غلبه بر اعتیاد به موجهسازی
دیوید میلر

مترجم علی پایا

ـاره مترجــم :عقالنیــت نقــاد یــا نقادانــه نامــی اســت بــرای یــک شـ ٔ
اشـ ٔ
ـیوه زیســت و ســلوک عقلــی کــه کارل پوپــر،
فیلســوف اتریش ـیاالصل انگلیســی آن را پیشــنهاد کــرد .ایــن رویکــرد عقال نــی بههمــت شــماری از شــاگردان
پوپــر ،بهخصــوص نامبردارتریــن آنــان ،پروفســور دیویــد میلــر ،بســط بیشــتری پیــدا کــرده و از دقــت نظــر باال تــری
ٔ
ٔ
ترجمــه آن بــه فارســی ،بــه پیشــنهاد خــود ایــن همــکار دانشــگاهی
مقالــه ذیــل کــه
برخــوردار شــده اســت.
صــورت گرفتــه اســت ،طرحــی کلــی از عقالنیــت نقــاد را ارائــه میدهــد .در ترجمـ ٔـه متــن حاضــر کوشــیده شــده

اســت تــا حــد امــکان وفــاداری بــه متــن حفــظ شــود و بهخصــوص طنــز خفــی و قدرتمنــد نویســنده کــه تأثیــر
کالم فاخــر او را دوچنــدان میکنــد ،بــه خواننــدگان منتقــل شــود .در مــوارد معــدودی بــرای انتقــال بهتــر معانــی،
حــال ،مســئولیت هــر نــوع کاســتی در برگــردان ایــن اثــر متوجــه صاحــب ایــن قلــم اســت.

***

ٔ
نظریــه معرفــت اســت کــه پنداشــته شــود موجهســازی ،بــه هــر
ایــن یــک خطــای ســاده ،هرچنــد کهــن ،در
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درجــه ،بــرای عقالنیــت نقشــی محــوری ایفــا میکنــد ،یــا حتــی بــرای آن واجــد اهمیــت اســت .بایــد بــرای
همیشــه بندهــای پیشبنــد روشــنفکرانهای را کــه نوعــی حفــاظ موهــوم و غیرضــروری بــه مــا عرضــه میکنــد،
ـئله الینحــل کــه نظریههــای مــا مبتنــی بــر چیســتند ،ایــن مسـ ٔ
قطــع کنیــم و بهجــای ایــن مسـ ٔ
ـئله قابــل حــل را
قــرار دهیــم کــه چگونــه میتــوان کاســتیهای آنهــا را آشــکار ســاخت .ایــن مقالــه رئــوس عقالنیــت نقــاد کارل
پوپــر را (نــه بــرای نخســتین بــار) ترســیم میکنــد و بــه برخــی از انتقادهــای تــازه در بـ ٔ
ـاره آن نظــر میانــدازد .بحــث
مختصــری دربارهشــان قوانیــن منطــق ،مثالــی از قــوت رهیافــت نقادانــه را ارائــه میدهــد.

مقدمه
عقالنیــت نقــاد [یــا نقادانــه] تعمیـ ِـم ابطالگرایــی روششناســانه (یــا قیاسگرایــی ) از علــم تجر بــی بــه کل
معرفــت اســت کــه بهســال  1934و در کتــاب منطــق اکتشــاف علمــی بهوسـ ٔ
ـیله کارل پوپــر بهعنــوان بدیلــی
2

1

3

بــرای پوزیتیویســم یــا اســتقراءگرایی کــه در آن هنــگام رواج عــام داشــت ،پیشــنهاد شــد .پــس از بحــث کوتاهــی
ـاره ســه مسـ ٔ
در بخــش  1در بــاب ظهــور عقالنیــت نقــاد ،میکوشــم در بـ ٔ
ـئله مرتبــط بــه هــم کــه حــل نشــده باقــی
ماندهانــد :بیفایدهبــودن موجهســازی (بخــش  ،)2عینیتگرایــی روششناســانه( 4بخــش  ،)3و جایــگاه
قوانیــن منطــق (بخــش  )4نکاتــی را توضیــح دهــم.

2121ظهور عقالنیت نقاد

دهــه  1920و اوایــل ٔ
الاقــل در اواخــر ٔ
دهــه  ،1930حلقـ ٔـه و یــن و متحدانــش بــر ایــن بــاور بودنــد کــه تنهــا دو
نــوع معرفــت وجــود دارد :معرفــت تحلیلــی ،کــه بــا برهــان صــوری موجــه میشــود و معرفــت علمــی ،کــه بــا
تحقیقپذیــری تجربــی موجــه میشــود و ب هبــاور آنــان ،تنهــا آن دســته از گزارههایــی کــه علیاالصــول بهوسـ ٔ
ـیله
یکــی از ایــن دو فرآینــد قابــل موجهســازی هســتند معــروض نقــادی عقال نــی واقــع میشــوند .پوپــر در حالــی
کــه بــه نحــو قدرتمندان ـهای ( ،1963فصــل  )11بــا دیــدگاه آنــان در خصــوص یکــی انگاشــتن امــر تجر بــی و امــر
تحقیقپذیــر ،و طــرد کل متافیزیــک ســنتی بهعنــوان امــری فاقــد معنــا مخالفــت ورز یــد ،در ابتــدا ایــن نظریــه
را پذیرفــت کــه همـ ٔـه پژوهشهــای جــدی کــه بهتمامــه صــوری نیســتند بایــد بهنحــوی بــه ‘حجیــت تجربــه’
توســل جوینــد (هــر چنــد کــه ایــن توســل نبایــد غیرنقادانــه و فرمانبردارانــه باشــد) ( ،1934بخــش  .)10بــر طبــق
رأی ابطالگرایــی ،دلمشــغولی انحصــاری مــا ،در خــارج از قلمــرو علــوم صــوری ،بایــد راجعبــه گزارههــا و
شهــای حاصــل از تجربــه دربیفتنــد؛ یعنــی ،گزارههایــی
سیســتمهایی از گزارههــا باشــد کــه بتواننــد بــا گزار 
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کــه بهنحــو تجربــی ابطالپذیرنــد .ایــن معیــار پو پــر بــرای جداســازی علــم تجر بــی از آن چیــزی اســت کــه علــم
بهشــمار نمیآیــد.
بــرای ایــن تأ کیــد بــر ابطالگرایــی ،تبیینــی نهچنــدان بدیــع وجــود دارد (میلــر  ،2006فصــل  ،4بخــش 1؛
2- methodological falsificationism

1- Critical Rationalism

4- methodological objectivism

3- deductivism

یزاسهجوم هب دایتعا ربهبلغ
رلیم دیوید

یشــوند ،بــر خــاف آنچــه
 ،2007بخــش  .)2فرضیههــای عــام و کلــی کــه جــزو مشــخصههای علــم محســوب م 
یشــوند؛ آنها
اســتقراءگرایی بیهنــر ممکــن اســت بپنــدارد ،در حیــن صورتبنــدی شــدن مــورد تصدیــق واقع نم 
میبایــد پیــش از آنکــه بهنحــو تجربــی مــورد پژوهــش قــرار گیرنــد نــزد مــا حاضــر باشــند ،پیــش از آنکــه دربار هشــان

