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دانشجوی دکتری رشته فلسفه علم ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ايران

چکیده
«استقراء» به عنوان روشى برای بهدست آوردن فرضيههای علمى و همچنين شيوهای در
استدالل ،ريشههايى ت اريخى حتى در آثار فيلسوفان يونان باستان دارد .در مواجهه با مسألهی
استقراء که هيوم مطرح کرد ،برخى فيلسوفان به شکگرايى روی آوردند و برخى ديگر با ابتناء بر
ديدگاههای معرفتى موجهسازانه درصدد دفاع از استقراء بهعنوان روشى علمى برای کسب
معرفت برآمدند .ديويد ميلر ،به پيروی از پوپر همه اشکال پروژه موجهسازی معرفتى را شکست
خورده مى داند و معتقد است بايد استقراء را بازنشسته کرد و خود را از اعتياد به موجهسازی
رهاند .در اين مقاله به معرفى ديدگاه عقالنيت نقاد بهخصوص قرائت ميلر دربارهی «مسأله
استقراء» پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی :استقراء ،موجهسازی ،عقالنيت نقاد ،تجربهگرايى ،عقالنيت علم.
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مقدمه
دستکم از زمان ارسطو استقرا به عنوان روشى برای کسب شناخت از جهان پيرامون ما
مطرح شده است .ارسطو با برشمردن دو گونه استقرای شمارشى و استقرای حدسى
استحصال معرفت را که در فلسفه افالطون به نوعى آسمانى بود به صورت ملموس و
زمينىتری صورتبندی کرد ،تا راه را برای پژوهشهای علمى هموار کند .اين روش
توسط پژوهشگران فلسفه بعد از وی مورد مداقه قرار گرفت و توسط انديشمندان مسلمان
و غربى بسط و تعديلهايى را به خود مشاهده کرد .از آنجايى که برای فيلسوفان مسلمان
کسب يقين غايت تکاپوی معرفتى بود ،اعتبار استداللها را با توجه به درجهی يقين آوری
آنها مى سنجيدند؛ لذا با تقسيم استقراء به استقرای تام و ناقص و خارج کردن استقرای تام
از دايرهی مطالعه ،به بحث پيرامون استقرای ناقص مىپرداختند و آن را با اضافه کردن يک
قياس خفى يا قاعده اتقاق ،9تجربه به حساب مىآوردند و در نتيجه يقينآور در نظر

مىگرفتند .يقين بهعنوان يک مقولهی روانشناسانه در نظر بسياری از فيلسوفان غربى و
طرفدار استقراء نيز وجود دارد که باعث خلط آن با مقولهی معرفتشناسانه شده است.
نقدهای هيوم بر استقراء در قرن هجدهم ميالدی ،باعث به وجود آمدن مسأله
استقراء در بحثهای فيلسوفان علم شد .همچنين «استقراء» در مقام يک شيوه استدالل
نيز از دير باز شناخته شده بوده است و فيلسوفان به «نامعتبر بودن» آن توجه داشتهاند و
برای رفع مشکل از انواع تعبيهها بهره گرفتهاند .به نظر مىرسد ميان اين دو معنا از
استقراء نبايد خلط کرد .در مواجهه با مسألهای که هيوم مطرح ساخته بود ،برخى
فيلسوفان به سمت شکگرايى روی آوردند و با هيوم همداستان شدند که برای معضل
استقراء راه حلى ،جز همان شيوهی روانشناسانهی پيشنهادی هيوم وجود ندارد .برخى
ديگر با ابتناء بر ديدگاههای معرفتى موجهسازانه در صدد دفاع از استقراء به عنوان روشى
علمى برای کسب معرفت برآمدند.
______________________________________________________
 .9قاعده «اتفاق ،نادر است» (االتفاق اليکون دائميا و ال اکثريا).
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به همين اعتبار مىتوان سه ديدگاه کلى را درباره معرفت از يکديگر تفکيک کرد:
خانواده ديدگاههای شکگرايانه ،ديدگاههای متکى بر موجهسازی (که اشکال و انواع
مختلفى که به خود مىگيرند) ،و ديدگاه عقالنيت نقاد.
ديدگاههای شکگرايانه که بهطور کل منکر امکان کسب هر گونه معرفتى هستند.
در ديدگاههای متکى بر موجهسازی نيز مقصود از موجهسازی تثبيت قطعى و بدون
خدشهی يک مدعا است .موجهسازی به شيوههای مختلف به انجام مىرسد ،از آن جمله
با اتکا به قول حجت ،يا با توسل به شهود ،يا با استفاده از قضايای «بديهى» ،يا با انباشت
9
ّبينهها و شواهد مثبت ،يا با ارجاع به اجماع قوم و نظاير آن.

بسياری از طرفداران ديدگاه توجيهگرا که تأييدپذيری 4و تحقيقپذيری را به عنوان

شاخصى برای چيستى روش علم به حساب مىآوردند ،سعى در تعيين مالکهايى برای
تأييدپذيری و تبيين پروژههايى برای صورتدهى منطقى و موجهسازی استقراء داشتند؛
زيرا آنها مىخواستند ضابطهای 3بيابند که به موجب آن آنچه غير علم است ،چيزی

خالى از معنا و نامفهوم جلوه کند.
در حقيقت ،هرچند از نظر پيروان معرفتشناسى تجربى ،استقراء روشى برای توليد
علم به حساب مىآمد ،با اين حال بر اين باور بودند که معيار تمييز مناسب را بايد در
روش استقراء جستوجو کرد .از اين رو هر آنچه طبق قواعد استقرای تجربى بدست
مىآمد ،تحقيقپذير بود و هر چه تحقيقپذير بود علمى نيز به حساب مىآمد و غير آن،
غير علمى ،گزاف ،و در بهترين حالت فاقد معنا تلقى مىشد.
______________________________________________________
 .9على پايا« ،درباره عقالنيت نقاد» ،سوره9311 ،ش ،ص .443
2. Verification
 .3به عنوان نمونه اعضای حلقه وين به اين نتيجه رسيده بودند که تأييدپذيری همان آزمايش و مشاهده است ،در
حالىکه اين موضوع صورت ديگری از همان ضابطه کهن استقرائيان بود و در حقيقت فرقى بين استقراء و
ا
تأييدپذيری وجود نداشت .اما پوپر معتقد بود که علم اصوال استقرايى و مبتنى بر تجربه و مشاهده نيست و هيوم
اين اسطوره را به هم ريخته است.
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گروه ديگری از فيلسوفان علم به نام عقلگرايان نقاد راه حل ديگری را برای اين
مسأله برگزيدند .پوپر به عنوان سر حلقهی عقلگرايان نقاد به مخالفت با برخى عقايد
پوزيتيويستها درباره معناداری ،اثباتپذيری ،طرد متافيزيک و ...پرداخت .وی با
انتشار منطق اکتشاف علمی ،برای ارائه يک روششناسى جايگزين تالش کرد و باعث
فراهم شدن زمينهای برای شکلگيری يک ديدگاه انتقادی شد .اين ديدگاه نقاد با محوريت
عقل ،ادعای حفظ شان علم را داشت.
مسأله استقراء از دید عقلگرایان نقاد

ديويد ميلر 9بهعنوان يکى از برجستهترين شاگرادن پوپر بر اين نظر است که وی با دو

مسأله اساسى آغاز کرد :مسأله استقراء 4به عنوان پايهایترين 3مسأله فلسفه علم و مسأله

تمييز علم از غير علم 2که وی آن را مسأله محوری 5تئوری معرفت مىدانست 6.شناخت
و فهم اين دو مسأله پايههايى برای شناخت و فهم روششناسى پوپر و عقلگرايان نقاد
خواهد بود.

7

پوپر با مطالعه آثار هيوم ،انتقادات منطقى وی را بر استقراء پذيرفت اما با رويکرد
روانشناسانهی وی در خصوص استقراء به مخالفت برخاست .وی سعى در بر طرف
______________________________________________________
1. David miller
2. Problem of Induction
3. Fundamental Problem
4. Demarcation
5. Central Problem
6. Miller, D., “Some Hard Questions for Critical Rationalism”, 2011, p.2.
 .7پوپر خود اين گونه مىگويد :آشنايى و نزديکى من با استقرا به ميانجىگری هيوم صورت گرفت .چنان که
ا
ا
احساس کردم هيوم در اين که گفته است استقراء را نمىتوان منطقا تأييد کرد ،کامال سخن درستى گفته است.
...رد استدالل استقرايى توسط هيوم به نظر من روشن و قاطع رسيد .ولى از توضيح روانشناختى وی درباره
ا
استقرا بر مبنای رسم و عادت کامال خود را ناراضى احساس کردم .پوپر ،کارل ،حدسها و ابطالها ،ترجمه
احمد آرام ،شرکت سهامى انتشار ،تهران9335 ،ش ،صص.53 - 54
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کردن مشکالت استقراء نکرد و به آن از جهت رد يا اثبات نپرداخت .پوپر در پى نقد
تفکری بود که اتخاذ روشهای استقرايى را صفت بارز علوم تجربى و منطق اکتشاف
علمى را همان تحليل منطقى روشهای استقرايى مىدانند .از نظر وی ،استقراء به هيچ
روی معرفتآور نيست و معضل آن غير قابل حل است .اما فقدان راه حل برای مسأله
استقراء به معنای آن نيست که راه برای دستيابى به معرفت علمى و تجربى مسدود است.
پوپر به روشنگری در اين زمينه پرداخت که دفاع از استقراء محصول بدفهمى در
خصوص موقعيت اين رويکرد است.
فيلسوفان استقراگرا مدعىاند چون صدق گزارههای کلى تجربى ،همچون فرضيهها
و نظريههای تجربى ،مبتنى بر صدق گزارههای شخصى است ،و به دليل اينکه صدق
گزارههای شخصى توسط تجربه مشخص شده است ،پس تعميمهای کلى ،که اينگونه
بدست مىآيند ،صادقاند؛ اما از نظر پوپر تشريح هر تجربه _چه بيان خود مشاهده چه
بيان نتايج برآمده از آنها_ از حد گزارههای شخصى فراتر نمىرود .در نتيجه مشخص
مىشود صدق گزارههای کلى ،مبتنى بر صدق استقراء است و سؤال درباره صدق قوانين
طبيعت ،به اعتبار و موجه بودن استنباطهای استقرايى مربوط مىشود.

