
  
  
  
  
  

رهیافتی کارآمد برای : عقالنیت نقادانه و منطق موقعیت
   دانش آموزش و پرورششناسی روش

  ٭علی پایا
  

  چکیده
آفـرین،    یکی از اساسی ترین نهادهای انـسان سـاز و تمـدن      آموزش و پرورش به منزله    

د با  همیت این نها  ا. کند  نقشی چشمگیر در شکل دادن به حیاتِ جهان فرهنگی آدمیان، ایفا می           
شود که جهان جدید، در قیاس با همه ادوار گذشـتۀ             در نظر گرفتن این نکته بیشتر آشکار می       

تاریخ بشر، از زمان ظهور نخستین انسان هوشمند بـه ایـن سـو، از بـاالترین میـزان عناصـر                     
بیشترین سهم را در معماری آن بر       ) در معنای عام این واژه    (فرهنگی برخورداراست و فرهنگ     

 . دعهده دار

آید و از این رو در همان         های آدمی به شمار می      این نهاد در عین حال در زمرۀ برساخته       
که بـه مـدد حیـثِ التفـاتی جمعـی کنـشگران             ( تواند به واسطه توان علی خود         حال که می  
، بر آنان تأثیر بگـذارد، از       )یا بهره گیرنده از این نهاد در آن به ودیعه گذارده شده           /برسازنده و 

از آنجا که مسیر این تحوالت احتمـالی        . شود   تعامل با کنشگران، دستخوش تحول می      رهگذر
های به کار گرفتـه شـده از          های معرفتی کنشگران و نیز کفایت روش        تا حدّ زیادی به توانائی    

شناسانه که بتواند به بهبـود ایـن          شناسانه، روش   سوی آنان بستگی دارد؛ هر نوع آموزه معرفت       
های مثبت در آن و زمینه سازی برای ایجاد شرایط مناسب برای بهـره                ظرفیتنهاد و شناسایی    

 .ها کمک کند، مقبول و مطلوب خواهد بود گیری از این ظرفیت

                                                           
- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد مدعو مرکز تحقیقات در باره دموکراسـی، دانـشگاه وِسـت                  دانشیار.  ٭
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مضمون اصلی مقالۀ حاضر آن است که معرفت شناسی متکی به عقالنّیـت نقادانـه بـه                 
بهینه در نهاد آموزش    شناسی منطق موقعیت، رهیافتی کارآمد برای ایجاد تحوالت           همراه روش 

هـای بـدیع و       به مدد این رهیافت، کشف ظرفیت     . دهد  و پرورش در اختیار کنشگران قرار می      
ای سـازنده و اثـربخش و در          مؤثر برای افزایش بـازده نهـاد آمـوزش و پـرورش بـه گونـه               

های مختلف، با سهولت و کارآیی بیشتری امکان پذیر خواهد شد و توانایی کنشگران                زیستبوم
و بـالتبع جلـوگیری از فعلیـت        (های بالقوه نامطلوب نهاد برساخته خـود        رای شناسایی جنبه  ب

آید پـس از معرفـی اجمـالی          در متنی که در پی می     . افزایش خواهد یافت  ) ها  یافتن این جنبه  
عقالنّیت نقادانه و منطق موقعیت، در خصوص برخـی از کاربردهـای رهیـافتی توضـیح داده        

 این دو نظریه برای افزایش بازده بهینه نهـاد آمـوزش و پـرورش بهـره                 شود که از ترکیب     می
  .گیرد می

  

 عقالنیت نقادانه

عقالنیت نقادانه نامی است که به وسیله کارل ریموند پوپر، فیلسوف نامبردار اتریـشی االصـل      
های  شناسانه مهم و تأثیرگذاری نهاده شده که به وسیلۀ خود وی طی دههانگلیسی، بر نظریه معرفت  

هـای اصـلی آن در         این نظریه انقالبی که برخی از جنبه       1.متمادی در قرن بیستم پرورانده شده است      
هـای معرفتـی      شود، همانند هر پیشرفت دیگر در قلمرو معرفت بـشری، از اندوختـه              ذیل بازگو می  
ا، بـه   هـ   های فراوان برده است، اما به شرحی که خواهد آمد؛ بخـش اعظـم ایـن بهـره                   پیشینیان بهره 

ای لقمان وار، در راستای پرهیز از خطاهای گذشتگان و فراگذری نقادانـه از چـشم انـدازهای        شیوه
محصول تالش فیلسوف وینی، که البته به دست شماری از شـاگردان      . محدودنگرانه آنان بوده است   

                                                           
  : از جمله بنگرید به"Critical realismعقالنیت نقادانه "در مورد دیدگاه پوپر در باره .  1

  .1383طرح نو، چاپ دوم، : در دفاع از علم و عقالنیت، ترجمه علی پایا، تهران: اسطوره چارچوب. پوپر، کارل
  . 1378طرح نو، چاپ دوم :  درس این قرن، ترجمه علی پایا، تهران.----------

 درج کـرده کـه در آن هـا    "یادداشـت متـرجم  "نگارنده در هر یک از دو ترجمه فوق، متن مفصلی را با عنوان       
در یادداشت مربوط به کتاب اسـطوره چـارچوب         . جغرافیای اندیشه پوپر و تاثیرات بیرونی آن ترسیم شده است         

های اجتماعی، سیاسی،  های معرفتی آراء پوپر تأکید شده و در یادداشت کتاب درس این قرن، جنبه  جنبهعمدتا بر
  .آموزشی آراء فیلسوف وینی مورد توجه قرار گرفته است

اند  که اطالعـات کتابنامـه ای آنهـا متاسـفانه در اختیـار                 برخی از منابع انگلیسی ذیل به فارسی نیز ترجمه شده         
در مورد کتابهای پوپر به چاپ های اخیر این آثار که همگی در سال های اخیـر بـه وسـیله     . نداردنگارنده قرار

  .اند  ارجاع شده است انتشارات راتلج تجدید چاپ شده
Popper, Karl. Conjectures and Refutations, London: Routledge, 2002. 
----------------. Unended Quest, London: Routledge, 2002. 
----------------. All Life Is Problem-Solving, London: Routledge, 2001. 
----------------. In Search of a Better World, London: Routledge, 1995. 
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ی و مُبرّز وی شرح و بسط بیشتری یافته، طرحی نو در قلمـرو معرفـت شناسـی اسـت کـه تـأثیرات                      
  1.های مختلف نظر و عمل به همراه داشته است بنیادین و دیرپا در عرصه

بن مایه نظریۀ عقالنیت نقادانه این آموزه است که معرفت، بر خالف آنچه بسیاری از متفکران            
اشـکال  .  نیـست  "باور صادق موجـه   "اند      در قرون گذشته و حال به تبعیت از افالطون مدعی شده          

ندی نیز که به وسیله معرفت شناسان در قرن بیـستم بـرای تعریـف معرفـت                 تغییر یافته این صورتب   
 و امثـالهم نیـز تعـاریفی        "باور موجه تحقیق پذیر   "، یا   "باور موجه قابل اعتماد   "پیشنهاد شده، نظیر    

ای  معرفت همچنین نـه مجموعـه  . آیند درخور برای مفهوم معرفت و مصادیق عینی آن به شمار نمی    
هـا و   آنچـه کـه در شـهود   . هـای  بـدیهی   قطعی و یقینی و نه انبوهی از گـزاره      های    است از آموخته  

در معنـای    ("معرفـت "شود نیز، از دیدگاه عقالنیت نقاد،         های شخصی برای افراد حاصل می       تجربه
آید، هرچند که این قبیل امور، به تفصیلی که فیلسوف وینی و دیگر               به شمار نمی  ) فنی این اصطالح  
  2.توانند به افراد در کسب معرفت مدد رسانند دهند، می ای نقاد ارائه میگر فیلسوفان عقل

هـایی    ها و فرض    از حدس : دهند که معرفت عبارت است      گرأی نقاد توضیح می     فیلسوفان عقل 
در هـر   (های ادراکی هستند برای فهم و شـناخت واقعیـت             که از جانب کنشگرانی که واجد توانائی      

  .شود فرافکنده می) ، اجتماعی و غیر آنای خواه فیزیکی عرصه و حیطه
واقعیتی که در عین حال در      (وجود واقعیتی مستقل از ذهن، زبان و اعتبارات فاعالن شناسایی           
فـرض محـوری رئالیـسم      ) بردارنده خود فاعالن شناسایی و ذهن و زبان واعتبارات آنان نیز هست           

  .آید نه به شمار میهای اساسی عقالنیت نقادا است و رئالیسم یکی از پیش فرض
واقعیت علی  ) هایی از   الاقل جنبه (پیش فرض اساسی دیگرعقالنیت نقّادانه آنست که شناختِ         

اما از آنجا که واقعیت، بنا به فرض فیلسوفان رئالیست، واجـد            . االصول برای آدمی امکان پذیراست    

                                                           
شماری از آثاری که به وسیله شاگردان مستقیم یا مع الواسطه پوپر در خصوص عقالنیت نقادانه و یـا منطـق   .  1

  :یت به رشته تحریر در آمدهموقع
Jarvie, Ian and Karl Milford, and David Miller (eds.). Karl Popper: A Centenary 
Assessment, three volumes, Alderesht: Ashgate: 2006. 
Gerhard, Zecha. Critical Rationalism and Educational Discourse (Series in the 
Philosophy of Karl R. Popper & Critical Rationalism), Rodopi B.V.Editions, 1999. 
Miller, David. Critical Rationalism: A Restatement and Defence, Open Court, 1994. 
Gorton, William. Karl Popper and the Social Sciences, New York: New York 
University Press, 2006. 
Notturno, Mark. Science and Open Society, Central University Press, 2000. 
Berkson, William and John Wettersten. Learning From Error: Karl Popper’s 
Psychology of Learning, Open Court, 1984. 
Keuth, Herbert. The Philosophy of Karl Poper, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. 

: فلـسفه تحلیلـی  . پایا، علی :در خصوص مفهوم شهود از دیدگاه پوپر و دیگر فالسفه تحلیلی و نقاد بنگرید به. 2
  .1383مسائل و چشم انداز ها، تهران، طرح نو، 
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هـا و     حـدس بی نهایت جنبه و جلوه و ظرفیت است، تـالش بـرای شـناخت واقعیـت از رهگـذر                    
تـوان     شوند حد یقفی نـدارد و پایـانی بـرای آن نمـی              هایی که برای شناسایی آن برساخته می        فرض

  1.متصور شد
گرای نقّاد به اعتبار آنچه که اشاره شد و به تفصیلی کـه               نظریۀ شناخت شناسی فیلسوفان عقل    

هـای  از جمله این نظریـه    . های متعارف شناخت شناسی دارد      آید تفاوتی اساسی با نظریه      در ذیل می  
مدافعان این دیدگاه بر این باورند که معرفت .  است2)تجربه گرایی( متعارف، دیدگاه اصالت تجربه

این فیلسوفان بر مبنای همین فرض اساسی معتقدند برای دسـتیابی           . آید  یکسره از تجربه بدست می    
ه به دنیا آمـده از شـائبه هـر    به شناخت می باید از یکسو ذهن و ضمیر را همچون ذهن کودکان تاز   

نوع پیش فرض و رأی پیشینی و معرفت قبلی پاک کرد و سپس با این ذهن تهی از پیش فرض بـه                      
هـای تجربـی اقـدام کـرد و           ها و داده    آوری شواهد و بینه     سراغ واقعیت تجربه پذیر رفت و به جمع       

.  کلی و فراگیـر اسـتنتاج کـرد        آوری شده، قضایای    های تجربی جمع    آنگاه به شیوه استقرایی، از داده     
  .معرفت مجموع همین قضایای کلی است که صحت آنها در تجربه به اثبات رسیده است

به اعتقاد فیلسوفان طرفدارعقالنیت نقاد، چنین نیست که اذهان آدمیـان، آنگونـه کـه فالسـفه                 
دوره دوم فعالییـت    در  (تجربه گرا نظیر الک ، هیوم و یا برخی نویسندگان متأخر، نظیر ویتگنشتاین              

ای باشـد کـه تنهـا پـس از حـضور در اجتمـاع،               اند، همچون لوح نانوشته     مدعی بوده ) فلسفی خود 
بلکـه آدمیـان بـا ظرفیـت هـای ادراکـی و             . 3کنـد پـذیرا گـردد       نقوشی را که محیط بر آن حک می       

هـا و   فیـت ایـن ظر . های شناختی که محصول یک فرایند طوالنی تطور است به دنیا می آیند              توانائی
هـای متنـوع تـری از آن آشـکار            یابد و جلـوه     ها در تعامل با محیط پیرامون مستمراً بسط می          توانائی

  4.شود می
توان از آن به عنوان نوعی معرفت فطری تعبیـر کـرد در               وجود ظرفیتهای ادراکی بالقّوه که می     

با پیرامون خـود تعامـل      شود که نوزاد آدمی از همان نخستین لحظه ای که             عین حال منجر بدان می    

                                                           
  :دهد می توضیح را نظر مورد نکته بخوبی حافظ ایزیب بیت این.  1

  کش صد هزار منزل بیش است در بدایت    بست توان کجا صورت نهایت را راه این
2 . empiricism 

هـای     تحلیـل برخـی نتـایج آمـوزه       "های ویتگنشتاین متاخر بنگرید به مقاله نگارنده با عنوان            در مورد دیدگاه  . 3
طرح نـو،   : مسائل و چشم انداز ها، تهران     :  در کتاب فلسفه تحلیلی    " علوم اجتماعی  های  برای    ویتگنشتاین آموزه 

1383.  
  :در خصوص دیدگاه پوپر در خصوص معرفت شناسی تطوری نظر کنید به.  4

Popper, Karl. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon 
Press, 1972. 
-----------------. Knowledge and the Body-Mind Problem: In Defence of Interaction, 
London: Routledge, 1994. 
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کند، با نوعی انتظار و تصّور اولیه از وضع و حال پیرامونی به داد و ستد معرفتی با محیط                     برقرار می 
 در این داد و ستد، واقعیت، با توان علی خـود تـصوّرات نادرسـت فاعـل شناسـان را                     1.اقدام ورزد 
بـر  (ست که انتظاری کـه شـخص        ابطال تصورات نادرست در هر مقطع بدین معنی ا        . کند  ابطال می 

ایـن امـر کنـشگر را وادار        . شـود   بـرآورده نمـی   ) مبنای باورهای ابتدایی خود از محیط اطراف دارد       
سازد برای تصحیح دیدگاهِ ابطال شده خود، دست به کار شود و با پروراندن حدس و گمانه ای                    می

ی بایـد بـا محـک واقعیـت      این حدس جدید نیـز مجـدداً مـ        . جدید، به شناسایی محیط اقدام ورزد     
های برسـاخته شـده بـه وسـیله         نهایت جنبه است، گمانه   از آنجا که واقعیت واجد بی     . سنجیده شود 

فاعل شناسان که ظرفیتهای ادراکیشان محدود است بالضروره تصویری غیر کامل از واقعیـت ارائـه                
ط قوّت این تـصویر هـا یـا         کنند و ازینرو در هر نوبت مقابله با محک واقعیت، در عین آنکه نقا               می

بـه ایـن ترتیـب    . شـود  گیرند، نقاط ضعف و کاستی آنان نیز آشکار مـی           مدل ها مورد تأیید قرار می     
در هر گام با تصحیح خطاهـای گـام         : ناپذیر و تدریجی است     فرایند شناخت واقعیت، فرایندی پایان    

هـای قبلـی    تر نـسبت بـه گمانـه      ای کـامل    ای تا انـدازه     های مدل پیشین، گمانه     قبل و توجه به کاستی    
  .شود برساخته می
هـایی  کـه بـه وسـیله فاعـل شناسـان بـرای فراچنـگ آوردن             هـا و گمانـه      توان به حدس     می

شـوند، بـه    های مختلف و در پاسخ به تصورات ابطال شده اولیه، برساخته مـی       در عرصه  "واقعیت"
 "شـناخت "محصول بروز تعارض میان      نظر کرد که     "مسائلی"هایی برای     ها  یا پاسخ     منزلۀ راه حل  

کنشگر در هرگام از رهگـذر ایـن نـوع درگیـری ذهنـی بـا                . اولیه کنشگر و واقعیت پیرامونی است     
هـایی کـه      کوشد با بهره گیری از درس       کند و می    های پیشین خود دوباره نظر می       واقعیت، در دانسته  

در نظـام معرفتـی خـود نادرسـت         هـایی را کـه        در اثر تجربۀ مواجهه با واقعیت کسب کرده، جنبـه         
بـا واقعیـت، همـه جهـاز        ) فاعـل شناسـا   (در جریان تعامل کنشگر     . دهد، تصحیح کند    تشخیص می 