حکــم صــادر شــود در محکمــه حضــور یافتــه باشــند .فرضی ههــا بهواقــع پیشداور 
یهــا[ی مــا] هســتند .ایــن
کــه چگونــه بــا آنهــا برخــورد کنیــم ،بــه ایــن بســتگی دارد کــه تــا چــه انــدازه جزماندیــش یــا پرسشــگر هســتیم.
ممکــن اســت خواهــان تأییــد پیشداور یهایمــان باشــیم یــا بخواهیــم آنهــا را تصحیــح کنیــم .امــا تأییــد هیــچ
چیــز بــه مــا نمیآمــوزد ،و بــه مــا چیــزی بیــش از راحتــی روانشناســانه عرضــه نمیکنــد .بنابرایــن اگــر کاوش
تجربــی غایتــی عینــی داشــته باشــد ،تنهــا میتوانــد آن باشــد کــه بــه انــدازهای کــه از عهــده بــر میآییــم ،تعییــن
کنــد کــه فرضیههایمــان تــا چــه حــد بهخطــا رفتهانــد .اگــر قــرار باشــد مشــاهدات یــا تجرب ههــای ســامانیافته در
مشخصســاختن خطاهــا توفیــق یابنــد ،فرضیههــای تحــت وارســی بایــد ابطالپذیــر تجر بــی باشــند.
در ایــن روایــت از اصالــت تجربــه ،تجربـ ٔـه حســی بهنحــو مضاعــف تنــزل مقــام پیــدا میکنــد .ابطالگرایــی،
مشــاهده را نــه منشــاء معرفــت بهشــمار مـیآورد و نــه مبنــای آن .روش تجر بــی ،تصمیماتــش را بــر گزارشهــای
مشــاهداتی متکــی میســازد نــه از آن رو کــه ایــن گزارشهــا اســتوار و راس ـخاند ،کــه چنیــن نیســتند ،بلکــه از
آن رو کــه میتــوان آنهــا را بهســادگی مــورد بررســی قــرار داد و در صورتــی کــه نادرســت تشــخیص داده شــوند،
بهراحتــی تعویضشــان کــرد .مشـ ٔ
ـاهده یــک منبــع علمــی اصلــی باقــی میمانــد ،امــا نــه یــک منبــع آغاز یــن
و اولیــه (پوپــر  ،1963مقدمــه) اساســی هســت ،امــا اســاس نیســت (پو پــر  ،1934بخــش  .)30کســب و کار
ورشکسـ ٔ
ـته موجهســازی تجربــی ،کــه در آن تجربــه و اســتقراء همکارانــی قدیمــی ب هشــمار میآینــد ،بهگونـهای
ً
ـددا در فعالیــت تـ ٔ
ـازه ابطالگرایــی تجر بــی و نقــادی بــه خدمــت
غیرمحترمانــه منحــل میشــود .تجربــه مجـ
یشــود و از مســتمری معلولیــت و زمینگیــری
گرفتــه میشــود ،امــا اســتقراء بهصــورت دائــم بازنشســته م 
اســتفاده میکنــد.
یتــوان ب هســادگی
از آنجــا کــه تجربــه معصــوم از خطــا نیســت ،بهدلیــل قیاســی تحقیقپذیــری تجر بــی را م 

بــه هــر قلمرویــی تعمیــم داد کــه در آن نقــادی عینــی قابــل اجــرا ،امکانپذیــر باشــد .ایــن فلســفه عقالنیــت نقــاد

اســت .نکتـ ٔـه محــوری آن درک ایــن معناســت کــه فرآینــد اســتدالل هی ـچگاه قــادر بــه موجهســازی نیســت،
امــا میتوانــد نقــادی ارائــه دهــد؛ و بهواقــع اینکــه رویکــرد عقال نــی بهتمامــه عبــارت اســت از باز بــودن در برابــر
انتقــاد ،و پاس ـخهای مناســب بــه انتقــاد ،آشــکار میشــود کــه موجهســازی ،خــواه قطعــی و خــواه غیرقطعــی،
نــه ممکــن اســت ،نــه مفیــد و نــه ضــروری (میلــر  ،1994فصــل .)3

 ،IIجایــی کــه آن [بــا دو نظریــه] در تقابــل قــرار داده شــد :نهتنهــا بــا عقالنیــت عرفانگرایــی افالطونــی ،1کــه بــا
1- Plato’s mystical rationalism
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2222بیثمربودن موجهسازی

[خطــوط اصلــی] عقالنیــت نقــاد نخســتین بــار بهوسـ ٔ
ـیله پو پــر ترســیم شــد در ( ،)1945فصــل  ،24بخــش
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عقالنیــت فراگیــر یــا غیرنقــاد 1نیــز یعنــی نظر یـ ٔـه ســنتیای کــه میگو یــد تنهــا بایــد آن دســته از قضایــا را بــاور کنیــم
یــا آن دســته از سیاس ـتها را اختیــار کنیــم کــه بهوسـ ٔ
ـیله اســتدالل یــا تجربــه موجــه شــدهاند .پوپــر اســتدالل
کــرد کــه عقالنیــت غیرنقــاد موضعــی محــل اعتنــا نیســت :ا گــر قــرار باشــد هــر اســتدالل یــا تجربــه [بهنحــو
عقالنــی] مؤثــر باشــد ،ابتــدا بایــد یــک رویکــرد عقالنــی اتخــاذ شــود ،و بنابرایــن [ایــن رویکــرد] نمیتوانــد بــر
اســتدالل یــا تجربــه مبتنــی باشــد .عقالنیــت غیرنقــاد میگو یــد کــه عقالنیــت غیرنقــاد را نپذیر یــم.
اگــر عقالنیــت ،در صــورت ســنتی آن ،همچنیــن مشــتمل برعکــس عقالنیــت غیرنقــاد باشــد ،همــهٔ
قضایــای موجهشــده بایــد پذیرفتــه شــوند (آنگونــه کــه بهوسـ ٔ
ـیله ســینتورا  ،2004ص  50پیشــنهاد شــده اســت)،
ً
آنگاه قضیـ ٔـه عقالنیــت غیرنقــاد غیرقابلقبــول اســت ،احیانــا بایــد پذیرفتــه شــود .امــا ایــن یکــی از امتیــازات
صورتبنــدی پوپــر از عقالنیــت غیرنقــاد اســت کــه هرچنــد پذیــرش یــک قضیــه ممکــن اســت مجــاز دانســته
شــود ،و شــاید حتــی توصیــه نیــز شــود ،امــا پذیــرش آن مــورد درخواســت قــرار نمیگیــرد( .یــک قضیـ ٔـه شــرطیه
نظیــر اگــر  Aپذیرفتــه شــود آنگاه [نتایــج منطقــی آن]  Cبالضــروره بایــد پذیرفتــه شــود ،ا گــر بهدرســتی فهمیــده
شــود ،یــک درخواســت شــرطی نیســت بلکــه یــک منــع مطلــق اســت ).ایــن جنبـ ٔـه مطلــوب عقالنیــت غیرنقــاد
بــه میــراث بــه عقالنیــت نقــاد رســیده اســت .پوپــر ایــن نکتــه را پذیرفــت کــه مــا نمیتوانیــم بهنحــو عقالنــی
طلــب دلیــل کنیــم؛ هیــچ اســتداللی در مــورد کســی کــه عقــل را طــرد کــرده اســت ،قــوت نــدارد .مــا درخواســت
پذیــرش نیــز نبایــد کنیــم .امــا اگــر رویکــرد عقال نــی را اختیــار کردیــم ،ممکــن اســت بتوانیــم برخــی از مصادیــق
امــور غیرعقالنــی را طــرد کنیــم .روی ایــن عبــارت نابهاختیــار ایمــان غیرعقالنــی بــه عقــل ،کــه پوپــر در اینجــا
بــرای توصیــف یــک چارچــوب فکــری بهکار بــرد تکیـ ٔـه ز یــادی شــده اســت ،آن هــم در حالــی کــه در همــان
جملــه پوپــر آن [چارچــوب] را بهعنــوان امــری موقــت توصیــف کــرده بــود .هیــچ ایمــان ،یــا تعهــدی ،در اختیــار
راه عقــل ،موجــود نیســت؛ ایــن یــک فعــل آزادانــه اســت کــه میتوانــد در هــر زمــان معــروض نقــادی و حــذف
قــرار گیــرد.
بــر طبــق دیــدگاه عقالنیــت نقــاد ،اختیــار ابتدایــی یــک قضیــه یــا یــک سیاســت (از جملــه خــود عقالنیــت
ً
نقــاد) نــه بهوسـ ٔ
ـیله عقــل دیکتــه میشــود و نــه خــاف عقــل اســت؛ آنچــه خــاف عقــل اســت صرفــا عبــارت

