانياو برايبهتر فلسفهمنظور فهمبههگلاز شاگردانبرخي

را تز، اصلنخستاصلنام: دادندتقليلشكلرا بدينفوقآنها دستگاه. زدنداقداماتيبهندارند، دست

تز در تضاد با سنتز تز و آنتيتز در تضاد با آنتياند كهرا سنتز گذاشتهسوملتز و اصرا آنتيدوم

. استآنها بنا شدهبينتضاد ديالكتيكياينبر اساسكهاستتعميميهگلفلسفيدستگاهو تماماست

هگلفلسفهباعامطبانمخاو حتيعاديمردمآشناييبراياز آنكهسازيها جدايسادهاينالبته

الً او. دو دليلبه. نيستمناسبآنتخصصيودرستشناختبرايوجههيچبه، امااستمناسب

تضاد ،سومدر مرحلهيعني.نيزهستبر وحدتمبتنيبلكه،بر تضاد نيستتنها مبتنيهگلفلسفه

در اصوالًچرا كه. استهمراهاولبا اصلسوماصلهمزماندتبا وحدومبا اصلسوماصل

نظر صرفآناز تبيين،چيزيكنار گذاشتنباكهنيستو طورينخوردهچيز خطهيچ،هگلفلسفه

رو بااين، از خواهند داشتتبيينو در كنار يكديگر، نياز بهدر تقابلوجوههمهمرتبشود، بلكه

اصليعنواننيز بهوحدتشود، همزمانميپذيرفتهاصليعنوان، تضاد بههگلدر فلسفهوجود آنكه

اند، بيشتر تأكيد كردههگلتضاد در فلسفهبر اصلاما چرا برخي. يابدميو اصالتمتولد شدهديگر

را تضادها و تناقضاتكهاستسبببدينسازينظريهباور بودند كهبر اينازفالسفهزيرا بسياري

و هگلهراكليتوسهمچونبزرگيفالسفهكهدر حالي. سازدبرطرفمنسجمهاييگزارهدر قالب

دوآن״ تعامل״ و حاصل״ عين״ ، ״ ذهن״ در ناپذير از هستياجتناببخشي،تضادشدند كهمتوجه
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٦٦

بخشيگرفتنمعناي ناديده، بهآنساختنبرطرفدرو كوششگرفتنناديدهيرواز اين. ستا

، يعنيقبال گفتمكهاستجهتيهمانبه،دوماما دليل. دارندتبييننياز بهكهاستاز چيزهاييبزرگ

پذيرند، و از آنها تأثير ميادهدراز خود را تغييپيشو معانيشدهآفريدههگلفلسفهدر طيمعاني

با عينكنگاهيتنها) سازيساده(بداند و آنرا درستاصليسهسازيسادهتواند آننميكسي

گرا وتطورگرا، وحدتخصايصدارايهگلفلسفهكه، در حالياستهگلفلسفهساختگرا به

تنها با كهفراتر از آنهاستآفرينشي، بلكهآنها نيستاز همهيتركيبو تازهنيز هستپديدارشناسانه

در حد آنها هگلكهيافتاشديگر را در فلسفهاز مكاتبعناصريتوانميهگلفلسفهبهجزيينگاهي

. استآنها رفتهفراسويو بهنمانده

تشريحآيند، چگونهميبيرونپيشينمباحثاز دلاو را كهفلسفينظرياتبقيهپسآقاي دكتر 

كنيد؟ مي

، بالقوهآن. است״ در خود״ ، در ابتدا چيزياستكردهتبيينرا كهايهستيشود كهميمتوجههگل

نكردهو بالفعلرا نيافريده، اما تا آنداراستشوند در خودشتوانند آفريدهميرا كهچيزهاييهمه

هستي، آناو در درونشسپس. باشدو خرد محضبايد ذهن، پساستنشدهبدلواقعيت، بهاست

دهد ميرا شكلعينيو جهانطبيعتكند كهمي״ خودبراي״ حاًواصطال، بالفعلرا با آفرينشبالقوه

در مرحله. نيستخرد و ذهناو دارايهمچونگيرد، چراكهميقراردر تضاد با خودشنوعيبهكه

دو وحدتجز حاصلنيستچيزيآنشود كهميذهنخرد ونيز داراييافتهعينيتهستي، آنسوم

انسانيانديشهو تجلياتانساندر قالبشود كهميمتجليروحشكلبهكهمتضاد گذشتهاصل

بهجهانكه تمامياوستوآفرينشهايايدهبا تجلي، بلكهدر طبيعتبا تولد انساناما نه. خواهد بود
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٦٧

به. كندميرا طينيز مراحليآنشود كهميروحيو صاحبشدهبدل״ خوددر خود و براي״ هستي

در فلسفه. يابدميتحققوحتنها در ركهاست״ ذهن״ و ״ عين״ بينوحدتيحاصل،״ ايده״ ديگر، بيان

ـ هنر ١: سازدميمتجلي، آنها را در هستيانسانكند كهميرا طيمرحلهسه، ايدهروحدر تكاملهگل

در پيپياز تضاد و وحدتهستند كهديالكتيكياز مراحلياز آنها، بخشيهر يك. ـ فلسفه٣ـ دين٢

. آينديكديگر پديد مي

آراييمتضاد صفقطبهايهمچونكه ، و ذهنيعينيروح. استابعاديداراياز نظر هگلوحر

هر رويناپذير نيستند، از اينو پايان״ مطلق״ كند، پسرا محدود مياز آنها ديگريهر يك. كنندمي

و از عينوحدتيبهدر نهايتكهشودبدلمطلقديگر، بهقطبيبهآيد تا با نيلدرصدد برميقطب

. منجر مي شودظهور ايدهبهو ايناستآگاهاز عينكهاست، روحيمطلقروح. يابدميدستذهن

تا بهخود استكاوشد، خود موضوعنشومييكيايدهدر قالبدر آنو عينذهنكهمطلقروحپس

خاص، معنايهگلدر فلسفهكهاستواژگانياز همانمناسباي، نمونهمطلقهواژ. شودبدلمطلق

نسبيدر برگيرندهكهاستمعنايي، بلكهنيستنسبيمقابل، نقطههگلدر فلسفهمطلق. خود را دارد

از ابتدا تا ، بلكهنيستاشهفلسفانتهايينقطه، مطلقتصور بسياريبرخالفهگلدر فلسفه. نيز هست

در نزد عامه در خداوندواژهشود، همانميخردمند متجليدر هستيكهمطلق. اوستفلسفهانتهاي

، نيستنيز كاملتعريفهنوز اينولي. را دربرگيرد، خواهد بودهستيهمهكهبا تعريفيصورتي كه 

تا از ذهنصور پديدار شدهتماميمطلق. كندنميرا توصيفستيه، آنو احساسزيرا خرد، روح

و فلسفهاز هنر، ديندقيقتريتبيينو نياز بهنيستنيز هنوز كاملتعريفاما اين. استدر هستيعين

.خواهد شددرككهاز آنهاستتنها پسدارد كه
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٦٨

. دهيدتوضيحنيزانسانر روحهنر ددر مورد تجليآقاي دكتر احمدي 

همانشود كهگر ميجلوهو خارجيمحسوسشكلبه، يعني״ واسطهبي״ شكليدر آغاز بهمطلق

را پديد ״ زيبايي״ ، محسوسجهانحجاباز پسايدهپرتوافشاني. دهدنويد ميرا״ هنر״ آفرينش

مثل. درآيدادراكبهيعني. باشددركو قابلعينيآنوضوعمكهاستاينتحققشالزمه. آوردمي

عين. سازدرا مي، ايدهو ذهندر عينمعقولصورتيگانگي، حاصل...ويا موسيقينقاشيتابلويي

مراحليكهاست״ طبيعت״ ، زيباييصورتنخستين.از اجزاستايمجموعهخود، مثلزيبا در ذات

انساناما اگر روح. زندهدر موجوداتارگانيكتا زيباييگرفتهمكانيكيبا وحدتدارد و از زيبايي