9

طرح اصل استقراء برای حل مسأله استقراء و پاسخ به آن

برخى فيلسوفان برای موجهسازی استقراء سعى کردند با طرح اصل استقراء،

4

استنباطهای استقرايى را به صورتى منطقى ،جلوه دهند .پوپر تأ کيد دارد که هرگز هيچ
______________________________________________________
 .9پوپر ،کارل ،حدسها و ابطالها ،ترجمه احمد آرام ،ص .29
 .4راسل بهعنوان يکى از بزرگترين فيلسوفان استقراگرا اصل استقراء را چنين طرح مىکند :اصلى را که در حال
بررسىاش هستيم ،مىتوان اصل استقراء ناميد و دارای دو قسمت زير است :وقتى چيزی از نوع الف ،با چيزی از
نوع ديگر ب همراه بوده است و هيچگاه از نوع ب جدا نبوده است؛ هر چه تعداد مواردی که الف و ب همراه
بودهاند بيشتر باشد ،احتمال اين که در مورد جديدی که مىدانيم يکى از آنها حاضر است ،با هم باشند ،بيشتر
است .در شرايط مشابه ،تعداد کافى موارد همراهى ،احتمال همراهى جديد را قريب به يقين مىسازد و بى هيچ
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صورتبندی اميدوارکنندهای از اصل استقراء توسط هيچ يک از طرفداران آن مانند راسل،
رايشنباخ ،بورن و ...غيره مشاهده نکرده است .با وجود اين مشاهده مىشود ،اصل
استقراء که بهمنظور اعتبار بخشى به تئوریهای علمى فراهم آمده است و نتيجهی آن بايد
تمييز دادن بين علم و غير علم باشد ،آشکارا صدق منطقى ندارد ،زيرا از نوع همانگويى-
ها يا گزارههای تحليلى نيست .در نتيجه گزارهای تأليفى است؛ يعنى در نظر گرفتن نقيض
آن ،تناقضآميز نيست ،بلکه از لحاظ منطقى امری ممکن است .به اعتقاد پوپر اگر
بخواهيم صدق اصل استقراء را با تجربه نشان دهيم دوباره بر سر جای اول خود خواهيم
بود و چون قصد ما نشان دادن صدق تجربه با اصل استقراء بود ،در نتيجه با چنين روشى
ما دچار تسلسلى بى انتها مىشويم.

9

راه حل فطر یانگار ی و پاسخ به آن

پوپر تالشهای کانت را در احتجاج به اولى و فطری بودن اصل استقراء ،که وی در قالب
اصل عليت عام از آن ياد کرده است ،موفق نمىداند .زيرا فطريات ،اوليات يا حتى
بديهيات اموری است که در صورت وجود به جهان  44تعلق مىگيرد و معرفتشناسى را

به جهان  4کاری نيست و نمىتوان درباره آن بحث کرد .وی حتى کوشش کسانى که
_____________________________________________________
محدوديتى آن را به يقين نزديکتر مىکند .راسل ،برتراند ،مسایل فلسفه ،ترجمه منوچهر بزرگمهر ،خوارزمى،
تهران93۳3 ،ش ،ص.925
 .9همان ،ص.29
 .4پوپر با تقسيم واقعيت به سه جهان ،جهان  9را در برگيرنده واقعيتهای مادی و خارجى يا اشياء فيزيکى
مىداند .از نظر وی اين واقعيتها مستقل از بر ساختههای ذهنى و زبانى و قراردادهای ميان آدميان هستند .وی
جهان  4را دنيای همه تجربيات ذهنى آگاهانه يا غير آگاهانه دانسته و جهان  3را محصول فرآوردههای ذهنى
انسانى يا به عبارت ديگر جهان قضايا به اعتبار خود قضايا معرفى مىکند .اين سه جهان از نظر پوپر در عين
استقالل ،همواره در ارتباط همبستهای با يکديگر بوده و بر همديگر تأثير مىگذارند .پوپر ،کارل،جستجوى
ناتمام ،ترجمه ايرج على آبادی ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى ،تهران9331 ،ش ،صص -443
.449
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سعى دارند چاره مشکل استقراء را در احتمال صدق جستوجو کنند ،بى فايده مىداند و
تصريح مىکند نظرياتى که با در نظر گرفتن اصل مجوز استقراء در پى ارائهی معياری
برای سنجش احتمالى قضايا هستند راه به جايى نمىبرند.

9

نتیجه :بنابر آنچه تاکنون گفته شد پوپر مسأله منطقى استقراء را برخاسته از سه موضوع
زير مىداند:
الف .از يک سو طبق کشف هيوم مىدانيم که اثبات يک قانون از طريق مشاهده يا

آزمايش غير ممکن است زيرا قانون از تجربه فراتر مىرود 4.به همين اعتبار نمىتوان آن را
با تجربه «موجه» ساخت ،يا «اثبات» کرد.
ب .از سوی ديگر واقعيت اين است که علم ،قوانين را به صورت همهجا و هميشه
(در همه مکانها و زمانها) پيشنهاد مىکند.

3

ج .افزون بر موارد الف و ب ،بايد اصل تجربهگرايى را نيز در نظر گرفت .اين اصل
مبتنى بر اين است که در علم تنها به وسيله مشاهده و تجربه بايد درباره قبول يا رد
گزارشهای علمى و از جمله ،احکام و نظريهها تصميمگيری کرد.

2

در نتيجه از نظر منطقى ،استنباط استقرايى باطل است .نکته جالب توجه اين است
که از نظر پوپر تقابل به نظر آمده در اين سه بند باعث پديد آمدن مسأله منطقى استقراء
مى شود؛ در حالى که از نظر وی اين سه اصل با يکديگر تقابلى ندارند بلکه مشکل در
قطعى گرفتن نظريهها و قوانين است و اگر ما پذيرفتن يک قانون يا نظريه را در علم تنها به
صورت موقتى در نظر بگيريم مسأله منطقى استقراء پديد نمىآيد .از نظر پوپر مىتوان
اصل تجربهگرايى را به طور کامل حفظ کرد زيرا سرنوشت يک فرضيه در پذيرفتن يا رد آن
______________________________________________________
 .9پوپر ،کارل ،منطق اکتشاف علمی ،ترجمه حسين کمالى ،علمى و فرهنگى ،تهران933۳ ،ش ،صص.23-24
 .4همو ،حدسها و ابطالها ،ترجمه احمد آرام ،ص.68
 .3همان.
 .2همان.
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با مشاهدهی نتايج آزمونها مشخص مىشود.
ابطالگرایى راه حل اولیه پیشنهادی عقلگرایى نقاد
پوپر روش استقرايى را روشى منفعالنهای مىداند که ما بايد مشاهده کنيم و در پى آن
باشيم که اگر شباهت ،تکرار يا نظمى در اين مشاهدات يافتيم آنها را به مثابهی قوانين
کشف کنيم و بپذيريم .وی پيشنهاد راه حلى فعاالنه را کرد ،به اين صورت که به جای اين
که از تکرارهايى که مشاهده مىکنيم انتظار نظم داشته باشيم ،نتيجهای را به صورت
حدسى ابتدا در نظر مىگيريم .در اين روش ما قوانين را حدس مىزنيم ،سپس به جای
انتظار منفعالنه برای مشاهدهی تکرارها و از پى آن تحميل نظمها بر ما ،قوانين حدسى
مورد انتظارمان را بر جهان ارائه مىکنيم و مىکوشيم شباهتها ،تکرارها يا مقارنتها را
کشف کنيم و توسط قوانين حدسى ابداعى توسط خودمان ،مورد تفسير و تعبير قرار
مىدهيم .در اين روش چنانچه بعدها در نتيجهی مشاهدات معلوم شد که اين قوانين
اختراعى ،اشتباهاند ،از آنها صرف نظر خواهيم کرد و اين اساس نظريهای بر پايه حدسها
و ابطالها است.

9

بنابراين پيشنهاد ،نظريههای علمى ،خالصهی مشاهدهها نيستند ،بلکه گمانههايى
هستند که گستاخانه مطرح شدهاند تا در معرض آزمايش و محک زدن قرار گيرند و اگر
مخالف با مشاهدات بود ،حذف شوند .چنين گمانههايى که در مواجهه با مسألهای
خاص طرح گشتهاند ،به منظور توضيح ،تبيين و معنا بخشى به واقعيات مربوط به مسأله
ساخته مىشوند 4.اين آزمايشها هستند که بهطور خاص به منظور رد و ابطال فرضيهی

مورد نظر ،طراحى مىشوند .با اين وصف حدسهايى که در برابر سختترين آزمونهای
نظری(تحليلى) و عملى(تجربى) تاب آورده باشد ،تنها به صورت موقت پذيرفته
______________________________________________________
 .9پوپر ،حدس و ابطالها ،ترجمه احمد آرام ،ص.913
 .4پايا« ،درباره عقالنيت نقاد» ،سوره ،ص.444
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مىشوند 9.هيچگاه نمىتوان به يک نظريه ،قانون يا تعميم علمى ،معرفت قطعى پيدا کرد،
و اساسا دستيابى به يقين هدف معرفتى نيست؛ چرا که ممکن است نظريه مورد نظر در
همان آزمون يا مشاهدهی بعدی در هم بشکند و ابطال گردد .بنابراين ،علم بايد کار خود
را با اسطورهها و نقادی آنها آغاز کند ،نه با مجموعهی مشاهدات و اختراع آزمايشها .در
واقع فرضيهها پيشداوریهای ما هستند که بايد با پرسشگری درباره آنها ،کار خود را در
علم شروع کنيم.

4

ميلر درباره نظريههايى که تحت آزمونهای سخت قرار گرفتهاند ،معتقد است

انتخاب تئوری خوب آزموده شده 3عقالنى است ،زيرا در پرتو بحثهای نقادانهای که
دربارهی مسأله صورت پذيرفته است ،فرضيهی پيشنهادی ،بهترين تئوری است که به نظر
رسيده است .به عبارت ديگر عقالنى بودن چيزی بيشتر از شرکت در يک بحث انتقادی
خوب و هدايت شده نيست .اين به معنای آن است که اين بحث انتقادی است که قدرت
تشخيص محاسن و معايب گزينههای پيش رو را مىدهد و باعث مىشود به يک
انتخاب ،صفت عقالنى تعلق گيرد .اين نکتهای است که به زعم ميلر توجيهگرايان آن را
نفهميدهاند؛ زيرا پوپر معتقد است ،هيچ روش جايگزينى که بيشتر از بحث انتقادی
عقالنى باشد ،وجود ندارد بهطوری که از نظر وی يگانه روش پژوهشهای فلسفى و
علوم تجربى التزام به بيان روشن مسأله و نقد مجدانهی پاسخهای آن است.

