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دانشآموختهی فلسفه علم ،پژوهشگر پاره وقت پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران

چکیده
كارل پوپر در نسخهی آلمانى منطق اكتشاف علمى اشاره مىكند كه در منطق علم به نوعى كه وی آنرا
مطرح كردها ست ،كامال ممکن خواهد بود كه مفاهیم صدق و كذب به كار گرفته نشوند .اما دیدگاه وی
در مورد صدق پس از آشنایى با نظریهی سمانتیکى صدق تارسکى در  5395به صورتى بنیادی تغییر
كرد به گونهای كه گویى نظریهی صدق تارسکى ،و تفسیر خاصى كه از آن ارائه مىكرد ،در توافق كامل
با دیدگاههای او در حوزههای مختلف فلسفه است .اگر چه تفسیر خاص پوپر از نظریهی صدق
تارسکى توسط فیلسوفان دیگر به چالش كشیده شده و مورد نقدهای بسیاری قرار گرفتهاست اما بیشتر
این نقدها ،در پى نشان دادن ناسازگاری تفسیر خاص پوپر با نظریهی سمانتیکى صدق تارسکى بودهاند.
در این مقاله نشان داده مىشود كه حتى به فرض درستى برداشت وی از نظریهی صدق تارسکى ،مفهوم
مطلق صدق چنان كه مد نظر پوپر بود با توجه به ایدهی متافیزیکى وی در مورد ساختار
تطابقى ،عینى و ِ

واقعیت (واقعیت با بىنهایت یا تعداد نامعینى الیه) ،كارآیى خود را از دست خواهد داد یا در بهترین

حالت ،كارآیىای حداقلى خواهد داشت و بر خالف رأی پوپر ،نقشى محوری در فلسفهی علم وی بر
عهده نخواهد داشت.
کلیدواژهها :پوپر ،صدق ،نظریهی تطابقى ،صدق مطلق ،صدق عینى ،ساختار واقعیت.

______________________________________________________
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مقدمه
پوپر در نسخهی آلمانى منطق اكتشاف علمى در  9134تصریح مىكند كه مفهوم صدق،
یک عنصر غیر ضروری در فلسفهی علم وی است و اشاره مىكند كه در منطق علم به
نوعى كه وی آنرا مطرح كردهاست ،كامال ممکن خواهد بود كه مفاهیم صدق و كذب به

كار گرفته نشوند 9.پیشنهاد اولیهی وی برای به كار نبردن مفهوم «كاذب» در مورد
نظریهها ،استفاده از عبارت جایگز ین «در تقابل با مجموعهی معین پذیرفته شدهای از
ِ
جمالت پایه» به جای «كاذب» 2بود ،اگر چه در آنجا نشان نمىدهد كه چگونه مىتوان
از بیان عبارت «نظریهی  tصادق است» پرهیز كرد .هربرت كویت 3معتقد است از

آنجایى كه وی صریحا در یکى از پىنوشتهای منطق اكتشاف علمى اعالم كرده بود كه
مخالف صادق نامیدن نظریههاست ،این احتمال وجود دارد كه در زمان نگارش منطق
اكتشاف علمى هم چنین نظری داشتهاست و به همین جهت در آن زمان اشارهای به این
موضوع نمىكند كه چگونه مىتوان از «صادق» نامیدن نظریهای پرهیز كرد.

دشواریهای موجود در نظریهی تطابقى صدق 4،از جمله پارادوكسها ،غیرممکن

دقیق «مطابقت یک جمله با امر واقع» و عدم امکان ارائهی «ضابطهای برای
بودن
توضیح ِ
ِ
صدق» و نیز به تصریح خود وی ،نقدهای قابل توجهى كه به نظریهی تطابقى صدق وارد
شده بود وی را در چنین موضعى نسبت به صدق نشانده بود .اما پس از آشنایى با نظریهی
سمانتیکى صدق تارسکى ،دیدگاه وی به شکلى كامل دگرگون شد به گونهای كه در زمان

انتشار ترجمهی انگلیسى كتاب منطق اكتشاف علمى 5در  9191به صراحت اعالم كرد

كه مشکلى در بکارگیری مفاهیم صدق و كذب ندارد و در  9169در زمان انتشار كتاب
______________________________________________________
1. Popper, Karl, The Logic of Scientific Discovery, Taylor & Francis
Edition, 2005, p.273.
2. Ibid., p.274.
3. Keuth, Herbert, The Philosophy of Karl Popper, Cambridge, 2005,
p.140.
4. correspondence theory of truth
5. The Logic of Scientific Discovery
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حدسها و ابطالها 9نیز هدف علم را «جستجو برای صدق» معرفى كرد .واقعگرایى برای
وی بسیار پراهمیت بود و چنان مىاندیشید كه ارتباط نزدیکى بین مفهوم صدق و مفهوم
واقعیت وجود دارد و تصور وی چنان بود كه نظریهی صدق تارسکى تمامى مطالبات وی
را برآورده مىكند .پوپر تفسیر خاصى از نظریهی صدق تارسکى ارائه كرد ،تصویری كه
به زعم وی برآورندهی خواستههای اساسى وی از صدق بود.
هدف از این مقاله برجسته كردن نقاط جدایى تفسیر پوپر از نظریهی صدق
تارسکى یا نشان دادن وجود ناسازگاری در برداشت خاص پوپر از صدق نیست چرا كه
در رابطه با نسبتى كه تفسیر پوپر با نظریهی صدق تارسکى برقرار مىكند و نیز وجود
ناسازگاری در این برداشت خاص از صدق ،نقدهای قابل توجه و مهمى توسط فیلسوفان