ٔ
ـتفاده پوپــر از
اســت از حفــظ قضیــه یــا سیاســتی کــه تــاب مقاومــت در برابــر انتقــاد جــدی را نم ـیآورد .اسـ
عبــارت غیرعقالنــی را در اینجــا تنهــا میتــوان در قالــب بقایــای یــک بــاور عقالنــی بــه سـ ٔ
ـلطه موجهســازی
تبییــن کــرد (بارتلــی  .)1962پرســش مهــم ایــن نیســت کــه چــرا بایــد عقالنــی باشــیم؟ پرسشــی که موجهســاختن
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رویکــرد عقالنــی را مطالبــه میکند،ایــن اســت کــه چــه چیــز در خصــوص اختیارکــردن یــک رویکــرد عقالنــی قابــل
اعتــراض (یــا معطــوف بــه نتیجـ ٔـه نامطلــوب ،یــا دور از حــزم و احتیــاط) اســت؟ پرســش نخســت ،ا گــر پذیــرش،
تابــع موجهســازی باشــد (چنــان کــه در مــورد عقالنیــت غیرنقــاد چنیــن اســت) پاســخی برنمیتابــد .پرســش
ً
ً
دوم را احیانــا میتــوان پاســخ داد (شــاید صرفــا در قالــب هیــچ چیــز) ا گــر عقالنیــت متکــی بــه نقــادی باشــد
(چنــان کــه در مــورد عقالنیــت نقــاد چنیــن اســت) .همانطــور کــه در بخــش  4خواهیــم دیــد ،عقــل ممکــن
1- comprehensive or uncritical rationalism

یزاسهجوم هب دایتعا ربهبلغ
رلیم دیوید

اســت بــرای حملــه علیــه عقــل بـهکار گرفتــه شــود ،و عقلگرایــان نبایــد بــه خــود غــره شــوند و بپندارنــد کــه ایــن
اقــدام قریــن موفقیــت نخواهــد بــود (هرچنــد میتواننــد امیــدوار باشــند کــه چنیــن نشــود) .شکســت مســتمر در
یشــود .جایــی کــه عقالنیــت نقــاد
یافتــن نقصــی در رویکــرد عقالنیــت نقــاد موجــب تحکیــم موقعیــت آن نم 
امتیــازی آشــکار و قاطــع بــر عقالنیــت غیرنقــاد دارد ،بــه تمایــز تردیدناپذیــر میــان اســتدالل دوری یــا مصــادره
یشــود از ابتــدا مفــروض گرفتــه شــده اســت ،و
بــه مطلــوب مربــوط اســت ،کــه در آن آنچــه در نتیجــه اخــذ م 
یشــود ناقــص چیــزی اســت کــه فــرض
اســتدالل نقادانــه (برهــان خلــف) ،کــه در آن آنچــه نتیجــه گرفتــه م 
شــده اســت.
اســتداللی کــه بــرای موجهســازی ،خــواه قطعــی و خــواه غیرقطعــی ،صــدق یــا قابلقبولبــودن یــک
ً
قضیــه ارائــه میشــود ،تقریبــا بهنحــوی اجتنابناپذیــر دوری اســت (میلــر  ،1994فصــل  ،3بخــش )3؛ در هــر
حــال [ایــن اســتدالل] بالضــروره در دســتیابی بــه غایــت خــود شکســت میخــورد .در مقابــل ،یــک اســتدالل
یشــود .مــن قصــد
نقادانــه ،حتــی اگــر چیــزی را کــه میخواهــد ابطــال کنــد مفــروض بگیــرد بــاز هــم موفــق م 
نــدارم از اســتواری منطقــی غالــب صــور نســبیگرایی ،یــا ایدئالیســم دفــاع کنــم ،امــا ایــن نکتــه کــه آنهــا در
استداللهایشــان علیــه رئالیســم؛ نظریههــای رئالیســتی را کــه میخواهنــد در نهایــت رد کننــد ،مفــروض
میشــوند ،اســتداللی علیــه آنهــا بهشــمار نمیآیــد .بهعنــوان یــک نمونــه از ایــن قبیــل انتقــادات ،بــه پشــت
جلــد کتــاب هریــس ( )1992نظــری بیندازیــد .در ( ،)1996بخــش  ،1مــن چنــد بنــد دیگــر را نقــل کــردم کــه در
آنهــا آنچــه اســتداللهای نقادانـ ٔـه مناســبی بهشــمار میآینــد ،بــه همیــن شــیوه و بهگونـهای غیرمنصفانــه مــورد
تردیــد قــرار گرفتهانــد ،و در بخــش  4در پاییــن یکــی دیگــر از آنهــا را مــورد بحــث قــرار خواهــم داد .هرچنــد ایــن
دو اســتدالل بهنحــو مســتمری بــا یکدیگــر خلــط میشــوند [امــا] :یــک دنیــا تفــاوت میــان مصــادره بــه مطلــوب
و برهــان خلــف وجــود دارد.
آن چنــان مخلوقاتــی نظیــر بــاور معقــول و موجهســازی کــه خــدا نیــز نیافر یــده اســت ،ممکــن اســت کســانی
نظیــر ماســگریو ( ،)1999ص  335را وسوســه کننــد ،کــه میخواهنــد بــه آنــان آمــوزش داده شــود کــه بــه چــه
چیــز بایــد بــاور داشــته باشــند .دیگــران ترجیــح میدهنــد قـ ٔ
ـوه قضــاوت خو یــش را ب ـهکار گیرنــد ،و تنهــا در
ٔ
کننده خطــای محســوس .خــود
جایــی کــه عقــل مؤثــر اســت بــدان متوســل شــوند؛ یعنــی ،در مقــام یــک وارسـی

ماســگریو اذعــان دارد کــه پذیــرش رهیافــت او (رهیافتــی کــه بایــد بگو یــم متأســفانه آن هــم عقالنیــت نقــاد
نامیــده شــود) متضمــن دور اســت( .همانجــا ،ص  .)331او بــدون در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه بــرای فــرار

همیــن انتقــاد واقــع میشــود( ’.همانجــا؛ همچنیــن بنگر یــد بــه ماســگریو  ،1989ص  .)318میتوانیــم از
لتــر موجهســازی از سیســتم خودمــان ،اجتنــاب
ایــن نــوع عقلســتیزیها بــا طــرد و پا کســازی هــر چــه کام 
کنیــم؛ آن هــم نهتنهــا پا کســازی در ارتبــاط بــا قضایــا ،یعنــی جایــی کــه ماســگریو نیــز موجهســازی را طــرد
میکنــد ،کــه در ارتبــاط بــا سیاس ـتها ،جایــی کــه او موجهســازی را پذیــرا میشــود (میلــر  ،2006فصــل ،5
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از همیــن قبیــل دشــوار یها بــود کــه عقالنیــت غیرنقــاد کنــار گذاشــته و ب هجــای آن عقالنیــت نقــاد انتخــاب
شــد ،بهمنظــور کاستهشــدن از جرمــش ایــن بهانــه را مـیآورد کــه هــر نظر یـ ٔـه عــام در بــاب بــاور معقــول ،معــروض
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بخــش 4؛ بــرای نقــد موضــع ماســگریو از چش ـمانداز دیگــر موج هســازان بنگر یــد بــه ،مایــو  ،2006قســمت اول،
و شــرامن  ،2006بخــش  .)4نیــازی نیســت تســلیم نتیجـ ٔـه منکوبکننـ ٔ
ـده ماســگریو شــویم کــه ا گــر تفســیر میلــر
درســت باشــد ،آنچــه «عقالنیــت نقادانــه» نامیــده میشــود ،نــام دیگــری بــرای عــدم عقالنیــت خواهــد بــود.
( ،1989ص  .)310ممکــن اســت علــم یــک فعالیــت عقال نــی باشــد بهمعنایــی کــه بــا عقالنیــت وظیفهگــرا
مرتبــط اســت :علــم بهدلیــل گســتردگی دامنـ ٔـه پاسـخگویی بــه مباحثــی کــه در جامعـ ٔـه علمــی مطــرح میشــود،
عقالنــی اســت .ایــن مباحــث در درون یــک چارچــوب گفتمانــی از قواعــد پاســخ داده میشــوند کــه خــود
یشــوند ،مندرجانــد (د’آ گاســتینو
آنهــا [آن قواعــد] بهنحــو ضمنــی در آنچــه شــرایط مر بــوط بــه روش نامیــده م 
 ،1989ص  .)256شــوق بــه موجهســازی و امنیــت فکــری شــبیه بــه اعتیــاد اســت ،ولــو نوعــی اعتیــاد کودکانــه.
یشــود (میلــر  ،1994فصــل ،2
هرچــه شــورمندانهتر بکوشــیم آن را ارضــاء کنیــم ،پیگیرتــر و ارضاءناشــدنیتر م 
بخــش  .)3بایــد بیاموزیــم کــه آن را تــرک کنیــم.