2

تنها با ارزيابى نقادانه به دو شيوهی عقلى (تحليلى) با نظر به ساختار درونى ادعای
معرفتى و به شيوه تجربى (عملى) با محک تجربه ،مىتوان کاستىها و نواقص و
اشتباهات حدسها و گمانهها را مشخص کرد .چنين ارزيابى نقادانهای تنها در حيطه
عمومى يعنى در جهان  3و در گفتوگو با ديگران امکانپذير است .به ديگر سخن،
______________________________________________________
 .9پايا« ،درباره عقالنيت نقاد» ،سوره ،ص.443
 .4ميلر ،ديويد« ،غلبه بر اعتياد به موجهسازی» ،ترجمه على پايا ،پژوهشهاى فلسفی9333 ،ش ،ص .3
3. Best Tested Theory
 .2پوپر ،منطق اکتشاف علمی ،ترجمه حسين کمالى ،ص .46

 /92جستارهاى فلسفی ،سال دوازدهم ،شماره بيست و نهم ،بهار و تابستان 9315

شخص نمىتواند نظريه يا حدس بر ساختهی خود را که به زعم خويش آن را از نقصها
و کاستىها عاری کرده است مورد ارزيابى نقادانه قرار دهد .زيرا اگر شخص از ابتدا به
نقصهای نظريه خود آگاه باشد آن را نمىپذيرد؛ بلکه نظريهای را ارئه مىکند که گمان
خطار در آن نمىبرد .اما از سوی ديگر هر نظريه و حدس بالضروره دارای کمىها و
کاستى هايى است و مطابق با واقع به طور صد در صد نيست .از اين رو خود شخص
نسبت به نقصها و کاستىهای نظريه خويش حالت نابينايى و عدم اطالع دارد .به
عبارت ديگر کاستىها ،ضعفها و اشتباههای فرضيههايى که شخص بر مىسازد در
نقطهی کور معرفتى 9او واقع مىشود به طوری که شخص قادر به نقد نظريهای که خود
بر ساخته است و به آن باور دارد نيست .در نتيجه تنها در يک بستر عمومى است که نقد

حدسها و گمانهها در هر دو معنايى که در باال ذکر شد امکان دارد 4.و هيچ چيز
عقالنىتر از ارائهی يک نظريه با کمترين کاستى ،ضعف و اشتباه نيست و ارائه چنين
نظريه يا حدس و گمانهای تنها در ارزيابى نقادانهی در يک بستر عمومى امکانپذير
است.
از همين رو است که عقلگراين نقاد روشهای موجهسازانه و استقراگرايانه را رد
مىکنند و آنها را عقالنى نمىدانند .حتى ميلر بر اين نکته از قول پوپر تأ کيد دارد که
انتخاب يک نظريه بر پايه دليل خوب 3،به اميد آن که در عمل انتخاب موفق و خوبى

داشته باشيم ،انتخابى عقالنى نيست؛ زيرا ميلر ،متذکر مىشود که فرضها و مقدمات
دارای اهميت نيستند ،بلکه نتايجى که از آنها حاصل مىشود اهميت دارند و با تکيه به
______________________________________________________
 .9نقطه کور معرفتى در قياس با نقطه کور ميدان ديد ساخته شده است .در شبکيه چشم آدمى نقطهای قرار دارد
که همه اعصاب بينايى از آن مىگذرد تا به مغز برسند .در خود اين نقطه هيچ نوع گيرنده نوری موجود نيست و به
اين اعتبار اگر پرتو نوری بر روی آن بيفتد ،مغز از ان اطالع پيدا نمىکند و در قبال آن نابينا مىماند .پايا ،على،
«تکنولوژی دينى ،چيستى و امکان تحقق» ،روششناسی علوم انسانی ،زمستان  ،9319ص .97
 .4همان ،صص .91-97
3. Good Resean
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نتايج است که مىتوان فرضها را (که در واقع چيزی جز حدسها و گمانهها نيستند)،
مورد بررسى قرار داد.
به اين نکته ،نکته دومى را نيز بايد ضميمه کرد و آن اين که عقلگرايان نقاد بر
خالف استقراگرايان ،امتحان ورودی سختى برای «پذيرش» گمانهها و حدسها بر پا
نمىکنند .از نظر عقلگرايان نقاد بايد راه را برای پلوراليسم معرفتى باز گذاشت و اجازه
داد هرکس هرچه به ذهنش مى رسد به عنوان حدس و گمان مطرح کند .هيچيک از اين
حدس و گمانها نسبت به حدس و گمان بديل برتری ندارد ،زيرا همگى حدس و گمانند
و شأن معرفتشناسانه همه آنها (از اين حيث) يکسان است.
به اين اعتبار در نظر عقلگرايان نقاد« ،پذيرش» يک حدس و گمان خاص ،به هيچ
ا
روی به معنای مهر تأييد زدن بر آن نيست .بلکه پذيرش هر حدس و گمانى صرفا به
معنای اختيار کردن آن برای بررسى نتايجش است .در پرتو بررسى نتايج مشخص
ا
مىشود که آيا حدس و گمانى که موقتا پذيرفته شده است ،از تقويت تجربى و تحليلى
برخوردار است يا خير.
به اين ترتيب اگر کسى به يک عقلگرای نقاد بگويد که گمانه الف را به عوض
گمانه ب بپذير زيرا «دليل خوبى» برای گمانه الف وجود دارد ،پاسخ عقلگرای نقاد آن
است که تا آنجا که به حدسها و گمانهها ،به خودی خود و قطع نظر از نتايجشان نظر
مىشود ،همه آنها يکساناند و هيچ «دليل خوبى» تغييری در شان آنها ايجاد نمىکند.
تنها عاملى که موجب مىشود يک گمانه موقتا حفظ شود و گمانه رقيب کنار گذارده
شود ،ابطال دومى و تقويت اولى است.
از همين روی پوپر اشتغال مهم دانشمندان را طرح فرضيهها و سپس ارزيابى نقادانه
آنها مىداند .از نظر وی کشف و ابداع فرضيهها نه زير بار تحليل منطقى مىروند و نه در
بند احکام منطق گرفتار مىآيند 9.از اين سخنان مىتوان چنين نتيجه گرفت که بنا به رأی

______________________________________________________
 .9پوپر ،منطق اکتشاف علمی ،ترجمه حسين کمالى ،ص.22
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پوپر بر خالف نام کتابش ،چيزی به نام منطق اکتشاف علمى دست يافتنى نيست ،و تنها
مىتوان از منطق آزمون علمى سخن به ميان آورد.
مؤلفههای اصلى رویکرد غیر موجهسازانهی میلر
قياسگرايى و رويکرد غير موجهسازانهی مد نظر ديويد ميلر را در اصول زير خالصه
مىکند .از نظر وی اين اصول بايد با هم در نظر گرفته شود تا مؤلفههای اصلى و الزم
تفکر عقالنيت نقاد را شکل دهند به طوری که جان کالم پوپر را _«[که] ممکن است من
اشتباه کنم و حق با شما باشد ،ولى اگر کوشش کنيم ،امکان دارد به حقيقت نزديک تر

شويم» _9مىتوان در اين اصول پيدا کرد 4.از نظر ميلر اين اصول در قياسگرايى 3عبارتند
از:
 .9همهی استنتاجات ،قياسى هستند .فرضيههای علمى همواره حدسهايى هستند که
از يک فرايند کور [ارائهی] پيشنهادی خالقانه ،بيرون مىآيند .فرضيههای علمى از

يک فرايند استنتاجى ،خواه استقرايى ،خواه آبداکتيو ،2از واقعيتها يا مشاهدهها يا
آزمايشها بدست نمىآيند.
 .4فرضيههای پيشنهاد شده ،در علم پذيرفته مىشوند و يک فرضيه پذيرفته شده تا
زمانى که نقادی ها ،کاذب يا اضافى بودن آن را مشخص نکنند ،در علم باقى خواهد
ماند .ما بايد تالشى قاطع و سخت را برای آزمودن و نقد فرضيهها به کار بنديم.
 .3نقادی يک فرضيه ،نقادی نتايج آن است نه نقادی مبانى و فرضهايى که بر آن
پايهگذاری شده است .هدف و غرض اصلى يک استنتاج قياسى از يک بستر فرضى
______________________________________________________
 .9پوپر ،کارل ،جامعه باز دشمنان آن ،ترجمه عزتالله فوالدوند ،شرکت سهامى انتشارات خوارزمى ،تهران،
9333ش ،ص .9169
2. Miller, D., “Deductivist Decision Making”, version of December 9,
2011, p.3.
3. Deductivism
4. Abductive
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(مقدمهها) ،نماياندن نتايج غير قابل قبولى است که آن فرضيهها [مقدمهها] ممکن
است داشته باشند.
 .2فرايند تأييد هيچ حاصلى برای يک فرضيه نخواهد داشت .همچنين هيچ فرآيند
استقرايى وجود ندارد که منجر به پذيرش فرضيهای خوب آزموده شده ،به عنوان
صادق ،شود.

از نظر ميلر غيرتوجيهگرايى 9را نيز مىتوان در اصول زير خالصه کرد:

 .9همه فرضيههای علمى خوب آزموده شده يا حتى فرضيههايى که متقاعد کننده به
نظر مىرسند ،بهطور اجتنابناپذيری غير قطعى و غير قابل اعتمادند .آنچه
معرفت علمى ناميده مىشود هرگز موجه شده نيست.
 .4علىرغم اينکه صدق عينى وجود دارد ،و با وجود اينکه هدف علم و همه
پژوهشهای علمى بدست آوردن آن است ،اکتشافات و فرضيههای علمى ما تنها
مىتواند يک تقريب به آن باشد؛ و هرگز احساسات ذهنى مانند اطمينان و قطعيت
در آنها راه ندارد.
 .3هيچ معرفت محتملى که درجه کمتری از قطعيت داشته باشد ،بهطوری که بتواند
در صادق بودن نتايج به ما کمک کند ،وجود ندارد.
 .2عقالنيت يک رهيافت روششناختى است که خود را در کاربرد استداللهای
انتقادی آَشکار مىکند .اين رهيافت در پى دستيابى يا جستوجوی موجه سازی
و داليل خوب برای فرضيهها نيست .داليل خوب وجود ندارند و اگر هم باشند
هيچ کمکى به ما نمىکنند.

4

______________________________________________________
1. non-justificationism
2. Miller, “Deductivist Decision Making”, p.3.
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نقد راهحلهای دیگر مسأله استقراء
نقد رویکر احتمالى به استقراء

9

ميلر در نگاه به تبيينهای ديگری که از مسأله استقراء ارائه شده است به بيزگرايى اشاره
مىکند .بيزگرايان به دنبال روشهايى برای بيان غير يقينى بودن تعميمها و پيشبينىهای
علمى هستند؛ در حالى که معتقدند با توجه به شواهدی که برای تأييد آنها به کار مىرود،
مىتوان محتمل بودن تئوریها و فرضيههای علمى را نشان داد و از طريق احتمال ،آنها را
موجه کرد .در نتيجه مىتوان در عين اينکه در مقام کشف ،استقراگرا نبود ،اما در مقام
موجهسازی پيشبينىها و تعميمهای علمى ،بيزگرا بود.