ای   ادراکی و مادی وی در طی یک فرایند تطوری و در راستای انطباق با شرایط پیرامونی بـه گونـه                   
یب اگر فاعل شناسـا  به این ترت. شود که شانس شناخت صحیح را افزایش دهد، دستخوش تطور می  

مند باشد که در پی تعامل بـا واقعیـت پیرامـونی همچنـان از نعمـت بقـا                     شانسی بهره   از این خوش  
کنـد تـا بـا پیچیـدگی و      برخوردار بماند، آنگاه درس آموزی از تجربه ای که داشته به او کمک مـی       

 . بر بسازد"فراچنگ آوردن واقعیت"پختگی بیشتری گمانه بعدی را برای 

  :توان  در قالب نمودارهای ذیل نمایش داد  را که در باال بدان اشاره شد میآنچه
  

                                                           
  :های فطری معرفت از جمله بنگرید به در باب جنبه.  1

Karmiloff-Smith, Annette. Beyond Modularity: Developmental Perspective on 
Cognitive Science, The MIT Press, 1995.  
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 ←) به وسیله تجربه و عقـل ( ارزیابی نقّادانه ←اولیه  ) گمانه و حدس  ( راه حل    ←1مسئله    

  2مسئله  

  
  

  2 مسئله  ← ارزیابی نقّادانه ◄                                                      1مسئله  
  
  
  

شرط اصلی این درس آموزی، به تأکید فالسفه طرفدار عقالنّیت نقّادانه، آن اسـت کـه فاعـل                  
های اولیه خود را که تصویر و مدلی غیر دقیق از واقعیـت فـراهم آورده                  ها  و گمانه     شناسا، راه حل  

ـ    ) بسته به نوع گمانـه پیـشنهادی      (در این نقادی    . بود، مورد نقادی قرار دهد     ه و عقـل  از ابـزار تجرب
هـای    در پرتو هر نقادی و ارزیابی دقیـق، عـالوه بـر آنکـه جنبـه               . شود  استفاده می )  فلسفه -منطق  (

از رهگـذر تعامـل     (شود، مسائل جدیدی نیز       های اولیه آشکار می     ها  و گمانه     حل  ضعف و قوت راه   
ان فراینـد  فاعل شناسا با واقعیت به مدد مدل اولیه خود و دقت در ظرفیتهای مختلف مدل در جریـ                

هـایی کـه از ارزیـابی     باید با توجـه بـه درس    فاعل شناسا در گام بعدی می     . شوند  آشکار می ) نقادی
نقادانه نخستین گمانه خود به دسـت آورده و در پرتـو توجـه بـه ابعـاد مـسائل جدیـدی کـه رخ                         

 نظر بـا    اند، در راستای برساختن گمانه و حدس و مدل بعدی که راه حلی برای مسئله  مورد                  نموده
های کارآمدتر در هـر مرحلـه، بـه           برساخته شدن مدل  . عنایت به مسائل نوظهور است، حرکت کند      

هـای   اما به اعتبار بـی نهایـت بـودن وجـوه و جنبـه     . معنای درک بهتر فاعل شناسا از واقعیت است      
 و  در قیاس با خود واقعیت، هنوز درکـی نـاقص         ) نسبت به مراحل قبلی   (واقعیت، این درک کاملتر     

  .آید بر این اساس، فرایند شناخت، فرایندی بی پایان به شمار می. غیر کامل است
عقل گرایی نقّاد بر ایـن      . گرای نقّاد، روش استقرایی، معرفت بخش نیست        از دید فالسفه عقل   

بر خالف آنچه کـه بـیکن و کثیـری از فالسـفه قبـل و بعـد از او                 (ورزد که معرفت،      نکته تأکید می  
در این خصوص انتقاد هیوم از معرفت بخش        . آیداز راه استقراء تجربی بدست نمی     ) ندا  مدعی بوده 

اما خود هیوم نیز در آنجا مدعی شده عادات آدمیـان برایـشان مـددکار        . نبودن استقراء درست است   
استدالل استقرایی، به معنـای تعمـیم از جزئیـات بـه            . شود، به راه خطا رفته است       کسب معرفت می  

  1راه حل 
 2راه حل 

     �  
 n-1راه حل 

 nراه حل 
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خواه منطقی، احتماالتی و آماری، خواه در قالب عادات و اموری که آدمی      ( هیچ صورتی    کلیات، در 
  1.منتِج نیست) بدان ها خو کرده

است کـه بیـان   » 2اصالت عقل«یک رویکرد معرفت شناسانه متعارف دیگر، رویکرد موسوم به      
مشاهده ) ان کارتزین فیلسوف(توان  در آراء فیلسوفانی نظیر دکارت و الیب نیتس             کالسیک آن را می   

کرد که مدعی بودند آدمی با تکیه به شماری از اصول اولیه و بدیهی و با به کارگیری شیوه استدالل      
  3.تواند نسبت به همه امور در عالم واقعیت معرفت کسب کند قیاسی می

دهنـد کـه      گرای نقّاد در پاسخ به طرفداران اصالت عقل کارتزین توضـیح مـی              فلیسلوفان عقل 
از آنجا که هر یک از فاعالن شناسایی از منظری خاص بـا             . ی به نام اصول بدیهی وجود ندارد      چیز

کند بـرای    کنند، آنچه که برای برخی از فاعالن شناسایی احیاناً  بدیهی جلوه می              واقعیت برخورد می  
ــست   ــین نیـــ ــایی چنـــ ــاعالن شناســـ ــر فـــ ــه . 4دیگـــ ــال همچنانکـــ ــین حـــ   در عـــ

ساخته، به اعتبار آنکه کسب معرفـت از رهگـذر تجربـه آغـاز               بیش از دو قرن قبل روشن        "کانت"
پندارنـد نیـز در طـول زمـان           ماند، فهم افراد از آنچه کـه  بـدیهی مـی             شود امّا بدان محدود نمی      می

  .گردد شود و به این ترتیب بداهت مورد ادعا خدشه دار می دستخوش تغییر می
ای   انـد، نکتـه     ان قیاس قرنها یـادآور شـده      از سوی دیگر، استدالل قیاسی نیز، همچنانکه، منتقد       

به همین اعتبار، منطق، معرفت     . سازد  بیش از آنچه که پیشاپیش در مقدمات پنهان است، آشکار نمی          

                                                           
  :در مورد نقد پوپر از هیوم بنگرید به .1

Rationalism Popper, Karl. Realism and the Aim of Science, London: Routledge, 2004. 
 اصالت عقل و نیز تجربه گرایان، از منظـر بحـث هـایی کـه در     های فیلسوفان طرفدار برای آشنایی با دیدگاه.  2

درآمدی تاریخی به   حوزه فلسفه علم مطرح می شوند و ارتباط مستقیم با مباحث معرفت شناسانه دارند بنگرید به                 
  .1385انتشارات سمت، چاپ سوم، : ، نوشته جان الزی، تهرانفلسفه علم

 .1382طرح نو، :  نوشته راجر اسکروتون، تهرانکانت در نقد عقل گرایان کالسیک، بنگرید به.  3
اینجا می باید در باب نکته مهمی که احیاناً  ممکن است در ذهن برخی از خوانندگان آشنا با مباحث فلـسفی                      . 4

شبهه از این قرار اسـت کـه در نظامهـای قیاسـی             . به صورت یک شبهه مطرح شود توضیح مختصری داده شود         
در نتـایج  " و "نتایج تـابع اخَـسِِ مقدماتنـد   "ی از مقدمات، هرچند که به گفته منطقیین     متشکل از شمار محدود   

، می توان با ترکیب این مقدمات محدود بینهایت "چیزی نیست که از پیش در مقدمات مفروض گرفته نشده باشد
نمونه نتـایجی کـه گـودل در    به عنوان . نتیجه اخذ کرد که برخی از آنها می توانند کامال بدیع و غیر منتَظَر باشند            

  .باره سیستمهای اکسیوماتیزه اخذ کرد، در زمره آموزه هایی هستند که کامال معرفت بخش به شمار می آیند
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، در دقیق ترین بیان، صرفاً ابزاری است برای نقد باورها و ارزیابی استدالالت              »منطق«. آفرین نیست 
   1.ت یا بسط آنای برای کسب معرف و حذف خطا، و نه وسیله

هـای مختلـف فیلـسوفان بـا     در قرن بیستم و در جریان تحوالت معرفت شناسانه جدید، نسل      
و نه صـرفا  (که برای نخستین بار بر همکاری میان ذهن و عین » کانت«درس آموزی از تالش های      
ویکـرد  انـد؛ ر    در فرایند کسب معرفت تأکید کرده بود، کوشش کـرده         ) آئینه بودن ذهن از برای عین     

های تجربه گرایان یا فیلسوفان طرفداراصـالت         های تازه ای را به مسئله شناخت با استفاده از آموزه          
توان به مکاتبی اشاره کرد که معرفت را یکـسره برسـاختۀ              ها، می از جمله این نسل   . عقل ارائه دهند  

اند   دانند و مدعی    میهای باور خاص      ها، سنتها یا متکی به متون و چارچوبهای نظری و نظام            فرهنگ
  3. برقراراست"2قیاس ناپذیری"های گوناگون "شناخت"که میان این 

گرای نقّاد در پاسخ به این گروه از معرفت شناسان که از آنـان بـا عنـوان کلـی                   فیلسوفان عقل 
دهند که قیاس ناپذیری موضـعی سـازگار و مـتالئم و قابـل      شود توضیح می  یاد می "نسبی گرایان "

. توان  شواهد عینـی و نمونـه هـای نقـض نظـری فراوانـی در رد آن ارائـه کـرد                         و می  دفاع نیست 
اند، به نتایج نامطلوبی      های نسبی گرایانه نیز عالوه بر آنکه بر مقدمات ناصوابی استوار شده             رهیافت

                                                           
در پاسخ این شبهه باید توضـیح داد        .  مدعای صحیحی نیست   "منطق معرفت بخش نیست   "بنابراین این مدعا که     

البی عظیم در قلمرو معرفت شناسی به شمار می آید، فعالییتی است            که آنچه گودل به انجام رسانده، که الحق انق        
دومی چنانکه گفته شد صرفا ابزاری است برای        .  صورت گرفته و نه در قلمرو منطق       "فلسفه منطق "که در حوزه    

 ، تکاپویی معرفت شناسانه است کـه در ایـن         "فلسفه بودن "در حالیکه اولی به اعتبار      . ارزیابی اعتبار استدالالت  
برای فهـم بهتـر موضـوع مناسـب اسـت       . است) یعنی منطق (حالت خاص موضوع آن یک ابزار و ماشین نظری          

هم فلسفه تکنولوژی و هم فلسفه منطق، تکاپوهایی معرفت شناسانه          . فلسفه منطق با فلسفه تکنولوژی مقایسه شود      
و تکنولوژی به اعتبار ابـزار بـودن،        در حالیکه منطق    . برای فهم ظرفیت های دو ابزار، تکنولوژی و منطق، هستند         

فاقد شان معرفت شناسانه هستند، فلسفه منطق و فلسفه تکنولوژی نظیر هر معرفت دیگر، محصول حـدس هـا و                    
  .هایی است که برای شناخت ظرفیت های موضوعات مورد نظر، از جانب فاعالن شناسایی پیشنهاد می شود گمانه

1 . incommensurability 
ای نسبی گرایانه که با اتکاء به تنوع فرهنگی مدعی قیاس ناپذیری میان نظام های فکری می شـوند                   رویکرد ه . 2

در . در قرن بیستم سابقه ای طوالنی دارند و نمونه های جدید آنها در قرن بیست و یکم نیز قابل مـشاهده اسـت                      
 و برخی از فالسفه سرشناس علم       قرن گذشته بسیاری از انسان شناسان و شماری از زبانشناسان و جامعه شناسان            

 شـهرت یافتـه از   "پـست مدرنیـسم  "و کثیری از جامعه شناسان معرفت و باالخره جمیع اصحاب نهضتی که به        
انـسان  (در زمره چهره های سرشناس این جریانات مـی تـوان بـه ایـوانز پریچـارد                  . مدافعان این نظریه بوده اند    

، )فیلـسوف علـم   (، پل فایرابند و تامس کـوهن        )جامعه شناس (وینچ  ، پیتر   )زبانشناس(، بنیامین لی ورف     )شناس
اشـاره  ) نویسندگان پـست مـدرن    (، لوسی ایریاگاری، آرونوویتز     )جامعه شناس معرفت  (دیوید بلور و بری بارنز      

  .کرد
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توان  به توقف رشد معرفت و ناممکن شدن شـناخت اشـاره            گردند که از آن جمله می       نیز منجر می  
  1.کرد

گـرای نقّـاد بـه        های مختلف در خصوص نحوه کسب معرفت، فیلسوفان عقـل           در برابر نظریه  
هـا و     کنند که معرفت چیزی ، جز سلسله بی پایانی از حـدس             توضیحی که گذشت خاطر نشان می     

هـا در مواجهـه بـا واقعیـت از            ها و گمانه    ها برای شکار واقعیت و تصحیح مستمر این حدس          گمانه
  .نیست) منطقی و فلسفی(بی و عقالنی رهگذر نقادی تجر

های غنی نظریه شناخت عقل گرایی نقّاد را          تواند جنبه   بسط داللت های معنایی گزاره فوق می      
ها برای فهم واقعیت و تـالش بـرای فراگـذری از            اگر معرفت سلسله ای از حدس     . روشن تر سازد  

یابد،    معرفت شناسی اهمیت می    ها در پرتو نقادی آنهاست، در آن صورت آنچه در حوزه            این حدس 
هـا     به معنی ازدیاد شمار حدس     "رشد معرفت ". "معرفت بخودی خود  " است و نه     "رشد معرفت "

های با دقت کمتر و محتـوای         ها برای فهم واقعیت و شتاب بخشیدن به فرایند حذف گمانه            و گمانه 
های قوت  ن در بر داشتن جنبهتر که در عی هایی دقیق تر و کوشش برای تولید گمانه     واقع نمای اندک  

  .های بدیع و نو باشد های قبلی، واجد جنبهگمانه
 همچنین به این معناست که در تکاپو برای دستیابی به شـناخت کارآمـد تـر،                 "رشد معرفت "

هرچـه  . گویی معرفتی، رویکردی کارآمد تر است       معرفتی در قیاس با تک    ) پلورالیسم(کثرت گرایی   
انـد بیـشتر باشـد؛        هایی که برای فهم و شناخت واقعیت عرضه شده           و حدس  ها  شمار و تنوع گمانه   

  .یابد هایی واقع نماتر دست یابیم افزایش می شانس اینکه در میان آنها به گمانه
جـزم  " در عین حال به معنای رجحان داشـتن رویکـرد نقّادانـه بـه رویکـرد                  "رشد معرفت "
 شنیدن و پذیرش انتقاد های کارآمد خود و دیگران          در رویکرد نقّادانه، شخص برای    .  است "گرایانه

هایی  که موقتاً پذیرفته، از آمـادگی زیـاد برخوردارسـت و قـاطع بـر موضـع و                      در خصوص گمانه  
ــشارد    ــی فـ ــای نمـ ــرده پـ ــار کـ ــه اختیـ ــدگاهی کـ ــه   . دیـ ــه توجـ ــن نکتـ ــه ایـ ــخص بـ   شـ

هـا،   پذیرفته و این گمانههایی است که تا آن زمان       کند که دیدگاه وی در هر زمان متکی به گمانه         می
توانند عاری    همانند هر گمانۀ دیگری، برساخته ذهن و اندیشه محدود آدمیان هستند و بنابراین نمی             

   2.از نقص و خطا باشند

                                                           
 نسبی گرایی معرفتـی و "در خصوص برخی از نتایج نامطلوب نسبی گرایی بنگرید به مقاله نگارنده با عنوان .  1

کوششی واهـی یـا ضـرورتی    :  مندرج در گفت و گو در جهان واقعی      "خشونت ورزی در صحنه عمل اجتماعی     
  .1381طرح نو، : اجتناب ناپذیر، تهران

های شخص متکی به دانش و اطالعی باشد کـه از جانـب    توضیح این نکته ضروری است که حتی اگر گمانه.  2
بازهم از آنجا که فهم کالم وحی تنها در پرتو تفسیر و تاویـل              ) نظیر کالم وحی  (موجودی برین عرضه شده باشد    
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از جمله نکات مهمی که در باره معرفت و رشد آن، بر مبنای رویکرد عقالنیـت نقّادانـه، مـی                    
هایی که برای حل مسائل       صبغه ظنّی و گمانی بودن حدس     باید مورد توجه قرار داد آنکه به واسطه         

این مسئله  حتی در     . شوند  ها هیچگاه از صفت قطعّیت برخوردار نمی        شوند، این حدس    برساخته می 
ها یـا اصـول       همه سیستمهای اکسیوماتیزه ریاضی مبتنی بر اکسیوم      . مورد ریاضیات نیز صادق است    