آفريده״ اثر هنري״ باشد، داشتهبر معنا تفوقشكلسازد كهمتجليصورتيرا بهبخواهد ايده

زيرا از غايتدهد،اخالقيدستورالعملتييا حتقليد كردههنر نبايد از طبيعتروياز اين. شودمي

هنر نيز داراي. ، فاصله مي گيرداستو صورتشكلزيباييدر غايتاز روحايدهتجليكهوجودش

ختم״ هنر رومانتيك״ و بهيافتهادامه״ هنر كالسيك״ با گذشته״ كنايي״ از هنر كهاستي مراحل

. شودمي

״ دين״ كند و ميرا بيانو روحياحساسيحقيقتيكهمجاز و انگار استشكل، بهمطلقليتجدومين

را معناييو همآميختهو شكلبا صورتهمكهاستاز ايدهمجازيتصوريدين. آوردميرا پديد

خداوند، با كلي، ذهندر دين. با خداوندانسانيگانگيبراياستكوششيديانتپس. در خود دارد

چرا كه. سازدنميخود را منقسماجزاييبهشود، وليهويدا ميانسانيدر اجزاء اذهانوجود آنكه

. دهندميرا نشاندر وحدتخود در خداوند، كثرتمعناييبا كليتخود، بلكهيكمبا جمعآنها، نه

پديدار گناهدر قالبو گسستجدايياينپس،استآگاهكلياز ذهنخودجداييبهانسانذهن

پس. آوردرا پديد مي، پرستشآدميخدا وبينو جداييبردناز بينبرايانسانكوشش. شودمي
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٦٩

. با اوستنرسيدوحدتبهسويبههمهو بازگشتاستخدا و انسان، يگانگياديانهمهاصليغايت

آنبراي. يابدميتحققدر فلسفهآنشود، بلكهمنجر نميخودآگاهي، بهدر دينشدنيكياما اين

فاصلهخويشو فرديتبودنبايد از جزيي، پسو خداوند كلخود جزء استچون، انسانرجعت

در وجودو گوهر كليهستيآن. استهر انسانييخدا، وجهكلذهنبپيوندد و آنكليتبگيرد و به

مطلقاو، يعنيبهپيوستنآن، غايتكلآنبهاز خود و پيوستندوريروياز اين. هستهر شخصي

. مطلقـ دين٣فرديروحيتـ دين٢طبيعيـ دين١: ازاستعبارتدينمرحلهسه. بودخواهد

دهيد؟ بيشتر توضيحهگلدر فلسفهروحنگهداريد، در مورد جايگاهدستلحظهيك

عقلبر روياز اندازه، بيشاشدر فلسفهگرفتند كهخردههگلشوپنهاور، بههمچوناز فالسفهبرخي

پديدارشناسي«كتابدر هگلكهدر حالي. استرا از نظر دور داشتهانساندارد و ساير وجوهتأكيد

. رسدميتعقلخودآگاهسطوحتا بهكردهشروعوجوهترينو احساسيترين، ازغيرآگاهانه»روح

خاصيو زندگي، عاطفيعقاليياز باركهشدنيدر حالهستي، هگلروح، با تعريفبر آنعالوه

) ، هنر، احساسروح(او، آنها اند كهرا گرفتهخردهايناز هگلبرخياما. گويدمي، سخنبرخوردارست

گويند ميآنچهبهنسبتهگلمنتقداندهد كهمينشاناما اين. كندميبيانرا باز با خرد و انديشه

تاّر ضروركنند، ديگميرا بيان، آنادلهو برطبقبا زبانكهندارند، زيرا هنگاميخودآگاهانهآشنايي

گويد، ديگر ميهگل سخنديگر درفلسفهشوپنهاور از كمبود وجوهوقتيهمانطور كه!خرد است

شوپنهاور، كيركيگارد، ديگر،بيانبه. خرد، يعنيبيانو اينآنهاستو بياننيستو عاطفهاحساس

سازند، نميرا متجلياحساساتكنند، آنتأكيد ميانسانيو ساير وجوهبر احساساتوقتي... ونيچه

وفلسفه، ديگر راهرا با خرد كنار گذاشتهبيانشانراهكهكسي. كنندميبا خرد آنها را بيانبلكه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٧٠

و عواطفاحساساتبنابراين. استكردهزندگيعاديمردمهمچون، بلكهرا برنگزيدهپردازينظريه

ناببرسند، ديگر احساساتآگاهيشوند و بهگفتار بيانيا حتييا نظريهدر فلسفهكههرگاهانساني

. خواهند بودو احساساتاز خرد در مورد عواطفبيانينيستند، بلكه

رد خاز بيانكهاستدر آنبا منتقدانكند و تنها تفاوتشميهگلكهاستكاريهمانقاّدقيو اين

.خيرمنتقدانش، ولياستخرد آگاهبوسيلهانسانيو ساير وجوهاحساساتبهنسبت

. برگرديمبحثبقيه، بهخوب

، در فلسفه. خودبهنسبتاستمطلق، آگاهيفلسفه. است״ فلسفه״ ، مطلقروحو كاملترينسومين

متظاهر كاملشكلابتدا بديناز همانفلسفهولي. شودميجليمتمحضانديشهدر جامهمطلقانديشه

را در قالب، مطلقدر ابتدا فلسفه. شوندميكاملو كليآمدهگردهتدريجبهاجزاء آنشود، بلكهنمي

ا در كند تميكشف״ شدن״ را در آنهراكليتوس. آيدپديد ميافتراقسپس.بيندمي״ محضهستي״ 

را ״ هگلفلسفه״ شود كهميمتجلي״ مطلقصورت״ در ״ مطلقانديشه״ با ״ مطلقحقيقت״ نهايت

ايدايرهچونخورد كهپيوند ميآغازشهمانبهمعناستشناختكههگلفلسفهغايت. آوردپديد مي

. رسنديكديگر ميبه

او استنتاجكهگفتتوان، ميكرديمتشريحهگلاز فلسفهمرحلهينتا اآنچهبهكلينگاهبا يكپس

از كهشناختتاكنونآفرينشاز ابتداياشتكامليشود با تبيينرا ميطبيعتطور كههمين، كندمي

روحيدارايكه(استو اجتماعيانسانيزندگيساختهرا كهكند، تاريخميپيرويدر خودقوانيني

چرا كه. كندميمعرفيدر تاريخروحآنيافتگيرا واقعيتعلمهگل. كردشناساييتوانمي) است

از ابتدا تا غايتديگر، هگلبيانبه. از خود استهستيپديد آورندهروحو آگاهي، تجليهستيتمامي

در خود و براي״ و همزمانبالفعلشكلو در خود، بهبالقوهاز شكلمطلقداند كهميرا شدنيهستي

اشخداوند را در فلسفهكهاستمطلقرسيدهخودآگاهيبهكاملروحهمانو آنشدهبدل״ خود
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٧١

شود مينتاجاستاشاز فلسفهعقالييهاييگزارهخداوند در اوجبينيمميطور كههمين. كندميمعرفي

خداوند در فلسفهكند، بلكهنمياشفلسفهبهزور ملحق، خداوند را بهاز فالسفهبسياريو او برخالف

. كندچيز را معنا ميهمهشود و همزمانچيز معنا مياو از همه

؟ رالقارتباط او با مطخصوصبيشتر بشكافيد، بهرا كميهگلخداوند در فلسفهتجلي

و سقراط، افالطونو حتيقديسو توماسانسلم، قديسقديساگوستينوسهمچونبسياريفالسفه

خداوند را به عنوان يك قرارداد از پيش تعيين شده در ذهن خود داشته، به طوري كه آن، به نوعي 