4

اين نگاه از تمايز گذاشتن بين کشف و توجيه نشأت مىگيرد .ديدگاهى که شايد
کارنپ نيز در اواخر عمر به آن روی آورده بود؛ زيرا وی معتقد بود ،روش استقرايى روش
مکانيکى نيست که بتواند با قواعدی ثابت ،ما را به صورت خودکار به بهترين فرضيه يا
حتى فرضيهای خوب راهنمايى کند و نتيجه مىگرفت نمىتوان ماشين استقراء ساخت.
يعنى دستگاهى مکانيکى که اگر گزارشهای مشاهده به آن خورانده شود ،فرضيات
مناسب به دست خواهد داد؛ درست شبيه ماشين حساب که وقتى دو عدد به آن داده
شود ،حاصل ضربشان را مىدهد .او به عدم امکان ساخت ماشين استقرايى از اين نوع
اذعان داشت.

3

اما کارنپ نظريه بيزی در مورد موجهسازی نظريات علمى را قبول داشت و معتقد
بود با نشان دادن اين که پيشبينىهای علمى بر اساس شواهد معلوم احتمال بسيار زيادی
دارند ،مىتوان آنها را با استقراء موجه کرد .با اين وصف اين چيزی بود که پوپر در اين
______________________________________________________
1. Bayesianism
2. Miller, D. W., Critical Rationalism, A Restatement and Defence,
Chicago & La Sall IL: Open Court Publishing Company, 1994, p.28.
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زمينه هم ،به مخالفت با آن برخاست .زيرا او استقراگرايى را به منزله روشى برای کشف و
بيزگرايى را به منزله روشى برای توجيه رد مىکرد.

9

پوپر با تشريح تعابير مختلف احتمال در منطق اکتشاف علمی نشان مىدهد هيچ
کدام از اين تعابير نمىتواند به موجهسازی پيشبينىهای علمى کمکى کند و در مورد
نظريهی بيزگرايان که مدعىاند مىتوان احتمال پيشبينىهای علمى را با داشتن شواهد
موافق محاسبه کرد ،معتقد است چنين محاسباتى را واقعا نمىتوان انجام داد در ضمن
اينکه از نظريه احتماالت رياضى استفادهی نابجايى شده است.

4

از نظر پوپر در ميان چندين تعبير رياضيات احتماالت دستکم دو تعبير اهميت
اساسى دارد .9 :تعبير احتمال وقايع (منفرد) ،مانند شير يا خط آمدن يا مشاهده الکترون
روی يک صفحه؛  .4احتمال قضايا يا گزارهها مخصوصا حدسها.

3

همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد از نظر پوپر برای بررسى احتمال يک قانون
بى نهايت واقعه در گذشته و آينده وجود دارد که تجربه نشدهاند که برای محاسبهی
احتمال به آنها نياز است و از آنجا که اساسا انسان وجود محدودی است در نتيجه امکان
چنين تجربهای وجود ندارد و بنابراين محاسبه احتمال يک قانون يا تعميم آنگونه که
استقراگرايان مدعىاند ناممکن است.

2

______________________________________________________
 .9گيليس ،فلسفه علم در قرن بیستم ،ترجمه حسن ميانداری ،ص.52
 .4همان ،ص.55
 .3پوپر ،جستجوى ناتمام ،ترجمه ايرج على آبادی ،ص.943
 .2بايد توجه داشت که رياضيات احتماالت ،دستورالعملهايى برای محاسبه احتمال ارائه مىدهد .اما اين
دستورالعملها در چارچوب اکسيوم های معينى کاربرد دارند .رياضيات احتماالت امری صوری است و ربطى به
جهان واقع ندارد .کاربرد آن در جهان واقع به دو صورت ممکن است تحقق يابد .يا آنگونه که استقراگرايان
مدعىاند :استقرای موارد محدود و سپس تعميم دادن آنها .و يا آنگونه که عقلگرايان نقاد پيشنهاد مىکنند:
کاربرد گمانه و حدس به عالم و سپس ارزيابى خطا بودن يا تقويت شدن آن.
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از سوی ديگر پوپر معتقد است احتمال يک قضيه با محتوای آن نسبت عکس دارد.
زيرا هر چه يک قضيه محتملتر باشد يعنى جامعه آماری آن قابل محاسبهتر است و در
ا
نتيجه طيف بيشتری از وقايع را در بر مىگيرد .مثال احتمال صحت گزاره «فردا يا باران
مىبارد يا باران نمىبارد» صد در صد است (درجه احتمال =  ،)9اما محتوای اطالع
بخش اين گزاره صفر است .دليل اين امر آن است که طيف بسيار بزرگى از رويدادها
(يعنى همه آنچه که فردا واقع مىشود) در اين گزاره مندرج است :فردا هر اتفاقى بيفتد
در صدق اين گزاره تغييری حاصل نمىشود.
محتوای اطالع بخش عبارت است از آن دسته از دعاوی که سخنى ابطالپذير
درباره واقعيت ارائه مىکند .هر اندازه مدعا ،بيشتر خطر کند ،يعنى ابطالپذيرتر باشد،
محتوايش بيشتر است ،يعنى خواه صادق ،خواه کاذب به ما نکتهای تازه درباره واقعيت
مىآموزد .اما احتمال صدقش نيز به همان درجه کمتر است.
از نظر ميلر از تعبير دوم برای بررسى درجه تقويت (ابقا يا تبرئه) يک نظريه استفاده
مىتوان کرد و معتقد است با آزمايشهايى که با ديد انتقادی برای ابطال نظريه انجام
مىشود ،مىتوان قابليت آن را برای بقا بدست آورد .از درجه تقويت نيز تنها مىتوان
ارزش نسبى دو يا چند نظريه را بدست آورد بهطوری که نظريهای که در مقابل
ارزيابى های نقادانه سرسختى بيشتری نشان دهد از درجه تقويت باالتری برخوردار
است .هرچند نمىتوان اعتقاد به صدق يک نظريه را موجه دانست ،اما دستکم مىتوان
توضيح داد که چرا يک نظريه را بر نظريه ديگر ترجيح مىدهيم.
ميلر در زمينه بيان احتمالى موجهسازانهی استقراء اين اعتراض را مطرح مىکند که

بهطور کلى ساخت تئوریهای با احتمال باال ممکن نيست 9.پاسخ طرفداران رويکرد
احتمالى برای حل معضل استقراء اينگونه است که احتمالپذيری مطلق يک فرضيه در
درجهی اول اهميت بررسى آن قرار ندارد ،ولى اين که اين احتمال تا چه حد با شواهد و
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.4.
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يا روشهای ديگر افزايش پيدا کند و تا چه مقدار احتمال فرضيه مورد نظر را با وجود
شواهد از احتمال فرضيههای رقيب بيشتر کند ،دارای اهميت است.
ميلر در انتقاد به پاسخ استقراگرايان توضيح مىدهد که از ديد او و عقلگرايان نقاد،
آنها با افزايش احتمال به واسطه کثرت شواهد ّ
مويد اساسا کاری ندارند و اين که ّبينه تا
چه اندازه درجه احتمال را باال ببرد کمکى نمىکند بلکه رابطه معکوس دارد ،يعنى اين که
ّبينه تا چه اندازه درجه احتمال را کاهش دهد ،اهميت دارد .اما در اينجا برای همراهى با
نظری که به انتقاد آن پرداخته است ،همان موضع مخالفان را دنبال مىکند تا تعارضهای
آن را آشکار سازد.

9

از نگاه عقالنيت نقاد شناخت علمى از مقولهی فرضيات است 4،بهطوری که

حدسهايى را که دانشمندان ارائه مىکنند نه مىتوان اثبات کرد که يقينا صادقند و نه حتى
ا
اينکه به معنای حساب احتماالت ،محتملاند .در حالى که نظر بيزگراها دقيقا اين است
که حدسها و تئوریهای علمى را مىتوان به معنى حساب احتماالت ،محتمل دانست.
ولى ميلر اين را که بتوان به طور واقعى ،احتمال پيشبينىهای علمى را با داشتن شواهد
موافق محاسبه کرد ،مورد نقد قرار داده و آن را رد مىکند.

3

ميلر به اين نکته اشاره مى کند که استقراگرايان طرفدار نظريه بيزی به اصلى به نام P
(يا اصلى که گاهى اصل پذيرش ناميده مىشود) متوسل مىشوند .اين اصل به ما اجازه
مىدهد که بهطور مستقيم از قضاوت احتماالتى به سمت قضاوت در مورد صدق و
کذب قضايا برويم .اين اصل به اين صورت است که همه گزارههای با احتمال باال
صادق ،صادق هستند؛ اما از نظر ميلر از اين اصل بر خالف نظير آن در مورد قطعيت که
همه گزارههای قطعا صادق ،صادق هستند ،در بهترين حالت يک صدق منطقى حاصل
نمىشود.
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.4.
 .4پوپر ،جستجوى ناتمام ،ترجمه ايرج على آبادی ،ص.939
3. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.4.
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از نظر ميلر واضح است که نمىتوان برای اصل  Pحمايت تجربى نيز فراهم آورد.
از نظر استقراگرايان بيزگرا ما برای تأييد موضوع ابتدا يک تأييد جزئى بر اساس شواهد
اوليه بدست مىآوريم .سپس با فرض گرفتن درستى آن ،اين نتايج و قوانين آن را دوباره به
آزمون مىگذاريم .درستى نتايج بعدی به صورت پلهپله به تأييد هرچه بيشتر قوانين کمک
مىکند تا حدی که اطمينان کافى برای اعتماد به اصل  Pفراهم شود .به عبارت ديگر
بيزگرايان ابتدا برای  Pتأييد جزئى قائل مىشوند و دوباره آن را در در پروسه تأييد به کار
مىبندند و با انباشت بينهها ،درجه تأييد از نظر ايشان باال مىرود .اين روند منجر به باال
رفتن درجه باور آنها مىشود تا زمانى که به يقين برسند و آنگاه مدعى مىشوند که برای
 Pحمايت تجربى فراهم آمده است.
از نظر ميلر توصيفاتى که تا کنون از اين اصل ارائه شده است ،نشاندهندهی آن
است که صورتبندی مشخصات اين اصل به گونهای نيست که هر شخصى بتواند آن را
به عنوان صادق دستهبندی کند و اين اصل بهگونهای است که با هر سيستمى که هر
درجهای از احتمال يا حمايت تجربى را دارا است ،در توافق است.