دیگر مطرح شدهاست (به عنوان نمونه نقد هربرت كویت 2و نقد سوزان هاک 3و شاید

قابل توجهتر از این هر دو مالحظات مطرح شده توسط دیوید میلر 4را ببینید) .هدف در
اینجا بررسى ناسازگاریهای درونى تفسیر پوپر از صدق تارسکى با حوزههای دیگر
اندیشهی وی است .به این معنا نشان داده مىشود كه مفهوم صدق به صورتى كه مد نظر
وی بود با متافیزیک اختیار شده توسط وی در دورهی میانى و متأخر فکریاش سازگار
نیست .پیش از وارد شدن به مبحث اصلى تذكر چند نکته ضروری است.
یکم اینكه موضوع این مقاله برداشت پوپر از نظریهی صدق تارسکى است و از
این جهت به خود نظریهی تارسکی و نیز نظریهی تطابقى صدق پرداخته نشده است چرا
که به گمان نگارنده نظریهی اصلی صدق تارسکی ناسازگاریای با هیچکدام از آموزههای
پوپر و فلسفهی علم وی ندارد اگر چه وارد کردن آن در فلسفهی علم پوپر آنرا بسیار کم
______________________________________________________
1. Conjectures and Refutations
2. Keuth, The Philosophy of Karl Popper, pp.139-150.
3. Haack, Susan. “Is it true what they say about Tarski?”, Philosophy 51,
no. 197, 1976, pp.323-336.
4. Miller, David, Out Of Error: Further Essays On Critical Rationalism,
Ashgate, 2006, pp.169-181.
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محتوا میکند ،به این معنا که هیچیک از خواستههای پوپر را برآورده نمیکند.
دوم اینكه تقریبا در سرتاسر مقاله هر كجا كه از صدق سخن گفته شدهاست مراد
برداشت پوپر از مفهوم صدق تارسکى بوده و اگر هم جایى از صدق سخنى رفته و
برداشت پوپر مد نظر نبودهاست دریافت شهودی و عقل سلیمى از صدق (تا حدودی

ارسطویى) مد نظر بودهاست ،یعنى همان برداشت سنتى از صدق 9.همچنان كه تارسکى
و پوپر نیز از آن نقطه آغاز كردهاند.
آخرین نکته هم این كه ،نگارنده اگر چه معتقد است كه قسمت مهمى از معرفت،

عینى حدسى 2و جهان  9ای 3است ،اما چنین مىپندارد كه معرفت به تمامه
معرفت ِ

حدسى نیست (مثال معرفت موجود در ساختمان بدن موجودات زنده كه پوپر در كارهای

متأخر خود بدان توجه دارد اما در برداشت رایج از پوپر پنهان است) و همچنین بخشى از
معرفت نیز عینى نیست (چیزی كه البته باز هم خود پوپر مىپذیرد اما در برداشت رایج
از پوپر پنهان است)؛ همچنین هرچند پوپر به معرفتشناسى تکاملى مىپردازد اما
______________________________________________________
 9مطابق تعریف ارسطو از صدق:
To say that that which is, is not or that which is not is, is a falsehood; and
to say that that which is, is and that which is not is not, is true
2. conjectural
 .3نظریهی سه جهان پوپری را مىتوان به اجمال چنین معرفى كرد :جهان  5جهانى است كه كه عموما آنرا جهان
فیزیک مىنامیم ،شامل سنگها ،درختان ... ،و میدانهای نیروهای فیزیکى كه همچنین شامل جهان شیمى و
زیستشناسى نیز هست .موجودات این جهان هستومندهای فیزیکى ) (ontological objectsهستند.
جهان 2جهان روانشناسى است ،جهانى است شامل احساسات ،بیم ،امید ،تمایالت ... ،و تمامى انواع تجربه
های ذهنى نظیر تجربههای ناخودآگاه .جهان 9جهان فرآوردههای ذهن انسان است .جهانى است شامل
نظریهها ،مسائل علمى ،آثار هنری ،ارزشهای اخالقى و به طور كلى محتواهای عینى اندیشهها (objective
) contents of thoughtsكه موجودات آن به نوعى موجودات معرفتى) (epistemic objectsهستند.
كتابها ،مجالت و كتابخانهها موجوداتى فیزیکى هستند و به همین دلیل متعلق به جهان  5هستند اما محتوای
آنها متعلق به جهان 9است .به همین معنا دو نسخه از یک كتاب واحد دو موجود مختلف در جهان 5هستند اما
محتوای هر دوی آنها یک موجود واحد در جهان 9است.
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جایگاه «معرفت به چگونگى» 9در نظام وی و نسبت آن با «معرفت گزارهای» 2نامشخص
است .بررسى این نسبت از آنجا مهم است كه «صدق» دربارهی «معرفت گزارهای»
مطرح مىشود و «كارآمدی» دربارهی «معرفت به چگونگى» .اما از آنجایى كه بناست
دعاوی این مقاله به بررسى مفهوم صدق در فلسفهی علم پوپر محدود شوند ،به نقد
مفهوم معرفت از دیدگاه پوپر و مباحث مرتبط با آن پرداخته نشده و سیر تغییر دردیدگاه
ِ
پوپر نسبت به معرفت و نقد آن به مقالى دیگر واگذاشته شدهاست.

