
 

  

  
  
  
  

  شناسان معرفت
   Imre Lakatos   )74ـ 1922(ايمره الكاتوش 

فيلسوف مجارستاني االصل رياضيات و علـم، كـه در دانـشگاه كيمبـريج تحـصيل كـرد؛ و عنـوان                     
 Proofs and (هـا  هـا و ابطـال   برهانهاي رياضي نوشت،   برهان نامة دكتري او، كه در  باب پايان

Refutations ( الكاتوش . دن به تدريس مشغول شد    الكاتوش سپس در مدرسة اقتصادي لن     . است
در حل مـسائل رياضـي از راه آزمـون و     ) George Polya(تر تحت تأثير روش جورج پوليا  بيش

اش اين را مطـرح كـرد كـه رشـد       نامة دكتري   او در پايان  . خطا، و فلسفة علم كارل پوپر قرار گرفت       
ين با تـصورات پـوپر دربـارة رشـد     كند و ا ها پيروي مي ها و ابطال برهان«معرفت رياضي از الگوي    

نهاد مطرح شده را اثبـات كنـد         رياضي بيشتر از آن كه بر     » برهان«به عقيدة او يك     . علم مطابق است  
الكاتوش با خالقيت، ديالكتيك اسـتدالل      . آورندة فرصت انتقاد يا فرصت كشف ايرادها است         فراهم

هاي ديگر    ري را پديد آورد كه در زمينه      در تاريخ رياضيات را كشف كرد و بر اساس آن، افكار بسيا           
مقـاالت  (هـاي معرفـت رياضـي نوشـت           او با اينكه مقاالت بسياري دربـارة ويژگـي        . به كار بست  

تـوان بـه مثابـة        مـي   و در آنها اين نكته را مطرح كرد كه معرفت رياضي را             ) 1978،  2، جلد   فلسفي
  .  در باب فلسفه روي آوردگرايي دانست، سرانجام به تدريج به پژوهش شكلي از تجربه

نخستين كوشش او در حوزة فلسفة علم اين بود كه افكاري را كه در كارهايش در بـاب رشـد                    
هاي كارناپ در خصوص توسعة منطق استقرايي به          معرفت رياضي پديد آورده بود براي نقد برنامه       

وسـتگي علـم، و     هاي پـوپر در بـاب مـسائل مربـوط بـه پي              او سپس به بازسازي ديدگاه    . كار بست 
هاي علمي در برابر ابطال، كه تامس كوهن و مايكل پوالنيي             پذيري نظريه   همچنين به مسئلة انعطاف   

)Michael Polanyi (الكاتوش روز به روز به تمايز بين افكـارش بـا   . مطرح كرده بودند پرداخت
را بـه طـور    سـتقرا او بر آن بود كه پوپر نتوانسته اسـت مـسئلة ا  . افكار پوپر نزديك و واقف گشت

آميز حل كند، بنابراين اعتقاد داشت كه افكـار خـود او دربـارة علـم و تأكيـد او بـر نقـش                          موفقيت
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هـا   ابطـال  شناختي در خصوص حفظ نظريه در قبال هاي روش راهنمون عقالني و ثمرة اخذ تصميم
، جلـد  الت فلسفيمقا(او همچنين معتقد شد كـه      . بايد بر افكار پوپر در باب علم ترجيح داده شود         

هاي آنها در بازسازي احكامي       علم بايد بر اساس توانايي    ) normative(مفاهيم هنجارين   ) 1978،  1
الكاتوش مدت طوالني دربـارة تغييـر       . اند ارزيابي شود كه دانشمندان را در تاريخ علم راهبري كرده         

او . را كامالً تكميل كنـد    منطق اكتشاف علمي كاركرد، اما نتوانست پيش از مرگ زودرسش اين كار             
ويـژه، اقتـصاد بـه كـار          خواست پيروانش افكارش را در مورد بازسازي تاريخ علم طبيعي، و بـه              مي  

  . ببندند
الكاتوش الگوي خاصي در خصوص تبيين ماهيت علم و روش آن در پيش نهاد، خـود او ايـن           

ناميـد و دربـارة آن   ) scientific research programmes(» هاي پژوهش علمي برنامه«الگو را 
 Criticism and(» پژوهش علمي هاي شناسي برنامه انتقاد و روش«اي نوشت تحت عنوان  مقاله

the Methodology of Scientific Research Programms ( منتـشر شـد؛ او   1968در  كـه 
  عنـوان  و يرايش توسعة يافته اين مقاله را در كتابي به ويراستاري خـودش تحـت  1970ها در  بعد