9

ميلر بر اين نظر است که اگر هدف ما صرفا دستهبندی گزارههای صادق و درست
باشد ،احتمال يا تأييد حمايت تجربى که از مسيری استقرايى با تصور اصلى مانند P
بهدست آيد مسيری انحرافى است .در عوض ما بايد به جای دستهبندی برخى اصول کلى
نامعقولى مانند  Pبه عنوان صادق ،در پى امور قابل کنترل و گزارههای واقعى باشيم .ميلر
پيشنهاد ابطالگرايى را در اين زمينه اين گونه بيان مىکند که اگر بيان گزارههای درباره
جهان واقع ،به صورت حدسى باشد ،اين گزارهها هرگز به دنبال تضمين يا حمايت
تجربى نيستند و نيازی هم به اصلى مانند  Pندارند .البته وی تأ کيد مىکند اين سخن به
معنای آن نيست که در اين پيشنهاد هيچ ارجاعى به شاهد تجربى يا واقعيت وجود ندارد،
که در اين صورت ما بايد علوم تجربى را رها کنيم .مدعای سخن ميلر آن است که نبايد
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.5.
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خودمان را درگير اين سؤال کنيم که آيا گزارهها ،از انباشتى از حمايت تجربى برخوردار
هستند يا خير؟ در عوض بنا به ايده اصلى ابطالگرايى ،هدف پژوهشهای تجربى نشان
دادن کاذب بودن فرضيهها به وسيله شواهد و نتايج آزمونها است.

9

بهطور کلى عقالنيت انتقادی ،قطع و يقين را متعلق به قلمرو روانشناسى فردی
مىداند ،نه مقوالت معرفتشناسانه .در نتيجه انباشت هزاران شاهد و دليل موافق،
کمترين تغييری در موقعيت يک نظريه مبتنى بر حدس ،ايجاد نمىکند .هرچند شايد به
اطمينان قلبى بيفزايد ،اما يقين و اطمينان قلبى چون متعلق به جهان  4و درونى است،
معرفتى را به وجود نمىآورد.

4

حمایت از استقراء بر اساس پیشفرضهای علم و نقش آنها در پژوهشهای علمى

به نظر مىرسد وجود برخى از پيشفرضها در علم و پژوهشهای علمى اجتنابناپذير
است .از همين رو اعتقاد به وجود نظم در جهان موضوعى برای انتقاد به نظر عقلگرايان
ُ
نقاد در طرد استقراء قرار گرفته است .به عنوان به مثال ا هير تالش پوپر را در رها شدن از
استقراء ناموفق مىداند زيرا از نظر وی هر مفهومسازی منسجم تجربى به فرض يک نظم
ُ
پايدار در جهان نياز دارد .ا هير تا آنجا پيش مىرود که عقالنيت باور به يک جهان
خارجى و عقالنيت استقرايى را از يک سنخ مىپندارد.

3

فايرابند نيز در انتقاد به موضع عقلگرايان نقاد بر اين نظر است که با روش حدسها
و ابطالها نمىتوان بر مشکالت استقراء فائق آمد و از آن نمىتوان انتظار کارايى در همه
شرايط را داشت .از نظر فايرابند کارايى يک روش بدون توجه به زمينهها و پيشفرضهای
آن امکان ندارد .به اين اعتبار از نظر وی روش عقلگرايان نقاد تنها در جهانى فاقد بى
نظمىهای پراکنده ونامنظم مىتواند دارای نتايج مورد نظر باشد؛ زيرا در غير اين صورت
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.6.
 .4پايا« ،درباره عقالنيت نقاد» ،سوره ،ص.443
3. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.15.
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هر قانون علمى در همان لحظهای که صورتبندی مىشود ابطال مىگردد و علم هيچگاه
پديد نخواهد آمد .فايرابند معتقد است:
حال همين که شخص بپذيرد که اعتراضاتى را که مىتوان عليه استقراگرايى مطرح
کرد قابل طرح در مورد هر متدولوژی ديگری نيز هست [آنگاه در مىيابد که] فلسفه يا
منطق هيچگاه به تنهايى نمىتواند مسأله را فيصله دهد .مسأله را تنها با کاربرد قاطعانه
روش و مشاهده اين که به کجا منتهى مىشود مىتوان فيصله داد.
از همين رو فايرابند به اين نتيجه مىرسد که مفاهيم و نکات بسياری از يک نظم

مورد انتظار ،ما را به سوی تعميمهای استقرايى از تجربه رهنمون مىکند 9.اما از نظر ميلر
استقراگرايى برای اين که بتواند معرفتى اصيل از عالم ارائه دهد نياز به اين فرض دارد که
نظمى در جهان برقرار است ،در حالى که ابطالگرايى برای اين منظور [يعنى ارائه معرفتى
اصيل از جهان] تنها نياز به اين دارد که نظمى در جهان موجود باشد – اما ابطالگرايى
نيازی ندارد که چنين نظمى را فرض کند.
در واقع استقراگرايى نياز دارد که به مراتب چيزهای بيشتری را مفروض بگيرد
_يعنى اين که همه يا بيشتر نظمهايى که به چشم مىآيند نظمهايى واقعى و اصيلند_ و
همانگونه که پوپر استدالل کرده است اين مدعا را مىبايد به منزله امری ابطالناپذير
لحاظ کرد ،علىرغم آن که به گونهای واضح و روشن نادرست و خالف واقع است.

4

اما از نظر ميلر همه آنچه برای موفقيت ابطالگرايى مورد نياز است (جدای از
شانس و اقبال و نبوغ و نظاير آن) چيزی به مراتب ضعيفتر است؛ چيزی شبيه صدق اين
مدعا که «هر رخداد طبيعى مى تواند تحت برخى قوانين طبيعى قرار گيرد» .حتى اين
دعوی نيز برای کسانى که به عدم ّ
تعين قائلند بسيار حداکثری است.

______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.16.
2. Ibid, p.25.
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از نظر ميلر هر چند ابطالگرايى هيچ فرض متافيزيکى درباره تغييرناپذيری
فرآيندهای طبيعى را در خود جای نمىدهد ،اما پوپر جستوجو برای قوانين ثابتى در
ا
فضا-زمان را توصيه مىکند 9.بنا به رای ميلر ما با استفاده از قواعد پيشنهادی پوپر مطمئنا
فرضيههای درست را در دسته فرضيههای کاذب قرار نمىدهيم زيرا اين فرضيهها موارد
نقضشان مشاهده شده و در نتيجه کاذب بودنشان مشخص شده است.

4

از نظر ميلر با اتخاذ رويکرد پوپر با ابطال هر فرضيه پيشنهادی ،ما به سمت
جستوجو برای فرضيههای تازه و بديع خواهيم رفت که البته اين فرضيه نيز در همان
قالب حدس و گمانههای خالقانه طرح خواهد شد و طرح آن تابع هيچ الگوريتم و روش
مکانيکى نيست .البته از نظر وی نه تنها با اتخاذ چنين رويکردی خطر قرار نگرفتن
رخدادها تحت حاکميت قوانين وجود ندارد ،بلکه پيامد نظر فايرابند حاکميت بى قانونى
بر اوضاع خواهد بود .زيرا از ديد ميلر استفاده از روش حدسهای جسورانه و آزمونهای
ابطال کننده ،توان توليد معرفت درستتری را دارد؛ در حالى که جستوجو برای معرفت
به نظمهای موجود در جهان شکست خواهد خورد .مضاف بر اين که در روش حدسها
و ابطالها ،رويکرد متفکرانه و انتقادی ،ما را به کنار گذاردن حدسهای به خصوصى که
در آنها برای ما معرفتى حاصل نمىشود ،تشويق مىکند 3.از نظر ميلر آنچه را که فايرابند
در رابطه با وابستگى ارزش يک روش به نتايج کاربردی آن و آنچه به آن هدايت مىکند،
اظهار مىکند ،شباهت و نزديکى بيشتری به روش حدسها و ابطالها دارد.

2

بهطور خالصه در اين زمينه نظر ميلر اينگونه است که ابطالگرايى هيچ قاعدهی
روششناختى را که بر پايه فرض وجود نظمى کيهانى بنا شده باشد ،شامل نمىشود.
هرچند شايد پيشنهاد و حدس آن برای موفقيت پيشبينىهای روش حدسها و ابطالها
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.26.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid, p.27.
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الزم باشد .روش حدسها و ابطالها به جای فرض کلى فرضهای متافيزيکى ،تنها در
ا
موارد مورد نياز معتقد است ،فرضيههای علمى نظمهايى را (صرفا به صورت حدسى و
گمانى) درباره جهان پيشنهاد مىکنند ،نه اين که آنها را از پيشفرض کنند.
نقش استقراء در ساخت محتوای علم

9

ُ
مسألهی ديگر اين است که به اعتقاد برخى مانند اهير  ،سمن همه معرفت ما از جهان يا
4

3

بايد به صورت مستقيم و از طريق مشاهده حاصل شود يا از طريق استدالل و استنتاج؛ به
خصوص معرفت به هر چيز غيرقابل مشاهدهای بايد از طريق فرآيندهای استنتاجى

حاصل شود 2.در نتيجه نمىتوان معرفتى دربارهی جهان بيشتر و فرای سطح و محتوای
مشاهداتمان داشته باشيم 5.ما حصل نظر اين منتقدان به روش عقلگرايان نقاد اين است

که اگر بخواهيم برای تحصيل نظريههای علمى از مشاهدات شروع نکنيم و مسير
استنتاج استقرايى را نپيماييم محتوای پيشبينانهای برای علم نخواهيم داشت و به
نظريههای علمى دست پيدا نخواهيم کرد.
نظر ميلر دربارهی اين انتقاد اين است که همه معرفت ما شانى حدسى دارند يعنى
حاصل حدسها و گمانههای ما است .به اعتقاد ميلر اگر بخواهيم برای معرفت حاصل
از حدس و گمان شأنى قائل نباشيم به نتايج ناخوشايندی گرفتار خواهيم آمد بهطوری که

بيشتر معرفت علمى ما ،معرفت به حساب نخواهد آمد 6.زيرا در اين صورت يا به دام
فطریانگاری و راهحلهای روانشناسانه خواهيم افتاد يا به تسلسلهای بى فرجام و بى
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.27.
2. O Hear
3. Salmon
4. Ibid, p.16.
5. Ibid, p.28.
6. Ibid.
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منطق برای موجهسازی تعميمهای حاصل از استقراء که در هر صورت راه به جايى
نخواهيم برد.
ميلر اين نکته را متذکر مىشود که انتخاب فرآيند حدسى برای استنتاج فرضيهها،
مطابق هيچ قاعدهای صورت نمىپذيرد حتى مىتوان به فرمولها و صورتهايى کلى
دربارهی جهان به عنوان نتايجى استقرايى اشاره کرد ،ولى بايد در نظر داشت که اين
صورتها از طريق روند قضايا بر اساس شواهد به وجود نمىآيند ،که اگر نگاهى دقيق
داشته باشيم ،در مىيابيم که در بيشتر موارد واقعى هيچ شاهدی توان حمايت از قضايای
حاصل از استقراء را ندارد.