بزرگيفالسفهحتي!بودهخوردچسبزور بدانبه، بلكهمستدل در فلسفه شان شكل نگرفته بود

در شكآنرا از درونتواند خداوندكند، نميخود را بنا ميفلسفيبنايبا شككهدكارتهمچون

پسانديشمميمن״گزارهبهحاضر و آمادهايگونهبهآنخود معنا بخشد، بلكهفلسفيدستگاه

، در مستدلايمعجزه، خداوند را همچونهگلكهدريافتتوانيمخوبياما به. خوردمي، چسب״هستم

گيرد و بخشيرا در برمياشفلسفهتماميبخشد و آنو معنا ميمتظاهر ساختهاشفلسفهدل

نزول، شأنمطلق. خواهد بودخداوند، ناقصماهيتبدوناشفلسفهشود كهاو مياز فلسفهجدانشدني

. استهگلخداوند در فلسفهر و ظهور ديالكتيكيحضو

حد بودهچهتا بهو نظرياتشبر انديشهزيستهميدر آنهگلكهايدورهاجتماعيتأثير تحوالت

؟ است

آنشو نقرويداد آشنا شدهبا ايناو در جواني. استبودهكبير فرانسهتأثير انقالببسيار تحتهگل

او خود . بازشناختتوانميخوبيبهاشجوانيدورانهايدر نوشتهشدهدميدهو شوقرا در شور
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دورانهايرويداد تاريخيترينكنندهتعيينكبير فرانسه، انقالبازظهور مسيحيتپسگويد كهنيز مي

برايكههنگامي. استپذيرفتهفرانسها از انقالبتأثير رنيز بيشتريناوانقالبنظريه. استگذشته

ترسيمآنانبرايانقالباز آيندهگرايانهآرمانتصويري،، شور زمانهآلمانيجوانروشنفكران

زيرا . هگلكند، مگر در فلسفهميسرخوردگيايجادهر كسيترور برايدورانكرد، فرا رسيدنمي

در و فتحيو پيروزيانسانسرافرازيبراياست، شكستيهر انقالبي: گفتميبود كهاو فلسفه

، استو شكستاستبخشيدهموجود را تحولوضعچون،استپيروزي!خواهد بودتاريخمنطق

. ، نخواهد بودشتهگذميهادر انديشهبا آنچهيابد، هرگز مساويميتحققدر واقعيتكهزيرا آنچه

نظرياتبينعمدهتفاوت. بودتأثير گذاردههگلفلسفينظرياتنيز در روحديگريشكلبهانقالب

، ، پيوستهدستيكاي، شما از ابتدا با معماريكانتفلسفيدر دستگاهبود كهدر آنهگلوكانت

. استخود قرار گرفتهسر جايدرستيهر چيز بهداريد كهسر و كار و دقيقشدهو حسابمنتظم

، هگلفلسفياما در دستگاه. استبودهحاكماز ابتدا بر آنيابيد كهميمشهود، نظميشكليبهدر آن

د، بلكهشونميتحميلآنهرگز در ابتدايهگلفلسفهنظم!هستيدعيار مواجهتمامانقالبشما با يك

نظمي، بهاز نظريهزند، در هر مقطعميو موجاستحركتدرمدامعيار كهتمامنظميبيشما در يك

وقوعبهنظماز شبكه، جزييجديديالگويداخلو درريختههمبعد بهدر مرحلهيابيد كهميدست

و استنظميو بينظمبينمداوم، انقالبيهگلفلسفهر، روحديگبيانبه. گرددبعد ميمرحلهپيوسته

؟ !پذيردميپاياندر انديشههستيتمامييابد كهميپايانهنگامي

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٧٣

!اند؟دانستهفلسفيحرافينوعيو به، نامناسبرا غامضهگل، نظرياتاز فالسفهچرا برخيپس

. دارندو ناخودآگاهاحساسيديگر عللو بعضيو خودآگاهمنطقياز آنها عللبرخي، كهچند دليلبه

گذشتهمطالبهرگز تكرار مداومهگلفلسفه. قبال گفتمكهاست، همانآنو خودآگاهمنطقيدليل

از نظرياتيدستهاز آنبنابراين. گيردقرار ميآنهر مرحلهمداومدر كشففيفيلسوهر . نيست

و احساسيدليل. استو دشواريابديريابرويبرد، از اينپيآنكنهبهبتوانسريعكهنيست

، خود را كامال يكهگلدر فلسفهايبا هر مسئلهمواجهدرفيلسوفيككهاستاينناخودآگاهش

آناز جوانبرا در بسياريخوانندهآنكهازپسهگلفلسفهكهطوريكند، بهمياحساسمبتدي

سازد، او را در ور ميبود، غوطهماندهناديدهاز ويپيشاز ديد او و فالسفه،از آنتا پيش، كهمسئله

تصور هيابد كميراراهيبسياريو خطاهاياز آزمونپسفيلسوف. كندميابتدا كامال سر درگم

آنپشتگشايد،ميرا كهاي، اما در هر وادياستفرار كردههگلفلسفهاز دستآنوسيلهكند بهمي

و استرا نيز ديدهابعاد قضيهاو اين: گويدمياو لبخندزنانبهبيند كهرا ميهگلمتبسمدر، چهره

رساندهآگاهيرا در خود به، آنهگلبا حيلهاكنونكهاستبودهغافلاز آنكهاستخوانندهتنها

و حماقتخوردنرودستاحساسنوعيپديد آمدندارد و موجبادامهمدامفرآيند اين!!است

اوبا فلسفهتازهكهاز فيلسوفانيو بسيارياستمشكلپذيرششفالسفهمعموال برايشود كهمي

اما اگر . گيرندميفاصلهاش، از فلسفهدرونيو ناخودآگاهاحساسيداليلاينشوند، بنا بهآشنا مي

او . گرددميتفكرشكيميايكهاز او خواهد آموختايوديعهدهد،از خود نشانبردباريفيلسوف

ديگر، فالسفهكه، كارياستنكردهرفيمعويرا بهاشخود، فلسفههرگز در كتبهگليابد كهدرمي

ياد مشخصاو چيزيبه. استاو بخشيدهبهراانديشيدنهاياو شيوهكند، بلكهميكانتفلسفهحتي
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راه، بلكهاستنساختهشاگردياز او. استبرداشتهامور گامكردنكشف، با او در راهاستنداده

؟ !بپذيرد يا رد كندراهديهآنكهاستتنها با هر فيلسوف; استكردهاو هديهرا بهاستاد شدن

بينيد؟ مياو را چگونهمعروفكتابهايخصوصو بههگلثار علميقاي احمدي آآ

از ديگر پسيو بعضحياتشاز آنها در زمانبرخيتحرير در آورد كهرشتهرا بهآثار متعدديهگل

، حقفلسفه، اصولفلسفيعلومدانشنامه، خالصه، منطقروحپديدارشناسي. رسيدچاپبهمرگش

، روحدينفلسفهدرباره، درسهاييفلسفهتاريخدرباره، درسهاييتاريخفلسفهدربارهدرسهايي

و مقاالتاز كتبو بسياريشناسيمورد يزداندرهگلجوانيهاي،نوشتهآنو سرنوشتمسيحيت

، هگل״روحپديدارشناسي״و ״منطق״كتابهاي. شدندو تدريسترجمهمختلفزبانهايبهديگر، كه

عكسدر جهتاند كهشدهنوشتهايگونههستند و بهدر جهانو علمفلسفهتاريخاثر بزرگ٥٠جزو 

و با كانتغرب، فلسفهاعتقاد منبه. برسيدديگريتوانيد بهآغاز كنيد مياز هر يككهريطواند، بههم

فلسفهكهكسي. نرسيدحد از تكاملبدانديگر هرگز تا، فلسفهپسرسد و از آنخود مياوجبههگل

بههمهگلمنتقدانحتي. استفهميدهرا غربباشد، نود درصد فلسفهكردهرا كشفو هگلكانتهاي

و آفرينشهاي، معنايابيمنطقارتباط،، نوعتوانند عمقكنند و نميمياعترافاشفلسفهو عظمتعمق