2323عینیتگرایی روششناسانه
عقالنیــت نقــاد میــان معرفــت حیوانــی و معرفــت انســانی نوعــی پیوســتگی مشــاهده میکنــد .بخــش زیــادی
یشــود .داروینیســم
یشــود ،بخــش بیشــتری اخــذ م 
از معرفــت مــا موروثــی اســت ،بخشــی از آن کنــار گذاشــته م 
ششــانس باشــد ،میتوانــد بهخو بــی بــا یــک محیــط باثبــات (یــا دارای
میگویــد کــه یــک گونـ ٔـه حیاتــی اگــر خو 
تغییــرات منظــم) انطبــاق پیــدا کنــد .اندامهــای آن (معــدهاش ،چش ـمهایش ،سیســتم ایمن ـیاش ،و نظایــر
آن) میتواننــد بــرای انجــام وظیفــه یــا وظایفــی مهیــا شــوند .آنهــا یــک نــوع معرفــت عملــی درون کالبــدی را در
خصــوص آن چیــزی کســب میکننــد کــه ســخنگفتن از صــدق در بـ ٔ
ـاره آن معنــای چندانــی نــدارد ،چهرســد
بــه موجهســازی یــا معقولبــودن .برخــی از اندامهــا ممکــن اســت بــا محیــط کنونــی ســازگارتر از اندا مهــای دیگــر
ً
باشــند ،یــا احیانــا بهنظــر مــا ســاده و مــوزون جلــوه کننــد ،امــا انطبــاق ،صــدق نیســت و ســادگی ،موجهســازی
بهشــمار نمیآیــد .اگــر نوعــی معرفــت نظــری درون کالبــدی عالوهبــر معرفــت عملــی درون کالبــدی موجــود
باشــد ،آن نیــز موجهشــونده نیســت (زیــرا همانطــور کــه دیدهایــم موج هســازی یــک گزینــه نیســت) ،و ایــن
معرفــت از حــد یــک تقریــب خــوب بــه حقیقــت فراتــر نم ـیرود.از دیــدگاه معرفتشناســی ،مــا حیواناتــی
پیشــرفته هســتیم و نــه بیشــتر .ممکــن اســت بیشــتر از جانــوران وحشــی بدانیــم ،امــا بهتــر از آنهــا نمیدانیــم.
معرفــت نظــری مــا کــه در قالــب زیســتی رمــز شــده اســت ،ا گــر موجــود باشــد ،مشــابه معرفــت حیوانــی اســت:
ً
موجهنشــده و معمــوال غیرصــادق.
شماره پنجم
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اگــر معرفتــی کــه در قالــب زبانــی صورتبنــدی شــده اســت ،کــه مشــابه یــک عضــو یــا انــدام بــرون کالبــدی
اســت ،متفــاوت اســت ،از آن روســت کــه مــا از نظــر روششناســانه تفــاوت دار یــم .آنچــه در مــورد انســان،
ً
نشــانگر و متمایزکننــده اســت عقالنیــت ابزارگرایانــه نیســت ،کــه در آن غالبــا نســبت بــه دیگــر جانــداران
پایینتریــم ،بلکــه عقالنیــت متأمالنــه اســت؛ و آنچــه در مــورد همـ ٔـه تأمــات اساســی ب هشــمار میآیــد رهیافــت

نقادانــه اســت .آنجــا کــه بــا جانــوران وحشــی تفــاوت پیــدا میکنیــم ،بــه توانایــی مــا بــرای ارزیابــی آ گاهانـ ٔـه

یزاسهجوم هب دایتعا ربهبلغ
رلیم دیوید

انــدام و اعضایمــان ،تواناییمــان در بهبــود بخشــیدن (و همچنیــن تقو یــت) معرفتمــان مر بــوط اســت .امــا
ً
ّ
ارزیابــی نقادانــه ،هرچنــد هــم بــا شــدت و حــدت ،صرفــا موجهســازی وهمــی فراهــم م ـیآورد .هــدف،
دســتیابی بــه صــدق (حقیقــت) اســت ،امــا اگــر حقیقــت بهســادگی قابــل حصــول بــود بــه نقــادی نیــازی نبــود.

معرفــت بــرون کالبــدی یکــی از گونههــای بــاور نیســت .معرفــت انســانی ،در بخــش اعظــم آن ،نابــاور ناموجــه
غیرصــادق اســت.
ٔ
ٔ
ایــن نکتــه بــرای بیــان موجــز یــک مؤلفــه مهــم عقالنیــت نقــاد اســت ،مؤلفــه عینیتگرایــی روششناســانه،
توجــه جــدی عقالنیــت نقادانــه بــه روابــط منطقــی میــان اقــام شــناخته شــده ،ب هعــوض دلمشــغولی در قبــال
روابــط روانشناســانه میــان آنــان کــه دارای معرفتانــد ،یــا میــان داننــدگان و دانستههایشــان .مهمتریــن
ـت جــدا
ـت مشــاع ،و یــا حتــی معرفـ ِ
معرفــت مــا ،بــر طبــق نظــر پوپــر ( ،)1972بهخصــوص فصــول  3و  ،4معرفـ ِ
ً
[از فاعــل شناســایی] اســت؛ الاقــل [ایــن معرفــت] بایــد ضرورتــا در هنــگام درخواســت ،قابــل جداشــدن
ً
باشــد ،زیــرا ارزیابــی و نقــادی یــک فرضیــه ،یــا یــک پیشــنهاد ،معمــوال نیازمنــد آن اســت کــه آن [فرضیــه یــا
پیشــنهاد] بیــرون از ذهــن داننــده باشــد؛ بهصــورت خالصــه ،اینکــه آن [فرضیــه یــا پیشــنهاد] درقالــب یــک
زبــان بیناالذهانــی و عمومــی صورتبنــدی شــود .شــرامن ( ،)2006بخــش  ،1بهتازگــی بــا بازتــابدادن
ســخن ماســگریو ( ،1989ص 322؛  ،1999ص  317و بســیاری دیگــر از مــواردی کــه همیــن مضمــون بــا
انــدک تغییــری بیــان شــده اســت) ایــن انتقــاد را احیــا کــرده اســت کــه ایــن نــوع عینیتگرایــی ،یــک موقعیــت
ـانه بیپــاداش اســت :بهخصــوص گفتــه میشــود کــه مسـ ٔ
معرفتشناسـ ٔ
ـئله اســتقراء زمانــی کــه ب هشــکل عینــی
صورتبنــدی میشــود ،حالتــی پیــش پــا افتــاده پیــدا کنــد و [ایــن مســئله] تنهــا هنگامــی جالــب اســت کــه
یشــود .شــرامن بــا ارجــاع بــه گـ ٔ
ـزاره پوپــر
برحســب عبــارات ذهنیگرایانــه (و موجهســازانه) صورتبنــدی م 
ـاره مسـ ٔ
( ،1972فصــل  ،1بخــش  )5دربـ ٔ
ـئله اســتقرار در یــک نحــو ســخنگفتن عینــی یــا منطقــی گالیــه کنــد

(همانجــا) کــه ،بســته بــه شــأن عبــارات فــرض و مدعــا
آیــا ایــن مدعــا کــه یــک نظریـ ٔـه تبیینکننــده صــادق اســت یــا اینکــه کاذب اســت ،میتوانــد بهوســیلهٔ
"دالیــل تجربــی" موجــه شــود؛ یعنــی ،آیــا فــرض صــدق گزارههــای آزمایشــگر میتوانــد ایــن مدعــا را موجــه ســازد
کــه یــک نظریـ ٔـه کلــی و عــام صــادق اســت یــا آنکــه کاذب اســت؟ یــا دارای (الــف) یــک مسـ ٔ
ـئله عینــی منطقــی

هســتیم امــا نــه مسـ ٔ
ـئله اســتقرا ،یــا دارای (ب) یــک روایــت (مرتبــط بــا فاعــل شناســایی ،یــا ذهنــی (ســوبژکتیو)
ـئله اســتقراء هســتیم امــا نــه یــک مسـ ٔ
آنگونــه کــه پوپــر آن را نامیــد) از مسـ ٔ
ـئله منطقــی.