9

حسن اين روش از نظر ميلر در اين است که مشکل هيوم در مورد يک فرضيه
حدسى در طول زمان عمر آن به وجود نخواهد آمد؛ زيرا فرضيهها يک بار حدس زده
مى شوند و تا زمانى که رد و طرد نشوند در بدنهی علم باقى خواهند ماند .در ضمن اينکه
منطق طرد کردن ابطالگرايى به طور کامل به صورت قياسى انجام مىشود .به اعتقاد ميلر
حدس ،يک استنتاج نيست و ابطال نيز به صورت استقرايى انجام نمىشود .در نتيجه نه
برای قراردادن يک فرضيه در علم و نه حفظ و ارزشگذاری آن ،احتياجى به استنتاج
استقرايى نيست.

4

از نظر ميلر اعتراض سمن در اينکه با نظر پوپر هيچ ورودی پيشبينانهای به علم
نخواهيم داشت ،اشتباه است؛ زيرا طبق نظر پوپر حدسهايى که ساختمان علم را
تشکيل مىدهند در واقع همان محتوای پيشبينانه علم هستند که تحت تأثير دادهها و
تجربيات ما و با در نظر گرفتن گذشته و آينده مىباشند .اما چنين ساختاری هرگز داللتى
بر اينکه فرضيههای حدسى ما يا به عبارتى همان محتوای علم از طريق استنتاج
استقرايى (يا هر روش ديگری) بهدست آمده باشند ،نمىکند .به اعتقاد ميلر اين نظر
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.28.
2. Ibid.
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سمن که ورودیهای پيشبينانهی علم بايد از ترکيب برخى استنتاجات توسعه يافته
بدست آيد ،خود غير استنباطى و غير معتبر است.

9

همچنين بنا به رأی ميلر از آن رو که پيشبينىهای علمى به وسيله شواهد موجه يا
ا
ا
ضمانت نمىشوند تبعا قابل اعتماد نيستند .ولى اساسا از نظر ميلر نيازی به پيشبينىهای
قابل اعتماد نيست؛ چون هدف ما بدست آوردن پيشبينىهای صادق است نه
پيشبينىهای قابل اعتماد.

4

تأثیر مبانى تجربى و استقراء در علم

طرح اين ادعا که قوانين و قواعد استقراء حتى برای دستهبندی آزمون گزارههای علمى از
ا
لحاظ صدق و کذب هم مورد نيازند؛ بهطوری که در پذيرش گزارههای پايه ،لزوما يک

مرحلهی استقرايى وجود دارد ،مورد اعتراض ميلر قرار گرفته است 3.وی به عنوان نمونه
سخنى از هابنر 2را ياد آور مىشود که وی معتقد است در ابطالگرايى نيز هر فرد از برخى

پيشفرضهای مقدماتى مانند برخى اصول يقينى تئوریهای مشاهدتى برخوردار است و
چنانچه بخواهيم اين پيشفرضها را حدسى در نظر بگيريم در نتيجه به حدسى بودن
ا
ابطالگرايى نيز بايد قائل باشيم .از نظر هابنر اگر اين حدسها کامال دلبخواه باشند در
ا
نتيجه ابطالگرايى عمال بى معنى خواهد بود و چنانچه دانشمند برخى داليل را برای
حدسهای خود دارد ،او را از کاربرد استقراء مفری نيست.

5

نمونهی ديگر از اعتقاد به لزوم استقراء در علم را مىتوان در آراء نيوتن-اسميت

6

يافت ،با طرح اين سؤال که «مطابق مدل پوپریها از علم چه چيزی پايه و زمينهی اصلى
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.28.
2. Ibid.
3. Ibid, p.16.
4. Hubner
5. Ibid, p.17.
6. Newton-Smith
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برای نشان دادن غلط بودن تئوریها است؟» 9و اخذ اين نتايج که «نمىتوان ابطالگرايى

را بدون استقراء بنا نهاد» و «طرد تئوریها برای پوپر يک امر روانشناسانه است» 4.به
ا
نظر ميلر اگر منظور از اين آراء اين باشد که ابطالها کامال دلخواه هستند و در نتيجه راه
برای تنظيم هر سيستم دلخواهى بهعنوان علم تجربى هموار است؛ در اين صورت اين
ا
دقيقا همان اعتراضى است که پوپر خود بهعنوان يک حالت خاص به نظريهی پروتکل

جمالت نويرات 3مطرح مىکند ،زيرا مطابق آن يک شخص اجازه دارد اگر يک جمله
پروتکل ،ناراضى کننده بود ،آن را حذف کند.

2

اما از نظر ميلر مسأله مهم در مورد گزارههای پايه ،تصميم ما برای پذيرش آنها به
عنوان صادق است .تنها اعتراض درستى که به اين موضوع مىتواند وارد شود ادعای
کاذب بودن گزارههای پايه است .در اين صورت هر شخصى مىتواند در نشان دادن
کاذب بودن گزارههای پايه تالش کند و چنانچه نتوانست اشتباه و کاذب بودن آنها را
نشان دهد و آنها را رد کند ،در نتيجه به طريق اولى نمىتواند دليلى برای عدم امکان

طبقهبندی آنها به عنوان صادق ،ارائه کند 5.از ديد ميلر چيز دلخواهى در اين درخواست
که گزارههای آزمون پذيرفته شده ،صادق باشند نيست .اين صدق به صورت عينى است؛
نه اينکه در هماهنگى و عدم تناقض با ديگر گزارههای آزمون و به صورت قراردادی
صادق باشد.
از نظر ميلر رأی پوپر بر ابتناء يک نظريه بر گزارههای پايهی مورد پذيرش به معنای
آن است که ماحصل آزمونهای ما چيزی نيست جز تصميمى که ما (جامعه علمى
مرتبط با موضوع مورد بحث) درباره آن مىگيريم .يعنى آزمون بايد به يک تصميم منجر
شود .بهطوری که بدون پذيرش گزارههای پايه و همچنين بدون اتخاذ هرگونه تصميم ،راه
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.17.
2. Ibid.
3. Neurath
4. Ibid, p.29.
5. Ibid.
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به جايى نخواهيم برد .به عبارت ديگر چنانچه ما آزمونى را بر اساس گزارههای پايهی
پذيرفته شده ،برگزار نکنيم در نتيجه به قضاوت و تصميمى درباره درستى و کارايى
فرضيههايمان نخواهيم رسيد .از همين روی حتى اگر ما آزمونهايى را طراحى و اجرا
کنيم اما گزارههای پايه مورد پذيرشى برای قضاوت درباره نتايج آن نداشته باشيم ،امری
ناتمام و غير قاطعى را رقم زدهايم.

9

از سوی ديگر بنا به نظر ميلر پذيرفتن گزارههای پايه نيز به صورت دلخواه نيست.
بلکه اين گزارهها بايد از يک صدق عينى برخوردار باشند .بايد توجه داشت که پذيرش
يک گزاره بر اساس صدق عينى آن نيز امری موقت است يعنى تا زمانى که دعوی صدق
گزارهی مورد نظر دستخوش چالش واقع نشده باشد به صورت موقت پذيرفته مىشود.
ا
حتى اين صدق را نمىتوان صرفا در هماهنگى و عدم تناقض با ديگر گزارههای پايه و به
صورت قرار دادی در نظر گرفت.

4

وجود استقراء در بقای ابطال

مسألهی ديگری که مطرح مىشود مربوط به تکرارپذيری آزمونهاست .مسأله بر سر اين
است که آيا برای فرضيهای که يک آزمون را از سر گذرانده است دليلى وجود دارد که در
تکرار آزمون هم از عهدهی آن برآيد؟ از سوی ديگر شکست در يک آزمون دليلى بر رد
شدن آن در آينده ،فراهم مىآورد؟

3

ميلر يکى از انتقاد کالسيک را در اين زمينه از آير ذکر مىکند که وی مىنويسد:
حتى اگر ابطالگرايى روش صحيحى از شيوه علمى باشد ،مشکل استقراء را از بين
نمىبرد .از چه روی آزمايش يک تئوری آن را از تأييد شدن استثنا مىکند؟ چرا بايد
فرضيهای را که در يک آزمون رد شده است ،کنار گذاشت؟ جز اين که نشان مىدهد
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.30.
2. Ibid.
3. Ayer
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چنين فرضيهای غير قابل اعتماد است؟ اين موضوع بر اين فرض شده است که آنچه
ا
9
يکبار با شکست مواجه شده است ،احتماال با شکست مواجه خواهد شد.
آير در اينجا به اين نکته اشعار دارد که اگر بخواهيم فرضيهای را که اکنون ابطال
شده است ،کنار بگذاريم ،در واقع اين کار را بر اساس پذيرش اين فرض انجام دادهايم
که نظم کنونى که منجر به ابطال اين فرضيه شد در آينده نيز تکرار خواهد شد .اين به
معنای آن است که به يکنواختى طبيعت در برابر ابطالها قائل باشيم و اين همان مدعای
استقراگرايى است( .البته در وجه استفاده از شواهدی منفى)

هسه 4نيز معتقد است که يکبار ابطال يک تعميم در گذشته به کاذب بودن آن در

آينده نمىتواند داللت داشته باشد و برای اينکه دليلى برای عدم اعتمادمان به تعميمهای
ابطال شده داشته باشيم ،نيازمند يک فرض استقرايى هستيم 3.به عبارت ديگر هسه معتقد

است که اگر يک «فرض استقرايى» نسازيم ،نمىتوانيم از يک تعميم «همه  AهاC ،
هستند» که در حال حاضر در آزمون رد شده است ،برای عدم اعتماد به «همه  Aهای در
آينده C ،هستند» استفاده کنيم.
به نظر ميلر عبارت «فرض استقرايى» به کار رفته در اينجا يک عبارت غير روشن و
غير واضح است زيرا استقراء توسط طرفدارانش به عنوان يک فرآيند استنتاج به کار
مىرود نه يک راهکار برای ساخت فرضها .در نتيجه اگر بخواهيم آن را بهعنوان
استنتاجى معتبر با نتيجهای عقالنى در نظر بگيريم ،خواهيم ديد که استقراء چنين چيزی
را فراهم نمىآورد؛ زيرا استنتاجها ،فرض گرفته نمىشوند بلکه در قضايا به کار مىروند.
اين در حالى است که از نظر ميلر فرضيه ابطال شده مانند هر فرضيه ديگری تنها يک
حدس است و چيزی استقرايى در حدس نيست.