بزرگيبخشكهاستايفالسفهو در زمرهاستهگلمنتقداناز جملهكهماركس. نكننداو را تحسين

با نوزدهمدر قرنانديشه: گويدميدر مورد او چنيناستهگلنظرياترا مديوناشفكرياز نظام

و تاريخبشريتتماميهگل، چرا كهرفتتوانفراتر نميخود رسيد، از آنغايتبههگلفلسفه

. سازدمبدلعمل، بهاستسيدهرايدهرا بهتا آنچهاستآنفلسفهوظيفهپسبود، از اينراانديشيده

هنگاميشناسانو هگلخوانندگانچون. كندميرا در مورد هگلبزرگيادعايچنينماركساما چرا

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٧٥

تجلي، بهروحكهاست، آنهستياز خلقتشوند، هدفميبرند، متوجهميپاياناو را بهفلسفهكه

تحققتاريخيمختلف، بعد از تطوراتاينتيجهچنانشود و چوننائلخودمطلقو خودآگاهكامل

، از آراء تالسرسد و در فلسفهميفلسفهبهديناز هنر،از گذشتنپسيابد و خالصهمي

، تا رواقيانگرفتهباستاندر يونانو پارمنيدس، هراكليتوس، فيثاغوريسآناكسيماندروس

از غربفلسفهو در اوجرنسانسدورهتا فالسفهوسطيقرون، و از فالسفهو شكاكانائيانسوفسط

استنتاجاينشود، بهميمنتهيهگلنظريه، بهفلسفه، در نهايتو كانتتا هيومنيتسو اليبدكارت

بار ديگر ثابتاما هگل!!داندخود ميرا ظهور فلسفههستيتمامياز خلقتهدفهگلرسند كهمي

بداننسبتكاملخودآگاهيتوانند بهنمياشفلسفهبارههزارانبا وجود خواندنبسياريكند كهمي

حاصلكهاستبا بازآفريني، بلكهنيستيافتنيتقليد، دستاز طريقهگلفلسفهچرا كه!يابنددست

باال، در جاييشبهبهپاسخگويياو براي. ستكردنيكشف، بلكهنيستيادگرفتنيحتيشود ومي

باشد داشتهگويد خودآگاهيميكهآنچهبهنسبتاگر هگلحال. ״نفر فهميدمرا يكفلسفه״: نويسدمي

بايد آن) گويندميو ديگرانخودهر آنچهبهنسبتاستپيوستهخودآگاهياو سرشار ازفلسفهكه(

از جملهپسسرعتگويد، بهميچهداند كهميقاًدقيهگلچونواستمنتهيضدشاو، بهجمله

بريد ميپايانايگونهرا بههگلفلسفهكههنگامي. ״نفهميدهمآن״: گويدمي״نفر فهميدمرا يكفلسفه״

او فلسفهكهاست) خداوند(مطلقخودآگاهكاملتنها روحيابيد كهشويد، درميميكشفشقادر بهكه

؟ !استنرساندهخودآگاهيبهرا كامالًنيز آنخود هگلو حتياسترا فهميده
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ند؟ اها درستاستنباطاز آنكداميك، اما خالصهآقاي دكتربخشيدمي

از خود پيش، ضد گزارهسومكنيد، گزارهدقت. مدنظر داريدكهفراخور پرسشيهبهر يك. شانهمه

شود كهكشيدهشخصيسوي، بهپرسشگر خوانندهذهنهرگاهكهاستاولبا گزارهوحدتو در

او توسط ديگرانشهانديو بازآفرينيتنها هگلباشد، آن، و منظور انسانياستفهميدهراهگلفلسفه

اولگزارهبايد بهخواننده، بنابراينپرسشگر استپاسخكهاستدر تاريخ)امروز و فرداهايهگل(

و استدرستدومشود، گزارهديگر معطوفانسانهايبهخوانندهپرسشزمانكند، و هرعطف

يعني: خواهد بوددرستكهاستسوم، گزارهآنپاسخفراتر رود،از انسانخوانندهپرسشهرگاه

و آفرينشگر خود بدلزيستهخودآگاهيبهتاريخرا در تماميهگلفلسفهكهاست) خداوند(تنها مطلق

. استساخته
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تناقضي–تعاملي 

مقدمه

چكيده آن را ا پژوهش نگارنده از دوران جواني تاكنون است كه هحاصل سالبخشدستاوردهاى اين 

ساير و به نوعى با كنيد، مالحظه ميكامالً تازگى داردكه و روش تحقيق شناسى در زمينه روش

در اين پژوهش محقق نيز خود تعاملگرى است كه در حين .امتزاج داردنگارندهنظريات بنيادىِ 

گيرد و از مغزش صورت مىهاى كلىه و تحليل او بر حسب برنامهپژوهش، شناسايى، تفكّر و تجزي

تواند بههايى كه در نظريات بنيادينِ اين تحقيق استخراج شده است، مىاين رو، محقق نيز تنها با شيوه

ها و دستاوردهاى پژوهش او به ميزان استفاده يا تخطّى از پژوهش بپردازد و ميزان اعتبار روش

تحقيق روششناسي و روششرايط نظرى و عملى براى بنابراين، ذكر. گرددرمىزبور بمهاى روش

.استخراج و اثبات شده ضرورى خواهد بود

محقق به مثابه تعاملگر

هاىِ فرآيندهاى شناسايى، تفكّر، قضاوت و آگاهى هاى انعكاسى و ويژگىاز آنجايى كه خصايصِ طرح

ها به تأثير شود در تمامى پژوهشدخيل است، پيشنهاد مىشناخت علمى بر هر نوع شناختى، از جمله

پژوهش تنها عامل مؤثر در تبيين موضوع. شيوه تعامل محقق با موضوع تحقيق توجه شود

هاىهاى علمى نيست، بلكه سوى ديگر آن محقق و نوع تعامل قرار دارند كه هر يك از برنامهمعرفت

هاى علمى بدست آمده از پژوهش، دخيل و كيف معرفتمتناقض موجود در مغز او نيز در تعيين كم

. است
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بيان و تعريف موضوع در طى پژوهش

در اين پژوهش روشن شده است كه تعريف موضوع و بيان مسأله پيش از ورود محقق در جريان 

مكانى در يك حوزه تعريف زمانى و هميا مسأله با مالك همشود كه همواره پديدهتحقيق موجب مى

ها تأثير دارند يا در پديدههاى متفاوت به روى، و كليه امورى كه به شكلى تعاملى و با تغيير شكلشود

مكانى با موضوع تعريف شده، زمانى يا همحوزه يك موضوع قابل جمع هستند، به صرف عدم هم

وضوعى را به به عبارتى، اگر محقق از ابتدا بر طبق اطالعات اوليه، پديده و م. انگاشته شوندناديده

و تعريف موضوع معروف است، با چنين تعريفى از عنوان تحقيق برگزيند، كه در تحقيق به بيان

آزمون انتخاب هاى مشاهده وها به عنوان گزارههايى از واقعيت و پديدهموضوع، همواره آن جنبه

مشاهده يا آزمون، به هاى ديگرشوند كه تعريف موضوع در ابتداى تحقيق تعيين كرده است و جنبهمى

محقق براى كسب . شوندنامربوط با موضوع مورد مطالعه، كنار گذاشته مىهاىعنوان موضوع

هاى مختلف بزند تا به آن نوع موضوعتعاريفى دقيق از موضوع مورد مطالعه، بايد دست به تعامل با

.]١[ها باشدونهايى، توضيح دهنده مشاهدات و آزمتعريفى دست يابد كه در قالب گزاره

هاى علوم درنورديدن حوزه

سازد بخواهند علمى هر گاه محقق بين اين دو راهى قرار گيرد كه، اگر نظرياتى كه طى پژوهش مى

خاص محدود شوند، و اگر نظريات به يك حوزه خاص محدود توانند به يك حوزهباشند، ديگر نمى

.را در راه اولى قربانى كندبايست دومىشوند، مىشوند، مانع از افزودن دانشى به گستره علم مى

حقيقت در مغز محقق 

تنها اگر او به درونى . پژوهشگر نبايد در صدد كشف حقيقت يا واقعيتى نوين از طريق پژوهش باشد
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در غير اين . ورزد، حقيقت يا واقعيتى نوين محقق خواهد شدكردن حقايق و واقعيات در مغز اقدام