توان    ها، می   در درون هر یک از این سیستم      . ذیرفته شده متعارفی است که صدقشان بدون استدالل پ      
و بـالتبع   (اما قبـول کـل سیـستم        . شوند، صحه گذارد    به نتایجی که با استدالالت صحیح حاصل می       

ها، چنانکه اشاره شد، بر       و صدق این اکسیوم   . های اولیه است    در گرو قبول صدق اکسیوم    ) نتایج آن 
های دقیـق تـر در        توانند در پرتو فهم     ها می   این اکسیوم . از نشده مبنایی قطعی و غیر قابل خدشه احر      

یقینی بودن نیز امری شخصی و روانشناسانه اسـت و در حیطـه             . معرض چالش و تغییر قرار گیرند     
توان  یادآور شد کـه در مواجهـه بـا هـر               با این توضیحات می   . عمومی و معرفت عینی جایی ندارد     

ز خـصلتی نظـری برخـوردار باشـد، گمانـه مـرتبط بـا آن در زمـرۀ                   مسئله، اگر مسالۀ مورد اشاره ا     
های نظری شخص جای خواهد گرفت و اگر مسئله مورد اشاره صبغه عملی داشـته باشـد،                   معرفت

های عملـی و نظـری معرفـت          جنبه. این گمانه بخشی از دانش عملی شخص را تشکیل خواهد داد          
هـا و     امـا در هـر حـال حـدس        . گذارند   هم اثر می   شخص البته در تعامل با یکدیگر قرار دارند و بر         

به قـول   . کنند  ها همواره خصلت ظنی و گمانی بودن خود را حفظ می            ها و نظریه    ها  و فرضیه     گمان
  :ادیب پیشاوری

  ه بشنیده ایـان یا کـز فرزانگ        تب دیده ایـه اندر کـچـه آنـمـه
  ست عالم، فسانه کم است           فزون ا    فسانه ای به هم گشته زین عالم است

چیزی جز پاالیش یافته تـرین      ) در هر مقطع  (بر مبنای آنچه که گفته شد، معرفت در این مدل           
ها برای حل مسائل مورد نظر فاعالن شناسـایی           ای بی پایان از گمانه      ها در سلسله    مجموعه از گمانه  

  . نیست 
هـای    هـا و گمانـه      ها و فرضـیه     ریهقبول یک نظریه ، فرضیه یا گمانه و رجحان نهادن آن بر نظ            
  .ای کارآمدتر برساخته نشده باشدرقیب صرفاً امری موقت و آنی است؛ تا زمانی که فرضیه و گمانه

توانـد بـرای       از این توانایی برخوردار اسـت کـه مـی          "معرفت شناسی عقل گرایی نقاد    "مدل  
له جدی ترین این معـضالت      از جم . بسیاری از معضالت نظری پاسخ های خرسند کننده ارائه دهد         

. که برای هزاره های متمادی اذهان ابناء بشر را به خود مشغول داشته مسئله  تغییر و تحـول اسـت                    

                                                                                                                                              
امکان پذیر می گردد، آنچه کـه در نـزد          ) که خود از اقسام گمانه زنی ها و حدس ها و فرضیه سازی ها هستند              (

  .از کالم وحی است و نه عین حقیقت آن کالم) گمانه بر ساخته شده(شخص حاصل می شود فهم خود 
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 مطرح ساخته بود در تحولی دائمند و اگرهمـه اجـزاء عـالم       "هراکلیتوس"اگر همه امور آنگونه که      
 خود در حرکت و تغییرنـد؛        در نظام فلسفی خود توضیح داده در ذات و گوهر          "مالصدرا"چنانکه  

.  شناخت پیـدا کـرد     "سیالی"توان  به چنین واقعیت        شود که چگونه می     آنگاه این پرسش مطرح می    
پایان  ای بی  و توضیح این نکته که معرفت مجموعه"رشد معرفت"رویکرد عقالنیت نقّاد با تأکید بر 

  .کند  پیشنهاد می"تغیرو تحول"های آنی است، راه حل مناسبی برای مسئله   ها و گمانه از حدس
 به مسالۀ تحوّل مستمر از یک دیدگاه بدیع تطوری       "معرفت شناسی عقل گرایی نقّاد    "در مدل   

های زنده و در رأس آنها ، انسان در تکاپویی دائمی برای حل مسائلی که همه ارگانیزم. شود نظر می 
در جریان آزمـودن ایـن راه       . کنند  ع می هایی را ابدا    شود، راهحل   مستمراً در پیش روی آنها ظاهر می      

حل ها، اگر ارگانیزم از این خوش شانسی برخوردار باشد که باقی بماند، آنگاه درونی کردن آموزه                 
هایی که در رهگذر آزمودن راه حل پیشنهادی حاصل شده، منجر به باال رفتن ظرفیت های ادراکی                 

و ) 1بـه وسـاطت جهـان     (ها از دو طریق ژنتیکی       ها و تجربه    این ظرفیت . شود  نهفته در ارگانیزم می   
تعامل ارگانیزم ها بـا مـسائل سـخت، منجـر بـه آن              . 1انتقال می یابند  ) 3از مجرأی جهان    (فرهنگی  

در تراز انـسان، ایـن جهـشهای معرفتـی در           . شود که در مواردی جهشهای معرفتی حاصل شود         می

                                                           
 سه تعبیر نظری هستند که به وسـیله پـوپر بـرای ایـضاح     "3جهان " و "2جهان "، "1ن جها"اصطالحات .  1

 جهـان   "1جهـان   "مقصود از   .  نامیده می شود پیشنهاد شده اند      "واقعیت"تکاپوهای معرفتی در ارتباط با آنچه       
االت ذهنـی    در بردارنده همـه حـ      "2جهان  ". واقعیت های فیزیکی یا کیهان در کلی ترین معنای این واژه است           

 جهانی خصوصی 2جهان . هر یک از فاعالن شناسنده است) اعم از حاالت معرفتی و حاالت عاطفی و احساسی(
دیگر فـاعالن شناسـایی بـه آن دسترسـی          ) الاقل در تراز کنونی از پیشرفت های علمی و تکنولوژیک         (است که   

. ود می آید و موجودیتی مستقل مـی یابـد          بوج 1 و جهان    2 جهانی است که از تعامل میان جهان       3جهان  . ندارند
همه برساخته های آدمی، از نظریه های علمی گرفته تا داستان ها و افسانه ها و فیلمها و موسیقی ها، و نهاد ها و                        

توان "این جهان، واقعی است زیرا مهمترین ویژگی واقعی بودن، یعنی واجد .  تعلق دارند3به جهان ... ابزار ها و 
.  تغییر ایجـاد کنـد     1، در جهان    2 می تواند از طریق تاثیر گذاری بر جهان          3جهان  . را به همراه دارد    بودن   "علّی

 هستند و   3دارای صورتی در جهان     ... مصنوعات بشری نظیر کتاب ها یا کامپیوتر ها یا بانک ها یا دانشگاهها، و               
و هیئت فیزیکی آن در زمره هستار هـای          است   3نقشه و طرح یک کامپیوتر متعلق به جهان         . 1ماده ای در جهان     

  . در متن توضیح بیشتری داده شده است"سه جهان"در باره اصطالح . 1جهان 
 و انتقال معرفت با ابـزار    3برخی از فالسفه و دانشمندان در قرن بیستم با استفاده از آراء پوپر در خصوص جهان                 

ـ            ژن " بـه معنـای    "meme مـیم    "ق ژن هـا مفهـوم       های فرهنگی در قیاس با انتقال خاصه های ژنتیکی از طری
  :در خصوص ارتباط این مفهوم با بحث های آینده اندیشانه بنگرید به.  را ابداع کردند"cultural geneفرهنگی

، ویراسـته  مطالعات فرهنگی و آینده اندیـشی ، مندرج در "، و آینده فرهنگ در ایران    3میم ها، جهان    ". پایا، علی 
  .1384موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، : تهران، اغفرعلی پایا و حسین ر

 :در مورد میم ها و ژن ها نگاه کنید به
Dawkin, Richard. The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press, 1989. 
Blackmore, Susan. The Meme Machine, Oxford: Oxford University Press, 2000. 
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کنـد کـه    انـدازهای جدیـد تجلـی مـی        شمشکل ظهور مسائل کامال بدیع و یا پارادایمهای نـو و چـ            
 .تواند مسیر حرکتهای بعدی را دستخوش تغییر سازد می

توان  دیدگاه معرفت شناسانه عقل گرایی نقّاد را در قالب نمـودار               بر اساس آنچه گفته آمد می     
  :ذیل نمایش داد

  

  ها ها و فرضیه ها و گمانه حدس
ها و    مجموعه همه حدس  

  فرضهای ممکن الحدوث
هــا و  عــه حــدسمجمو
  های ابطال شده گمانه

هایی  که علیرغم      مجموعه حدس و گمانه   
ها و نقادیهای سخت هنـوز ابطـال          آزمون

  نشده باقی مانده اند

ای است که در آخـرین   آید مجموعه  به شمار می   "معرفت"آنچه که در نظریه عقل گرایی نقّاد        
که علیرغم آنکه در معرض سخت      هایی    ها وفرضیه   مجموعه حدس : ستون جدول فوق مندرج است    

این قبیل  . اند  اند و ابطال نشده     اند، هنوز اعتبار خود را حفظ کرده        ها و نقادیها قرار گرفته      ترین آزمون 
بایـد   در خصوص این مجموعه می. دهد ها در هر زمان مجموعه معرفت بشری را تشکیل می  فرضیه
  :های ذیل توجه کرد به جنبه

هـایی هـستند کـه        ها و نظریـه     ها و فرضیه    ها و گمانه    عه، حدس تک تک اعضای این مجمو    * 
شـود    ازین رو آنچه کـه معرفـت نامیـده مـی          . بالقوه ابطال پذیرند هرچند که تاکنون ابطال نشده اند        

  .کند همواره ماهیت ظنّی و گمانی و فرضی خود را حفظ می
) ر میان معرفت شناسـان به تعبیر رایج د( 1این معرفت به همین اعتبار هیچگاه موجه شدنی* 
ناپذیر و اسـتوار      به معنای ارائه بنیادی خدشه     ("موجه سازی "گرایان نقاد     اساساً در نزد عقل   . نیستند

ای بیهوده و بـی حاصـل         سودایی محال و شیوه   ) و قطعی برای باور ها و معرفت های متکی به آنها          
ار ظنّی و گمانی بودن فاقـد هـر نـوع           معرفت، به اعتب  . انجامد  است که به تسلسل یا اعتبارگرایی می      

  .بنیان قطعی و فراتر از شک و غیر قابل خدشه است
. این واقعیت که معرفت به بنیانی قاطع تکیه ندارد به معنای تسلیم شدن به شکاکیت نیست               * 
های ابطال نشده ای که از محک سخت ترین تجربه ها موفق بیرون آمده انـد، در                   ها و گمانه    حدس

به حکـم عقالنیـت     . دهند  از واقعیت را در اختیار افراد قرار می       ) غیر کامل (هترین تصویرِ   هر زمان ب  
توان  بر مبنای این شناخت، که بهترین دستاورد معرفتی در هر مقطع اسـت، حاجـات عملـی و                      می

هـا و ابنیـه و سـاختمانها،     هـا و دسـتگاه   تکنولوژیک را پاسخ داد؛ نظیر اینکه به ساختن انواع ماشین 
                                                           

1 . justifiable 
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ها، تولید مناسب ترین پوشاک یا بهترین مواد غـذایی و دارویـی و نظـایر آن اقـدام                     مداوای بیماری 
این نکته . سربلند بیرون آمده اند) تا این زمان(ها  ها آنست که از آزمون دلیل تکیه بر این فرض. کرد

یافته ایم عرضـه    بدان دست   ) تا این زمان  (ها از واقعیتی که       بدین معناست که تصویری که این مدل      
. واقعیت است که مورد توجه ما قـرار گرفتـه         ) هایی از   جنبه(کنند، کم و بیش در مسیر انطباق با           می

های بـاالتر در حـوزه نظـر خواهـد بـود؛ از               ساز دستیابی به معرفت     این شناخت در عین حال زمینه     
تر کـه از حیـث تـوان    هـایی جـامع   های موجود با ارائه فرضیه طریق تالش برای فراگذری از فرضیه 

هـای بـدیع و میـزان سـادگی از      بینـی  تبیین کنندگی و درجه وحـدت بخـشی و قـوّت ارائـه پـیش            
هـا    در جریان این تالش و نیز در مسیر تعامل مستمر با واقعیت، جنبه            . های رقیب برتر باشند     فرضیه

اند  و این امـر        فل بوده های کنونی ما از آن غا       شود که مدل    ای از واقعیت آشکار می      های تازه   و جلوه 
  .سازد های تازه را مطرح می الزام به تولید مدل

مقـصود از   . گرایـان نقّـاد امـری عینـی اسـت و نـه ذهنـی و شخـصی                   معرفت در نزد عقل   * 
هـای   عینی بـودن معرفـت از جنبـه       . ، نقدپذیری و قابلیت ارزیابی در حیطه عمومی است        "1عینیت"

هـای متـافیزیکی ایـن        ی نقاد است که ارتباطی مطمئن با جنبـه        شناسانه عقل گرای    مهم نظریه معرفت  
  .نظریه دارد

: کننـد  گرایان نقّاد واقعیت محسوس را از یک منظر به سه حوزه یا سه جهان تقسیم می       عقل* 
، جهـان   3، جهـان حـاالت ذهنـی هـر فـرد؛ و جهـان               2، جهان واقعیات فیزیکـی؛ جهـان        1جهان  

معیار واقعی بودن نیز عبارت اسـت       .  است 1 و   2امل دو جهان    جهان اخیر محصول تع   . 2ها  برساخته
 4ها که هـستارهای     یعنی، جهان برساخته   : 3جهان. "قوه تاثیرگذاری " و   "3توان علّی "از واجد بودن    

ها و نظـایر آن هـستند، از        ها، فیلم   ها و داستان    ها، رمان   ها، موسیقی   موجود در آن اموری نظیر تئوری     
 جایگـاه صـورت هـای       3جهـان   . کنند   نیز تغییر ایجاد می    1 در جهان    2جهان  طریق تأثیرگذاری بر    

های مادی این برسـاخته هـا در          جایگاه جنبه . های بشری هستند    معنایی و تجلیات مفهومی برساخته    
 اسـت و جایگـاه      3هایی معنایی ابیات شاهنامه در جهان         به عنوان مثال جایگاه جنبه    .  است 1جهان  

هنامه که در قالب یک کتاب یا یک لـوح فـشرده چـاپ شـده، در جهـان                                یک مصداق خاص از شا    
  :5گانه توصیف شده است های سه در نمودارهای ذیل موقعیت جهان. 1

                                                           
1 . objectivity 

 :از دیدگاه پوپر بنگرید به,در خصوص مفهوم سه جهان .  2
Popper, Karl. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon 
Press, 1972. 
Popper, Karl & John Eccles. The Self and Its Brain: An Argument For Interactionism, 
London: Springer-Verlag, 1974. 
3 . causal power 

   entity. استآنچه که بهره مند از هستی .  هستار یا هستومند. 4
  :نمودار ها با استفاده از منابع ذیل تهیه شده اند.  5
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  3جهان   2جهان   1جهان 

  هستارها و حاالت مادی
حــاالت ذهنــی و روانــی 

  فردی) آگاهی(
صــورتهای (معرفــت عینــی 

مفهـومی برسـاخته    -معنایی
  )ها

   غیر آلی-1
ماده و انرژی موجـود در      

  کیهان
   زیستی-2

ــه    ــنش هم ــاختار و ک س
  موجودات زنده

  مغز آدمی
  ها  برساخته-3

کالبــد مــادی محــصوالت 
ــی   ــت آدم ــر (خالقی نظی

ــین  ــا، ماشـ ــا،  ابزارهـ هـ
ــاب ــری،   کت ــار هن ــا، آث ه

  ...)موسیقی، 

  معرفت ذهنی  
تجربه ادراک مفهـومی و     
ادراک حسی، اندیـشیدن،    

ــساسات،  ــف، احـ عواطـ
  تخیالت

  

میـــراث فرهنگـــی کـــه در 
کالبدهای مادی رمزنگـاری    
شده نظیر آراء و محصوالت     
ــاریخی،   ــی، ت ــسفی، دین فل

  ادبی، هنری، تکنولوژیک،
نظام های ارزشی، نظام های    
ــام   ــاری، نظ ــوقی و اعتب حق

  های نظری
  مسائل علمی

  استدالالت نقادانه
  ها اطالعات و داده

  
  اقعیترابطه میان سه جنبه مختلف و

  3جهان 
↕  

  2 جهان ↔1جهان 

  مسائل
↕  

   خودآگاهی↔عالم فیزیکی
  
  
  