2

______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.17.
2. Hesse
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4. Ibid, p.31.
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به نظر مىرسد از آنجا که از ديد عقلگرايان نقاد فرضيهها شانى حدسى دارند،
تقويت و ابطال يک فرضيهی حدسى ،به صورت موقت صورت مىپذيرد .يعنى طرد يک
فرضيه به صورت دائمى نيست و ما تنها فرضيهای را که اکنون ابطال نشده يا تقويت شده
است ،به فرضيه ابطال شده ترجيح مىدهيم؛ اما در آينده و با توجه به شرايط و نتايج
آزمونهای جديد ممکن است گمانهای که اکنون رد شده است دوباره طرح گردد.
بررسى انتقادات به مشکل عملى استقراء
مسأله ديگری که گاهى توسط برخى از منتقدين مطرح مىشود اين است که راه حلهای
پوپر شايد در حوزه نظری مورد قبول باشد و استقراگرايان را متقاعد کند ،اما در زمينهی
عملى پيشنهادهای پوپر اغلب رد شده است .برخى مدعىاند که نظريه آزمونپذيری
قياسى پوپر در حوزه عملى کارايى ندارد؛ زيرا در مسائل مربوط به عمل و فعاليتهای
عملى ،يک اصل استقراء به صورت ذاتى پای در ميان مىگذارد که چارهای از آن نيست.
ا
از نظر ميلر راهحلهای پوپر در اين زمينه از سوی منتقدين معموال به عنوان
نظرهايى که استقرايى پوشيده را در خود جای داده است مورد اعتراض واقع شده و

محکوم مىشود .بهطور مثال فايگل 9معتقد است پوپر تحت تأثير هيوم هر گونه تالشى
برای موجهسازی استقراء را بى ثمر مىداند و حتى اهميت استقراء را در رشد علم انکار
مىکند .فايگل بر اين نظر است که پوپر هيچگاه به اين سؤال که چرا ما نبايد به قوانين،
فرضيهها و تئوریهايى آزمايشهای سخت تاکنون رد نشدهاند ،اعتماد داشته باشيم،
پاسخ رضايت بخشى نداده است و معتقد است که[ :پوپر] هيچ دليلى برای ّ
رويه عموما
پذيرفته شده استفاده از يک تئوری خوب تقويت شده به عنوان راهنمايى برای
پژوهش های [نظری] بيشتر ،يا در حوزه کاربردهای عملى آن تئوری ،برای انتظارات و
______________________________________________________
1. Feigl
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کنشهای ما ارائه نمىکند.

9

کوهن )9178( 4نيز معتقد است اگر هدفمان از پژوهشهای علمى غلبه بر طبيعت

باشد ،نمىتوان بدون موجهسازی مشاهدات و ارزيابى فرضيههای علمى به آنها اعتماد
کرد .ما برای استفاده از محصوالت علم و تکنولوژی مانند انواع داروها و يا صنايع
نيازمند نتايج آزمايش هايى هستيم که به اندازه کافى امن بودن آنها را به صورت مستدل

نشان دهند 3.از نظر کوهن يا بايد روش پوپر را در علم به شدت ضد استقرايى دانست که
در نتيجه چنين علمى خود را از پشتيبانى داليل عملى و تکنولوژيکى محروم مىکند يا
اينکه پوپر روش خود را با حمايت شواهد تجربى و عملى هماهنگ مىکند که دچار
تناقض شده است و قربانى ضد استقراگرايى خود مىشود 2.از نظر وی هرچند پوپر

تحت تأثير هيوم قرار گرفته است و قدم در راه او گذاشته است اما فلسفه او متناسب با
علم محض است و نمىتواند شکل قابل قبولى از يک روش عقالنى متناسب با
تکنولوژی ارائه کند .از نظر کوهن جسارت و بى پروايى زيادی الزم است تا بخواهيم با
هواپيمايى ساخته شده بر اساس روش پوپر (مبتنى بر حدسهای خالقانهی تقويت شده
و بدون حمايت شواهد) ،پرواز کنيم.

5

سؤالى که سمون 6از پوپر مىپرسد اين است که آيا فرضيههای ساخته شده مطابق

روش او از مبنای عقالنىتری نسبت به مدلهای طالعبينى برخوردارند؟ چنين انتقادی را
ُ
فيلسوفان ديگری مانند الکاتوش ،7هاوسن ،8پاتنم ، 1جفری ،91اهير نيز مطرح مىکنند.
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, p.20.
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از نظر آنان پوپر نمىتواند به خوبى به اين سؤال پاسخ دهد که چرا داوری بر اساس يک
تئ وری خوب آزموده شده اما فاقد داليل خوب ،برای انتظار نسبت به موفقيت آن ،عقالنى
است؟

9

از نظر ميلر بيشتر انتقادات درباره مشکل عملى استقراء به منظور اخذ يک تصميم
عقالنى در حوزهی عمل و تکنولوژی است .صورتبندی پوپر از اين مسائل را مىتوان به
صورت زير خالصه کرد:
الف .ما به چه تئوریهايى برای اقدامهای عملى بايد اعتماد کنيم؟
ب .ما چه تئوریهايى را بايد برای اقدامهای عملى ترجيح دهيم؟
ا
پوپر به سؤال نخست پاسخى کامال صريح و بى پرده مىدهد و معتقد است که
هيچ تئوری قابل اعتماد کردن نيست .اما اکنون که به چيزی نمىتوان اعتماد کرد ،پوپر در
پاسخ سؤال دوم از يک ترجيح عقالنى صحبت مىکند:
از ديدگاه عقالنى ما نبايد به هيچ تئوری تکيه کنيم ،زيرا صدق هيچ تئوری نشان
داده نشده است و نمىتوان هم نشان داد که صادق است .اما ما بايد به عنوان مبنايى برای
عمل ،يک تئوری خوب تقويت شده را ترجيح دهيم.

4

از نظر پوپر اگر بخواهيم برای انتخاب خود به دنبال داليل خوب برويم بار ديگر به
نتايج اشکاالت هيوم دچار خواهيم شد .لذا در راه حل وی جايگاهى برای داليل خوب
وجود ندارد.

3

به اعتقاد ميلر برخى با انتخاب تئوری خوب تقويت شده به عنوان مبنايى برای عمل
مخالفتى ندارند ،اما اين انتخاب را تنها با در نظر گرفتن استقراء عقالنى مىدانند،
بهطوری که بايد بين تأييد قبلى و اعتماد پذيری در مرحلهی بعدی ارتباطاتى را فرض
______________________________________________________
1. Miller, Critical Rationalism, A Restatement and Defence, pp.22-25.
2. Ibid, p.13.
3. Miller, D., Out of Error, Further Essays on Critical Rationalism,
Ashgate Publishing Company, 2006, p.113.

مروری بر موجهسازی استقراء از ديدگاه ديويد ميلر 35/

کنيم .از نظر اين گروه ما بايد فرض کنيم اگر تئوری  T1اکنون موفقتر از تئوری T2
است ،بنابراين احتمال (البته نه لزوما به طور منطقى اما)  T1در آينده هم موفقتر از T2
خواهد بود.

9

رهيافت پوپر درباره علم بدون استقراء و موجهسازی مورد انتقاد برخى مانند

زهار ،4جرمى شى ير مر ،3واتکينز 2قرار مىگيرد .به عنوان نمونه زهار معتقد است با اين
که در بسياری از موارد مىتوان از استقراء رهايى جست اما موارد مختلفى در تکنولوژی
وجود دارد که در آنها مفهوم اعتمادپذيری اجتنابناپذير است.

5

شى ير مر نيز به صراحت تأ کيد مىکند با آن که بسياری از ايدههای پوپر را موفقيت
آميز مى داند اما مسائل عميقى را در راه حل پوپر برای مشکل عملى استقراء مشاهده
مىکند که خود نيز راه حلى برای آنها ندارد.

6

واتکينز نيز معتقد است که راه حلى که پوپر در رابطه با هدف علم در حوزه مسائل
نظری پيشنهاد کرده بود نمىتواند در رابطه با مشکل عملى استقراء که اتخاذ تصميم در
زمينه عمل و تکنولوژی نام گرفته است ،به کار گرفته شود .اما از نظر ميلر همه اين
اعتراضات با اين که يکسان نيست ،دارای پيام واحدی است که حتى اگر پوپر نشان دهد
اصول متافيزيکى استقراء در علوم محض (نظری) بايد به فراموشى سپرده شوند ،وی اين
رهيافت را در مورد علوم عملى نمىتواند به اثبات برساند.

7

به نظر ميلر بهترين راه برای طرح مشکل عملى استقراء اين است که يک شخص

کنشگر 8را در نظر بگيريم که قصد رسيدن به برخى اهداف را دارد و برای آن ضرورتا
______________________________________________________
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نيازمند انجام يا ترک برخى از کارها است .از نظر پوپر حتى سکون نيز يک نوع کار
است .اگر انتخاب فرد کنشگر تحت تأثير و هدايت تئوریهای خوب آزموده شده يا رايج
علمى قرار بگيرد ،به نظر مىرسد انتخاب او با فرض استقرايى شباهت گذشته به آينده
آلوده شده است .بهزعم ميلر با چنين اشتباهى است که برخى مانند واتکينز نتيجه

مىگيرند زندگى عملى ،برخى اصول استقرايى را الزم دارد 9.در صورتى که فرد منکر
استقراء باشد مجاز به چنين اشتباهى نيست و اجازه نخواهد داشت چنين فرضى داشته
باشد.
بهنظر ميلر برخى با اين صورتبندی از مسأله استقراء قصد دارند نشان دهند که
انتخاب کنشگر عقالنى بايد انتخابى موجه _خواه کامال موجه ،خواه از لحاظ حسى
موجه_ باشد .اما در واقع انتخاب کنشگر عقالنى برای عمل کردن ،به وسيله دانش او از
اتفاقات گذشته ،به وی تحميل نمىگردد .حتى اين انتخاب به وسيله اطالعات در بارهی
رويدادهای گذشته مورد حمايت قرار نمىگيرد و به آنها نمىتوان استدالل کرد .از همين
ا
رو برخى متعرض مىشوند که اگر کنشگر چنين انتخاب غير استقرايى داشته باشد ،کامال
از قيد اطالعات دربارهی گذشته رها شده است.
راه حل مشکلى که اين گونه صورتبندی شده است ،از نظر ميلر به اين شرح
است :ما فرضيههايى را در باره جهان واقع به صورت حدسى بيان کردهايم و برخى از آنها
را که از فرايند ارزيابى تجربى و نظری سربلند بيرون آمدهاند به صورت موقت پذيرفته و
ترجيح دادهايم .به تبع پذيرش اين فرضيات نتايج منطقى آنها را هم مىتوانيم با همان
شان حدسى بپذيريم و بر اساس آنها در حوزه عمل دست به انتخاب بزنيم .به عنوان مثال
بر اساس اين روش با پذيرش قوانين گاليله مىتوان پيشبينىهايى را درباره آينده انجام داد
و مدعى شد در شتاب ثابت ،آينده  Qشبيه گذشته خواهد بود .به نظر ميلر در چنين
روشى به هيچ اصل متافيزيکى استقرايى برای توليد چنين پيشبينىهايى نياز نيست .زيرا
______________________________________________________
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همه زمينههای الزم بوسيله قوانين طبيعت و گمانههای عام و کلى درباره واقعيت توسط
کنشگر ،فراهم آمده است .در نتيجه نيازی به موجهسازی وجود ندارد .اما از نظر ميلر
اصرار برخى از نويسندهها به رد اين راه حل نشان از وجود استنباطهای قديمى
توجيهگرايانه دارد.