اســت) ســخن نگوییــم ،بلکــه بهجــای آن از نتیجـ ٔـه منطقــی ،اســتلزام منطقــی ،یــا یــک رابطـ ٔـه مناســب دیگــر

کــه بهنحــو معناشناســانه قابــل ایضــاح اســت [ســخن بگوییــم] و بهواقــع ،هرچنــد ممکــن اســت نامیــدن آن
ً
بهعنــوان یــک مسـ ٔ
ـئله منطقــی تــا حــدی غلوآمیــز جلــوه کنــد ،ایــن [مســئله] ،در هــر حــال ،یــک پرســش صرفــا
منطقــی اســت کــه بــرای آن پاســخی پیــش افتــاده وجــود دارد...
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ٔ
رابطــه موجهکننــده ،قضایــا را بهعنــوان اســتدال لها تلقــی کننــد و
از آنجــا کــه [در حالــت (الــف)]
بنابرایــن ،بایــد یــک رابطـ ٔـه معناشناســانه (ســمانتیک) عینــی باشــد ،بهتــر اســت از موجهســازی (کــه غلطانداز
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بنابرایــن ،اگــر راه حــل مسـ ٔ
ـئله اســتقراء بــر چیــزی بیــش از صــرف تشــخیص عدم تقــارن میــان ابطالپذیری
و تحقیقپذیــری ابتنــاء نــدارد ،در آن صــورت ایــن امــر نــه یــک دســتاورد اصیــل کارل پوپــر بهشــمار میآیــد و نــه
ً
انحصــارا ویـ ٔـژه او ،بلکــه امــری عــادی و تکــراری اســت کــه ارزش بحــث بیشــتر ندارد.
ـئله اســتقراء کنــار گذاشــته شــده اســت .امــا مسـ ٔ
بــه ایــن ترتیــب ،صورتبنــدی منطقــی پو پــر از مسـ ٔ
ـئله

اســتقراء حــاوی جنبههایــی بیــش از آن اســت کــه در اینجــا شــرح داده شــده اســت ،همانگونــه کــه خــود
شهــای [ ،)7-9و] در مــواردی نیــز
نجــا ،فصــل  ،1بخ 
پوپــر در ادامـ ٔـه بحــث بــه تأ کیــد بــر آن پرداخــت (هما 
بیجهــت بــه زبــان موجهســازی متوســل شــد :مســئله ،تبییــن ایــن نکتــه اســت کــه چگونــه تجربــه ،یــا بهتــر
بگوییــم ،گزارشهــای تجربــی (یــا مأخــوذ از تجربــه) ،بــا معرفــت مــا ارتبــاط دارنــد؛ یــا آنکــه چگونــه میتوانیــم
ـئله روانشناســی مطــرح اســت ،کــه همچنیــن مسـ ٔ
از تجربــه بیاموزیــم .در اینجــا نهتنهــا یــک مسـ ٔ
ـئله عینــی
مشــخصکردن روشهایــی هســت کــه بایــد بــه خدمــت بگیر یــم تــا معرفــت (عینــی) خــود را در تمــاس بــا
گزارشهــای (عینــی) مأخــوذ از تجربــه قــرار دهیــم .درســت اســت کــه ایــن ،مســئلهای صرفـ ًـا در بـ ٔ
ـاره قضایــا
نیســت .امــا روشهــا نیــز میتواننــد عینــی باشــند و میتواننــد مــورد بحــث قــرار گیرنــد و ارزیابــی شــوند بیآنکــه
حاجــت بــه اندیشــیدن دربـ ٔ
شهــا را ب ـهکار میبرنــد .غــرض
ـاره فراینــد اندیشــیدن کســانی باشــد کــه ایــن رو 
اصلــی منطــق اکتشــاف علمــی ( ،)1934بهگمــان مــن ،بیــان یــک روششناســی عینــی (حتــی رفتارشناســانه)
ً
ـاده مسـ ٔ
مناســب بــود بــرای راه حــل ســلبی پیــش پــا افتـ ٔ
ـئله صرفــا منطقــی اســتقراء کــه در آنجــا مطــرح شــده

بــود .شــاید ایــن نکتــه نیــز الزم اســت ذکــر شــود کــه همیــن مسـ ٔ
ـئله منطقــی و راه حــل آن ،زمانــی کــه در زبــان

رجحــان بیــان شــوند ،آنقدرهــا هــم کــه شــرامن مطــرح ســاخت غیرپیچیــده نیســتند .در فصــل  ،5بخــش 6
کتــاب ( )2006مــن ،ادعــا شــده بــود آنچــه میتوانیــم از یــک گــزارش مأخــوذ از تجربــه اســتنتاج کنیــم کــه نظریـ ٔـه
 Aرا کنــد امــا نــه نظریـ ٔـه  Cرا ،ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه صــدق (حقیقــت) ،نبایــد  Aرا بــه  Cترجیــح داد؛ و ایــن

نکتــه بــرای آنکــه از تجربــه درســی انــدک اخــذ شــود کفایــت کنــد( .شایســته بــود انتســاب بخــش نخســت ایــن
مدعــا ،ولــی نــه بخــش دوم آن ،بــه هاوســن  ،1984ص  ،144مــورد اذعــان قــرار گیــرد ).ایــن نکتـ ٔـه منطقــی بــا
انتقــاد (شــرامن همانجــا ،بخــش  )3دایــر بــر اینکــه صــدق خــود گــزارش مأخــوذ از تجربــه موجــه نشــده اســت،
دچــار اشــکال نمیشــود.
روشهــای عینــی مــا نهتنهــا فاقــد توجیــه هســتند ،در مــواردی مــا را نــاکام نیــز گذاشــتند .ایــن پاســخ
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روشــن دلنگرانیهــای هــا ک ( ،)1978ص  ،)1979( ،187ص ( 326سرتاســر صفحــه) اســت دایــر بــر اینکــه
نظریـ ٔـه اصالــت خطاپذیــری ،اگــر بــه قلمــرو قضایــا محــدود شــود ،نظر یـهای خواهــد بــود بــا تــوان نقــادی انــدک.
ً
خــود هــا ک دقیقــا همیــن پاســخ را ارائــه داد (همانجــا ،ص  ،)328امــا ایــن نگرانــی را ابــراز کــرد کــه وجــود
روشهــای خطاپذیــر بــرای تبییــن گسـ ٔ
ـتره کامــل خطاپذیــری در علــم کافــی نیســت .ایــن نگرانــی ،هرچنــد

شــاید درســت باشــد ،بســیار افراطــی اســت ،ز یــرا هیچکــس نمیخواهــد ایــن نکتــه را مطــرح کنــد کــه همـ ٔـه
چرخشهــای نادرســت مــا میتواننــد معــروض عقالنیســازی عینــی 1واقــع شــوند .ایــن نکتــه کــه معرفــت مــا