معرفت عینی حدسی و تفسیر پوپر از صدق تارسکی
ِ
پوپر در كتاب شناخت عينى 3به این نکته اشاره مىكند كه كلمهی دانش را به دو معنا
مىتوان بهكار برد ،یکم دانش ذهنى كه در برگیرندهی انتظارات و تمایلهای ذاتى ماست و
دوم دانش عینى نظیر معرفت علمى كه شامل نظریههای حدسى ،مسائل و استداللها
است و چنین ادامه مىدهد كه تمام كاری كه در علم انجام مىشود حركت به سمت رشد
دانش عینى است .وی یکى از مهمترین وظایف خود را دفاع از عینیت معرفت
مىدانست« :قسمت عمدهی كار من در سالهای اخیر دفاع از عینیت و حمله یا ضد
حمله علیه مواضع ذهنىگرایان بودهاست ]...[.منظور من از یک نظریهی عینى ،نظریهای
است قابل بحث كه مىتواند در معرض نقد عقالنى قرار بگیرد ،ترجیحا نظریهای كه

مىتواند به آزمون گذاشته شود» 4.اشاراتى دیگر از این قبیل را در بسیاری از نوشتههای
پوپر مىتوان یافت ،به گونهای كه مىتوان چنین حکم كرد كه قسمت مهم معرفت از نگاه
پوپر معرفت عینى جهان  9ای است .معرفت جهان  3از نگاه پوپر ،ساختاری حدسى
______________________________________________________
1. Knowing how
2. Knowledge that
3. Popper, Karl, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 1972,
p.121.
4. Popper, Karl, Unended Quest; An Intellectual Autobiography, 2005,
pp.159-160.
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دارد و از نظر وی مسألهی اصلى معرفت شناسى ،رشد معرفت است.
چنین حدسهایى باید شرطهای زیر را به عنوان شرط الزم برآورده كنند:
اول اینكه این حدسها باید برای پاسخ به مسائل مشخصى پیشنهاد شده باشند و
دوم اینكه باید نقدپذیر باشند كه شرط دوم در حیطهی معرفت علمى به نقدپذیری
تجربى (آزمون پذیری) فروكاسته مىشود.
معرفت حدسى پوپری برای نغلطیدن در دامن ابزارانگاری و قراردادگرایى كه به
گمان پوپر به نوعى دچار ذهنىگرایى هستند باید متولى شکلدهى ارتباطى عینى بین
حدسها و واقعیت باشد تا حدسها تنها در سطح ذهنى باقى نمانند .این تصویر از نظر
پوپر ،تنها با كمک گرفتن از مفهوم تطابقى صدق شکل مىگرفت به این معنا كه تنها
صدق تطابقى بود كه مىتوانست برآورندهی ارتباطى عینى بین حدسهای معرفتى و
ِ
واقعیت باشد .اشاره خود او در این مورد در كتاب حدسها و ابطالها قابل توجه است.
وی عنوان مىكند كه اگر بدانیم كه نظریهای قابل به آزمون گذاشتن نیست «آنگاه ممکن
است شک كنیم كه آن [نظریه یا به عبارتى دیگر همان حدس] تنها یک افسانه و یا داستان

تخیلى است» 9.و جلوتر چنین ادامه مىدهد« :حدسهای آزمونپذیر ،در هر سطحى،

حدسهایى دربارهی واقعیت هستند» 2.نکتهی مهم این است كه در نگاه پوپر این
آزمونها ،آزمونهایى برای سنجش تطابق حدسها با واقعیت هستند ،همان چیزی كه
پس از آشنایى با نظریهی سمانتیکى صدق تارسکى ،آن را در قالب تعریف صدق
صورتبندی كرد« :نظریهها موضوع نقد مىشوند . ...،و ما مىتوانیم برای تصحیح آنها

نور آن مهمترین ارزش تالش كنیم :تطابق با واقعیت-صدق» 3.بنابراین نخست
زیر ِ
اینكه پوپر به دنبال معرفتى عینى بود و دوم اینكه صدق تارسکى را به عنوان خاصیتى
______________________________________________________
1. Popper, Karl, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific
Knowledge, Routledge, London, 1963, p.116.
2. Ibid.
3. Idem, A World of Propensities, Thoemmes Press, 1995, p.51.
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عینى برای نظریهها (حدسها) مىدانست« :نظریهی تطابقى صدق كه توسط تارسکى
نجات یافت نظریهایست كه به صدق به عنوان خاصیت عینى نظریهها مىنگرد ،بیش از
آنكه آنرا خاصیت تجربه یا باور و یا چیزی ذهنى نظیر آن در نظر بگیرد».

9

لذا وی مفهوم عینى صدق را برای ارائهی تصویری درست از معرفت عینى بسیار
مفید و كارآمد مىدید .اما برداشت وی از مفهوم صدق تارسکى برداشتى خاص بود.
تعریف
روش
برداشت وی به صراحت خود او چنین است« :به اعتقاد من
ِ
ِ
توصیف ِ
موفق ِ
صدق تارسکى نیست كه كار تارسکى را تا این اندازه به لحاظ فلسفى مهم مىنماید،
ِ
بلکه بازسازی نظریهی تطابقى صدق است.»...

2

یا در جایى دیگر اشاره مىكند:
زمانى كه در  5395تارسکى ایدهی تعریفش از مفهوم صدق را برای من توضیح داد
(در باغ ملى وین) دریافتم كه تا چه اندازه مهم بودهاست و این كه وی در نهایت نظریهی
تطابقى صدق را كه بسیار غیر عادالنه نقد شده بود بازسازی كرد؛ همان نظریهی تطابقى
صدق كه به گمان من ایدهی عقل عرفى صدق بوده است و خواهد بود.

3

در رابطه با واقعگرایى نیز ،اظهارات پوپر در شناخت عينى ،رویکرد تکاملى جالب
شناختى] كانتى را به این معنا
توجه است .ابتدا عنوان مىكند اگرچه ایدهآلیسم [معرفت
ِ

كه تمام نظریهها انسان-ساخته هستند و این كه ما سعى در تحمیل آنها بر جهان طبیعت
كذب چنین
را داریم قابل دفاع مىداند اما از طرف دیگر خود را به این معنا كه صدق و ِ

های برساختهای وابسته به امور جهان واقع است ،واقعگرا 4مىداند و معتقد است
نظریه ِ
______________________________________________________
1. Popper, Unended Quest; An Intellectual Autobiography, p.165.
2. Idem, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, p.328.
3. Idem, Unended Quest; An Intellectual Autobiography, p.112.
 .4پوپر واقعگرایى را در دو معنا به كار مىبرد یکم در معنای متافیزیکى آن ،به عنوان نمونه اشارهی وی در
صفحهی  575كتاب جستجوی بىپایان:
metaphysical realism—the view that there is a real world to be discovered
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امور واقع به استثنای موارد معدودی ،برساختههای ما نیستند .وی چنان مىاندیشید كه
نظریههای برساختهی ما با این امور واقع برخورد مىكنند و بنابراین در جستوجو برای
صدق و حقیقت باید همواره نظریهها را با واقعیت تطبیق دهیم و سازگار كنیم.