منتشر كرد اما ايـن بـار   ) Criticism and the Growth of Knowledge(انتقاد و رشد معرفت 
ضـمن توضـيح    به نظر الكاتوش اين الگو. »هاي پژوهش علمي شناسي برنامه ابطال و روش«با نام 

 .آيـد  مـي  گرايي پـوپري فـايق    هاي تاريخي بر مشكالت ابطال و تبيين ماهيت علم بر اساس واقعيت    
هاي علمـي را بـه صـورت سـاختارها            برنامة پژوهشي الكاتوش، نخستين ديدگاهي است كه نظريه       

اين برنامه براي هر پژوهش بعدي در درون نظرية موجود، دو گونه راهنمون ايجابي . كند مي تصوير 
هر گونه پـژوهش بعـدي در درون   ) negative heuristic(راهنمون سلبي . بيند مي و سلبي تدارك 

بـه  . كنـد   مـي   ظريه را به عدم ترك يا جرح تعديل مفروضات اصلي يا هستة سخت نظريه مشروط                ن
، كـه شـامل   )protective belt(عقيدة او، هستة سـخت نظريـه بايـد درون يـك كمربنـد محـافظ       

اي و شـرايط اوليـه اسـت،  بـر      هاي مشاهده و فرضيه) auxiliar hypothesis(هاي كمكي  فرضيه
هـر گونـه   . نظريه محافظت شـود ) hard core(شناختي مدافعان هستة سخت  اساس تصميم روش

كه در باب نظريه مطرح     ) counterexample(يا به تعبير ديگر مورد نقض       ) anomaly(نابهنجاري  
شود، نبايد، برخالف تصور خام پوپر، ابطال ساختار اصلي نظريه را در پي داشـته باشـد؛ بلكـه بـر                     

 را در اينجـا بايـد بـه كمربنـد محـافظ       )modus tollens(ة رفع تالي آمدهاي قاعد عكس، همة پي
يا، اگـر   (ها    در اقيانوسي از نابهنجاري   «به طور مثال، در برنامة نيوتني، با اينكه اين برنامه           . برگردانيم
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، مـدافعان هـستة سـخت و        )133، ص   1970الكاتوش،  (» ور بود   غوطه) دوست داريد، موارد نقض   
آمدهاي قاعدة رفع تـالي بـه         اجازه ندادند كه پي   ) همان جا (» شناختي  تصميم روش «اصلي نظريه، با    
گانة ديناميك نيوتن و قانون گرانش عمومي او بازگردد، بلكه با برگرداندن آنهـا بـه                  خود قوانين سه  

اي، يعني به كمربند محـافظ، هـستة سـخت     هاي مشاهده هاي كمكي و شرايط اوليه و فرضيه       فرضيه
يكي پس از ديگري بـه مـوارد        «ا هوشياري و خالقيت حفظ كردند و اين موارد نقض را            نظريه را ب  

هـاي قـراردادي      پس برنامة پژوهـشي الكـاتوش داراي جنبـه        . تبديل كردند )  همان جا ( » كننده  تأييد
امـا بـه عقيـده الكـاتوش،        . شود  مي  شناختي دانشمندان ظاهر      هاي روش   است كه به صورت تصميم    

هاي علمي    برنامة پژوهش علمي ديدگاه قراردادگرايي رسمي در باب نظريه        » ن سلبي راهنمو«مسئلة  
توانيم به طور معقول تصميم بگيـريم          مي  بر طبق اين راهنمون،   . سازد   مي  تر  را تا اندازة زيادي معقول    

تـر كـرد    هاي كمكـي را بـيش   توان محتواي تجربي تأييد شدة كمربند محافظ فرضيه        مي  تا زماني كه  
گـراي    اما رويكرد مـا بـا قراردادگرايـي توجيـه         “ . به هستة سخت نظريه شد    » ها  ابطال«نع سرايت   ما

گوييم كه اگر      مي  از اين حيث متفاوت است كه ما، برخالف ديدگاه پوانكاره،         ) Poincare(پوانكاره  
ذاشـت؛  تـوان كنـار گ       مـي   هاي جديد باز بماند هستة سخت آن را         بيني واقعيت   زماني برنامه از پيش   

از ايـن   . يعني هستة سخت ما، برخالف از آنِ پوانكاره، ممكن است تحت بعضي شرايط فرو بپاشد              
ايم ؛ اما از ديدگاه دوهم  دانست هم عقيده     مي  كه چنين امكاني را مجاز    ) Duhem(حيث ما با دوهم     