1- objective rationalization

یزاسهجوم هب دایتعا ربهبلغ
رلیم دیوید

بهوسـ ٔ
ـیله فاعــان شناســایی خلــق شــده اســت؛ ارزیابیهــای مــا و نقادیهایمــان از آنچــه هســت ارزیابیهــا
و نقادیهــای مــا اســت (هــا ک 1979؛ ماســگریو  ،1989ص 322؛ شــرامن ،همانجــا ،بخــش  ،)1و اینکــه
آنهــا در مــواردی برخطــا و حتــی احمقانــه هســتند ،چیــزی از عینیــت بخــش قابــل مالحظ ـهای از معرفــت مــا
ـیله ســوژههای کفــاش درســت شــدهاند و بهوسـ ٔ
نمیکاهــد .کفشهــای عینــی مــا بــه اعتبــار آنکــه بهوسـ ٔ
ـیله
ســوژههای پین ـهدوز تعمیــر شــدهاند ،چیــزی از عینیــت خــود را از دســت نمیدهنــد.
ً
ٔ
اینکــه یــک بــازی خــاص مثــا شــطرنج یــا کروکــه را چگونــه بــازی کنیــم یــک مســئله عینــی اســت ،و
نجــا ،بخــش  ،2چگونــه آن را خــوب بــازی
اینکــه همانگونــه کــه شــرامن بهدرســتی توجــه کــرده اســت ،هما 
ٔ
ٔ
مســئله بهکلــی متفــاوت .اغلــب شــطرنجبازها و همــه بازیکنــان کروکــه ،ســوژههای متفکرنــد
کنیــم ،یــک

و تاکتیکهایــی کــه یــک بازیکــن دراختیــار دارد البتــه نتیجـ ٔـه فراینــد اندیشــیدن او هســتند .امــا ایــن

تاکتیکهــا بــه حالــت ذهنــی او مرتبــط نمیشــوند (هرچنــد آمادگــی او بــرای بــازی ممکــن اســت چنیــن
ً
ً
باشــد)؛ ایــن تا کتیکهــا غالبــا ناظــر بــه موقعیــت عینــی بــازی و احیانــا موقعیــت عینــی ذهــن بازیکــن مقابــل
هســتند (کــه ایــن بازیکــن ممکــن اســت مایــل باشــد آن را برهــم بزنــد) .ضرورتــی نــدارد آن دســته از مــا کــه بــر
ایــن نظرنــد کــه معرفــت انســانی نیازمنــد تحلیــل عینــی و تبییــن از ایــن دســت اســت ،وجــود عوامــل ذهنــی،
ً
مثــا آنچــه را کــه پوالنــی (ُ )1967بعــد ضمنــی دانســتن مینامــد ،انــکار کننــد .معرفتهایــی وجــود دارد،
بهخصــوص معرفتهــای عملــی ،کــه بهنظــر میرســد پردازشگرانشــان قــادر نیســتند آنهــا را بــه دیگــران

منتقــل کننــد (میــل  ،1843کتــاب  ،IIفصــل  ،IIIبخــش  .)3امــا فراگیــری کتابهایــی بــا عناو یــن چگونــه
ایــن یــا آن کار را انجــام دهیــد ایــن نکتــه روشــن اســت کــه ،بــا اندیشــه ،بســیاری از آنچــه را کــه معرفــت ذهنــی
میپنداریــم میتــوان عینــی ســاخت .یــک ســایت اینترنتــی کــه بهتازگــی مــورد بازدیــد قــرار دادم 33 ،مقالــه
ـیوه عقبعقــب راهرفتــن ،و  193مقالــه در بـ ٔ
ـوه شــیردادن بــا پســتان 35 ،مقالــه در خصــوص شـ ٔ
ـاره نحـ ٔ
دربـ ٔ
ـاره
روش دســتدادن را در دســترس خواننــدگان قــرار داده بــود.

2424شأن قواعد منطقی
زایندگــی اســتداللهای متکــی بــه برهــان خلــف در بخــش  2در بــاال بــا ســترونی اســتدال لهایی کــه مرتکــب
مغالطـ ٔـه ســنتی مصــادره بــه مطلــوب میشــوند ،مقایســه شــد .از یــک برهــان خلــف میتوانیــم ایــن نکتــه را کــه
برخطــا هســتیم بیاموزیــم .از یــک مصــادره بــه مطلــوب هیــچ چیــز یــاد نمیگیر یــم.
فهــم ایــن تمایــز هی ـچگاه ارزشــمندتر از زمانــی نخواهــد بــود کــه بــا ایــن مســئله رو ب ـهرو میشــویم کــه خــود
نظــر گرفتــه شــدهاند) چگونــه ارزیابــی میشــوند .پوپــر در خــود زندگینام ـهاش ،پــس از آنکــه یــک اســتدالل
قیاســی معتبــر را بهعنــوان اســتداللی مشــخص کــرد کــه نمونـ ٔـه نقــض نمیپذیــرد ،چنیــن نگاشــت (،1974
بخــش :)32
ایــن نظــر هنــوز مــورد قبــول بســیاری اســت کــه در منطــق بایــد بــه شــهود متوســل شــویم ز یــرا [در غیــاب
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یتــوان اســتدال لهای لــه یــا علیــه قواعــد منطــق قیاســی را مطــرح
شــهود] ،بــدون [فروغلتیــدن در] دور نم 
ٔ
ســاخت :همـ ٔـه اســتداللها بایــد منطــق را مفــروض بگیرنــد .بایــد پذیرفــت کــه همــه اســتداللها از منطــق
بهرهمنــد میشــوند ،یــا بــه دیگــر بیــان ،آن را مفــروض میگیرنــد ،هرچنــد علیــه ایــن نحــوه از مطرحســاختن
امــور میتــوان ســخن بســیار گفــت .بــا ایــن حــال ایــن یــک واقعیــت اســت کــه میتوانیــم اعتبــار شــماری از
قواعــد اســتنتاج را بــدون اســتفاده از آنهــا احــراز کنیــم.
او بهعنــوان مثــال قاعـ ٔ
ـده اینهمانــی  A Ⴡ Aرا ذکــر کــرد ،امــا هیــچ ســرنخی ارائــه نــداد کــه چگونــه میتــوان
اعتبــار ایــن اســتدالل را بــدون اســتفاده از اینهمانــی احــراز کــرد ،یعنــی نشــان داد کــه ایــن قاعــده نمونــه
یســازد کــه میتــوان بهنحــوی ســازگار از کار بــرد ایــن قاعــده در
نقــض بــر نمـیدارد .ایــن نکتــه را نیــز واضــح نم 
ً
احــراز اعتبــار قواعــد دیگــر ،نظیــر قاعـ ٔ
ـده برهــان غیرمســتقیم ،کــه خودشــان احیانــا ممکــن اســت بهصورتــی در

جریــان احــراز اعتبــار قاعـ ٔ
ـده اینهمانــی بـهکار رفتــه باشــند ،احتــراز کــرد .یــک رهیافــت خوشنمونتــر ،کــه بــا
عقالنیــت نقــاد الفــت بیشــتری دارد ،عبــارت اســت از اعــام اینکــه قواعــد قیــاس حــدس و فــرض هســتند و