9

البته او قبل از آشنایى با تارسکى هم تصوری تطابقى ،عینى و مطلق از صدق
داشتهاست اما ظاهرا به دلیل دشواریهای موجود كه پیشتر نیز به آنها اشاره شد ،ترجیح
وی در عدم استفاده از مفهوم صدق و یا كلمات صادق و كاذب بودهاست« :گرایش من
در آن زمان چنین بود :اگرچه كه نظریهی تطابقى یا عینى یا مطلق صدق را پذیرفته بودم،
همچنان كه تقریبا هركسى پذیرفته بود ،اما ترجیح مىدادم تا از این موضوع پرهیز كنم».

2

در نگاه وی ،از بزرگترین مزیتهای نظریهی عینى و مطلق صدق این است ما را
مجاز به صدور چیزی شبیه به گفتهی گزنوفانس مىكند كه اگر چه در جستوجوی
صدق هستیم اما نخواهیم فهمید كه به آن دست پیدا كردهایم یا نه؛ چرا كه ضابطهای برای
صدق نداریم .اما پوپر مىاندیشید كه چنین مفهوم صدقى را مىتوان به عنوان یک اصل
یا ایدهی تنظیمى بهكار گرفت .وی معتقد بود «اگر چه ضابطهای عام برای تشخیص
صدق نداریم _احتماال غیر از همانگویىها_ اما چیزی شبیه به ضابطهی پیشرفت به
سمت صدق (حقیقت) داریم».

3

پوپر به صدق عینى و مطلق معتقد بود .اما به تعبیر نوتورنو:
مطلق بودن صدق ،ارتباطى با اینكه ما ضابطهای برای تعیین صادق بودن داریم یا
نه ،ندارد« .مطلق» به عبارتى ساده به این معناست كه چیزی مشروط و یا وابسته به چیز
_____________________________________________________
و دیگر به معنای آن چیزی كه از آن به عنوان  scientific realismیاد مىكنیم كه همانا ارتباط بین نظریههای
علمى و واقعیت است ،نظیر اشارهی وی در همین جا كه صدق و كذب نظریههای علمى را وابسته به امور جهان
مىداند.
1. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, pp.328-329.
2. Idem, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific
Knowledge, p.223.
3. Ibid., p.226.
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دیگر نیست .پوپر باور داشت كه مطلق بودن صدق دقیقا به همین معناست .صادق بودن
متفاوت است با باور داشتن به صادق بودن .به این معنا صدق چیزی وابسته به یا مشروط
بر باور اشخاص نیست و نیز متکى بر هیچ نظریه ،شاهد ،متن تاریخى و یا هیچ چیز
دیگری غیر از امور واقع نیست.

9

هاک نیز با اشاره به همین موضوع ،عنوان مىكند كه قصد پوپر از مطرح كردن
صدق مطلق و عینى ،بیشتر این بود كه نشان دهد صدق ،مفهومى ذهنى
) (subjectiveنیست و لذا همواره صدق مطلق و عینى را در مقابل صدق ذهنى
عینیت
مىنشاند .هاک به این نکته اشاره مىكند كه پوپر در پى این نیز بود كه با فرض
ِ
صدق نظریهی تارسکى ،مفهوم «نزدیکى به حقیقت» یا «حقیقت نمایى» مورد نیازش را
ِ
توسعه دهد 2.از نظر هربرت كویت نیز پاسخ نهایى به این پرسش كه «چرا پوپر تا این
اندازه احساساتى از نظریهی تطابقى دفاع مىكرد؟» یکى این است كه ایدهی تنظیمى
صدق برای او مهم بود و مهمتر اینكه تفسیر واقعگرایانه از گزارهها و حتى نظریهها بود كه
او را به چنان تمایلى سوق مىداد.

3

در نگاهى كلى به نظر مىرسد كه پوپر مفاهیمى نظیر واقعیت ،عینیت و مطلق
بودن را با صدق در ارتباط مىدانست .او از دل نظریهی صدق تارسکى سه ویژگى تطابقى
بودن ،عینى بودن و مطلق بودن را بیرون كشید كه البته در بسیاری از اوقات این هر سه را
به صورتى كامال همبستار معرفى مىكرد .به این معنا كه اگر نظریهی صدقى تطابقى
است عینى و مطلق هم هست .در واقع هاک معتقد است كه دلیل اصلى پوپر برای
مطلوب تلقى كردن بازسازی تطابق توسط تارسکى این بود كه مىاندیشید تنها راه
دستیابى به نظریهی صدقى «مطلق» و «عینى» است.