                                                                                                                                              
Eccles, John. Facing Reality, Heidelberg: Springer, 1970. 
Notturno, M. A. Science and Open Society: the Future of Karl Popper’s Philosophy. 
Budapest: Central University Press, 2000. 
Bailey, Richard. Education in the Open Society: Karl Popper and Schooling, Aldershot: 
Ashgate, 2000.  
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  3جهان 
  کارکرد های زبانی  محتوا

   تبیین-نقد  مسائل و نظریه های علمی
  "تبیین"توصیف و   ها ها و روایت ها، داستان اسطوره

  انتقال معنا، برقراری ارتباط  معانی و مفاهیم
  

  معیار ارزشیابی  کارکرد های زبان
  عدم اعتبار/اعتبار  استدالل
  کذب/صدق  توصیف

  عدم کفایت/کفایت  نماد و عالمت
  عدم آشکارسازی/آشکار سازی  نشانگری-بیان

  

 منطق موقعیت

شناسـی موسـوم بـه منطـق          یکی از ابزارهـای متـدولوژیک فیلـسوفان عقلگـرأی نقـاد، روش            
د که توجه شود علوم انـسانی و        شو  شناسی آنگاه بهتر دانسته می      اهمیت این روش  . 1 است "موقعیت

رشد این علوم در    . اند  شناسی کارآمد مواجه بوده     اجتماعی همواره با معضل بزرگ فقدان یک روش       
قرن نوزدهم در زیر سایه قدرتمند علوم طبیعی منجر به آن شد که گروهی از نخستین بنیانگـذاران                  

 که علوم انـسانی و اجتمـاعی از هـر           علوم اجتماعی به نیت کسب اعتبار برای این علوم اعالم کنند          
توان از روشهای علوم طبیعـی عینـا در مـورد ایـن               حیث مشابه علوم طبیعی هستند و از این رو می         

از آنجا که تصویر رایج از علوم طبیعی در قرون نوزدهم و اوایل قـرن بیـستم    . علوم نیز بهره گرفت   
های مناسب برای     شناسی  به عنوان روش  شناسی های پوزیتیویستی      تصویری پوزیتیویستی بود، روش   
در برابر این گروه، شماری دیگر از اصحاب علـوم اجتمـاعی و           . علوم اجتماعی و انسانی اعالم شد     

                                                           
در دفـاع از علـم و   : اسـطوره چـارچوب  در مورد منطق موقعیت بنگرید به فصول هفتم و هـشتم از کتـاب   .  1

ابهـام زدایـی از   "گارنده با عنـوان  ، و نیز دو مقاله ن     1383انتشارات طرح نو،    : عقالنیت، نوشته کارل پوپر، تهران    
به زبـان انگلیـسی     . 1385 و   1383 سال های    نامه علوم اجتماعی   نشریه   28 و   21 در شماره های     "منطق موقعیت 

  :یکی از تازه ترین آثار در این زمینه عبارت است از. ها و مقاالت متعددی در باره این منطق می توان یافت کتاب
Gorton, William. Karl Popper and the Social Sciences, New York: State University of 
New York, 2006. 
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انسانی مدعی شدند که این دسته از علوم به واسـطه آنکـه در آن هـا عـالوه بـر فاعـل شناسـایی،                         
علـوم  (ی جدا بافتـه از علـوم طبیعـی           است، تافته ای بکل    1موضوع شناسایی نیز واجد حیث التفاتی     

مـدافعان  . شناسی کامال مجزا و منحصر به خـود دارنـد   به شمار می آیند و روش    ) فیزیکی و زیستی  
 از اهمیـت    2هـای علّـی     دیدگاه اخیر بر این نکته تأکید کردند که در حالیکه در علوم طبیعی، تبیـین              

 دادند تا از علـوم طبیعـی        " 3علوم فرهنگی " برخوردارند، در علوم اجتماعی و انسانی، که به آن نام         
 جـایگزین تبیـین     4در ایـن عرصـه تکیـه بـر فهـم          . ها جایی ندارند    باز شناخته شوند، اینگونه تبیین    

هـای عمـدتا کمّـی و علـی بـرای علـوم               شناسـی   این گروه در برابر پوزیتیویستها که روش      . شود  می
های متکی به پدیدار شناسی و یا تاویل          شناسی اجتماعی و انسانی ارائه کرده بودند، به عرضه روش        

و یا متکی به بررسی نقش شخصیت و احوال روانی و ذهنی او که در آنهـا از                  ) هرمنیوتیک(گرایی  
  6.شود اقدام کردند  استفاده می"5همدلی"شیوه موسوم به 

ی کـه  دهند که رهیافت هر دو دسته فـوق؛ یعنـی، کـسان    گرایان نقّّاد به تفصیل توضیح می  عقل
کنند و آنان که این دسته از علـوم           علوم انسانی و اجتماعی را یکسره در زمره علوم طبیعی تلقی می           

راز خطـای هـر     . آورند نادرست و غیرمقبول است      را کامالً جدا و مجزا از علوم طبیعی به شمار می          
کـه  بـرخالف آنچـه     . دو دسته در بهره گیری از تصویری نادرست از ماهیـت علـم تجربـی اسـت                

اند چنین نیست که علم تجربی واجد مـاهیتی پوزیتیویـستی باشـد؛ و      تصور کرده "هاپوزیتیویست"
 چنین نیست که وجود عنـصر حیـث التفـاتی منجـر بـه               "علوم فرهنگی "برخالف مدعای مدافعان    

علـوم تجربـی،    .  شـود ) فیزیکی و زیستی  (جدایی و افتراق کامل این دسته از علوم از علوم طبیعی            
دهند که در یک سوی آن علوم فیزیکی قـرار دارد و               طیف واحد و پیوسته ای را تشکیل می        همگی

میان فهم و تبیین بر خالف آنچه که مدافعان علـوم فرهنگـی بـه             . 7در سوی دیگر آن علوم فرهنگی     
دهنـد    این دو نیز طیف پیوسته ای را تشکیل می        . اشتباه مدعی شده اند، تفاوت ماهوی وجود ندارد       

اوت میان مراتب مختلف آن صرفاً اشتدادی و از حیث میزان جای داشتن در عرصـه عمـومی                 که تف 
که هـر   (، رابطه میان فهم و تبیین،       8در نمودار ذیل  . برای قرار گرفتن در معرض نقد و ارزیابی است        

                                                           
1 .intentionality 
2 . causal explanation 
3  Kultur Wissenschaften 
4 . understanding 
5 . empathy 

 و 25انوشت در خصوص نقد رویکرد پوزیتیویست ها و اصحاب علوم فرهنگی بنگرید به منابع ذکر شده در پ.  6
، نامه علوم اجتمـاعی   ،  "مالحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم اسالمی و علم بومی         ": نیز مقاله نگارنده با عنوان    

  .1386، 30شماره 
 بنگرید بـه    "ابهام زدایی از منطق موقعیت    :در خصوص شباهت ها و تفاوت های علوم مختلف عالوه بر مقاله             . 7

  ."حظاتی نقادانه در باره دو مفهوم علم اسالمی و علم بومیمال"مقاله نگارنده با عنوان 
  ."مالحظاتی نقادانه در باره دو مفهوم علم اسالمی و علم بومی"برگرفته از مقاله .  8
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شوند و معرفت حـضوری، کـه از    های عینی هستند که در قالب مفاهیم ارائه می          دو در زمرۀ معرفت   
  :تصویر شده است) های وجودی و شخصی است و صورت مفهومی ندارد تجربهنوع 

  

  
  
  

  
شناسی منطق موقعیت با در نظر گرفتن پیوستگی میان علـوم مختلـف و نیـز پیوسـتگی                    روش

میان فهم و تبیین، و با عنایت به وجود عنصر حیث التفـاتی در عرصـه علـوم انـسانی و اجتمـاعی                       
دهـد   پژوهشگران و نیز دیگر کنشگران در این عرصه امکـان مـی  /تدوین شده است و به تحلیلگران   

در معنـای   (تا با کارآمدی هرچه تمامتر به فهم و تبیین رفتار کنشگران در عرصه تعامالت اجتماعی                
اهمیـت ایـن    . اقـدام کننـد   ...) هـای اقتـصادی، سیاسـی، فرهنگـی، و            عام ایـن واژه اعـم از حـوزه        

سازد تا رویـداد هـای        شناسی در آن است که تحلیلگران، پژوهشگران و کنشگران را قادر می             شرو
هـای     که بتـوان از آنهـا آمـوزه        دهد چنان تبیین کنند     خاصی را که در قلمرو تعامالت انسانی رخ می        

وم هـای علـ     ، فراگیر و قوانین کلی استنتاج کرد و به این ترتیب بهره مطالعاتی را کـه در حـوزه                  عام
  .انسانی و اجتماعی به انجام می رسد صد چندان افزایش داد

اصـل  " و   1"توصـیف موقعیـت   ": شناسی منطق موقعیت از دو رکن اصلی تشکیل شـده           روش
  :موقعیت متشکل از عناصر ذیل است. 2"عقالنیت

                                                           
1 . situation                                       2 . Rationality Principle 
 

نخستین صورت   شخصی تجربه های
بازسازی تجربه 

شخصی در قالب 
 )فهم (مفاهیم و زبان

 قالب مفاهیم و زبان
 )فهم(

تبیین و تفسیر 
 دقیق پدیدارها

 "نییتب" تا"فهم"وستهیف پیط
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 'نهاد ها‘

 کنشگر اصلی
که قرار است 

 رفتارش تبیین شود
 محیط فیزیکی

 کنشگران دیگر

یک مرز پیشنهادی برای
 "موقعیت"

محیط فیزیکی، نهادها، کنشگران، و کنشگری که هدف ارزیابی و تبیین رفتـار او در موقعیـت                 
عناصـر مختلـف تـشکیل دهنـده        . نظر و در ارتباط با دیگر عناصر موجود در موقعیت اسـت           مورد  

  :اند  در تصویر ذیل نموده شده"موقعیت"
  

  
  

  

  
  
  

کنشگری که قصد دارد موقعیـت      (  که مرز آن به وسیله تحلیلگر،پژوهشگر        "موقعیت"در هر   
ن فرعـی شـماری از      شـود، بـه کنـشگر اصـلی و کنـشگرا            مـشخص مـی   ) را برای خود تحلیل کند    

هـا بـه      اِسناد این اهداف و معرفت    . شود   نسبت داده می   "معرفت پیشینی " و حد معینی از      "اهداف"
گیرد و چون به صورت عینی در      زنی از جانب تحلیلگر صورت می       صورت حدس و فرض و گمانه     

گـر در  نکتـه مهـم آنکـه تحلیل   . شود، قابل نقد و تغییر و تجدیدنظر اسـت    عرصه عمومی عرضه می   
 که قصد تحلیـل و ارزیـابی آن         "موقعیتی"دارد، خواه تعیین یک مرز پیشنهادی برای          گامی که برمی  

را دارد، خواه اِسناد اهداف و معرفت ها به کنشگران و خواه تعیین حدود عمل نهادهـا و یـا نقـش                      
ابل نقض یا دفاع    این دالیل البته ق   . محیط فیزیکی، می باید برای آنچه که مدعی شده دلیل ارائه کند           

  .های جدید در آنها تجدید نظر کرد توان در پرتو دالیل یا بینه هستند و می
شناســی منطــق موقعیــت را بــه یــک  ای کــه ذکــر شــد در آن اســت کــه روش اهمیــت جنبــه

شناسـی بـه عـوض تکیـه بـه            در ایـن روش   . کنـد   شناسی عینی و کامال قابل استفاده بدل مـی          روش
کنشگران که برای تحلیلگران دسـت یـافتنی نیـستند و بـه عـوض مطـرح                 های ذهنی و روانی       جنبه
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احساس یگانگی کـردن بـا آنـان و         " با کنشگران یعنی     1"یکسان اندیشی "ساختن خواست ناممکن    
هـایی از موقعیـت کـه قابـل          ، با تکیه بـه جنبـه      "خود را در موقعیت روحی و روانی آنان قرار دادن         

  .یابد رفتی حاصل از تحلیل افزایش میهای  مع ارزیابی عینی هستند، بهره
 است که نباید آن را با مفهوم عام و          "اصل عقالنیت "شناسی منطق موقعیت      دومین رکن روش  

 نیـز تعبیـر   2"عنایت به غیـر "توان  آن را به اصل      اصل عقالنیت که می   .  اشتباه کرد  "عقالنیت"کلی  
ن در هر موقعیتی با توجه به فهم        کرد، یک اصل حداقلی است که مضمون آن این است که کنشگرا           

اهمیت این اصل که در مقام یک قانون تجربی و بنابراین غیر            . کند  و درک خود از موقعیت عمل می      
کند آن است که به تحلیلگر تأکیـد          شناسی منطق موقعیت عمل می      معصوم و ابطال پذیر برای روش     

ان گیری پرهیـز کنـد و همـه کوشـش           کند در کار تحلیل و تبیین موقعیت از ساده انگاری و آس             می
  .خود را به خرج دهد تا تحلیلی عقالنی از رفتار های کنشگران ارائه دهد

کننـد،    گر آن باشد که کنشگران غیر عقالنی عمل مـی           در هر موقعیت خاص اگر فرض تحلیل      
 تـراز   آنگاه از آنجا که رفتار غیر عقالنی نیازمند دلیل نیست بلکه صرفا تابع علـل و عوامـل اسـت،                   

تحلیل از بررسی نحوه عمل کنشگران به عنوان افراد برخوردار از آگاهی و اراده و حیـث التفـاتی،                   
  .کند بهتراز بررسی تأثیرات عوامل محیطی در جهت ایجاد واکنشها و اثرات معین تقلیل پیدا می

 است کـه چـارچوب      3قانونمند-یکی از الگوهای تحلیل در مدل منطق موقعیت الگوی قیاسی         
  :کلی آن به قرار ذیل است

L1, L2, L3, ..., Ln 

I1, I2, I3, ...., In  
B1, B2, B3, ..., Bn 

-------------------------------- 
E  

 هستند که کبرأی قیاس به شـمار مـی   کلینماینده قوانین  L1, L2, L3, ..., Lnو، گدر این ال
  I1, I2, I3, ...., Inآیند و 

 رویدادی است E. نماینده شرایط مرزی B1, B2, B3, ..., Bn و د نماینده شرایط اولیه هستن
ع آن را در آینده بر اساس مقدماتی که ترتیـب داده            ور قصد دارد آن را تبیین کند و یا وق         گکه تحلیل 

 این الگو که در علوم فیزیکی و طبیعی مورد استفاده است بـه تحلیلگـران در علـوم                   .پیش بینی کند  
                                                           

1  .empathy. همدردی " این مفهوم را نباید با مفهومsympathy"در حالیکه اولی، بـه توضـیحی   .  اشتباه کرد
  .که در متن آمده ناممکن است دومی هم ممکن است و هم مطلوب

2 . charity 
3 . deductive-nomological 
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تواننـد علـت    دالیـل مـی  (دهد تا هم به نحو دلیلی و هم به نحو علّـی         ان می انسانی و اجتماعی امک   
  .موقعیتهای انسانی را تحلیل و تبیین کنند) باشند از برای اعمال و رفتار

  :1ساختار کلی مدل منطق موقعیت در نمودار ذیل نموده شده است
  
 
  
  
 

                                                           
  ."ابهام زدایی از منطق موقعیت"برگرفته از مقاله .  1

 کنشگر واقع شده در موقعیت
 و زمینه اجتماعی دارای ظرف= موقعیت (

 )ساختار

قصد یا تصمیم به
 عمل

تلفیق حیث التفاتی و اطالعات در مورد :قدام متناسب با شرایطا
 شرایط و قصد به عمل

 نتایج خواسته و ناخواسته

 )اجتماعی ظرف و زمینه(موقعیت و شرایط  کنشگر
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یابد باید بـه ایـن نکتـه     ر میدر بررسی پدیدارهایی که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ظهو      
های اجتماعی نـسبت داده                                اهها و برساخته  گتوجه داشت که هرچند امور به تسامح به نهاد ها و دست           

آیـد،     از عملکرد دولت، کارنامه احزاب، فشار بانکها، و نظایر آن سخن به میـان مـی                ،الث م ؛شود    می
 2رأیانهگ به این اعتبار مدل تحلیل موقعیت رهیافتی فرد        1.گردد  فراد باز می  انتساب فعل در نهایت به ا     

اصـالت  ". 3 متکـی بـه اصـالت روانـشناسی    ایـن فردگرایـی، از نـوع متـدولوژیک اسـت نـه         . است
وید همه قوانین حیات می باید نهایتا به قوانین روانشناسانه در           گ است که می     یا نظریه "روانشناسی