همــگان را دعــوت کــرد کــه نمونههــای نقضــی بــرای آنهــا پیشــنهاد کننــد .عقلگرایــان نقــاد بــا تکــرار ایــن مکــرر
برآشــفته نمیشــوند کــه در اینجــا نیــز نظیــر هــر جــای دیگــر ،عــدم موفقیــت در ابطــال یــک فــرض یــا حــدس،
یســازد؛ یــک قاعــده از آن رو کــه هیــچ نمونـ ٔـه نقضــی بــرای آن
کمتریــن زمینـهای بــرای موجهشــدن آن فراهــم نم 
یافــت نشــده اســت موجــه نمیشــود .نگرانکنندهتــر پیشــنهاد (منتســب بــه اپــل ،هابرمــاس ،تامــس نیــگل،
و بارتلــی بــه وســیله نیلســن  ) 2006اســت کــه یــک مجموعـ ٔـه کوچــک از قواعــد منطــق وجــود دارنــد کــه در برابــر
نقــادی ایمنانــد ،زیــرا چنیــن ادعــا میشــود کــه آنهــا یــک پیشفــرض مطلــق اســتدالل را تأســیس میکننــد،
بنابرایــن میتواننــد بهنحــو قطعــی و غیرقابــل بازگشــت بــا نشــاندادن اینکــه هــر کوششــی بــرای انــکار آنهــا منجــر
نجــا ،ص  .)110ایــن نحــو اســتدالل اســتعالیی
بــه تناقضهــای زبانی-کنشــی میشــود ،موجــه شــوند (هما 
بهســادگی منجــر بــه رد ایــن نظــر میشــود کــه کســی کــه میکوشــد بهنحــو عقالنــی کاوش و اســتدالل کنــد،
نجــا ،ص  .)112آشــکار اســت کــه ایــن
میتوانــد و بایــد منطــق را نقدپذیــر و قابــل بازنگــری تلقــی کنــد (هما 
دشــواری مشــابه همــان چیــزی اســت کــه در بخــش  2بــاال بــه آن برخوردیــم .امیــدوارم نشــان دهــم چگونــه
عقالنیــت نقــاد میتوانــد یکبــار دیگــر بــا موزونــی از ایــن توفــان گــذر کنــد (در ایــن خصــوص بنگر یــد بــه میلــر
 ،1994فصــل  ،4بخــش 3ج) ،و بهخصــوص پاســخی خرســندکنندهتر از آنچــه نیلســن ،کــه او هــم از منظــر
عقالنیــت نقــاد مینویســد ،عرضــه کــرده اســت ،ارائــه داد .او مســئله را اینگونــه مطــرح میکنــد (همانجــا):
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یشــود نامعتبــر بــودن قاعــدهای
بهنظــر میرســد ایــده  1...قابــل اعمــال اســت [در زمانــی کــه کوشــش م 
احــراز شــود] .اگــر هــدف نقــد نشــاندادن ایــن امــر باشــد کــه یــک قاعـ ٔ
ـده اســتنتاج نامعتبــر اســت ،آنگاه البتــه
اگــر در ایــن اســتدالل نقادانــه ،شــخص اعتبــار همــان قاعــده را مفــروض بگیــرد ،مشــکل پدیــد میآیــد .بــه
 . -1متن کامل عبارت نیلسن که نویسنده (میلر) بهجای بخشی از آن سه نقطه گذاشته است ،چنین است:
ٔ
«بهنظــر میرســد ایـ ٔ
دهنده آن اســت کــه قواعــد معینــی نمیتواننــد بهنحــو
ـده پیشفرضهــای منطقــی نقــادی کــه علیالظاهــر نشــان
عقال نــی نقــد شــوند ،بهنظــر میرســد در انــواع اول و ســوم از مــوارد [بحثشــده] قابــل اعمــال اســت».

یزاسهجوم هب دایتعا ربهبلغ
رلیم دیوید

همیــن شــکل ،اگــر نیــت اســتدالل ،نشــاندادن ایــن نکتــه اســت کــه یــک قاعـ ٔ
ـده اســتنتاج موجهشــدنی
ً
نیســت و بنابرایــن اســتداللی کــه بــر وفــق آن صــورت گرفتــه اســت عقــا قابلپذیــرش نیســت ،مشــکل پدیــد
میآیــد اگــر کــه اســتدالل عقلــی بــر مبنــای ایــن پیشفرضهــا باشــد کــه قاعــده معتبــر اســت و اســتداللی کــه
بــر وفــق آن انجــام شــده اســت عقالنــی.
ایــن ســخن بهوضــوح نادرســت اســت ،مگــر آنکــه معنــای مفروضگرفتــن چیــزی بهنحــو روشــنی غر یــب و
غیرمتعــارف باشــد .اگــر یــک قاعـ ٔ
ـده اســتنتاج  Rمعتبــر فــرض شــود (یــا اعتبــار آن مفــروض گرفتــه شــود) ،و یــک

نمونــه نقــض بــا کمــک آن اســتنتاج شــود ،آنگاه یــا خــود قاعـ ٔ
ـده  ،Rیــا یکــی از قواعــد دیگــری کــه در اســتنتاج
آن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،یــا یکــی از مقدمــات ،معتبــر نیســت .ا گــر Rتنهــا قاعـ ٔ
ـده مــورد اســتفاده در
اســتنتاج اســت ،آنگاه اگــر  Rمعتبــر باشــد ،معتبــر نیســت .از اینجــا نتیجــه میشــود کــه  Rمعتبــر نیســت .از
اینجــا نتیجــه نمیشــود کــه نمونـ ٔـه نقــض  Rبهنحــو معتبــری اســتنتاج نشــده بــود ،ز یــرا اغلــب قواعــد نامعتبــر

دارای مصادیــق معتبــر هســتند (همانگونــه کــه نیلســن اذعــان دارد) .حتــی ا گــر  Rیــک روایــت از قاعـ ٔ
ـده
برهــان غیرمســتقیم باشــد ،بازهــم تــا حــد زیــادی همیــن وضــع برقــرار اســت ،نظیــر
Γ Ⴡ A.

therefore

Γ, A Ⴡ A

)(0

فــرض کنیــد  Bایــن فــرض باشــد کــه  Rبهنحــو الیتخلــف اعتبــار را انتقــال میدهــد .ا گــر بتــوان Bرا از
ٔ
مقدمــه صــادق  Γتنهــا بــا اســتفاده از قواعــدی کــه اعتبارشــان مفــروض گرفتــه شــده اســت ،و قاعـ ٔ
Bو
ـده
 Rاســتنتاج کــرد ،در آن صــورت  Rبهنحــو الیتغیــر اعتبــار را انتقــال نمیدهــد .توجــه کنیــد هرچنــد Bیــک
ٔ
ٔ
نتیجــه صــادق اســت ،تنهــا در صورتــی از مقدمــه  Γبهنحــو معتبــر اســتنتاج میشــود کــه اســتنتاج Γ, B Ⴡ B
معتبــر باشــد .ممکــن اســت چنیــن نباشــد ،زیــرا ممکــن اســت  Rدر اســتنتاج ب ـهکار رفتــه باشــد.
ٔ
واکنش نیلسن کوشش در جهت حذف استفاده از
قاعده  Rاست (همانجا ،ص .)113
ً
ٔ
مجــددا فــرض کنیــد آنچــه را کــه میپنداریــم نمونـ ٔـه نقضــی بــرای قاعــده اســتنتاج  Rاســت یافتهایــم و آن
را بــرای اســتدالل در ایــن خصــوص کــه  Rنامعتبــر اســت بـهکار میگیر یــم.
ممکــن اســت بهواقــع چنیــن باشــد کــه مــا عمـ ًـا  ...قاعـ ٔ
ـده مــورد بحــث  Rرا ب ـهکار میبر یــم  ...امــا آیــا
ً
زمانــی کــه شــخص قاعــدهای نظیــر  Rرا نقــد میکنــد ،واقعــا ناگزیــر اســت همــان قاعــدهای را کــه هــدف نقــد
قــرار داده شــده اســت مــورد اســتفاده قــرار دهــد؟