4

______________________________________________________
1. Notturno, Mark Amadeus, On Popper, p.51.
2. Haack, “Is It True What They Say about Tarski?”, p.332.
3. Keuth, The Philosophy of Karl Popper, p.149.
4. Haack, “Is It True What They Say about Tarski?”, p.327.
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چنانكه اشاره شد ،از نگاه پوپر معرفت با مسأله 9آغاز مىشود و ما برای پاسخ دادن
به مسائلى كه با آنها روبهرو هستیم حدسهایى پیشنهاد مىكنیم .اگر همگام با پوپر
بپذیریم كه معرفت ساختاری حدسى دارد ،آنگاه وی باید نشان دهد كه اوال رابطهی این
معرفت متشکل از
حدسها با عالم واقع چگونه است و دوم اینكه باید نشان دهد
ِ
حدسها چگونه رشد مىكند .دریافت نگارنده چنین است كه پاسخ وی به پرسش اول
این بود كه این ارتباط از طریق مفهوم سمانتیکى صدق تارسکى شکل مىگیرد و پاسخ

وی به پرسش دوم این بود كه مفهوم «نزدیکى به حقیقت» 2رشد معرفت را نشان مىدهد.
چنانكه دیده مىشود هر دو پاسخ وابسته به مفهوم صدق هستند.
ساختار واقعیت 3از نگاه پوپر

در نگاه پوپر واقعیت دارای ساختاری عمیق 4است و الیههای متعددی دارد .این تعبیر را
به صراحت یا تلویح در نوشتههای متعددی از پوپر مىتوان یافت .برخى از شاگردان وی

نظیر جوزف آگاسى 9و فیلسوفان دیگری نظیر جان وترستن ،6حتى بر این عقیدهاند كه از
نگاه پوپر واقعیت دارای بىنهایت الیه 7و یا حداقل تعداد نامعینى الیه 8است ،اگر چه

خود او اشارهی مستقیمى به بىنهایت الیه داشتن واقعیت نکردهاست .او در دانش عينى
اشاره مىكند كه از نظر وی ایدهی تبیین نهایى پذیرفتنى نیست و ادامه مىدهد كه همواره
مىتوان به كمک نظریه یا حدسى كه دارای درجهی فراگیری باالتری است به تبیین
______________________________________________________
1. problem
2. verisimilitude
3. reality
4. deep structure
5. Joseph Agassi
6. John Wettersten
7. infinitely many layers
8. indefinitely many layers
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بیشتری دست پیدا كرد 9.اندكى جلوتر هم جهانى با ساختاری عمیق را تصویر مىكند:
«اگر چه چنین مىاندیشم كه هرگز نمىتوانیم ذات نهایى جهان را به وسیلهی قوانین
كلىامان توصیف كنیم ،اما شک ندارم كه مىتوانیم در پى كاوش عمیقتر و عمیقتر در
ساختار جهانامان برآییم».

2

پشت
پس ِ
اشاره او در كتاب كارل پوپر به و یراست شیلپ هم قابل توجه است« :در ِ
جهانى كه بر ما نمایان است ،واقعیتى وجود دارد ،احتماال جهانى با الیههای متعدد ،كه
نمودهایش ،آخرین الیههای آن هستند .آنچه یک دانشمند بزرگ انجام مىدهد جسورانه
حدس زدن و شجاعانه فرضیهپردازی كردن برای درک این است كه این واقعیات درونى
به چه مىمانند» 3.در نگاه پوپر فرضیههای علمى دقیقا همانند حدس گلدباخ 4در

نظریهی اعداد هستند .گلدباخ مىاندیشید كه به احتمال زیاد این حدس صادق است و
در واقع هم به احتمال زیاد صادق است« ،اگر چه ما نمیدانیم و احتماال هرگز نخواهیم
فهمید كه آن صادق است یا نه».

9

جوزف آگاسى در مقالهی خود در ارتباط با نزدیکى به حقیقت عنوان مىكند كه از
نگاه پوپر ،علم توصیفكنندهی واقعیت است ،اگرچه توصیف واقعیت نهایى به چنگ
علم در نخواهد آمد و سپس چنین ادامه مىدهد ...« :و پوپر اعالم كرده است كه واقعیت
______________________________________________________
1. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, p.194.
2. Ibid., p.196.
3. Schilpp, Paul Arthur, The Philosophy of Karl Popper, Open Court,
1974, p.980.
 .4حدس گلدباخ یکى از مشهورترین مسائل حل نشده در نظریهی اعداد است كه توسط كریستین گلدباخ و در
نامهای كه در  5772به اویلر نوشت مطرح شد و معموال به صورت مقابل بیان مىشود« :هر عدد صحیح زوج
بزرگتر از  2را مىتوان به صورت جمع دو عدد اول نوشت» .اگر چه صورتهای ضعیفتر این حدس به اثبات
رسیدهاست اما شکل اصلى آن هنوز به صورت اثبات نشده باقى ماندهاست.
5. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific
Knowledge, p.115.
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شامل الیههای متعددی است – احتمالن بینهایت الیه .این ایده ،جدید و صراحتا
متافیزیکى است».

9

2

جان وترستن هم در كتاب ریشههای عقل گرایى نقاد به صراحت اعالم مىكند كه
پوپر چنین مىاندیشید...« :واقعیت الیه الیه است و اینكه هدف علم جستوجو برای

كشف 3الیههای عمیقتر واقعیت است .در این دیدگاه ،الیهی نهایى وجود ندارد و به این
معنا صدق مطلقى كه هدف علم كشف آن است نیز وجود ندارد» 4.پوپر چنان

مىاندیشید كه چنین واقعیتى تا حدی غنى و دارای ساختاری پیچیده است كه هر حدس
تنها مدلى بیشسادهسازی شدهاست.
ناسازگاری درونی
چنان كه اشاره شد نسبتى كه ادعای پوپر با مدعای اصلى تارسکى برقرار مىكند توسط