 فردگرایـی   . فروکاسـته شـوند    فتـار سـلول هـای سلـسله اعـصاب وی          ، یـا ر   خصوص ذات آدمـی   
است دایر بر اینکه تحلیل گران بایـد توجـه داشـته             متدولوژیک یک آموزه تجویزی روش شناسانه     

تواننـد بـرای      ها و هستارهای اعتباری، هر چند در یک تراز از تحلیل می             باشند در ارزیابی برساخته   
و توان علّی مستقل در نظر بگیرند، اما در واقع امر، هم هـستی و               این قبیل از هستارها نوعی هستی       

هم توان علّی این هستارها از افراد واقعی دارای گوشت و پوست و خون نشات گرفتـه و بـه آنهـا                      
از این رو نتیجه هر نوع دخل و تصرف در این هستارهای اعتباری در نهایت بـه افـراد    . راجع است 

گرایان نقّاد برای ایجـاد      ن دلیل و بر مبنای همین آموزه متدولوژیک، عقل        به همی . گردد  واقعی باز می  
 را پیـشنهاد    "مهندسی اجتماعی تدریجی  "های اجتماعی، روش      تحول در عرصه نهادها و بر ساخته      

مـی بایـد در   ) در همه تجلیات آن(کنند که بر مبنای آن هر نوع تغییر و تحول در عرصه اجتماع             می
 انجام برسد تا در صورت بروز نتایج ناخواسته و نامطلوب، میزان خـساراتی              های کوچک به    مقیاس

  .شود در حداقل محدود بماند که به افراد وارد می
ران، رفتار خاص آنان در شرایط خاص است که دالیلی پشتوانه آنـست  گمقصود از افعال کنش   

هـا بـا اهـداف و       رودالیـل و با   . کنـد   و باورهایی به درجـات مختلـف عقالنـی از آن حمایـت مـی              
ری نوعی تقریب   گمدل تحلیل موقعیت و شرایط نظیر هر مدل دی        . باط دارند تر ار گهای کنش  معرفت

شرایط واقعی برأیند شمار زیادی فعالییتهـای       . ل سازی شرایط واقعی است     ا به حقیقت و حالت ایده    
نـی از نتـایج ناخواسـته       ، و نیز شمار فراوا    5، و خالف عقالنیت   4عقالنی، خارج از دایره امورعقالنی    

  .ناشی از اعمال و افعال است
وظیفه مهم تحلیلگر علوم انسانی و اجتماعی، ارزیـابی نتـایج ناخواسـته حاصـل از کنـشهای                  

شـوند    همـه عناصـری کـه در موقعیتهـا تعریـف مـی            . هاست"موقعیت"کنشگران و تعامل آنان در      
از آنجا که شرایط تا اندازه      . لوه گر شوند   ج "تهدید و عامل تزاحم   " یا   "فرصت"توانند به عنوان      می

                                                           
  .1381طرح نو، : ، تهرانبنگرید به کتاب نگارنده با عنوان گفت و گو در جهان واقعی. 1

2 . individualistic 
3 . psychologistic 
4 . non-rational 
5 . irrational 
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های التفـاتی  ثهاست و همه این امور پدیدارهایی از سنخ حی  ها و اندیشه   ل، نظریه ئ متشکل از مسا   یا
شـوند بخـشی از       ر درک مـی   گونه که به وسیله کنـش     گ این قبیل پدیدار ها، آن     فهمبه شمار می آیند،     

 برخـی از    معنـای در کنار مسئله  فهم شرأیط،       . وظیفه توصیف شرایط در مدل منطق موقعیت است       
بـه ایـن اعتبـار، در مـدل منطـق           . آید  ر، نیز بخشی از شرایط به شمار می       گافعال و کنشها برأی کنش    

. کنـد   موقعیت، معنا نیز نقش مهمی در شکل دادن به موقعیت و در نهایت در تبیین شرایط ایفا مـی                  
ر گـ تحلیل: ه تفسیری یـا هرمنیـوتیکی نیـز هـست         مدل تحلیل موقعیت در عین حال دارأی یک جنب        

این . شود  ر اصلی ظاهر می   گونه تفسیر کندکه برأی کنش    گل را آن  ئباید در یک تراز از تحلیل، مسا       می
 بـا کلیتـی کـه در        ثیهای انحصاری علوم انسانی و اجتماعی است و از این حیـ           گجنبه یکی از ویژ   

 با حالت جزیی و محلی، و تشخصی کـه در قلمـرو             علوم طبیعی برقرار است تفاوت دارد و احیاناً         
تحلیل گر نـه تنهـا توصـیفی دقیـق از            1.کند  فناوری و مهندسی به چشم می خورد شباهت پیدا می         

دهد که در عـین حـال بـا ارزیـابی نقادانـه رفتـار                  موجود است ارائه می    "موقعیت"آنچه که در هر     
  .بخشد  می"معنا"کنشگران، به رفتار آنان 

رأیـی  گرأیـی یـا ذهنـی       گ جنبه موجب از دست رفتن عینیت و سقوط به ورطه نسبی             اما این 
یعنی آنچه که در قالـب      (عناصری کامال عینی و نقد پذیر       ر تحلیل خود را بر      گزیرا تحلیل . شود  نمی
) معرفی کرده ران  گ یا تبیینهای کنش    و قضاوتهاها و     های قابل نقادی به عنوان اهداف و معرفت         گمانه

گر در حد معنابخشی به رفتار ظاهری کنشگرانی که در یک موقعیـت               اما کار تحلیل  . سازد  یمبتنی م 
ران ممکـن اسـت بواقـع    گ دلیل این امر عمدتا آنست کـه کنـش    .رسد  خاص قرار دارند به پایان نمی     

شرأیط، خواه شرایط محیط فیزیکی و خواه شرایط محـیط اجتمـاعی و خـواه شـرایط مربـوط بـه                     
ی، عمـق و    گستردگـ آنان ممکن اسـت     . ا به صورت نادرستی ارزیابی کرده باشند      موقعیت، ر -مساله

بایـد در تبیـین      ر مـی  گـ در این حال تحلیل   . ل خود را به خوبی ارزیابی نکرده باشند       ئحتی نتایج مسا  
تر تحلیلگر آن است که        در این حال، وظیفه گسترده     .ران این اشتباهات را مشخص سازد     گعمل کنش 

                                                           
شود که هدف علوم نظری دستیابی به حقیقت  پوپر در توضیح شباهت علوم اجتماعی به تکنولوژی یادآور می.  1

ران گلوم اجتماعی، غرض تحلیلدر مواردی در حوزه ع. است در حالیکه در تکنولوژی هدف کسب موفقیت است        
در این حال مسئله  محاسبه هزینـه هـا و   . ران شناسایی موقعیت و شرایط به منظور ایجاد تغییر در آنست         گیا کنش 

در امـور   . کنـد   فایده ها که در بررسیهای تکنولوژیک رایج است، در علوم اجتماعی نیز عینـا اهمیـت پیـدا مـی                   
های ابطال شده، با رعایت ضـریب خطـا، اسـتفاده            اه از نظریه  گ هگورد نظر،   تکنولوژیک برای دستیابی به نتیجه م     

در علوم اجتماعی نیزآنجا که پای ایجاد تحول، و نه صرفا شناخت در میان است، احیانـاً  از ایـن قبیـل           . شود  می
-وی قیاسـی  گی، ال همه نباید فراموش کرد که در تراز متدولوژی تبیین و پیش بین            با این . شود  رفته می گمدلها بهره   

 برای بحث جامعی در باره شباهت ها و تفـاوت هـای             .قانونی به یک شیوه در علوم و تکنولوژی به کار می رود           
مالحظاتی نقادانه در بـاره دو مفهـوم علـم اسـالمی و علـم               "علم و تکنولوژی بنگرید به مقاله نگارنده با عنوان          

  ."بومی
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انـد و یـا       کنشگران می توانسته اند مورد توجه قرار دهنـد و از آن غفلـت ورزیـده               هایی را که      جنبه
رخ نداده را نیـز     ) که باید توضیح داده شود    (هایی را که امکان وقوع داشته اما به عللی            وضع و حال  

  .در بررسی خود مورد توجه قرار دهد
د معینی از دانسته هـا      رفتن ح گر و مفروض    گر با ِاسناد هدف یا اهدافی خاص به کنش        گتحلیل

و معلومات برأی او، و نیز توصیف شرایط و موقعیت فیزیکی و اجتماعی در حد امکان و پرهیز از                   
آورد کـه در آن      ر فـراهم مـی    گلغزش به ورطه اصالت روانشناسی، مدلی را برأی بررسی رفتار کنش          

ل تبیین مجموعه وسـیعی از      شود و بنابرأین تبیین رفتار او معاد         مبدل می  "فرد کلی "ر  به یک     گکنش
  1.رویدادهایی است که با آن دارأی شباهت ساختاری هستند

دهـد از   تحلیلگر در بازسازی شرایط و موقعیت کنشگر پرسشهای متنوعی را مد نظر قرار مـی         
  :جمله آنکه
  کنشگر چه کسی است؟ •
 آیا یک فرد است یا یک گروه؟ •

 آید؟ سازد یا به حرکت می ر میاگر یک گروه یا جمع، به چه نحو اثر خود را ظاه •

 شوند؟ اگر کنشگری وجود ندارد، آثاری که توصیف می کنیم به چه نحو ظاهر می •

موقعیت کنشگر در کدام ظرف و زمینه در نظر گرفته شده؟ آیـا ایـن ظـرف و زمینـه بـا                       •
  دارد؟کنشها و استراتژیهای کنشگر و نتایج خواسته و ناخواسته ناشی از افعال و کنشهای او تناسب

تا چه حد افعال فردی کنشگر محصول ساختار است و تا چه حد ساختار محصول نقش                 •
 فرد است؟

 شود؟  آزادی عمل فرد تا چه حد به وسیله ساختار ها محدود می •

تـری از    کند تـا توصـیف هرچـه جـامع          این پرسشها و پرسشهای مشابه به تحلیلگر کمک می        
 را مورد استفاده    "منطق موقعیت "پایه این توصیفات، مدل     موقعیت و شرایط فراهم آورد و آنگاه بر         

  .قرار دهد
                                                           

حیثهای التفاتی به یک اعتبار تقسیم می شـوند بـه حیثهـای    . ی هستندکنشگران اجتماعی واجد حیثهای التفات.  1
این دو بر رویهم در برگیرنده اطالعـات کنـشگران در بـاره موقعیـت و                . التفاتی معرفتی و حیثهای التفاتی ارادی     

اتی جمعی حیثهای التفاتی به یک اعتبار دیگر به حیثهای التفاتی فردی و حیثهای التف. شرایط و اهداف آنان هستند   
ی اجتماعی، نهاد ها و ساختار ها و سـنتها      )فکتها(تقسیم می شوند که این دومی مسوول برساختن وضع و حالها            

گفـت و    در خصوص حیث های التفاتی بنگرید به کتاب نگارنده با عنوان             .در جماعات و گروهها و جوامع است      
  .1381طرح نو، : هران، تکوششی واهی یا ضرورتی اجتناب ناپذیر: گو در جهان واقعی
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 عقالنیت نقادانه، منطق موقعیت و آموزش و پرورش      

شناسـی    با توضیحات مختصری که تا اینجا در باره رویکرد مبتنی به عقالنیت نقّادانـه و روش               
ین رویکـرد در حـوزه آمـوزش و       توان  به اجمال در باره کاربرد ا         منطق موقعیت داده شد، اینک می     
باید بر این نکته تأکید شـود کـه بـسیاری از فالسـفه              پیشاپیش می . پرورش نکاتی را مطرح ساخت    

آموزش و پرورش در بحثهای خود به آراء کارل پوپر و رویکرد عقالنیت نقّادانـه منتـسب بـه وی                     
وط به آموزش و پرورش بهـره       در زمینه مباحث مرب   "وینی  "های فیلسوف     اند و از آموزه     اشاره کرده 

، در تألیف جدیدی بـا عنـوان        "ریچارد بیلی استاد دانشگاه لیدز متروپولیتن در انگلستان       ". اند  گرفته
کـه  ) 2000( کارل پوپر و تعلیم و تربیت متکی به نهـاد مدرسـه   "آموزش و پرورش در جامعه باز  "

پرورش دارد به شماری از این قبیل اختصاص به تحلیل تازه ای از دیدگاه پوپر در حوزه آموزش و    
کنـد و مـی    انـد اشـاره مـی    آثار که به وسیله صاحبنظران آموزش و پرورش به رشته تحریر درآمـده          

  :نویسد
بـه عنـوان   . انـد  بسیاری از فیلسوفان آموزش و پرورش در آثار خود به آراء پوپر استناد کرده            "

 بـه پـوپر   "1زش و پرورش و تنوع باور هاآمو") 1985(نمونه هرست در شماری از موارد از جمله    
های خـاص فلـسفه پـوپر        دیگر نظریه پردازان حوزه تعلیم و تربیت بر روی جنبه         . ارجاع داده است  

 متـأثر از    2)1981(اند، نظیر طرح نظریه آموزش و پرورش تطبیقـی بـه وسـیله هـولمز                  تمرکز کرده 
یج و تبعات جامعه باز برای نظام آمـوزش و          رهیافت فلسفه علم اولیه پوپر؛ تحلیل برتون وود از نتا         

؛ تحقیق کورسون در خصوص پژوهش در حوزه تعلـیم و           3)1986(پرورش مبتنی بر تنوع فرهنگی      
؛ و ارزیابی سوان ویـک از نظریـه سـه جهـان و              4)1985/6(تربیت و نظریه پوپر در باب شناخت        

هـای    اند تا ظرفیـت     کوشیدهشماری از متخصصان آموزش و پرورش       . ... 5)1989(آموزش موسیقی   
نخـستین ایـن   . یک رهیافت کامال پوپری را به مسائل آموزش و پرورش مورد کـاوش قـرار دهنـد                

 صورت گرفته که تحلیل خود را بـر مبنـای   6)1986؛  1977(کوششها ظاهرا به وسیله تایرل بِرجِس       
ای کـه در قلـب         مـسئله  برجس با تمرکز بر   . راه حل مشهور پوپر برای مسئله استقرا قرار داده است         

موفق ) و به انتقاد پوپر از برنامه اصالت موجه سازی مرتبط است          (معرفت شناسی پوپری قرار دارد      
                                                           

1 . Hirst, P. H. ‘Education and Diversity of Belief’, in M.C. Felderhof (ed.), Religious 
Education in a Pluralistic Society, Hodder and Stoughton, London, 1985. 
2 . Holmes, B. Comparative Education: Some Considerations of Method, George Allen 
and Unwin, London, 1981. 
3 . Burtonwood, B. ‘Kuhn and Popper as contrasting models for education of ethnic 
minority pupils’, Educational Review, 1985, 37 (2), pp. 119-30. 
4 . Corson, D. ‘Policy in Social Context – collapse of holistic planning un education’, 
Journal of Educational Policy, 1986, 1, pp. 5-22. 
5 . Swanwick, K. Music, Mind and Education, London: Routledge, 1988. 
6 . Burgess Tyrrell. Education After School, London: Victor Gollanz, 1977. 
-----------------------. ‘New Ways to Learn’. In T. Burgess (ed.), Education for 
Capability, Windsor: NFER, 1986. 
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ریزان مـورد غفلـت       شد راه حل مشخصی را برای شماری از مسائل را که از سوی معلمان و برنامه               
یـادگیری بـه نحـوی      علت اصلی این بی تـوجهی ایـن فـرض بـود کـه               . قرار گرفته بود، ارائه کند    

کار برجس در مقام یک متفکر و نویسنده پرنفـوذ مـورد توجـه شـمار                . استقرایی به انجام می رسد    
 رهیافت برجس را بسط داد و نتایج آن را برای یک نظام             "جوانا سوان ". زیادی از افراد قرار گرفت    

یـک  . ... 1)ب1999الـف؛   1999؛  1998؛  1988؛  1983(فراگیری غیر متکی به اسـتقراء تفـصیل داد          
گروه دیگر از متخصصان آموزش و پرورش  کوشیده بودند شماری از مسائل را بـا ابتنـاء بـه یـک          
دیدگاه پوپری مورد بررسی قرار دهند، فیلسوفان آمریکایی حـوزه تعلـیم و تربیـت ؛ یعنـی، رانلـد                    

؛ 1985؛ سوارتز   1980سوارتز، پرکینسن، اجرتن    (سوارتز، هنری پرکینسن، و استفاین اِجِرتن بودند        
برخی از جالب ترین آثار پرکینسن به تحلیل تاریخی او          . ... 2)1985،  1984،  1982،  1980پرکینسن  

از نظریه پردازی در حوزه آموزش و پرورش بر حسب فلـسفه پـوپر و کوشـشهای او بـرای بهـره                      
گاسـی  جـوزف آ . گیری از یک چشم انـداز تطـوری در مطالعـه فراگیـری و آمـوزش ارتبـاط دارد             

پداگوژی متکی به   "در باره آنچه که وترسن      ) 1999ب،  1987الف،  1987(و جان وِترسن    ) ،1987(
رسد جاذبه آثـار پـوپر بـرای متخصـصان            به نظر می  . ... اند   نام نهاده، تحقیق کرده    "عقالنیت نقادانه 

 آراء  بخـش قابـل تـوجهی از ایـن        : آموزش و پرورش همانند جاذبه این آثار برای دانشمندان است         
سازد که  ای مرتبط می  شود و نظریه و عمل را به گونه         شناسانه و عملی می     های روش   منجر به توصیه  

  ".انجامد به بهبود هر دو می
ای از موارد تاثیر گذاری پوپر بر آراء فیلسوفان و            با این نقل قول نسبتا طوالنی که تنها به شمه         
توان  به صورت فهرست وار به توضیح شماری از           متخصصان تعلیم و تربیت اشاره دارد، اکنون می       

های رویکرد متکی به عقالنیت نقادانه و منطق موقعیت پرداخت که به نحو مستقیم با مـسائلی                   جنبه
ذکـر ایـن نکتـه      . شـود ارتبـاط دارد      که در حوزه آموزش و فراگیری و تعلیم و تربیـت مطـرح مـی              

                                                           
1 . Swann, Joanna. ‘Teaching and the Logic of Learning’, Higher Education Review, 
1983,15(2), pp. 31-57. 
------------------------. How Can Classroom Practice Be Improved? An Investigation of 
the Logic of Learning in Classroom Prctice, 1988, PhD Thesis, CNAA. 
------------------------. ‘What Doesn’t Happen in Teaching and Learning?’Oxford Review 
of Education, 1998, 24(2), pp. 21-23. 
------------------------. ‘The Logic-of-Learning Approach to Teaching- A Testable 
Theory’ in Swann and J. Pratt (eds.) Improving Education- Realist Approaches to 
Methods and Research, 1999a, London: Cassell. 
------------------------. ‘What Happens When Learning Takes Place?’ Interchange, 1999b, 
30(3), 257-282. 
 