9

به نظر عقلگرايان نقاد اگر ما برای حل عملى مسأله خود ،راه حلى را در اختيار
داريم که تاکنون کاذب بودن آن پس از آزمونها و ارزيابىهای سخت مشخص نگرديده
است ،از يک خوش اقبالى و شانس برای در اختيار داشتن چنين راه حلى برخوردار
بودهايم .از نظر پوپر صادق انگاشتن تئوریهايى که تاکنون رد نشدهاند برای عمل کردن
يک کار غير عقالنى نيست ،هرچند در پى موجهسازی آن بر نياييم؛ زيرا ما فرضيهای را
انتخاب کردهايم که تحت سختترين آزمونها جان سالم به در برده است و تحت
ارزيابىهای نقادانهی ما تاکنون کاذب بودن آن مشخص نشده است.

4

به اعتقاد ميلر شايد اين نظر در  9179مىتوانست تحت فشار انتقاداتى قرار گيرد،
اما شاهد هستيم که پوپر در «روش عمل در مشکل عملى استقراء» در  9172يک تغيير
فاز اساسى در آراء خود به وجود مىآورد .در آنجا پوپر برای اولين بار اين پيشنهاد را
مطرح مىکند که آنچه بسيار مهم است زمانى است که نياز به عمل کردن داريم .در
چنين زمانى تئوری خوب آزموده شده در نظر ما نيست ،بلکه پيشنهادی 3است که
استقامت بيشتری در برابر انتقادات داشته و توانسته است به حيات خود ادامه دهد.

2
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نتیجه
بهطور کلى مىتوان چنين نتيجه گرفت که عقلگرايان نقاد ابتدا با بى اعتبار نشان دادن
نقش استقراء و روشهايى مبتنى بر آن ،در توليد نظريههای علمى تکاپويى بديع را برای
ارائهی يک شيوهی سلوک عقالنى و غير استقرايى شروع کردند .در نتيجه در گام نخست،
عقل گرايان نقاد از لحاظ ورود به مسأله راهشان را جدا کردند و استقراء را از بن کنار
گذاشتند .مشاهده مىکنيم که در سلوک عقالنيت نقاد پروژه موجهسازی به هر روشى به
فراموشى سپرده مىشود و راه حلى متفاوت با ديگران عرضه مىگردد.
از نظر ميلر وظيفه علم تجربى ،شبيه ديگر رشتههای پژوهشى ،پيشنهاد گزارههايى
حدسى است که در مورد جهان واقعى يا همان جهان  9بيان مىشود و در گام دوم
ارزيابى نقادانهی اين گزارهها است به صورتى که بايستى گزارههای درست و صادق را
مشخص و حفظ کند و گزارههای غلط را جدا و طرد نمايد .آنچه بايد به صورت جدی
به آن پرداخته شود تشخيص اين است که آيا گزارههای تجربى (مشاهدتى و غيره)
مىتوانند بهطور قطعى تصديق شوند يا با تحقيقپذيری تجربى به صورت قطعى و نهايى

تضمين گردند؟ 9از نظر وی ،تأييد قطعى برای هيچ گزارش مشاهدتى وجود ندارد و ما
نمىتوانيم به چنين قطعيتى دست يابيم .برای فرضيههای کلى و عام حتى در يک جهان
محدود هم نمىتوان تأييد قطعى بدست آورد .بنابراين اگر علم تجربى امکانپذير باشد،
به نظر مىرسد بايد راههای ديگری را برای جدايى و افتراق بين صدق و کذب نظريه و
تعميمهای کلى ،جستوجو کرد.

4

در نظر ميلر ،هر چند فرضيههای عام و کلى ،جزء مشخصههای علم محسوب
مىشوند ،اما بر خالف رای استقراگرايان ،ما نمىتوانيم فرضيهها و تعميمهای کلى را به
نحوی صورتبندی کنيم و آنها را بسازيم که به صدق آنها اطمينان داشته باشيم؛ بلکه اين
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فرضيهها ،حدسهای آگاهانه و پيشداوریهای ما هستند که برخورد ما با آنها به
جزمانديشى و پرسشگری ما بستگى دارد .بسته به اينکه چه رويکردی را انتخاب کنيم ،يا
در پى تأييد پيشداوریهايمان خواهيم بود يا مىخواهيم آنها را تصحيح کنيم .مىتوانيم
آنها را به محک آزمون بگذاريم و بسته به قدرت نقد و پرسشگريمان ،به آنها اعتبار دهيم.
اما اگر در اين مسير ،رويکردی تأييدگرا را اتخاذ کنيم ،به طوری که با روشهای استقرايى
و با کمک اصول غيرمعقولى که به آن اشاره شد در پى تأييد تعميمهای کلى و نظريه-
هايمان به وسيله مشاهدات برآييم ،فرايند تأييد هيچ چيز به ما نمىآموزد؛ و به ما چيزی
بيشتر از راحتى روانشناسانه عرضه نمىکند.

9

اين در حالى است که به اعتقاد ميلر برخى فيلسوفان به جای اين که ترديد در کنار
گذاشتن استقراء را کنار بگذارند ،در جستوجوی راههای جديدی برای غربالگری
صدق و کذب ،به دنبال سرهمبندی روشهای قديمى رفتهاند.

4

به نظر ميلر چنين اشتباهاتى از آن رو است که به طور وسيعى نفوذ خطاپذيری در
علم دستکم گرفته مىشود .از نظر وی خطاپذيری يا اصالحپذيری آن چنان که برخى
فيلسوفان پنداشتهاند مسألهای فرعى و موضوعى بىاهميت نيست .برعکس ،فرضيههای
علمى و هر گونه روشى که ممکن است در ساختار آنها به کار گرفته شود ،از لحاظ
روشى خطاپذير و غير محتمل هستند .پس نمىتوان درجهای از احتمال را در باره صحت
و درستى يک نظريه به آن نسبت داد؛ چرا که ميزان خطايى که نسبت به واقعيت در
دادههای ما وجود دارد بر ما پوشيده است.
از نظر ميلر دست آورد اصلى پوپر تصديق اين امر است که در تقابل با کسب
آرمان حقيقت ايدهآلى ،سخن از يقين ايدهآلى بى ثمر به ميان مىآورد و مىگويد
نمىتوان به يقين کامل رسيد .اين بدين معناست که در پى يقين کامل بودن يک رويکرد
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اشتباه است .اين موضوع به معنای آن نيست که حقيقت (صدق) ايدهآل و کامل نداريم و
چون نمى توانيم به يقين برسيم صدق هم وجود ندارد .ما هشيارانه بايد مواظب باشيم اين
دو موضوع با هم اشتباه گرفته نشود و رسيدن به صدق با وجود صدق ،يکى انگاشته
نگردد.

9

بنا به رأی عقلگرايان نقاد الزم نيست علم تحت سلطه يقين ايده آلى باشد و نبايد
در راستای کسب يقين قطعى تالش کرد .چنانچه هدفمان تنها صدق باشد ،هيچ تالشى
نمىتواند معرفتمان را محتملتر ،قابل اعتمادتر و متعينتر کند .بنابراين همچنانى که
صدق بايد تنها هدف علم باشد و بايستى بر روی آن متمرکز شد ،اما بايد در عين حال
متوجه اين موضوع بود که ما هيچگاه نمىتوانيم به صدق قطعى برسيم.

4

در ابطالگرايى که ميلر از آن ياد مىکند مشاهده نه منشاء معرفت به حساب مىآيد
و نه مبنای آن .از طرفى چون گزارههای مشاهدتى را به راحتى مىتوان بررسى کرد و اگر
نادرست بودند کنار گذاشت ،در روش تجربى تصميمگيری درباره نظريهها متکى به
گزارشهای مشاهدتى مىشود .در نتيجه مشاهده يک منبع اصلى و نه آغازين باقى
مىماند .با چنين رويکردی ديگر به استقراء احتياجى نيست و به قول ميلر به صورت دائم
بازنشسته مىشود و از مستمری معلوليت و زمينگيری استفاده مىکند.

3

در نتيجه ما به جای آنکه به استقراء از مشاهدات و دادههای اوليه بپردازيم ،سعى
مىکنيم يک مسأله را به خوبى بفهميم .در اين راستا فهم يک نظريه از نگاه پوپر همان
فهم مسأله است ،که عبارت است از تالش برای حل يک مسأله معين .فهم يک نظريه را
نمىتوان تنها منحصر در تصوير کردن آن در ذهن به حساب آورد بلکه بايد عالوه بر آن
مسائلى را که تئوری قصد حل آنها را دارد به خوبى شناخت .همچنين توان نظريه برای
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تبيين راهحلهای مناسب را به خوبى ارزيابى کرد 9.در نتيجه آن چيزی که در علم محور
اصلى همه فعاليتهای پژوهشى قرار مىگيرد مسأله است .ما با مسأله آغاز مىکنيم نه با
مشاهدات و گزارههای جزئى؛ و سعى مىکنيم به مسألهای که با آن مواجه شدهايم ،پاسخ
بگوييم .در مرحله بعد پاسخهايمان را در معرض سختترين ارزيابىهای نقادانه قرار

مىدهيم ،بدون آنکه دنبال موجهسازی آنها باشيم 4.در اين مسير رشد شناخت يا فرآيند
آموختن يک فرآيند غيرتکراری و غيرانبوهشى است که از حذف خطاها بوجود مىآيد.

3

بنا به رأی ميلر و عقلگرايان نقاد استقراء در توليد و موجهسازی نظريههای علمى
هيچ نقشى ندارد و اساسا موجهسازی ،خواه قطعى و خواه غير قطعى ،نه ممکن است ،نه

مفيد و نه ضروری 2.از نظر ميلر «شوق به موجهسازی و امنيت فکری شبيه به اعتياد
است ،ولو نوعى اعتياد کودکانه .هرچه شورمندانهتر بکوشيم آن را ارضاء کنيم ،پيگيرتر و
ارضاء ناشدنىتر مىشود .مىبايد بياموزيم که آن را ترک کنيم».

5
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