به عبارتى، اين . وجود نداردقعيت و حقيقتى كه گم شده و از طريق پژوهش پيدا شود،صورت، هيچ وا

مغز محقق است كه در اثر تعامالتى نوين، بايد تعاريف و مفاهيمى نوين و چه بسا روابطى نوين را در 

.]٢[درونى سازد و سپس آن چه را در خود درونى ساخته است، شناسايى كندخود

اى مشاهده و آزمون متناقض هاستخراج گزاره

هاى مشاهده و آزمون متفاوت و گاه متناقض استخراج توان گزارههاى معين مىاز مشاهدات و آزمون

ها بر طبق هايى ساخت كه هر يك از آنآزمونى معين، گزارهبدين ترتيب كه از مشاهده يا. كرد

.ه باشندهاى دو يا چند گزاره كلى متناقض شكل گرفتتعاريف و انتزاع

عدم تمايزى اصيل بين علوم طبيعى و علوم انسانى 

هاى علوم طبيعى و علوم برطبق آنچه در اين اثر تبيين شده است، تمايز بين موضوع و روش پژوهش

هاى تواند از طريق به كارگيرى روشفاصله بين علوم مذكور مىاز اين روى،. اجتماعى اصيل نيست

از دانشى با نظريات منسجم به خصوص علوم اجتماعى كه تا حد زيادى.بنيادين مذكور برطرف شود

اى خالصه شده از محيط اجتماعى بدل شده و متأسفانه به اين وضع نيز فاصله گرفته و به نمايشنامه

شناسى، شناسى، جامعهبايست آنچه تحت عنوان پژوهشى رواندر اين راه مى. داده استرضايت

سازد، كنار گذاشته نظاير آن، علوم را از هم متمايز مىشناسى وسفه، روششناسى، تاريخ، فلمردم

ها در قالب حوزهتواند در سايرشود، مىهاى فوق يافت مىهايى كه در هر يك از حوزهانتزاع. شود

.ها باشدنظريات بكار رود و توضيح دهنده طيف وسيعى از مشاهدات و آزمون
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هاى كلى پذيرى گزارهتعميم

بايست به وسيله مشاهدات، تجارب و كند، مىهاى كلى تعيين مىآنچه را كه تعاريف موجود در گزاره

هاى كلى مشخص اى كه تعاريف موجود در گزارهعبارتى، آن حوزهبه. ها نشان داده شوندآزمون

ى تعميم هاى كلكه گزارهها بپردازند، و آن ميزانىسازند، بايد به توضيح مشاهدات و آزمونمى

، و حتى يك مورد نيز در مشاهدات و ]٣[ها اقدام ورزنديابند، بتوانند به توضيح مشاهدات و آزمونمى

هاى مذكور اى كه در برگيرنده مشاهدات و آزمونهاى كلىنشود كه به وسيله گزارهها يافتآزمون

ها به درستى در گزارهتعاريف بكار رفتهدر غير اين صورت، هنوز يا. هستند، قابل توضيح نباشد

به . استاى جديد با تعاريفى نوين، جهت تبيين آن يك مورد استثناء الزمتعيين نشده است و يا گزاره

شناسى نظريات بنيادىِ استخراج بيان ديگر، احتماالت باال و همبستگى آمارى باال هيچ جايى در روش

ها چگونه تعيين هاى كلى به مشاهدات و آزمونپذيرى گزارهميزان تعميماما. شده در اين اثر ندارد

شود؟مى

هاى كلى ها در گزارههايى از مشاهدات و آزمونانتزاع

ها بايد در جستجوى همان هاى كلى به مشاهدات و آزمونپذيرى گزارهبراى سنجش ميزان تعميم

به . ريف منظور شده استهاى كلى در قالب تعادر گزارههايى از مشاهدات و آزمونها بود كهانتزاع

بنشينند، بلكه تنها توانند در مورد مشاهدات و آزمونها به قضاوتهاى كلى نمىعبارت ديگر، گزاره

ها در هاى كلى در صدد قضاوت در مورد همان انتزاعتوانند به كمك انتزاعهاى بكار رفته در گزارهمى

هاى كلى را در مورد پذيرى گزارهها، ميزان تعميمها برآيند، و اين نوع تطابق انتزاعآزمونمشاهدات و

.]٤[دهدها نشان مىمشاهدات و آزمون
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علل ضرورت و علل احتمال 

اين . شودها، عللى ارائه مىدر نظريات بنيادى اين پژوهش براى توصيف و تبيين موضوعها و پديده

رورت تبيين كننده انتزاعى از علل ض. علل ضرورت و علل احتمال:شوندعلل به دو دسته تقسيم مى

چگونگى يك پديده يا موضوع است، علل ضرورت توضيح دهنده چرايى و. ها استوضوعها يا پديده

انتزاعى از به عبارتى، علل ضرورت،. بدون اين كه چگونگى تحقق آن را در زمان و مكان توصيف كند

اى كلى در حقيقت، علل ضرورت، گزاره. ندكها و موضوعها را تبيين مىامكان چرايى و چگونگى پديده

اى با تحققِ علل ضرورت، ضرورتا كند كه، چرا و چگونه پديدهجزمى تشريح مىاىاست كه به گونه

اى كه بدين طريق هاى كلىگزاره. يابدتحقق نمىيابد و با عدم وجود علل ضرورت هرگزتحقق مى

پديده تشريح ند، نه از طريق عدم تحققِ موضوع ياكناى را تشريح مىضرورت تحقق موضوع يا پديده

شوند، دار مىهاى كلى جهتهاى مشاهده يا آزمونى، كه با استناد به گزارهشده، بلكه به وسيله گزاره

توانند نشان دهند كه حدود يا مفروضات هاى كلى تحقق يافته كه مىديگر گزارهمتضاد يا متناقض با

استنتاج شده اين ) هاى كلىگزاره(هاى نظريههمين ويژگى. اندن نشدهنظريات كلى به درستى تعيي

اى به شيوهدر حالى كه، علل احتمال. سازدهاى مابعدالطبيعى جدا مىپژوهش است كه آنها را از نظريه

علل . يابدكند كه چه زمان و مكانى يا با چه احتمالى، پديده يا موضوعى تحقق مىاحتمالى تشريح مى

تواند وقوع يك پديده يا موضوع را تشريح كند، بلكه هر علّت احتمال تنهايى نمىل هرگز بهاحتما

اى در زمان و مكانى توضيح دهد كه چرا پديدهتواندصرفا با عطف حداقل به يك علّت ضرورت مى

ه است كه گامنظور از احتمالى بودن تشريح علل به وسيله علل احتمال، آن. خاص تحقق يافته است

اى كه علل ضرورت آن شكل گرفته است، معلول تحقق ممكن است با تحقق علل احتمال، در مورد پديده

چراكه شرط ضرورى . است با عدم تحققِ علل احتمال نيز معلول به وقوع به پيوندديابد، و گاه ممكن

ها را مكانىها و همزمانىدر حقيقت، علل احتمال، هم.اى، علل ضرورت است، نه علل احتمالتحقق پديده
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٨٢

.كندتشريح مى

هاى علمى ها به وسيله نظريهعدم تبيين تام پديده

هر . ها را تبيين كنندهاى علمى تنها توانايى آن را دارند كه علل ضرورت موضوعها و پديدهنظريه

ا تحقق ها در يك زمان ممكن ضرورتانتزاعهايى از پديدهتواند بگويد، چهمىنظريه علمى صرفاً

به بيان ديگر، علل . پيوندندنمىهاى مذكور هرگز به وقوعيابند و با عدم تحقق آن انتزاعها، پديدهمى

توانند تمامى چيستى يك موضوع يا پديده را بيان كنند، بلكههاى علمى هرگز نمىظريهنضرورت در 

ال كه چگونگى تحقق يك پديده را در علل احتم. كنندها و موضوعها را تبيين مىتنها انتزاعهايى از پديده

هايى را كه درصدد تشريح كنند، حتى توانايى تبيينِ جزمى پديدهتشريح مىزمانى خاص و مكانى معين