2 . Swartz, R., Perkinson, H., and Edgerton, S. Knowledge and Fallibilism, New York: 
New York University Press, 1980. 
Swartz, R. ‘Dewey and Popper on Learning from Induction’, Interchange, 1985, 16(4) 
Perkinson, H. Since Socrates – Studies in the History of Western Educational Thought, 
1980, New York: Longman 
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هیافت متکی بـه منطـق موقعیـت تـاکنون کمتـر      ضروری است که تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، ر 
مورد استفاده متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته و به این اعتبار آنچه که در ایـن زمینـه در ذیـل               

هایی است که در منـابعی کـه         شود، در زمره آموزه     تر بازگو می    آید، هرچند با اختصار هرچه تمام       می
اندرکاران این حوزه تألیف شـده، احیانـاً کمتریافـت           به وسیله فیلسوفان آموزش و پرورش و دست       

  .شود  می
منطق موقعیت به دست اندرکاران مسائل آموزشـی در هـر مقطـع و در هـر مجموعـه امکـان              

و (های آموزشـی       مختلفی را که مورد توجه آنان و یا دیگر کنشگران در عرصه            "مسائل"دهد تا     می
تعامل کنـشگران اصـلی بـا یکـدیگر و بـا نهادهـای              است در ظرف و زمینه      ) های فراختر   یا گستره 

های عقالنیت نقادانه را به   تأثیرگذار و در محیط های خاص مورد ارزیابی نقادانه قرار دهند و آموزه            
ارزیـابی نتـایج ناخواسـته حاصـل از         " و یـا     "تحلیـل رفتـار کنـشگران     " و یا    "حل مسائل "منظور  

این رهیافت در عین حال به اعتبار آنکه به .  به کار بندند"اتعامالت میان افراد با یکدیگر و با نهاد ه
دهد تا سناریوهای مختلف و محتمل الوقوع را در خصوص رفتارهای کنـشگران     تحلیلگر امکان می  

 "آینده اندیشانه یا آینده پژوهانه    "در یک موقعیت معین مورد توجه قرار دهد، راه را برای مطالعات             
انی و از جمله در حوزه مسائل مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش همـوار            انس-های اجتماعی   در زمینه 

  1.کند می
دهند کاربردی بسیار وسـیع دارد و یکـی از    گرایان نقاد می منطق موقعیت به توضیحی که عقل    

حیات بر مبنای نظریه های تطـور نـوعی رویکـرد     . برجسته ترین نمونه های آن فرایند حیات است       
ارگـانیزم در هـر     : های بالقوّه در ارگانیزم هاسـت     کار ساختن ظرفیت  مستمر برای حل مسئله  و آش      

کوشد با ابتنا به ظرفیتهای خود راه حل مناسبی را برای افزایش شـانس بقـای             خاص می  "موقعیت"
در ) هرچند نه به صورت تام و تمـام (اما کارآمدی راه حل پیشنهادی تا حد زیادی      . خود اتخاذ کند  

به این ترتیب در ارتباط میان حیات و معرفت، حیـات           . زم از محیط است   گرو میزان شناخت ارگانی   
بـدون بقـا، رشـد      : شـوند   و بقا از فروعات معرفت به شمار می آیند و شرط الزم آن محسوب مـی               

هـا و حدسـهای کـور         گمانـه : اما معرفت شرط الزم حیات و بقا نیست       . معرفت ممکن نخواهد بود   
 تکیه به دانش پیشینی، به واقع اصـابت کننـد و شـانس بقـای              توانند به صورت تصادفی و بدون       می

فراختـر از   ) به تعبیـر منطقیـین    (دایره مفهوم معرفت،    . افزایش دهند ) به صورت موقت  (ارگانیزم را   
  .دایره مفهوم حیات است

                                                           
  :برای آشنایی با مطالعات آینده اندیشانه بنگرید به. 1

مرکـز تحقیقـات    : معرفت شناسی، روش شناسی و کاربرد های آینده اندیـشی، تهـران           . پایا علی و حسین راغفر    
  .1383سیاست علمی کشور، 
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گرایان نقّاد بـیش از       با توجه به نکته اخیر است که اهمیت امر آموزش و فراگیری در نزد عقل              
گرایان نقّاد با نظر به اهمیت مسئله  معرفت، بر اتخـاذ رویکـرد صـحیح                  عقل. گردد  ر می پیش آشکا 

در مـورد فراگیـری، مـدلها و الگوهـای مختلفـی از سـوی               . نسبت به مسئله  فراگیری تأکید دارنـد       
از جمله این الگوها، الگـوی حفـظ و         . پردازان مختلف ارائه شده است      فرهنگها و سنتها و نیز نظریه     

گرایان نقّاد، سـنت و   از دیدگاه عقل. شود است که در فرهنگهای سنتی بر آن تأکید می  دانش1لانتقا
ها، همگی از اهمیت بسیار زیاد  شود و مسئله  حفظ و انتقال دانسته آنچه که معرفت سنتی نامیده می   

 شرط که   در رشد معرفت و در نتیجه افزایش ظرفیتهای مثبت در افراد و جوامع برخوردارند به این               
   2.شود، برخورد گردد ای صحیح، آنگونه که توضیح داده می با این مفاهیم به شیوه

معرفت همواره در ظرف و     . گیرد  گرایان نقّاد، هیچ نوع معرفتی در خأل شکل نمی          از نگاه عقل  
هـا و انتظـارات از    ها و امکانات بالقوه و یا حـدس      زمینه یک بستر پیشینی، خواه به صورت ظرفیت       

اما چنانکه گفته شـد در    . کند  های انتقال یافته از سوی پیشینیان، ظهور می         ل پدید آمده و یا دانسته     قب
شناسی، آنچه که هست در قیاس با آنچه که باید حاصل شود، از اهمیـت بـه مراتـب                     حوزه معرفت 

در از آنجا که همه امور دائما در حال تحوّل است، آنچه کـه هـست، اگـر                  . کمتری برخوردار است  
معرض تنقیح و تصحیح و پاالیش قرار نگیرد و برای شرایط مـستمرا متحـول شـونده بعـدی مهیـا             

در عوض اگر آنچه که موجود است بـه  . تواند زمینه ساز بروز نتایج بسیار نامطلوبی گردد  نشود، می 
توانـد بـه     های  جدید، مورد بهره برداری قرار گیرد، می          ها و گمان    ای نقّادانه و در پرتو حدس       شیوه

گرایان نقّاد در برابـر آنچـه کـه سـنت             به این ترتیب عقل   . ظهور ظرفیت های مثبت تازه مدد رساند      
های سنتی نمونه هـای آن مـشاهده        آید و در همه فرهنگ      حفظ و نگاهداری غیر نقادانه به شمار می       

هـایی  کـه در    ها و گمانـه  مجموعه حدس. شود، بر رویکرد نقّادانه در قبال سنت پای می فشرند       می
ایـن مجموعـه   .  موجود است3طول تاریخ از سوی افراد و فرهنگهای مختلف ارائه شده، در جهان          

اما در هر دوره می باید با       . عظیم دستاورد بشری را می باید در قالبهای مناسب محفوظ نگاه داشت           
حـال و مـوقعیتی کـه       رویکردی انتقادی مناسب ترین بخـشهای ایـن مجموعـه را بـرای وضـع و                 

. های معرفتی مورد استفاده قرار داد       کنشگران در آن قرار دارند پاالیش کرد و به منظور افزایش بهره           
آنچه که نادرست به شمار آمده و ابطال گردیده یا عدم کفایت آن آشکار شده، تا زمانی که دالیلـی                    

دار باشند، نمی باید در زمـره امـوری   که برای ابطال و کنار گذاری آنها مطرح شده، از اعتبار برخور        
بخصوص در مراحل آغازین تکاپوهای معرفتی آنان و پیش از          (جای داده شوند که به طالبان دانش        
به عنوان مثال اگر قرارباشد به نوآمـوزان        . آموزش داده شوند  ) آنکه با شیوه تفکر نقّادانه خو بگیرند      

باید با تدریس فیزیک ارسطویی و        د، این امر نمی   درباره علوم فیزیکی جدید نکاتی آموزش داده شو       
                                                           

1 . retention and transmission 
  : به مقاله ذیل از پوپربنگرید.  2

“Towards a Rational Theory of Tradition”, in Conjectures and Refutations. 
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البته نوآموزی که بعدها به کار تخصصی در قلمرو تاریخ علوم فیزیکی            . هیئت بطلمیوسی آغاز شود   
های ابطال شده برود و بـه تفـصیل بـا        تواند و باید با نگاهی نقّادانه به سراغ این آموزه           پردازد می   می

  .محتوای آنها آشنا شود
رد آموزشی مبتنی به عقل گرایی نقّاد و منطق موقعیت چنانکه اشاره شد از شیوه های  در رویک 

توجـه بـه برخـی از ایـن شـیوه هـا و              . شود  مورد نظر استقرا گرایان برای آموزش دوری جسته می        
استقراء گرایان . گرایان نقاد خالی از فایده نیست مقایسه آن با رویکرد بدیل پیشنهادی از جانب عقل 

ها و جانوران از رهگذر       بع دیدگاه کلی خود درباره نحوه کسب معرفت بر این باورند که انسان            به ت 
ــی   ــرا مـ ــا را فـ ــرار، چیزهـ ــانی و تکـ ــداعی معـ ــد تـ ــاد  . گیرنـ ــه اعتقـ ــانیزم، بـ ــن دو مکـ   ایـ

. تواند مبنای تعمیم از امور جریی به امور کلی و بنـابراین فراگیـری کلیـات شـود                   گرایان می استقراء
های پیشین  ها و دانسته رایان چنانکه اشاره شد، معتقدند آدمی با ذهنی خالی از پیش فرضاستقراء گ
برای یادگیری نیز می باید ذهن را همچون        .  است 1آید و ضمیرش همچون لوحی نانوشته       به دنیا می  

آوری شـمار     های پیشین پاک کرد و به سراغ واقعیات رفت و با جمـع              اذهان کودکان از همه اندیشه    
هـا فـراهم      بندی ایـن گـردآورده      ها و نمونه های تجربی، زمینه را برای دسته           چه بیشتری از داده    هر

های کلی    در مرحله بعد، می باید کوشید با توجه در آنچه گردآوری شده، به الگوها و نظم               . ساخت
اطمینـان از   هایی مورد توجه قرار داد و بـرای           توان به منزله فرضیه     این الگوها را می   . دست پیدا کرد  

گیرنـد   های تأیید و اثبات شده، در زمره قوانین جای می          فرضیه. صحت آنها دست به آزمایششان زد     
  . آیند ها بوجود می و از ترکیب شماری از قوانین، نظریه

دهند که رویکرد معرفتـی اسـتقراء گرایـان نادرسـت            گرایان نقّاد به تفصیل توضیح می       اما عقل 
ت پرداختن تفصیلی به همه دعاوی استقراء گرایان نیست تنها بر سَـبیل   در این مختصر فرص   2.است

توان  به مدعای مربوط به تکرار و تداعی اشاره کرد و توضیح داد که چرا و بر مبنای کدام  اشاره می
نخـست آنکـه مـوارد تجربـی فـراوان، از جملـه در مطالعـات                . دالیل ایـن مـدعا نادرسـت اسـت        

ن دارد که افراد در بسیاری ازموارد تنها با یک نوبت تجربه، به حکم کلی   شناسانه، حکایت از آ     روان
های مکـرر از برخـی    تجربه. ای عینا یکسان نیست  دیگر آنکه هیچ دو تجربه  3.پدیداری پی می برند   

                                                           
1 . tabula rasa = blank slate 

 :در باب نادرستی استقراء گرایی بنگرید به.  2
Popper, Karl. Realism and the Aim of Science, London: Routledge, 2004. 
Popper, Karl. Conjectures and Refutations, London: Routledge, 2002. 

فالسفه مسلمان، هرچند از دیدگاه های استقرایی استفاده می کرده اند و می کوشیده اند با استفاده از برخـی  .  3
قیاس های خفی و یا فرض های اضافی، نظیر فرض یکنواخت بودن امور طبیعت یا منظم بودن عالم، اسـتفاده از                     

اند و از آن به کشف احکام مربـوط بـه             قراء را موجه کنند، اما با این شیوه کسب معرفت آشنایی کامل داشته            است
بر مبنای این نظریه، تجربه در مـواردی مـی توانـد در    . اند کرده  در جریان تجربه های مفرد یاد می      "فرد بالذات "

جو از احکام مربوط به آن مورد نظـر کاوشـگر   همان نوبت اول به فرد کمک کند تا فرد بالذات نوعی را که جست          
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دو چیز که از همه جهات یکسان و عین هم باشند، دو            . جهات مشابهند و از برخی جهات متفاوت      
نکتـه سـوم آنکـه از آنجـا کـه همـه             . احد و فرد هستند  و مشمول این همـانی         چیز نیستند، بلکه و   

هستارها یا چیزها، در هستار بودن و یا چیزبودن مشترکند، در آن صورت منطقـا هـر آنچـه کـه در                  
امـا  . تواند به عنوان تکرار هر چیز یا هر هستار دیگر به شمارآورده شـود               جهان تجربه رخ دهد، می    

هـای خاصـشان از یکـدیگر جـدا کنـیم، آنگـاه                و هستارها را با توجه به جنبـه        اگر بخواهیم چیزها  
توانـد   گیرد آن است کـه صـرف تکـرار و تـداعی نمـی      معضلی که پیش روی استقراگرایان قرار می    

های خاص امور مختلف را دسته بندی کند و بنابراین صرف تکرار و تـداعی معرفـت بخـش                     جنبه
  1.شود مودار ذیل بهتر درک مینکته اخیر با توجه به ن. نیست

                                                                                                                                              
فرد بالذات، فردی است که علی التعریف آنچه بر آن حمل می شود در مـورد همـه افـراد                    . است، شناسایی کند  

برای آشنایی تفصیلی تر با دیدگاه فالسفه مسلمان در زمینه فرد . نوعی که فرد بالذات نماینده آن است اعتبار دارد
 : بالذات بنگرید به
  .1363انتشارات حکمت، : ، تهرانشرح مبسوط منظومه. مطهری، مرتضی

  .1347انتشارات دانشگاه تهران، : تهران. کاوش های عقل نظری. حائری یزدی، مهدی
  :این نمودار در منبع ذیل ذکر شده اما بحثی که در این مقاله مطرح شده تا اندازه ای مبسوط تر است.  1