» بي اسـت    شناختي است، در حالي كه براي ما در اصل منطقي و تجر             علت اين فروپاشي صرفاً زيبا    
هـاي جديـد اسـت، هـر          بينـي واقعيـت      پس تا زماني كه برنامه قـادر بـه پـيش           .)134همان ، ص    (

 به واقع چارچوب برنامة پژوهشي       دانشمندي كه هستة سخت آن را مورد جرح و تعديل قرار دهد،           
  . خارج شده و برنامة جديدي را آغاز كرده است

برنامـه را   » هـستة سـخت   «ختي مدافعان برنامه    شنا  در حالي كه راهنمون سلبي، با تصميم روش       
سازد، راهنمون ايجابي شامل مجموعة مدوني از پـيش نهادهـا و اشـاراتي دربـارة                   مي  »ناپذير  ابطال«

راهنمـون ايجـابي مـانع      ). 135همـان، ص      (اسـت   » پـذير   متغيرهاي ابطال «چگونگي تغيير و تحول     
راهنمـون ايجـابي    . نوس نابهنجـاري اسـت    مغشوش شدن ذهن دانشمند به هنگام مواجهـه بـا اقيـا           

سـازي    اي از الگوهاي همواره كامل شونده را كه واقعيت را شـبيه             كند كه زنجيره    اي تعيين مي    برنامه
شــود كـه بــه پيــروي از   مــي  توجــه دانـشمند يكپارچــه معطــوف ايـن    :بينــد مـي  كنــد تــدارك  مـي  

او در اين مرحله، موارد نقض واقعي، . داش الگوهايش را بساز    هاي بخش ايجابي برنامه     دستورالعمل
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ها را    اش دربارة نظام سياره      نيوتن برنامه   به طورمثال، . گيرد  مي  در دسترس را ناديده     » هاي  داده«يعني  
بر اساس فرض خورشيد به عنوان نقطة ثابت و سياره به عنوان يك نقطه درآورد و در همين الگـو                    

اما قانون سوم خود نيوتن در ديناميـك ايـن الگـو را رد              . دبود كه قانون گرانش خود را استنباط كر       
كرد و او مجبور شد به جاي آن الگويي بياورد كه در آن خورشيد و سـياره حـول مركـز مـشتركي                       

اين دگرگوني الگو به هيچ وجه حاصل مشاهده نبـود، يعنـي در ايـن مـورد هـيچ                   . درگردش باشند 
مشكل نظـري در توسـعة برنامـه     ه صرفاً حاصل وجودداد، بلك اي نابهنجاري خاصي نشان نمي داده
وي سپس بـه جـاي خورشـيد        . تري سياره تعميم داد     او سپس اين الگو را در مورد تعداد بيش        . بود

  اي، گوي و كره را قرار داد، و باز در اين مورد نيز مشاهدة يك نابهنجاري الزم نبود،                  ها نقطه  وسياره
  . ستة سخت خود نظريه بودبلكه اين دگرگوني صرفاً اقتصادي ه

دهـد كـه ايـن راهنمـون تقريبـاً            مـي   هاي ما دربارة راهنمون ايجابي نشان         به اين ترتيب بررسي   
« بلكـه  » هـا   ابطال«ممكن است به نظر برسد كه نه . رود مي پيش  »ها ابطال«هيچ گونه توجهي به  بي

نشان شـود كـه هـر        هر چند بايد خاطر    .كنند  مي  هستند كه نقاط تماس با واقعيت را فراهم         » تأييدها
توانيم انكـار كنـيم     ام برنامه است، نميn ام برنامه در واقع ابطالي براي روايت n + 1تأييد روايت 

ها هستند كـه،      تأييد «:شود  مي  بيني    هاي بعدي هميشه پيش     هاي روايت   ها و ابطال    اي شكست   كه پاره 
 الكـاتوش در اينجـا شـيوة        .)137همـان، ص    (» .برنـد   مي به رغم موارد ناسازگار، برنامه را به پيش         

شـده را نيـز       كند كه هيچ نظرية ابطـال       مي  گذارد ؛ او حتي تأكيد        مي  گرايي پوپر را به كلي كنار        ابطال
آنهـا، بـه خـاطر      » حـذف «هاي پژوهشي را، حتي پس از         ما بايد برنامه  «نبايد كامالً كنار گذاشت، و      
كننـد، و     مـي   هاي جديد توليد      ي كنيم تا ببينيم كه آنها چه تعداد واقعيت        نيروي راهنموني آنها ارزياب   