هاى احتمالى، زمان و مكان موضوعها و پديدهاى كامالً اتفاقى وبلكه تنها به گونه. آنهاست، ندارند

.اعتماد نيستندين دليل هرگز در حد يك نظريه علمى قابلدهند، كه به هممورد مطالعه را توضيح مى

هاهاى علمى در پيشگويى پديدهعدم توانايى نظريه

هاى علل ضرورت نظريه. ها و تحوالت مبادرت ورزدتواند به پيشگويى پديدهاى نمىهيچ نظريه علمى

توانند به تشريحى از ز نمىتحقق پديده يا تحولى را توصيف كنند و هرگعلمى تنها قادرند كه شرط

ها و تحوالت سبب است كه تحقق پديدهدهد، بپردازند، و اين بدانآنچه را كه در زمان و مكان رخ مى

نيستند، بلكه بينىهاى علمى و جزمى قابل پيشدر آينده، تحت تأثير علل احتمالى قرار دارد كه به شيوه

.كنندتحول را در زمان و مكان توصيف مىتنها ميزان احتمالِ وقوع يك پديده، موضوع يا
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ها تضاد و تناقض در گزاره

هاى گزاره. هاى كلى يا نظريات ديگر باشدتواند متضاد يا متناقض با گزارههر نظريه يا گزاره كلى مى

شوند تا مشخص شود، گيرى مىطريق مشاهدات و آزمونها پىكلى و نظريات متضاد و متناقض از

.گيرندآنها چه مشاهدات و آزمونهايى را در برمىكداميك از

هاى مشاهده و آزمون متناقض استخراج گزاره

هاى كلى و نظريات، اگر متناقض با برخى از مشاهدات يا آزمونها باشند، بدين معنى است كه گزاره

. اندور شدهعطف به يك گزاره كلى ديگر، متناقض با گزاره كلى مذكمشاهدات و آزمونهاى مذكور با

موجب ابطال يك گزاره كلى شود، توانددر اين هنگام، يك مشاهده يا آزمون، به صرف خود هرگز نمى

دار و اى متناقض عطف كرده و با استناد به تعاريف و حدود آن، جهتمگر آن كه به گزاره كلى

هاى ذاتى محيط و نه ولى، نه برحسب ويژگي. پذير استواقعيت دنياى پيرامون تناقض. شوددارمعنى

ها بدين معنى كه جهت توصيف پديده. شيوه تعامل آن دوبرطبق خصايصص ذاتى مغز، بلكه براساس

منفرد اكتفا كرد و ناگزير توان به يك اصليابد، نمىپيوندد يا تحول مىو موضوعهايى كه به وقوع مى

ان ممكن نيست، ولى رفعشان مقدور هايى كلى ساخت كه جمعشتر بگوييم، گزارهبايد نظريات يا دقيق

اين دقيقا به معنى پذيرش اين اصل است كه، هستى بر طبق تعامالت، در سطوح مختلف است، و

اى، از استخراج شده در مراسم جادويى يا داستانهاى اسطورهچنان كه روابط ذهنى. پذير استتناقض

بدين معنى كه، هر يك از تناقض. ستندنظر منطق حاكم بر آنها در تناقض آشكار با يكديگر هنقطه

اما، اگر هر . شوندهاى متناقض با يكديگر توصيف مىهاى يك مشاهده يا آزمون به وسيله گزارهجنبه

هاى متناقض جديد منتهى شود، كه در مشاهده و آزمون تشخيص داده شد به تشكيل گزارهتناقضى

شود؟ چگونه يك نظريه كلى رد مى
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هاى كلى به وسيله مشاهدات و آزمونهازارهتحديد و تعديل گ

آيد، تعاريف هاى مشاهده و آزمون برمىهاى كلى با گزارهچنان كه از شيوه قضاوت در مورد گزاره

مشاهده و آزمون بايد يا مكررا مورد تجديدنظر قرار گيرد يا با هاىهاى كلى و گزارهموجود در گزاره

از . منتقل شده و بر طرف شودهاى جديد، تناقضات به دو سطحتشكيل تعاريفى نوين در قالب گزاره

ها، به جاى رد شدن، به كرات تعديل شده، تغيير كرده و تحديداين رو، تعاريف موجود در انواع گزاره

هاى كلى با هاى بكار رفته در گزارهشود كه تطابق تام بين انتزاعگونه برگزيده مىشود، و آنمى

.و آزمون را نشان دهدهاى مشاهدهزارهگ

هاى كلى متضاد گزاره

يك . هاى كلى نيز به نظر رسندتوانند متضاد با گزارهاما، مشاهدات و آزمونها، عالوه بر تناقض مى

تواند هر نظريه كلى همواره مى. شوددار مىدار و معنىخود، جهتنظريه كلى همواره بر حسب تعاريف

شان ممكن هستند، جمع و رفعاى كه متضاد با يكديگردو نظريه. دمتضاد با نظريه كلى ديگر باش

اى كلى، به مشاهدات و آزمونهايىهر گاه نظريه. كنندآنها از تعاريفى ضد يكديگراستفاده مى. نيست

هاى برخورد كند كه با كمك نظريه كلى ديگرى، متضاد با نظريه كلى مذكور باشد، و به عبارتى، گزاره

كلى شكل گيرد، اين بدان معنى است كه تعاريف نظريات متضاد به مونى متضاد با نظريهمشاهده يا آز

شود كه تعاريف متضاد نظريات بايست نظريه كلى ديگرى تشكيلاند، و مىدرستى انتخاب نشده

هاى كلىهاى مشاهده يا آزمون متضاد با گزارهمذكور را كنار گذارده و در قالب تعاريفى جديد، گزاره

يكبار و تنها يكبار، ولى . شودبنابراين، اصالت تضاد و نظريات متكى بر آن رد مى. خود حل كندرا در

نظريه كلى ديگرى با ابطالِ نظريات بنيادى اين اثر، خود را اثبات نه براى هميشه، بلكه تا هنگامى كه

.]٥[كرده و جانشين آن شود
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ابطال يك نظريه كلى 

ز مفروضات و بديهياتى، به عنوان سنگ بنا و زيربناى نظريات خود سود يك نظريه كلى همواره ا

موجود در نظريه كلى، توانايى توضيحش را ندارد و آن را همچون مفروضاتى كه نظريات. جويدمى

حالى كه با نظريه كلى ديگرى هر نظريه كلى، در. بردداورانه به كار مىفرضى قضاوت نشده و پيش

باشد و با آن در مفروضات و بديهيات تفاوت نكند، آن ديگر نظريه كلى متضاد يامتضاد يا متناقض ن

هاى كلى و آيند، و تفاوتهاى آنها در گزارهمتناقض نيست، بلكه هر دو يك نظريه كلى به حساب مى

شود و روى هم يك نظريه كلى را به وجود هم تكميل مىهاى مشاهده و آزمون به وسيلهگزاره

فرض كرد كه در توان متناقض يا متضاد با يكديگرهاى كلى را تنها هنگامى مىظريهن. آورندمى

اى متفاوت باشند كه با هم دهند، به گونههاى آنها را تشكيل مىمفروضات و بديهياتى كه اساس گزاره

ده و هر نظريه كلى كه مفروضات يا بديهيات نظريه كلى ديگرى را كنار گذار. نرسندقابل جمع به نظر

مفروضات يا بديهيات به كار برده باشد، هاى كلى را به جاىتعاريفى تحديد شده در قالب گزاره

رفتارهاى همچون نظريه تعاملى كه با توضيح باورها و. توانايى رد نظريه كلى ديگر را يافته است

مراسم و مناسك هاى مغز، به رد نظريه كاركردگراها در مورد خلق و تنظيم اجتماعى بر طبق برنامه

هاى كلى و اين در حالى است كه نظريات كلىِ متضاد، به همراه گزاره.پردازدمىاجتماعى توسط افراد

.اندشان فرو ريخته و ابطال شدهبديهياتهاى مشاهده و آزمونشان، به سبب حل مفروضات وگزاره