Bailey, Richard. Education in Open Society: Karl Popper and Schooling, Aldershot: 
Ashgate, 2000. 
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اند هر یک از جهتی بـه یکـدیگر           های چهار گانه در سه ردیف باال جای گرفته          اشکالی که در ستون   
شبیهند، برخی از حیث رنگ، گروهی از حیث اندازه، گروه دیگـر از جهـت شـکل هندسـی، و در                     

گرایان نقاد تشخیص شـباهت و        به تأکید عقل  . جهات دیگر با یکدیگر اختالف دارند     همان حال از    
های   است و دیدگاه متکی به معرفت پیشینی و فرض    "1دیدگاه"سازی، نیازمند داشتن      بنابراین مقوله 

در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، هر آنچه که لباس هـستی بـه            . ذهنی و انتظارات قبلی است    
ای از کثـرات   شـود، در واقـع مجموعـه     یاد مـی "هستار یا هستومند  "ده و از آن با عنوان       خود پوشی 

تنهـا واحـد حقیقـی، کـه فالسـفه      . شـود  است که ذهن ما برای آن نوعی وحدت اعتباری قائل مـی         
بـه عنـوان    . کنند، ذات باری تعالی است      مسلمان از وحدت آن با عنوان وحدتِ حقّه حقیقیه یاد می          

فاعل . نهایت وجه و جلوه هستند    از اشکالی که در نمودار باال درج شده اند، دارای بی          مثال هر یک    
ها عالقه داشته باشد، توجه خود را به آن           ها و جنبه    شناسایی بسته به اینکه به کدام یک از این جلوه         

برای یک فاعل شناسایی ممکن است اندازه این اشکال مهم باشـد، بـرای دیگـری                . کند  معطوف می 
گروه در معنای ریاضی این اصطالح، یعنی       (نگ آنها، برای سومی عضویتشان در یک گروه خاص          ر

، برای چهارمی میزان مقاومت هر یک در برابرهوا )شود  مراد می"2نظریه گروه ها"در معنایی که در    
  . و درهنگام حرکت، برای پنجمی مناسب بودن این اشکال برای رمزنگاری و قس علی هذا

دهند که اگر بنـا باشـد در مواجهـه بـا ایـن اشـکال، فاعـل                    گرای نقاد توضیح می     قلفالسفه ع 
آنگـاه در  ) کاری که عمال محال است(ها خالی کرده باشد      فرض  شناسایی ذهن خود را از همه پیش      

فقدان هرنـوع پـیش     : شود   دچار می  "3االغ مشهور بوریدان  "انتخاب میان این هستارها به سرنوشت       
شـخص بـرای آنکـه بتوانـد در تجربـه امـور       . سازد  ی انتخاب، گزینش را محال می     زمینه فکری برا  
نهایت وجه و جنبه ممکـن، توجـه خـود را بـر             هایی را فرا بگیرد می باید از میان بی          مکرر، آموخته 

اما ذهن خالی از هر پـیش فـرض، چنـین امکـانی را مـستحیل                . معدودی از این وجوه متمرکز کند     
  .سازد می

 نقاد بر این نکته تأکید می ورزند که نه تنها از داشتن پیش فـرض هـا و باورهـای              گرایان  عقل
های احیاناً  کسب شده از راه تلقین و یا آموزش های خودآگاهانه یـا ناخودآگاهانـه                   قبلی و دیدگاه  

                                                           
1 . viewpoint 
2 . Group theory 

 فیلـسوف  Jean Buridanاالغ بوریدان از مثال های مشهور در فلسفه غرب است که بـه نـام ژان بوریـدان    .  3
گر در برابر االغی که بـه یـک انـدازه تـشنه و              بوریدان استدالل می کند که ا     . فرانسوی قرن چهاردهم ثبت شده    

گرسنه است آب و غذا در فواصل کامال مساوی از حیوان قرار داده شود، جانور به دلیل آنکه وجه رجحانی میان                     
دو انتخاب خود ندارد، از حرکت می ماند و از گرسنگی و تشنگی هالک می شود هرچند که آب و غذا هـر دو                        

 مورد بوریدان و االغ مشهورش بنگرید به تاریخ فلسفه فردریک کاپلستن که مجموعـه          در. در دسترس قرار دارند   
  .آن به وسیله سازمان انتشارات علمی و فرهنگی به فارسی ترجمه شده است
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قبلی گریزی نیست، که وجود این پیش زمینه معرفتی برای رشد معرفت ضروری و اساسی است و                 
اما آنچه که در فرایند فراگیری و آمـوزش         . توان  به رشد و کسب معرفت امید داشت          بدون آن نمی  

های پیشین صرفا بـه منزلـه         ها و دانسته    از اهمیت تام برخوردار است آنست که به همه پیش فرض          
باید پـیش    در این فرایند می   . های باالتر نظر شود     ها و معرفت    سکوی پرش برای دست یافتن به فهم      

ها و  ها قرار گیرند، آن دسته از پیش فرض        ترین نقادی   های قبلی در معرض سخت       دانسته ها و   فرض
بـا موفقیـت بیـرون آمدنـد        ) منطقـی -تجربی و فلسفی  (ها که از محک این آزمونهای سخت          دانسته

رو در آمـوزش و پـرورش مـورد توجـه           از این . توانند کمک کار بسط معرفت های بعدی شوند         می
  .عنصر نقد از اهمیتی اساسی برخوردارستعقل گرایی نقاد، 

های رایج راه را برای نوآوری در دقیق ترین معنای آن  نقادی نظام مند و صحیح باورها و جرم
دهـد چگونـه پـیش        هایی است که نشان می      ها و مثال    تاریخ معرفت سرشار از نمونه    . کند  هموار می 

هـای موجـود      اند با نقادی دانـسته      ش داشته اند  که کوش     برندگان کاروان معرفت بشری، کسانی بوده     
آلبـرت  "تـوان  بـه رویکـرد       به عنوان تنها نمونه در این زمینه می       . مرز های معرفت را به جلو ببرند      

اینشتاین در تامالتی که منجر .  در برخورد با باور های فیزیکی رایج زمانه خود اشاره کرد     "اینشتاین
این نکته توجه کرد که قوانین الکترومغناطیس ماکـسول         خاص شد به    "نسبیت  "به برساختن نظریه    

به عنوان نمونـه ایـن قـوانین        . دهند   خود را از دست می     1در مواردی، حالت تقارن و تغییر ناپذیری      
برای ناظری که در درون قطاری در حال حرکت قرار دارد نسبت به ناظری که در ایستگاه ایـستاده                   

ای را کـه بـه تغییـر          یکی آنکه خدشـه   . اه حل وجود داشت   برای رفع مشکل ر   . متفاوت خواهد بود  
های خود در خـصوص نقـش زمـان و مکـان در               آید بپذیریم و تغییری در دیدگاه       ناپذیری وارد می  

دیگر آنکه تغییرناپذیری و تقارن را اصل بگیریم و در تلقی خـود از             . قوانین فیزیکی بوجود نیاوریم   
ای محافظه کارانه بود که به وسـیله      راه اول شیوه  . د آوریم ماهیت زمان و مکان تحولی اساسی بوجو      

راه حل دوم اما روشی بکلـی       . اکثریت فیزیکدانان در اوایل قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفته بود          
اینشتاین جـوان بـا   . انقالبی بود که پذیرش آن نیاز به هنجار شکنی و انتقاد از باورهای رایج داشت            

هــای شــگرف بعــدی در فیزیــک و تغییــر تمــام عیــار  را بــرای پیــشرفتپــذیرش گزینــه دوم، راه 
 .های مرسوم هموار کرد پارادایم

های عقل گرایی نقّاد در خصوص نحوه فراگیری به وسیله افراد از رهگـذر تـازه تـرین                    آموزه
تحقیقاتی که در حوزه زیست عصب شناسی در خصوص سازو کار های مغز برای شناسایی محیط                

به عنوان نمونه زیست عصب شناسان به ایـن         . انجام رسیده مورد تأیید قرار گرفته است      پیرامون به   
های حسی از حواس پنجگانه به مغـز از طریـق سلـسله اعـصاب                 اند که انتقال داده     نکته توجه کرده  

های بصری خواه اطالعـات صـوتی و خـواه      شود بلکه این اطالعات، خواه داده       بالفاصله انجام نمی  
                                                           

1.  invariance 



  1386 پاییزم، شش سال ،21شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،   

                               

 

42 

از حواس به مغز    ) در قالب پالس های الکتریکی    (اصل از دیگر حواس، با سرعتی معین        اطالعات ح 
تواند در خأل اطالعـاتی بـاقی بمانـد،           در فاصله دریافت اطالعات تازه، مغز آدمی که نمی        . رسند  می

های پیـشین، تـصویری    برای حفظ موقعیت شخص در محیطی که در آن قرار دارد، بر مبنای دانسته          
بـا دریافـت اطالعـات تـازه در ایـن تـصویر       . سـازد  فرض و گمان از محیط اطراف برمـی  مبتنی بر   

  1.گیرد تصحیحات الزم صورت می
مطالعاتی که در مورد یادگیری زبان به وسیله کودکان به انجام رسیده نیز روشـن سـاخته کـه                   

ن یـا گرامـر     دسـتور زبـا   "نوزادان آدمی واجد نوعی توانایی ذهنی برای فراگیری زبان، موسـوم بـه              
ساز یادگیری انواع زبان ها بـه وسـیله نـوزادان از نژادهـای مختلـف و در                     هستند که زمینه   "2ژرف

اند نوزادان در هنگام تولد مجهـز         روانشناسان ادراک، نیز نشان داده    . 3شود  فرهنگ های گوناگون می   
هـا بـه       همه این جنبـه    .به شمار قابل توجهی تواناییهای ادراکی از جمله ادراک علّیت و عدد هستند            

  4.منزله خط بطالنی بر نظریه استقرایی فراگیری است
 عقل گرایی نقّاد نوعی     .گرایان نقّاد به رهایی و آزادی معنوی از رهگذر دانایی باور دارند             عقل

شیوه زیست است که در آن توجه به حقیقت و رهایی با استعانت از دانایی و کسب آزادی معنـوی       
جنبه دیگر این شیوۀ زیست این نکته است که با در           . دهد   جنبه آن را تشکیل می     از این رهگذر یک   

تواند خطا و نارسا باشد در آن صـورت           نظر گرفتن آن که هر بیان و توصیف خاصی از حقیقت می           
ای غیر جازمانه مورد نقادی  ها را به گونه ها، معرفت ها، سنت ها، نهاد می باید همه رویکردها، اندیشه

جنبه دیگر این شیوه زیست آمادگی برای یادگیری از دیگران و توجه به این امر است کـه                  . دادقرار  
ها و استداللهای نقادانه باشند       ای برای عرضه اطالعات و یا ارائه آموزه         توانند منابع بالقوه    دیگران می 

 بـر خطـا     من ممکن است  "و رویکرد شخص در قبال دیگری می باید مبتنی بر این آموزه باشد که               
  "5.توانیم به حقیقت نزدیک تر شویم باشم و دیگری بر صواب، و با سعی و کوشش هر دو می

                                                           
1 . Churchland, Patricia Smith. Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy, MIT Press, 
2002. 
2 . deep grammar 
3 . Gopnik, Alison. How Babies Think? Weidenfeld & Nicolson, 2000. 

در خصوص نقشی که مطالعات زبانشناسانه در فهم بهتر ساز و کار های مغز آدمی ایفـا کـرده و نیـز مفهـوم                        . 4
د او بـا   که به وسیله زبانشناس آمریکایی نعام چامسکی پیشنهاد شد بنگرید بـه کتـاب خـو           "دستور زبان ژرف  "

  :مشخصات ذیل
Chomsky, Noam. Language and Mind, New York: Harcourt Brac Jovanovich, Inc. 
1972. 
5 . Karmiloff-Smith, Annette. Beyond Modularity: Developmental Perspective on 
Cognitive Science, The MIT Press, 1995.  
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در نظام آموزش و پرورش مبتی بر عقالنیت نقادانه و منطق موقعیت، آموزش به نیت تربیـت                 
آلهای معرفتی و اخالقی، از جمله توجه به نقادی؛ پرهیـز             شود ایده   شهروندانی مسوول، کوشش می   

 جزم اندیشی؛ احترام به غیر و برابردانستن وی در انسانیت؛ مقابله بابتهـای فکـری؛ گـرایش بـه                    از
در تعامالت  ) و نه فی المثل به برجستگی رگ های گردن یا ستبری بازو           (نوآوری؛ تکیه به استدالل     

آراء و  اجتماعی؛ آمادگی برای قبول انتقاد، درس گیری از اشتباهات و تصحیح آنها؛ دفـاع از تنـوع                  
بنـدی بـه عـدالت و حقیقـت، دفـاع از           ها؛ حساسیت در برابر تبعیض، ستم، و استبداد؛ پـای           اندیشه

رویکرد مـورد اشـاره، در   . آزادی؛ و عشق به زیبایی و معنویت، در ذهن و ضمیر افراد جایگیر شود         
در . ردترین مدل مدیریت امور اجتماعی به شمار می آو          حوزه قدرت سیاسی، دموکراسی را مناسب     

شود که دموکراسی به معنای اکثریت آراء نیست، چرا که اکثریـت           این رویکرد بر این نکته تأکید می      
بلکه غرض از دموکراسـی آن نـوع شـیوه حکـومتی            . ای دیکتاتور مĤبانه عمل کند      تواند به شیوه    می

ند، در صورت شو است که در آن بتوان مدیران سیاسی جامعه را که با رأی آزاد شهروندان گزین می
احراز عدم توانایی بر انجام مسوولیت، بدون توسل بـه زور و خـشونت کنارگـذارد و برگزیـدگان                   

این نوع حکومت دموکراتیک در تعاملی سازنده با شـهروندان،          . دیگری را در جای آنان نصب کرد      
 تربیـت   شهروند مسئولی که در این نظام     . می کوشد به تحقق اهداف رویکرد مورد اشاره کمک کند         

های حاکمان و انتقادهای مشفقانه از اشتباهات آنـان           شود نیز بازبینی و حسابرسی مستمر فعالیت        می
  .کند را در زمره وظایف اصلی خود تلقی می

های درسی نیز، رویکرد مورد بحث، بر پرهیـز از            در چارچوب کالس درس و در قالب برنامه       
ق پرورش آنان در مقام خردگرایـانی نقـاد کـه بـا             انباشتن ذهن دانش آموزان از محفوظات و تشوی       

هـای مناسـب بـرای مـسائل نظـری و             چشمی مسئله  یاب و ذهنی خالق در اندیشه یافتن راه حل           
  .اند، تأکید دارد های معرفتی و اخالقی اشاره شده را درونی کرده آل عملی هستند، و ایده

ـ              ه یـادگیری و آمـوزش مـدکار        منطق موقعیت و عقل گرایی نقاد تنها در بحثهـای معطـوف ب
هایی که در حوزه آمـوزش        محققان در عرصه تعلیم و تربیت نیست بلکه در قلمرو فراختر پژوهش           

بـه عنـوان دو     . دهـد   گیرد نیز ابزاری کارآمد در اختیار پژوهشگران قـرار مـی            و پرورش صورت می   
، "دیویـد کورسـون  "ی کـه  نمونه، و به منزله مشتی از خروار، در این زمینه مناسب است به بحثهـای  

 مطرح ساخته و "زبان"،  و "اکتشاف"، "معرفت"پژوهشگر استرالیایی، در خصوص مفاهیمی نظیر      
آموزش پایدار و تالئم نظام آموزش و پرورش با شرایط محیطی بـا          "نیز مبحث بسیار مهم و جدید       

  1. اشاره شود که از موضوعات روز در پژوهشهای آموزش و پرورشی است"سرعت در حال تغییر

                                                           
  :برای آراء دیوید کورسون بنگرید به مقاالت ذیل.  1

David J Corson, “Old and New Conceptions of Discovery in Education,” Educational 
Philosophy and Theory, Vol. 22, No. 2, 1990, pp. 26- 49. 
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به رشته تحریـر در آورد،      )  م 1990( در مجموعهای از مقاالت که عمدتا طی دهه          "کورسون"
از جملـه کـواین، پـوپر و باسـکار، و نیـز      (کوشید با بهره گیری از آراء شماری از فالسفه تحلیلـی   

فلـسفه  ، رویکرد تـازه ای بـه مهمتـرین مـسائل پژوهـشی در حـوزه              )های دیویی   استفاده از دیدگاه  
هـای سـنتی      نقطه عزیمت کورسون نقد مدل    . محققان در این قلمرو ارائه کند     آموزش و پرورش به     

نکته مهمی که در خـصوص تحقیقـات       . در معرفت شناسی و جامعه شناسی آموزش و پرورش بود         
کورسون، توان گفت این است که در حـوزه آمـوزش و پـرورش پیـشتازانه بـوده و کوشـیده بـود                       