   .)همان جا(» هايشان در جريان رشد شان چه اندازه است توانايي آنها براي تبيين ابطال
 هاي پژوهش علمي علت اسـتقالل نـسبي علـم نظـري را بيـان      شناسي برنامه از اين رو، روش

 .توانند عقالنيـت آن را توضـيح دهنـد        گرايان نمي    است كه ابطال   كند و اين يك واقعيت تاريخي       مي  
هـاي پژوهـشي نيرومنـد بـراي پـژوهش            اينكه دانشمندان كدام مسائل را به طور عقالني در برنامـه          

هـايي كـه از حيـث     كنـد كـه نـه نابهنجـاري     گزينند امري است كه راهنمون ايجابي تعيين مـي        برمي
شوند امـا بـه       مي  ها فهرست     نابهنجاري. آوري فوري اند    از حيث فن  كننده اند يا      شناختي نگران   روان

ها روزي در چارچوب تأييدهاي برنامه در آينده كنـار گذاشـته              اميد اينكه در جريان تداوم پژوهش     
 تنها آن دسته از دانشمندان كه به آزمون و خطا اشتغال دارند، يا آن دسته از دانشمندان كه                  .شوند  مي  
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بيننـد همـت خـود را معطـوف      مـي  پـذير برنامـه را        ن راهنمون ايجـابي، جنبـة فـساد       با ناديده گرفت  
گرايـان خـام در ناسـازگاري كامـل اسـت،             البته همة اينها با ديدگاه ابطـال      «. سازند  مي  ها    نابهنجاري

، »رد كـرد  «يـك نظريـه را      ) قانون كتابي آنها  (گرايان خامي كه معتقدند به محض اينكه تجربه           ابطال
 بـه عقيـدة   .)137 ـ  8همان، صص (» .است) كارانه و دغل(عقالني  وسعه دادن آن نظريه، غيرديگر ت

، يـك نظريـة جديـد       »مـردود «درنگ به جـاي آن نظريـة قـديم            گرايان خام، بايد بي     اين گونه ابطال  
پـس علـم در كجـا       . شـود » مـردود «گذاشت، معلوم است كه اين جديد نيز روزي شايد          » نامردود«

  است؟
هاي پژوهشي الكـاتوش، در حقيقـت نقـض هـستة سـخت برنامـه                 شناسي برنامه   روشپس در   
هـاي موضـعي، يعنـي     ارائـة فرضـيه   : اما عالوه بر اين، يك چيز ديگر نيز ممنوع است.ممنوع است

به طـور مثـال، دانـشمندي كـه بـراي تبيـين             . توان آنها را به طور مستقل آزمود        هايي كه نمي    فرضيه
ارائه كند، در واقع با ارائة ايـن  ) قانون عكس مجذور (ني غير از قانون نيوتن      حركات اورانوس، قانو  

بنـابراين، جـرح و تعـديل       . فرضية كمكي از چارچوب برنامة پژوهشي نيـوتن خـارج شـده اسـت             
هـاي جديـد و       درچارچوب كمربند محافظ و توسعة آن به شرطي مجاز است كه اين كار به آزمون              

گر اين كار در مورد يك برنامة پژوهشي ممكن نباشد، در واقع برنامه           ا. اكتشافات جديد منتهي شود   
اي روبه زوال خواهد رفت و در اين صورت البته بايد جاي خود را                ها به گونه    با انباشت نابهنجاري  

ايـن خـود    . هاي جديد در آن همواره باشد       ها و واقعيت    بيني پديده   اي بدهد كه امكان پيش      به برنامه 
 بـه طـور مثـال، برنامـة پژوهـشي           ..شـود   مي  هاي پژوهشي با يكديگر محسوب        برنامهمعيار مقايسه   

بطليموس اين گونه روبه زوال رفت و سر انجام با خروج كوپرنيكوس از آن جاي خود را به برنامة   
اند كه معيار دقيقي براي تـرجيح         الكاتوش را از اين حيث سرزنش كرده      . پژوهشي كوپرنيكوسي داد  

گرايي خام كـه     با اين همه، كنار گذاشتن ابطال     . امه به برنامة ديگر در پيش ننهاده است       دادنِ يك برن  
هاي پژوهشي الكاتوش بر آن اصرار دارد، از يك سو، ماهيت تاريخ علـم را بـا                   شناسي برنامه   روش

هاي علمـي را   كند و و از سوي ديگر، پيچيدگي وضعيت واقعي آزمون       مي  تري تصوير     موفقيت بيش 
  . سازد مي بي روشن به خو

 
  