پذيرى يك نظريه كلى پذيرى و ابطالفرآيند اثبات

تمامى فرآيندى كه يك نظريه . بايست ابطال نشده و اثبات گرددى آن كه پذيرفته شود، مىيك نظريه برا

بدين . پذيرى يك نظريه استپذيرى و ابطالكند، روند اثباتطى مىهايى استخراج شده فوقبه شيوه

يات كنار گذاشتنِ مفروضات و بديههايى كلى و كشف و به زير سؤال بردن ومعنى كه، انتخاب گزاره
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و اى، با تعاريفى جديد كه جايگزين مفروضات يا بديهيات شده،هاى كلىموجود در آنها از طريق گزاره

هايى كلى كه مفروضات آنها از نو تعريف شده باشد، و مقايسه مشاهدات و آزمونها با ابطال گزاره

هاى يا تشكيل گزارههاى مشاهده يا آزمون وهاى كلى يا گزارهگزارههاى كلى و سپس تعديلگزاره

متناقض بوده و آن گاه تعاريف هاى كلى پيشين متضاد يامشاهده يا آزمون جديدى كه با گزاره

هاى كلىساخته و تعدادى گزاره) در يك سطح(جديدى را جايگزينِ تعاريف متضاد يا متناقض

يل دهند، به طورى هاى مشاهده، آزمون مربوط به هر يك را تشكو گزاره) در سطوح مختلف(متناقض

آنها مدام تغيير يافته باشد، مفروضات آنها از نو تعريف شده باشد و كه حدود تعاريف به كار رفته در

نداشته باشد، و اگر چنين نيز هاى آن مطابقتهيچ مشاهده يا آزمونى نباشد كه تا آن لحظه با گزاره

هايى بااهده و آزمون تعديل يافته و يا گزارههاى كلى، مششود، بلكه يا گزارهباشد، نظريات ابطال نمى

اى از نظرياتى كه به اين شكل پديد آمده باشند، طيف گسترده.شوندتعريفى جديد جايگزين آنها مى

حل كرده و پاسخ گيرد، در حالى كه، مفروضات بسيارى را نيزمشاهدات و آزمونها را در برمى

ر سؤال بردن و حل مفروضات آن در قالب تعاريف خود، نظريه اند، تا نظريات كلى ديگرى با به زيگفته

ترى از مشاهدات و آزمونها را در برگرفته و خود را اثبات كرده و طيف گستردهپيشين را ابطال

.]٦[كند

مشروعيت تناقض در هستى و نظريات 

هايى د در قالب گزارهكنتواند توضيحاتى را از آن چه مشاهده مىهر فرد با ادراك دنياى پيرامون، مى

شوند، مانند، برگها زرد و پژمرده مىروند، برگها بر روى آب مىمىسنگها به زير آب. چند ترتيب دهد

زمانى كه انسان پا به عرصه گيتى هاى ساخته شده از مشاهده و تجربه محيط پيرامون، ازاين گزاره

ها، تعاريفى را ى انعكاسى از موضوعها و پديدهزيرا، ادراك با انتقال طرحها. گذاشته، با او بوده است
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اما، به چه . بخشدهايى را شكل مىسازد كه با قرار گرفتن در روابط مغزى، گزارهها در مغز مىآناز

دهد ترتيب دهد؟ با اين فرض كه براى توضيح آنچه رخ مىاىسبب انسان در صدد برآمد تا نظريه

توضيح دهنده همه اى يگانه كهرا در قالب گزاره و نظريهتوان گوناگونى و تناقضات مشهودمى

تواند، مثالً دو گزاره مشاهده فرو تنوعات باشد، حل كرد؛ يعنى اين فكر كه، يك قانون كلى هست كه مى

مغز با فرض . به زير آب و بر روى آب ماندن برگ را در قالب يك گزاره توضيح دهدرفتن سنگ

كشيد كه در برآمد؛ زيرا اين فرض را يدك مىهااگون، درصدد حل آنهاى گونوحدت يافتنِ گزاره

يك نظريه و تواند دركند، بدين ترتيب مىهستى، تناقض موجود نيست و هر آنچه هست يا تغيير مى

دهد، بلكه جملگى موضوعها و پديدها با بدين معنى كه، تناقض و تضاد روى نمى. گزاره خالصه شود

علم فيزيك در اين مرحله، به . كنندبه سبب آن، به وجود آمده يا تغيير مىاصلى سامان يافته و

تعاريف خاص خود را در قالب نظريه هايى دست يافت كه، نه تنها وحدت نداشتند، بلكه هريكگزاره

شود، درها سود جسته مىمثالً براى حركت، از مفاهيم سرعت، زمان و جرم در گزاره. آوردندمى

در حوزه اين پژوهش نيز آن . شدى افزايش دما از چگالى و انرژى گرمايى بهره گرفته مىحالى كه برا

اى كه در قالب تعريف روابط علّى ـ غيرتكوينى، دهد، نظريهمىچه تاكنون دنبال شد، به خوبى نشان

الگو نظريه تقسيم شد تا تعاريفها و رخ دادها در جوامع بدوى بود، به چنديندرصدد توضيح پديده

گرا، شمايلها مجددا در قالب تعاريفى، همچون الگوهاىو چارچوب نيز بدان افزوده شد، و هريك از آن

اى، صوتى، چشايى، لمسى ـ جنبشى و چارچوب موضوعى، مفهومى و روابط شهودى، دو كلمه

تشكيل اى راعلّى ـ باواسطه شكسته شدند، به طورى كه، هريك گزارهواسطه ووجهى، علّى ـ بى

كرد، و تناقضات آنها را از يك مىدادند كه چگونگى مشاهدات و تجارب بدست آمده را تشريحمى

توانست دو گزاره مشاهده متناقض ساخت، و بدين طريق، تعريفى كه نمىگزاره به دو گزاره منتقل مى

ز تناقضات به يكى توانست با انتقال هريك اشد و آن گاه مىتوضيح دهد، به دو تعريف شكسته مىرا
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ها، توضيح دهنده يكى از مشاهدات بوده و با انتقال هريك از آنهايى بسازد كهاز تعاريف، گزاره

توانيم با اين پژوهش ادعا كنيم، مىبه طورى كه. تناقض از يك گزاره به دو گزاره، تناقض مرتفع شد

.ك نظريه كلى آورد، منتفى استاين فرض كه بتوان تناقضات مشاهده شده در ادراك را در قالب ي

ها، مدام به تعاريفى تعديل يافته برعكس، هر نظريه در مقايسه هر چه بيشتر با مشاهدات و تجربه

هاى توضيح شود كه گزارهدهد و موجب مىنوين را تشكيل مىاىچنان كه، هر تعريف، گزاره. رسدمى

.كثرت بگرايندهرچه بيشتر بهدهنده دنياى پيرامون، نه تنها به وحدت نرسند، بلكه

توانيم ادعا كنيم كه، يافتيم، مىاين بدان معنى است كه، ما با آنچه تا اين مرحله از پژوهش بدان دست

و قوانين حاكم ) كلى، مشاهده و آزمون(ها هاى كلى، گزارهنظريهها، بلكهنه موضوعها، وقايع و پديده

. متناقض هستندنخواهند بود، بلكه از هر جهت متنوع و گاهنه تنها وحدت و نظم يابنده بر هستى،

كننده مشاهدات باشد و جهت تشريح آن، به دو اى با كمك يك تعريف نتواند تشريحهنگامى كه، گزاره

بدان معنى است كه، هريك از مشاهدات، از شرايط و نظريات يا قوانينىيا چند گزاره استناد كند،

. ديگر به تشريح آنها بپردازداىها مستثنى است، و بايد گزارهت ديگر از آنكند كه، مشاهداپيروى مى

پذيرى تناقض"را به دور افكنده و در مقابل اصلِ " كلىها و نظرياتعدمِ متناقض بودن گزاره"ما فرضِ 