فیلسوفان دیگر نقد شدهاست 9.حال بدون در نظر گرفتن نقدهای وارده و با اندكى
اغماض ،تفسیر پوپر از صدق تارسکى را مىپذیریم و نشان مىدهیم كه مفهوم تطابقى
صدق آنچنان كه مد نظر پوپر بود در سازگاری كامل با متافیزیک مورد پذیرش وی
نیست .استدالل به صورت زیر صورتبندی مىشود:
بخش اول استدالل:
 قسمت مهم معرفت از نظر پوپر ،معرفت عینى جهان  3ای است و این معرفتبه تمامه متشکل از حدسهایى در رابطه با واقعیت ( )realityاست و چیزی غیر
______________________________________________________
1. frankly
2. Agassi, Joseph, “Verisimilitude”, Discusiones Filosóficas 12, no.19,
2011, p.74.
3. uncover
4. Wettersten, John, The Roots of Critical Rationalism, Rodopi, 1992,
p.215.
 .9بخشى از این نقدها در مقالهی زیر بررسى شدهاند :الهوردی ،تورج« ،صدق در فلسفه علم پوپر و مفهوم
سمانتیکى صدق تارسکى» ،فلسفه تحليلى ،دوره  ،22شماره  ،95بهار و تابستان  ،5931صص.55-55

ناكارآمدی مفهوم تطابقى صدق در فلسفهی علم پوپر 97/

از حدسها را شامل نمىشود.
 -این حدسها در ابتدا به شکل ذهنى در جهان  2شکل مىگیرند و سپس در

قالب گزارهها 9یا بیانهایى 2نوشتاری یا گفتاری به معرفت عینى قابل نقد تبدیل
مىشوند.
 -واقعیت در نگاه پوپر دارای بىنهایت الیه است.

 از آنجایى كه واقعیت دارای بىنهایت الیه است هرگز ذات نهایى 3واقعیت فراچنگ نخواهند آمد و حدسهای معرفتى هرگز بر واقعیت منطبق نخواهند شد .به عبارتى
از یک طرف با واقعیتى كامال غنى و از طرف دیگر با فاعل شناسایىای با محدودیتهای
شناختى قابل توجه سروكار داریم .از این جهت این حدسها كامال حد وسطى هستند و
هر چیزی را شامل مىشوند غیر از تطابق كامل.
بنابراین با توجه به ساختار واقعیت و ساختار حدسى معرفت ،از پیش مىدانیم
حدسهای معرفتى حد وسطى هستند و حدسى كه در تطابق كامل با واقعیت باشد،
نداریم.
بخش دوم استدالل:
 تعریف صدق تطابقى به گونهایست كه به بیانها (یا همان حدسهای جهان)3صادق یا كاذب نسبت مىدهد.
 مطابق مفهوم صدق تطابقى ،صادق به معنای تطابق كامل با واقعیت و كاذب بهمعنای عدم تطابق با واقعیت است.
 این مفهوم ،مفهومى كامال گسسته و غیر مدرج و دو سر طیفى است و تنها شاملتطابق كامل (صادق) و عدم تطابق (كاذب) مىشود .اساسا تطابق مفهومى است كه
جای گاه آن در دو سر طیف است؛ یعنى یا تطابق داریم یا نداریم و چیزی بینابین را شامل
______________________________________________________
1. propositions
2. statements
3. ultimate essence
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نمىشود.
لذا مطابق با مفهوم تطابقى صدق ،حدسهای معرفتى یا صادق (به معنای تطابق
كامل با واقعیت) هستند یا كاذب (عدم تطابق با واقعیت) و چیزی میان این دو (حد
وسطى) نیستند .به تعبیری دیگر در صدق تطابقى چیزی تحت عنوان درجهی صدق یا
نزدیکتر بودن به حقیقت نداریم.
نتیجهی نهایى اینكه گویى صدق تطابقى مورد نظر پوپر در پى نمایاندن چیزی
است كه با توجه به بخش اول استدالل از پیش مىدانیم و از این جهت این مفهوم كارایى
چندانى ندارد.
برای نزدیکى به ذهن فرض كنیم به جهانى سفر كردهایم كه قریب به اتفاق چیزهای
آن دارای رنگى بین سیاه و سپید هستند و به ندرت مىتوان چیزی كامال سیاه یا كامال
سپید در این جهان فرضى یافت .از سویى دیگر مىدانیم كه هر چه رنگ چیزها به
سپیدی نزدیکتر باشد مفیدترند .حال اگر آشکارگری در اختیار داشته باشیم كه تنها نشان
دهندهی كامال سیاه یا كامال سپید بودن چیزها باشد و طیف خاكستری را نشان ندهد
ناگفته پیداست كه این آشکارگر در این جهان فرضى ناكارآمد خواهد بود یا در بهترین
حالت كارایى اندكى خواهد داشت.
حال فرض كنیم استدالل باال معتبر است .اگر تعبیر «بىنهایت الیه داشتن
واقعیت» را با «واقعیت با تعداد نامعینى الیه» جایگزین كنیم ،آیا خدشهای به استدالل
باال وارد خواهد شد؟ برخى از گفتههای خود پوپر و نیز اشارهی دیوید میلر به عنوان یکى
از بهترین شاگردان و مفسران وی ،تعبیر دوم یا همان «واقعیت با تعداد نامعینى الیه» را
محتملتر مىكند .میلر معتقد است كه مىتوان حدسها را با دیدی منفى به صورت
بیانهایى كه الزاما صادق نیستند در نظر نگرفت و با نگاهى مثبت آنها را در قالب
بیانهایى دید كه مىتوانند صادق باشند ،خواه ما ارزش صدق آنها را تشخیص بدهیم
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خواه نه 9.اگرچه اگر مطابق برخى از آموزههای پوپر ،معرفت تا همیشه حدسى بماند
تعبیر اول سازگارتر به نظر مىرسد و شاید به همین دلیل است كه عدهای (به عنوان نمونه
جورف آگاسى كه پیشتر اشاره شد) با در نظر گرفتن این نکته كه خود پوپر اشارهی
مستقیمى به تعبیر نخست نکردهاست آن را به پوپر نسبت دادهاند.
در هر صورت به نظر مىرسد كه با پذیرش فرض دوم نیز از آنجایى كه تأ كید پوپر
بر این است كه حتى در صورت تطابق كامل حدسها با واقعیت ،ما از این تطابق بى
اطالع خواهیم ماند ،مجددا به این نتیجه مىرسیم كه معرفى كردن مفهومى كه تنها
صادق و كاذب از آن بیرون مىآید در معرفت علمى كارایى چندانى نخواهد داشت .به
بیانى دیگر خواه با فرض اول (بى نهایت الیه داشتن واقعیت) كه در آن حدسها هرگز بر
واقعیت منطبق نخواهند شد و خواه با فرض دوم (واقعیت با تعداد نامعینى الیه) كه در آن
ما چنین تطابق احتمالىای را نخواهیم فهمید ،مفهوم صدق تطابقى ،از آنجایى كه دست
نیافتنى یا در بهترین حالت به سختى قابل دست یافتن است مفهوم كارایى نخواهد بود.
محتمل است كه پوپر خود نیز نسبت به این موضوع آگاه بوده و به همین جهت هم