گامهــای آن مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد.
او بــه اســتراتژیهای دیگــری نیــز اشــاره میکنــد :ممکــن اســت یــک روایــت ســختگیرانهتر از  Rرا
پیشــنهاد کنیــم ،روایتــی کــه واجــد یــک محدودیــت اســت کــه همـ ٔـه مــواردی را کــه دارای مشــخصههای مر بــوط
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نه ،فکر نمیکنم که شخص نا گزیر باشد ...
ٔ
نخســت ،قواعــد اســتنتاج دیگــری بهجــز قاعــده  Rموجــود خواهنــد بــود .معقــول اســت بپندار یــم یــک
ً
اســتدالل ،تنهــا زمانــی یــک قاعـ ٔ
ـده اســتنتاج معیــن را مفــروض میگیــرد کــه عمــا از آن اســتفاده کــرده باشــد.
ٔ
ایــن امــکان وجــود دارد کــه اســتدالل
نقادانــه شــخص را بهنحــوی بازســازی کــرد کــه  Rدر هیــچ یــک از
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نجــا).
یســازد (هما 
بــه نمونـ ٔـه نقــض هســتند از دور خــارج م 
بهنظــر میرســد کنارگذاشــتن قاعـ ٔ
ـده  Rیــا خالص هکــردن آن ،رهیافتــی بهکلــی نادرســت اســت .اگــر قــرار
بــود از اســتنتاج نمونـ ٔـه نقــض ،نــه قاعـ ٔ
ـده  Rبلکــه همـ ٔـه دیگــر قواعــد اســتنتاج را حــذف کنیــم ،قــوت نمونـ ٔـه

نقــض  Rبهنحــو قابلمالحظ ـهای تقویــت میشــد ،ز یــرا در آن هنــگام بایــد از مسـ ٔ
ـئله دومــی ناظــر بــه اینکــه
کــدام قاعــده را بایــد مقصــر بدانیــم ،صرفنظــر کنیــم امــا کاهـشدادن اینگونــه گسـ ٔ
ـترده مجموعــه قواعــد بـهکار
گرفتــه شــده در تولیــد یــک نمونـ ٔـه نقــض بــرای یــک قاعـ ٔ
ـده منطقــی  Rکار آســانی نیســت .ایــن امــر بســتگی بــه

آن دارد کــه اطالعــات معناشــناختی ضــروری بــه چــه نحــو در جــدول صــدق ارائــه شــدهاند ،امــا برخــی قواعــد،
ً
ً
مثــا بــرای اســتلزام ® و عطــف منطقــی ،احیانــا بــرای اســتنتاج ایــن اطالعــات الزمانــد؛ و بهنظــر میرســد
قواعــد مربــوط بــه معرفــی ســور وجــودی  $و معرفــی عطــف منطقــی  Ùبــرای مجــاز دانســتن حرکــت از یــک
ٔ
ٔ
نمونــه نقــض  Rبــه گــزارهای کــه بیــان مـیدارد نمونــه نقضــی بــرای  Rموجــود اســت (یعنــی ،بــه ایــن گــزاره کــه R
یتــوان [از بحــث هــای فــوق] بهدســت آورد
نامعتبــر اســت) مــورد نیــاز اســت .در پــی ســه مثــال از آنچــه کــه م 
ذکــر شــده اســت TA ( .بهمعنــای آن اســت کــه  Aصــادق اســت و  FAبهمعنــای آنکــه  Aکاذب اســت).
فــرض کنیــد  Rعبــارت اســت از قاعـ ٔ
ـده  ،A Ⴡ Cو فــرض کنیــد  Bیــک جملـ ٔـه صــادق اســت .با اســتفاده از
 Rمیتوانیــم  FBرا از  TBاســتنتاج کنیــم .آنچــه فــرض کردهایــم و آنچــه هــم اکنــون بــا اســتفاده از  Rاســتنتاج
کردیــم ،یعنــی  ،FBنشــان میدهــد کــه مصــداق  B Ⴡ Bاز  Rواجــد یــک مقدمـ ٔـه صــادق و یــک نتیجـ ٔـه کاذب
اســت؛ یعنــی ،ایــن مصــداق ،نمونـ ٔـه نقضــی بــرای  Rاســت .بــر طبــق تعر یــف نامعتبــر بــودن R ،نامعتبــر اســت.
ٔ
برای یک مثال پیچیدهتر فرض کنید R
قاعده تأیید تالی 1است:

 .MM: A ® C, C Ⴡ Aفــرض کنیــد از جــداول صــدق اســتاندارد بــرای نفــی  و اســتلزام ® ایــن را در
مییابیــم کــه آنهــا دو قضیـ ٔـه شــرطی زیــر را بــرای مــا فراهــم میآورنــد:
T(A ® A) ® TA,

)(1

FA ® TA.

)(2

بــرای برســاختن یــک نمونـ ٔـه نقــض بــرای قاعـ ٔ
ـده تأییــد تالــی ،مقدمـ ٔـه  Bو  B ® Bرا اختیــار کنیــم ،جایــی
کــه  Bیــک جملـ ٔـه صــادق اســت .آنگاه بــا اســتفاده از قاعـ ٔ
ـده تأییــد تالــی میتوانیــم Bرا اســتنتاج کنیــم .از
فــرض  TBمیتوانیــم  )T(B ® Bرا از ( )1و قاعـ ٔ
ـده تأییــد تالــی اســتنتاج کنیــم .همچنیــن  FBرا بــا اســتفاده
ـده تأییــد تالــی اســتنتاج کنیــم .ایــن امــر بدیــن معناســت کــه بــا اســتفاده از قاعـ ٔ
از ( )2و قاعـ ٔ
ـده تأییــد تالــی ،و
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دو گـ ٔ
ـزاره معناشــناختی ( )1و ( ،)2کــه در تعــارض بــا هــم نیســتند ،مــا نتیجـ ٔـه کاذب Bرا از مقدمــات صــادق
 Bو  B® Bاســتنتاج کردهایــم[ .بهعبــارت دیگــر] قاعـ ٔ
ـده تاییــد تالــی نمونـ ٔـه نقــض میپذیــرد.
همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه از یــک ســمانتیکس (مجموعــه قواعــد معناشناســانه) مســتقیمتر

بهمنظــور دور زدن ایــن مســئله اســتفاده کــرد کــه چگونــه قیــود معناشــناختی مناســب از جــداول صــدق
اســتخراج میشــوند .مثــال آخــر کــه نمونـ ٔـه نقضــی بــرای قاعـ ٔ
ـده تأییــد تالــی فراهــم م ـیآورد بیآنکــه حتــی
1- The rule of affirming the consequent.

یزاسهجوم هب دایتعا ربهبلغ
رلیم دیوید

ً
ٔ یــک بــار از خــود ایــن قاعــده (یــا هیــچ قاعـ
. دقیقــا همیــن کار را انجــام میدهــد،ـده دیگــری) اســتفاده کنــد
ً
 احیانــا بیآنکــه بــه هیجــان بیایــد،کســی کــه فکــر کنــد آمــازون از هــر حیــث بزرگتریــن رودخانـ ٔـه دنیاســت

) بــاری (بههــر حــال،بــا ایــن جملـ ٔـه صــادق موافقــت کنــد کــه اگــر آمــازون طویلتریــن رودخانـ ٔـه دنیــا نیســت
ٔ
. در حالــی کــه مقــدم آن را کاذب میدانــد،نتیجــه آن
 و نیــز بــا صــدق،پرحجمتریــن آنهاســت

 آن اســت کــه، زیــرا آنچــه در هــر مــورد نشــان داده شــده اســت،ایــن مثالهــا بــه هیــچ روی کامــل نیســتند
ٔ
ٔ اگــر قاعـ
R  چیــزی کــه باقــی میمانــد مســئله طــرد فــرض مر بــوط بــه اعتبــار. معتبــر نیســت، معتبــر باشــدR ـده
 در نظــر دارم بــه ایــن طــرح در جــای.))0(  (بــا اســتفاده ازR ـروط عــدم اعتبــار
ِ  اســتنتاج غیرمشـ،اســت؛ یعنــی
. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه ایــن اصالحــات بیشــتر تزئینــی هســتند تــا ســاختاری.دیگــری بازگــردم
ً
ٔ  صرفنظــر از هــر قاعـ،یــک نمونـ ٔـه نقــض
،ـده دیگــری کــه احیانــا ممکــن اســت بــرای تولیــد آن مــورد نیــاز باشــد
، مفــروض گیــرد، اســتنتاجی را کــه اعتبــارش در معــرض تهدیــد اســت،بــه ایــن دلیــل کــه اعتبــار آن قاعــده
.ابطــال نمیشــود
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