های پوپر را مطرح سازد، اما ظاهرا عدم آشنایی دقیق او با نظـرات فیلـسوف وینـی               گاههمدالنه دید 
های تجویزی نویسنده برای همکاران وی در حـوزه آمـوزش و پـرورش                منجر به آن شد که آموزه     

  . کمتر از حدی که میسر بود، مثمر واقع شود

برجـا بـه تـرویج مـدل        خـود بـه نحـوی پا      )  م 1990(پژوهشگر استرالیایی در همه آثار دهـه        
 که به وسیله روی باسکار پیشنهاد شده بود پرداخت و آن را به عنـوان مناسـب                  "1رئالیسم انتقادی "

های معرفتی در آموزش و پرورش و مـسائل عملـی    ترین مدل برای نوآوری و اکتشاف در پژوهش    
کنـونی ، مجـال     هرچند در فرصت  محدود مقاله       . گذاری در این حوزه معرفی کرد       ناظر به سیاست  

های باسکار وجود ندارد، اما به        ارزیابی نقادانه و همه جانبه آراء کورسون در توضیح و دفاع دیدگاه           
اشاره ای باید یادآور شد که علیرغم انتقاداتی کـه باسـکار از آراء پـوپر بـه عمـل مـی آورد، مـدل                         

بـه عنـوان    . رفته از آراء اوسـت    ها پوپر و برگ     پیشنهادی خود او تا حد بسیار زیادی مبتنی بر اندیشه         
دهد، تا حـد زیـادی         که باسکار به تفصیل در آراء خود مورد بحث قرار می           "2رهایی"نمونه مفهوم   

هرچنـد کـه باسـکار برخـی آرایـه هـای            . ( پوپر است  "رهایی از رهگذر دانایی   "برگرفته از نظریه    
بودن معرفت و هم گـوهر بـودن      نظریه مربوط به حدسی و گمانی       ). مارکسیستی را نیز بدان افزوده    

ــستی  ــی، زی ــای طبیع ــت ه ــسانی-معرف ــمار    - ان ــه ش ــوپری ب ــای پ ــر دو تزه ــز ه ــاعی؛ نی   اجتم
 کـه مبنـای   "وجود مکانیزمهای قدرتمند در طبیعت و در جامعه انـسانی "اندیشه مربوط به  . آیندمی

مـرو علـوم    پیشنهاد باسکار و کورسون به تبعیت از وی بـرای رویکـرد مربـوط بـه اکتـشاف در قل                   

                                                                                                                                              
--------------------, “Bhaskar's Critical Realism and Educational Knowledge,” British 
Journal of Sociology of Education, Vol. 12, No. 2, 1991, pp. 223-241. 
-----------------------, “Critical Realism: An Emancipatory Philosophy for Applied 
Linguistics,” Applied Linguistics, Vol. 18, No. 2, pp. 166-188. 
 در خصوص آموزش پایدار یکی از تازه ترین کتاب ها که حاوی شمار قابل توجهی از مقاالت در خـور توجـه                     

  :است منبعی است که در ذیل معرفی شده
Peter Blaze Corcoran & Arjen E.J. Wals, Higher Education and Challenges of 
Sustainability: Problematics, Promise, and Practice, London: Kluwer Academic 
Publishers, 2004. 
1 . Critical realism 
2 . emancipation 
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 اسـت کـه پـوپر بـه داللـت یکـی از       "1ذات گرایی فرضـی "کند، عینا برگرفته از نظریه       پیشنهاد می 
 "رئالیسم نقادانـه  "از همه برجسته تر نظریه      . بدان توجه کرد  )م  1970(شاگردان خود در اوایل دهه      

نیـت نقـاد    های اصلی رویکرد رئالیستی عقال      باسکار است که به صورت طابق النعل بالنعل مشخصه        
  2.کند را عرضه می

 نقد های باسکار از پوپر، به عنوان مثال در خصوص رویکرد متکی به اصالت تجربه پوپر یـا                  
 است "وینی"های اولیه فیلسوف  قانونمند، عمدتاً ناظر به دیدگاه   -محدودیت های مدل تبیین قیاسی    

ل اجتماعی که موضـوع بحـث       از این گذشته در حوزه مسائ     . که در آراء بعدی وی تدارک شده اند       
باسکار است، مهمترین جنبه اندیشۀ پوپر درعرصه مـسائل اجتمـاعی؛           ) م1980دهه  (کتابهای متاخر   

به عنوان مثال نقـد     . یعنی، مدل منطق موقعیت، با دقتی کمتر از حد انتظار مورد ارزیابی قرار گرفت             
لیل های مربوط به قلمرو علـوم        که پوپر در حوزه تح     "فرد گرایی روش شناختی   "باسکار بر مفهوم    

نظرهـای مفهـومی بعـدی کـه محـصول            کند، بی توجه بـه دقـت        انسانی و اجتماعی بر آن تأکید می      
در بحثهای بعدی بخوبی به این نکته اشـاره         . تعامالت نظری پوپر و شاگردانش بود، به انجام رسید        

هـایی اسـت      تی فاقد ضعف  شده که برخالف مدعای شماری از منتقدان، اوال فردگرایی روش شناخ          
 پیشنهادی منتقدان به هیچ روی برای ببار آوردن       "گرایانه  کل"که بدان نسبت داده شده و ثانیا روش         

هـای    رود؛ یعنی، روشنگری مفهومی و نظـری در مواجهـه بـا برسـاخته               ای که از آن انتظار می       نتیجه
  .اجتماعی توانایی ندارد

                                                           
1 . conjectural essentialism 

هـای   کورسون در بحث های خود به اشـتباه چنـین مـدعی شـده کـه در حالیکـه باسـکار در کنـار جنبـه         .  2
. های اونتولوژیک نیز توجه دارد، آراء پوپر یکسره ناظر به مباحث معرفت شناسـانه اسـت                 اپیستمولوژیک به جنبه  

اب پوپر که صورت بسط یافتـه و در واقـع مـتن اصـیل               عنوان اصلی کت  . این برداشت البته با واقع انطباق ندارد      
 به همت یکی از شاگردان پوپر پـس از          1970نخستین کتاب پوپر، منطق اکتشاف علمی، است و اول بار در دهه             

بدون ذکر منبع از محتویـات آن  ) به عنوان نمونه الکاتوش(چندین دهه تاخیر و پس از آنکه برخی از نویسندگان  
ر سه مجلد به چاپ رسید بخوبی روشنگر این نکته است که پوپر در مقام یک رئالیـست، همـه                    استفاده کردند، د  

پژوهش های معرفت شناسانه خود را با تکیه به واقعیت انتولوژیکی که بنا به فرض رئالیسم مستقل از افراد وجود         
ن مجلـدات سـه گانـه       عنوا. دارد و شناخت آن هدف پژوهش های معرفت شناسانه است، به انجام رسانده است             

مکانیـک  " و   "برهانی در دفـاع از عـدم حتمیـت        : جهان باز "،  "رئالیسم و هدف علم   ": کالب پوپر چنین است   
  . "کوانتوم و شقاق در فیزیک

Karl Popper, Realism and the Aim of Science: From the "Postscript to the Logic of 
Scientific Discovery, Routledge; New Ed edition (29 Aug 1985); 
----------------, The Open Universe: An Argument for Indeterminism - From "Postscript 
to the Logic of Scientific Discovery, Routledge; New Ed edition (15 Dec 1988); 
---------------, Quantum Theory and the Schism in Physics: From "Postscript to the Logic 
of Scientific Discovery, Routledge; New Ed edition (27 Jul 1989). 
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شود که هر یک از برسـاخته هـای بـشری،              تأکید می  در فردگرایی روش شناسانه بر این نکته      
 معرفـی  "یـک واحـد  "خواه یک دانشگاه، حکومت، خانواده، ارتش، و نظایر آن هر چند به عنـوان             

ای افراد واقعی با گوشت و پوست و خون و عالیـق و   مجموعه: شوند اما در بن و بنیاد عبارتند    می
های نامتناهی که برای       شمار این ارتباطات با توجه به جنبه       .، به عالوه ارتباطات میان آنها     ...منافع و   

بـه همـین    . نهایـت اسـت   توان  در نظر گرفت بـی        می) خواه فرد واقعی خواه فرد اعتبار      ("فرد"هر  
 آن اسـت بـه      "تمامیت" و   "کلیت" که مدعی توجه به یک هستار در         "کل گرایانه "جهت رهیافت   

 این دلیل ساده که آدمی از توانایی ادراکی الزم بـرای فهـم              به: نحو چاره ناپذیری فاقد کفایت است     
 بر این نکته تأکیـد      "کل گرایی "آموزه فردگرایی روش شناسانه در برابر       . نهایت برخوردار نیست  بی
 در حـوزه تعـامالت انـسانی، مـی بایـد پـس از مـشخص                 "واحد اعتباری "کند که در مورد هر        می

 هـستند، شـماری از روابـط میـان آنـان را بـه               "واحد"این   که اعضای برسازنده     "افرادی"ساختن  
گـزینش ایـن شـمار بـر        . شود، مورد توجه قرار داد      ای در مدل منطق موقعیت توضیح داده می         گونه

 مـورد بررسـی     "موقعیت"های او در مورد       ها و حدس    مبنای انتخاب پژوهشگر و با توجه به فرض       
تواننـد   تکمیل هستند، شمار روابط مورد نظر نیـز مـی  است و از آنجا که این فرض ها قابل تغییر و          

 "موقعیـت "از این گذشته با تکمیل شدن اطالعات پژوهشگر در مورد افـرادی کـه در                . تغییر یابند 
. توان  دقت تحلیـل را افـزایش داد           هستند، می  "واحد اعتباری "مورد اشاره اعضای اصلی برسانزده      

وش شناسانه که کمتـر بـدان توجـه شـده آن اسـت کـه          نکته مهم تر در مورد آموزش فرد گرایی ر        
تری که خـود از  توان  با تکیه به این آموزه منطق موقعیت را در مورد واحدهای اعتباری گسترده                می

نظیـر یـک دانـشگاه کـه از شـماری      (انـد   واحدهای اعتباری با درجه گستردگی کمتر تشکیل شـده        
  .به کار گرفت) شدهدانشکده و شمار بیشتری گروههای آموزشی تشکیل 

اکتشاف و نـوآوری در حـوزه       "مدعای مقاله کنونی در ارتباط با پژوهش در موضوعاتی نظیر           
های معرفتـی جدیـد در ایـن حـوزه بـه منظـور تـدوین            دستیابی به فهم  "، و یا    "آموزش و پرورش  
 هـم   چونکه صد آید نود   " آن است که پیشنهادهای کورسون، باسکار به مصداق          "سیاستهای کارآمد 

 به نحو جامعتری در قالب رویکـرد عقالنیـت نقادانـه و مـدل منطـق موقعیـت قابـل                     "پیش ماست 
آمـوزش و پـرورش و      "توان  با توجه به بحثهـای جـاری در مـورد               این نکته را می   . دستیابی است 

  . بهتر آشکار ساخت")طبیعی و فرهنگی(رویکرد بهینه ناظر به حفظ زیستبوم 

یاستهای تازه در نظامهای آموزش و پرورش از پائین ترین سطوح تا ها و س   اهمیت اتخاذ شیوه  
های دانشگاهی مضمونی است که در چند سال اخیـر            باالترین ترازها و بخصوص در حوزه فعالیت      

ترین موضوعات مـورد توجـه پژوهـشگران در حـوزه آمـوزش و پـرورش و نیـز                     به یکی از اصلی   
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ای چالـشگرانه بـرای ایـن محققـان و     ایی که به گونه  از جمله پرسشه  . سیاستگذاران بدل شده است   
های   های ارائه مطالب، روش     توان محتوای دروس، شیوه     مجریان مطرح شده آن است که چگونه می       

صـنعت،  (هـای بزرگتـر       تربیت دانشجویان، سازو کار های اداره دانشگاهها و ارتبـاط آن بـا حیطـه              
بـه  ) فرهنگـی -طبیعـی ( کرد که پایداری زیست بوم       ای تنظیم   را به گونه  ...) سیاست، جامعه مدنی،    

  .بهترین نحو تضمین شود

نکته حائز اهمیت آن است که هرگونه کوشش برای رویارویی بهینه با این چالشها، پژوهشگر               
سازد که کنشگرانی متنوعی،  ای از ارزشها، منافع، معرفتها، روبرو می را با شبکه بهم پیوسته و پیچیده    

شوند و تعـامالت و ارتباطـات متعـدد میـان           راد یا نهادها، حامالن آنها محسوب می      خواه در مقام اف   
  . کند آنها، کار تحلیل و دستیابی به راه حل مناسب را بغایت دشوار می

توانند به عنوان     منطق موقعیت و رویکرد عقالنیت نقادانه با ظرفیتهایی که توضیح داده شد می            
خدمت پژوهشگران و سیاستگذارانی قرار گیرند کـه درصـددند          ابزارهای روش شناسانه کارآمد در      

رهیافـت  .  پاسخی درخور دهند"مسئله  نوظهور توجه به پیاداری زیستبوم    "به چالش های ناشی از      
متکی به عقالنیت نقاد و منطق موقعیـت از دو طریـق بـه ایـن پژوهـشگران و سیاسـتگذاران مـدد                       

معرفتـی رهیافـت   / با بهره گیـری از ابـزار روش شـناختی     توانند  از یکسو این محققان می    . رساند  می
هایی که تاکنون برای پاسخگویی به این مسئله  پیـشنهاد             حل  پیشنهادی به بررسی نقادانه مدلها و راه      

به عنوان نمونه در زمره پیشنهاد هـای مطـرح شـده، یـک مجموعـه نـاظر بـه ارائـه                      . شده بپردازند 
آموزش و "هایی با عناوینی همچون  رشته.  دانشگاهی بوده استهای درسی  های تازه در برنامه رشته

ــه مــسائل زیــست محیطــی  ــاظر ب ــاظر بــه مــسائل زیــست محیطــی "، "1پــرورش ن ، "2عــدالت ن
تفکر نـاظر بـه سیـستمها در        "،  "4آموزش و پرورش متحول سازنده    "،  "3زیستبومشناسی فمینیستی "

تواند به غنای   با استفاده ا ز رهیافت پیشنهادی می   ها  ارزیابی نقادانه این رشته   .  و نظایر آن   "5کلیتشان
  .مفهومی آنها و کاربرد مؤثرآنها منجر شود

طریقه دوم مدد رسانی رهیافت پیشنهادی به پژوهشگرانی که در حـوزه آمـوزش و پـرورش                 
 اصیل و کمک به پژوهشگران بـرای تـشخیص ایـن            "مسائل"سرگرم تحقیقند، جلب توجه آنان به       

 و سپس زمینه سازی برای یافتن راه حل های مناسـب بـرای مـسائل                "مسائل-شبه" قبیل مسائل از  
شناسی پیشنهادی، پژوهشگری که در یک حـوزه خـاص بـا              های روش   بر مبنای آموزه  . اصیل است 

                                                           
1 . Environmental education 
2 . Environmental justice 
3 . Ecofeminism 
4 . Transformative education 
5 . Whole systems thinking 
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 هـر مـسئله  و آشـکار         "موقعیـت "شماری از مسائل متنوع سروکار دارد با مشخص ساختن شبکه           
 که مورد توجه قـرار داده،  "موقعیتی"نظر و اجزاء حائز اهمیت در     مورد   "مساله"کردن روابط میان    

در گام بعد   .  بپردازد "مساله" 2 و یا پیش پا افتاده بودن      1تواند به ارزیابی در خصوص پربار بودن        می
مـسائل در   /، پژوهشگر  با نظر به جایگاه مـساله        "مسئله  یا مسائل حائز اهمیت     "و به دنبال گزینش     

هـای   حل این راه. کند  می3حلهای موقت گیرد، اقدام به پیشنهاد راه ای آن در نظر می    که بر  "موقعیتی"
هـای کمکـی      برای بهره گیـری از شـیوه      ) کاتالیزور(توانند احیاناً صرفا نقش معین عمل         اولیه که می  

ی شناسی پیشنهادی مورد نقاد نظیر توفان مغزی و امثالهم را داشته باشند، در هر گام و به مدد روش       
کننـد تـا شـبکه معنـایی خـود را از              گیرند و به این ترتیب گام به گام به محقق کمـک مـی               قرار می 

مفهومی به نوبه   -این غنای معنایی  . ای که با آن سروکار دارد وسعت و عمق ببخشد           ظرفیتهای مسئله 
نـه  شود کـه در ظـرف و زمی         ساز فعال شدن آن بخش از تواناییهای ادراکی پژوهشگر می           خود زمینه 
  . ایفا گر نقش است4اکتشاف

                                                           
1 . fruitfulness 
2 . triviality 
3 . tentative 
4 . context of discovery 