تعریف صدق و چنین مفهوم صدقى را تنها به عنوان «ایدهی تنظیمى» 2معرفى كرده
است .اما نکته اینجاست كه به نظر نمىرسد پذیرش صدق به عنوان ایدهای تنطیمى
بتواند اهمیت ممتاز این مفهوم نزد پوپر را توجیه كند چرا كه مىتوان بدیلهایى مناسبتر
یا حداقل با همین سطح از كارآمدی را جایگزین آن كرد.
چنان كه مىدانیم پوپر در زمان نوشتن نسخهی آلمانى منطق اكتشاف علمى و قبل
از آشنایى با تارسکى تصریح مىكند كه در منطق علم به نوعى كه وی آنرا مطرح
كرده است نیازی به بکارگیری مفاهیم صادق و كاذب نیست .اما بعد از آشنایى با تارسکى
______________________________________________________
1. Miller, David, Out Of Error: Further Essays On Critical Rationalism,
Ashgate, 2006, p.177.
2. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific
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نگاه وی دگرگون شد و تا آنجا پیش رفت كه هدف علم را جستوجوی صدق معرفى
كرد .هربرت كویت معتقد است كه پوپر در هیچ زمینهای نظر خود را به اندازهی نظراتش
در مورد صدق تغییر ندادهاست.

9

نهایتا اینكه به نظر مىرسد در معرفت سلبى 2و حدسى پوپری مفهوم صدق آن هم

تطابقى آن مفهومى با كارآمدی اندک است و اهمیت اساسى این مفهوم بیشتر
به شکل
ِ

برای قائالن به معرفتهای ایجابى 3است .مگر اینكه از مفهوم تطابقى صدق صرفنظر
كنیم و نظریههای صدق دیگری را بپذیریم كه البته این نظریهها مورد پذیرش پوپر قرار
نگرفتند.
عالوه بر موارد مطرح شده ،ایراد دیگری را نیز مىتوان بر پذیرش تعریف صدق
تارسکى از طرف پوپر وارد كرد .پوپر با تمایز قائل شدن میان تعریف صدق و مالک
صدق ،بر آن بود كه تارسکى توانستهاست تعریفى از صدق ارائه دهد بدون آنكه مالكى
برای صدق یک گزاره ارائه داده باشد و چنان وانمود مىكرد كه این تعریف ،تعریفى بسیار
مهم است .اما پراهمیت بودن این تعریف نزد پوپر با دیگر آموزههای فلسفى او همساز
نیست .پوپر بارها تذكر داده بود كه تعاریف فاقد اهمیتاند .او بارها گفته بود كه

پرسشهایى نظیر «...چیست؟» 4با نگاهى ذاتگرایانه ارائه شدهاند و افالطون و ارسطو
را به دلیل اتخاذ چنین موضعى نکوهش كرده بود 9.اما در باب صدق خود مرتکب چنین

خطایى شدهاست .آنچه علم بدان نیاز دارد مالكى برای صدق است و نه تعریفى برای
آن .پوپر معتقد بود وقتى دانشمندان و فیلسوفان مفهومى را مبهم یافتند باید در جهت
ایضاح آن بکوشند .اما هر ایضاحى موقتى است و برخالف زبانكاوانى چون كارنپ بر
______________________________________________________
1. Keuth, The Philosophy of Karl Popper, p. 139.
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3. positive
?… 4. What is
5. Popper, Karl, The Poverty of Historicism, Beacon press, 1957, section
10 (Essentialism versus Nominalism); Idem, The Open Society And Its
Enemies, Routledge, chapter 3, section VI.
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این رای بود كه رسیدن به مفاهیمى چنان واضح كه دیگر در آینده نیازمند ابهامزدایى
نباشند ناممکن است 9.اما برخالف چنین آراء مقبولى ،وی در باب صدق از آموزههای

خود تخطى كرد.
نتیجه
چنین به نظر مىرسد كه پوپر از وارد كردن صدق تارسکى در فلسفهی علماش حداقل دو
مطالبهی اساسى داشتهاست .یکم اینكه در پى آن بود تا به كمک مفهوم صدق به معنای
تطابق با عالم واقع ،واقعگرایى علمى مورد نظرش را تأمین كند و وجه واقعگرایانهی
نظریات علمى را تقویت نماید .در این مورد چنان كه استدالل شد ،مفهوم صدق با توجه
به متافیزیک (ساختار واقعیت) مورد پذیرش وی كارایى خود را از دست خواهد داد و
چیزی بیش از آنچه پوپر پیش از آشنایى با تارسکى داشت به فلسفهی علم وی اضافه
نمى كند .به این معنا شاید بتوان ادعا كرد كه دریافت پوپر در زمان نگارش نسخهی
آلمانى منطق اكتشاف علمى و پیش از آشنایى با تارسکى مبنى بر آنكه در منطق علم به
نوعى كه وی آنرا مطرح كردهاست كامال ممکن خواهد بود كه مفاهیم صدق و كذب به

كار گرفته نشوند 2،دریافتى دقیقتر است.