. سازيمآن مىرا جانشين" هانظريه

هاى متناقض و گوناگون گزارهبتدا مغز،كند كه، اگر از ااز آن چه گذشت، اين پرسش به مغز خطور مى

ها را در قالب يك نظريه زند كه اين گوناگونىپردازى مىنظريهسازد و تنها بدين سبب دست بهمى

نظريات به كثرت ريزد، و اگر بر طبق آنچه ما ادعا كرديم، مشاهدات با تعديل مفاهيم درمىمنظم

هاى متناقضى پردازى زده و گزارهنظريهرد كه دست بهشوند، ديگر چه دليلى دانتهى مىمها گزاره

مفاهيم و مفروضات پردازى بدل سازيم؟ متناقض پس از نظريههاىسازى را به گزارهپيش از نظريه

بر پايه ادراك بنا شده و دچار محدوديتهاى آن سازى، هموارههاى پيش از نظريهموجود در گزاره
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دهى مفاهيمى انتزاعى وسازى، به شكلهاى پس از نظريهر گزارهرفته دهستند، ولى مفاهيم بكار

اگر بخواهيم مثالى . سازندمىورزند كه خود را از محدوديتهاى ادراكى رهامستقل از ادراك اقدام مى

پذير نيستند، و انتزاعىِ چگالى و جرم استناد كنيم كه مشاهدهبزنيم، بايد در حوزه علم فيزيك به مفهوم

بنابر تحقيق در حوزه علوم انسانى و. گيرندو برگ كه مفاهيمى ادراكى هستند، قرار مىسنگبه جاى 

مغزى، جايگزين مفهوم جادو، مرگ، تولّد، ما، مفاهيمى چون تعاريف عام، روابط، الگوها و چارچوبهاى

.شوندرقص، توتم و غيره مى

اعتبارى بيش از مفاهيم بديهى و نظريات،اما چه تضمينى وجود دارد كه، مفاهيم جديد بكار رفته در 

. گويى به آن بر خواهيم آمددر بخش بعدى درصدد پاسخمفروضات داشته باشند؟ اين پرسشى كه

هاى گزارهبا توجه به آنچه گذشت. ضرورى است تا پرسشى ديگر را پاسخ دهيمولى پيش از آن

هاى متناقض نظريات و تجزيه به گزارهها تنها موجب تعديلمشاهده برخاسته از مشاهدات وآزمون

گويى به اين پرسش، تنها مختار توانند ابطال شوند؟ براى پاسخمىها چگونهپس، نظريه. شوندمى

تجويز كنيم، ولى ايم،بود، آنچه را طى پژوهش، به عنوان فرايند ابطالِ نظريه، استخراج كردهخواهيم

.گنجد، تبيين كنيمنظريه تناقضى مىدامه تشكيلپيش از آن ضرورى است تا بحثى را كه در ا

ها عدم توانايى نظريات علمى در توصيف تام پديده

شكل گرفته در گستره علم، توان ادعا كرد، نظرياتبنابر آنچه در مباحث پيشين استنتاج شد مى

دن يك علم با مشاهده براى محك ز. از جامعه جدا كندهايى راتواند در قالب نظرياتى، انتزاعهمواره مى

. استفاده كردها را از مشاهدات و آزمونها جهت سنجش يك نظريهبايد همان انتزاعا يا آزمون نيز تنه

خودكشى و نظاير آن، كه براى انتزاعِ تحول مثالً، انتزاعهاى تشكيل دولت، كم و كيف تجارت، جنگ و

وجه تعريف كننده تمامى اين نظريه به هيچولى . ارائه شده استجوامع، انتزاعِ كاربرد وافر فلزات
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است كه بايد در قالب هاى ديگرى از جامعهيك پديده و يا يك جامعه نيست؛ چرا كه تنها انتزاعچيستى

. انتزاعهاى جامعه باشديك نظريه ديگر جمع شده تا توصيف كننده ساير

كه در برخورد با يكديگر، هر يك يماهاى متناقض مواجهاى از نظريهدر چنين وضعيتى، ما با مجموعه

آيد؛ مثل تأثير نظريه عاليق و قدرت حاكم در حساب مىاز آنها براى نظريه ديگر، علّت احتمال به

. آمدحساب مىنظريه تأثير فلزكارى بر تحول جامعه، در حقيقت از عوامل احتمال بهجامعه كه براى

توانيم حدس اى، از جمله جامعه را نمىپديدهبدين سبب است كه، ما هرگز چيستى و چگونگى هيچ

در تواند بر روى يك قانون تأثير بگذارد، در حقيقتيك محرك و احتمال مىزيرا آن چه به مانند. بزنيم

هاى متناقضى اين شرايط، نظريهدر. بينى ناپذير استشرايط نظريه مذكور، به عنوان يك احتمال، پيش

ها مقدور است، هايى از آنبينىِ انتزاعجامعه، حاكم است كه پيشز جملهوضوعهايى، امها و بر پديده

هاى احتمالى بر نظريهبينى عواملِبينى رفتار و وضعيت آتى آنها، به دليل تأثير غيرقابل پيشپيشولى

رگز ها داريم، ههايى جهت تبيين پديدهآن كه نظريهاز اين رو، ما با وجود. بينى ناپذير استكلى، پيش

هايى از انتزاعبينى كنيم، مگرحركات و موقعيت يك پديده را در زمان آتى پيشتوانيم به درستىنمى

. آن را

موضوع و روشِ پژوهش در علوم اجتماعى و علوم طبيعى 

داشتند كه نظريات علمى در حوزه گرايان و ماكس وبر عقيدهپردازان مكتب فرانكفورت، تأويلنظريه

موضوع پژوهش . گيرداز طريق مشاهده مستقيم صورت مىو به خصوص علم فيزيك،علوم طبيعى

شناسايى و نيز موضوعهايى عينى است كه از طريق مشاهده، تجربه و آزمون قابلدر اين علوم

اجتماعى، تعاريفى دوباره ساخته شده از در حالى كه، موضوع پژوهش در علوم. گيرى استپى

واقعيتى ذهنى هستند نه عينى؛ موضوعهايى همچون طبقه اجتماعى،آنها. موضوعهاى عينى هستند
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هاى بكار رفته در علم فيزيك روشفرهنگ و ديگر تعاريف علوم اجتماعى، عينى نيستند، از اين رو از

پردازان گرايان و نظريهآنچه موجب شده تا وبر، تأويل]. ٧[جستتوان در علوم اجتماعى سودنمى

مجزا و متمايز بدانند، ت، موضوع و روش تحقيق را در علوم اجتماعى از علوم طبيعىفرانكفورمكتب

هاى بكار بسته ها از موضوعها و روشبلكه آنشد،ها از علوم اجتماعى ناشى نمىاز عدم شناخت آن

تعاريف بكار بسته . و از آن، دورنما يا برداشتى تخصصى نداشتندشده در علم فيزيك آگاه نبودند،

فيزيك، چگالى، جرم، در علم. شود كه عينى نيستندهايى ناشى مىنظريات علم فيزيك، از انتزاعده درش

سازى تعاريف عينى انتزاعى هستند كه از دوبارهزمان، و مفاهيمى امثال اين، صرفا تعاريفى-فضا

پردازد، و فوق مىها، تنها به ارزيابى و سنجش تعاريف انتزاعى و آزموناند و مشاهداتشكل گرفته

استخراج مفاهيمى انتزاعى دهند و به تعريف ودقيقا همان كارى است كه علوم اجتماعى انجام مىاين

ها نيز به سنجش همين تعاريف مشاهدات و آزمون.ورزنداز مشاهدات مستقيم و عينى اقدام مى

وبر، پردازان مكتب فرانكفورت وبنابراين بايد اذعان كرد، برخالف عقيده نظريه.پردازندانتزاعى مى

بكار بسته شده و مورد ارزيابى موضوعها و تعاريفى كه در نظريات علوم اجتماعى و علوم طبيعى

اين رو، دليلى وجود ندارد كه روشهاى علمى بكار گرفته از. گيرند، يكسان و مشابه هستندقرار مى

. متفاوت باشدها،شده از آن
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