دوم اینكه مىخواست با معرفى صدق به عنوان هدف علم و نیز وارد كردن مفهوم
وابسته به صدق و میان طیفى و پیوستهی «نزدیکى به حقیقت» (در مقابل مفهوم گسسته
و دو سر طیفى صدق تطابقى) رشد علم را نشان دهد .او بر این باور بود كه مفهوم صدق
عینى و نیز مفهوم نزدیکى به حقیقت كمک بزرگى به تحلیل «رشد معرفت» خواهند

كرد 3.از طرف دیگر اشارات متعددی از پوپر نشان مىدهد كه وی مهمترین چیز در
______________________________________________________
1. Popper, Unended Quest; An Intellectual Autobiography, pp.29-30.
2. Idem, The Logic of Scientific Discovery, p.273.
3. Idem, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific
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معرفتشناسى را توصیف چگونگى «رشد معرفت» مىدانست .بنابراین پر واضح است
كه اگر مفهوم صدق یا مفاهیم وابسته به آن نظیر نزدیکى به حقیقت به نشان دادن
چگونگى رشد معرفت كمک كنند ،اگر نگوییم تمام مطالبات پوپر ،حداقل قسمت قابل
توجهى از خواستههای او از مفهوم صدق را برآورده كردهاند .اما چنان كه مىدانیم دیوید

میلر 9و پاول تیکى 2نشان دادند كه تعریف پوپر از نزدیکى به حقیقت نتایج ناخواستهای
را به بار خواهد آورد و استدالل آنها تا حدود بسیار زیادی مورد پذیرش خود پوپر نیز
واقع شد .به تصریح سوزان هاک اگر مفهوم نزدیکى به حقیقت ارائه شده توسط پوپر با
مشکالتى مواجه نمىشد ممکن بود بتوان آن را به عنوان دستآویزی برای پذیرش تفسیر
عینى و مطلق پوپر از نظریهی صدق تارسکى به كار برد 3.بنابراین تالش پوپر برای
معرفى مفاهیم كارآمد وابسته به صدق هم ناموفق بود و تا كنون نیز بهرغم تالشهای

فیلسوفانى مانند ایلکا نینیلوتو 4و گراهام آدی 9تعریف سازگاری از مفهوم نزدیکى به
حقیقت ارائه نشدهاست.
اگر برداشت نگارنده از برخى از گفتههای پوپر درست بوده باشد و نیز اگر
استداللهای ارائه شده استداللهای معتبری باشند ،آنگاه به نظر مىرسد مفهوم صدق
اگر چه مىتواند در زمینه6های دیگری مفهومى بسیار مهم و كلیدی باشد ،اما گویى در
عینى حدسى و
معرفت نفىگرایانهی پوپری كه به تعبیر وی قسمت مهم معرفت ،معرفت ِ

جهان  3ای نسبت به واقعیتى دارای تعداد نامعینى الیه است ،مفهومى غیر منحصر به فرد
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و در بهترین حالت با كاركردی حداقلى است و مىتوان آنرا با مفاهیم كاراتر و سازگارتر
دیگری جایگزین كرد یا گونههای دیگری از صدق به غیر از صدق تطابقى مطلق عینى را
به كار گرفت .همچنین اینكه نمىتوان برای اصرار پوپر بر مهم جلوه دادن تارسکى و
صدق وی بستری درون پوپری و سازگار پیدا كرد .بنابراین حتى اگر از ایرادهای وارد بر
نظریهی تطابقى صدق چشم پوشى كنیم و نیز اگر برداشت وی از صدق تارسکى را با
اندكى اغماض بپذیریم باز هم برداشت خاص وی از صدق ،ایراد درون پوپری دارد .اگر
به ایرادهای وارد شده ،اشکاالت مربوط به نظریهی تطابقى صدق و نیز نقدهای وارد بر
برداشت خاص پوپر از مفهوم سمانتیکى صدق تارسکى را بیافزاییم ،به نظر مىرسد كه
مفهوم صدق یکى از مشکالت اساسى معرفت حدسى و شکل خاص آن یعنى فلسفهی
علم پوپر خواهد بود و هر تصویر سازگاری از این معرفت ،مستلزم ارائهی پیشنهادی برای
برونرفت از این معضل خواهد بود .چنانكه اشاره شد یکى از این پیشنهادها مىتواند
بازگشت به چیزی شبیه به آموزههای پوپر در زمان نگارش نسخهی آلمانى منطق اكتشاف
علمى و قبل از آشنایى وی با مفهوم سمانتیکى صدق تارسکى باشد ،به این معنا اگر
مفهوم صدق را با مفاهیمى نظیر سازگاری 9و انسجام 2كه اتفاقا دارای ساختاری مدرج

هستند جایگزین كنیم پارهای از مشکالت برآمده حل خواهند شد و تصویری سازگارتر
از این معرفت به دست خواهد آمد .اگر چه مىتوان برای حفظ وجوه رئالیستى این
پیشنهاد ،مفهوم انسجام را از سطح گزارهای فراتر برد و از انسجام برنامهی پژوهشى با
جهان خارج سخن گفت .از طرف دیگر استعارهی زیستى همایستایى نیز مىتواند
جایگز ینى مناسب برای اصطالحات منطقى «سازگاری» و «انسجام» باشد كه بذرهای
چنین پیشنهادی در معرفتشناسى تکاملى مطرح شده توسط خود پوپر یافت مىشود.
بسط چنین پیشنهادی خارج از موضوع این مقاله است.
______________________________________________________
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2. coherency
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