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 دیالکتیک چیست؟ 1

 مترجم یاشاره

ارسی ی فکارل پوپر است. ترجمه« دیالکتیک چیست؟»ی  این نوشته پاسخ به مقاله

 ی پوپر در دو کتاب زیر منتشر شده است: مقاله

ی احمد آرام، شرکت ها )رشد شناخت علمی(، ترجمهها و ابطالک. ر. پوپر، حدس

 .734-183، صص 3131سهامی انتشار، چاپ اول،

-124، صص3141ی بر تضاد دیالکتیکی، چاپ چهارم، عبدالکریم سروش، نقد و درآمد

144. 

 

 

طور بهن آ یفلسف یهستهطور کلی و با به سمیکارل پوپر با مارکسمشهور است که 

 کیالکتید پیشرو، یعنوان متفکربهپوپر، . مخالف بود – یستیمارکس کیالکتید –خاص

. پوپر نظر خود را دیدمی یاسیس یهیفلسفه و نظرآور برای زیان اندیشیِجزمرا منشأ 

 در قالبو سپس  ارائه شد 3314در سال  نخست که بار یادر مقاله کیالکتیدر مورد د

در ، طور خالصه بیان کردبه چاپ رسید، به( 753-733، ص 2002) شاز کتاب یفصل

 .کردیمتهم منقد  برنتابیدن را به ستیمارکس هایدیالکتیسین یو آنجا

جزم ستیمارکس یهایسینالکتیکه د مبنی بر این نظر پوپر آمیزیطور طعنهبه

را درک  کیالکتید شانمخالفان که پذیرندنمی ادعا این با را کیالکتیانتقاد از د گرایانه

ی برا ی. در واقع، هر تالشباشد جزمیتر کم او یریگموضعشود موجب نمیکنند، ینم

 ردیگ اینمونه ]اگر زنده بود[ صرفاً سوی او، از کیالکتید یهپوپر دربارهای دگاهیدنقد 

 اشتأثیری بر نظریه اساساً شد ومی تلقی «جزمی یهاینسیالکتید» هایواکنشاز 

پوپر  دگاهیها بتوانند دیسینالکتید کهشود می نیاز ا کامل مانع طوربه نیا داشت.نمی

 ن،یخواست. بنابرایبزرگ م لسوفیکه ف ی استزین چمخالف آ قاًیدقکه  را نقد کنند

 .شوددفاع  کیالکتیاست که از د یضرور یمطلوب و حت «جزمیضد معل»به خاطر 

ی ستیمارکس کیالکتید برنقد پوپر  یدرباره را اصلی ینکتهچند  مقاله نیدر ا

عنوان هب کیالکتیپوپر از د تعریف، )الف( تربه بیان دقیق کنم.ی( مطرح میستیالی)ماتر



 ی فرزاد فرهمندمن، ترجمهیسبری گرو 2 

 کیالکتیدانگاشت آن را با  کنم وتحلیل میرا  سنتز( ،تزآنتی، تز) کیالکتید 3گانهسه

وجود  یکیالکتید سمیالیدر ماتر در حال حاضرتر که دهیچیپ اریبس یعنوان مفهومبه

ی دیالکتیک را بازنمایی هااز جنبه یکی گانه تنهاسه کهدرحالی ،کنمدارد، مقایسه می

 جایگاه یباره؛ )ج( درکنممی سهیمقا 2و خطا آزمونبا روش  را کیالکتی؛ )ب( دکندمی

 هایتناقض کیالکتید ای: آکنممیبحث  یمعتبر علم یهاروش انیدر م کیالکتید

از انتقاد پوپر  بایستها مییسینالکتیدیی که هادرسی )د( درباره پذیرد؛میرا  یمنطق

 کنم.بیاموزند، بحث می

 تیماه روشنیو به  سنجیدخواهم  آنها رای مفید نبودن درباره میهااستدالل

از  تا حد امکان خواهم کرد که یسع جهیدر نت -با پوپر نشان خواهم داد م رامخالفت

 کنم. دوری «های جزمییسینالکتید» واکنش

 

 

 . )کارل پوپر(است عین زندگیانتقاد  - استجزمی، انتقادی و ضد  وشریعلم پ
 

 امروز . مقدمه: پوپر و دیالکتیک1
است. با  زیبرانگبحث یپوپر تا حدود یها و ادعاهادهیاز ا یاریاعتبار بس هامروز

 یازنگرب یپر به معناوپبازاندیشی هستند. مربوط به امروز  شهیاز هم شیحال، آنها بنیا

لذت شانس، اشیزندگ آخر یاست. پوپر در دهه هامروز یکنون ینهیاو در زم یهادهیا

با  یوشور ریاتحاد جماه فروپاشی داشت. ی راستیکمون یدئولوژیا آشکار ابطالبردن از 

 لیتبد یبهتر یکه جهان به جا همراه بود انتظاربا این و ه مواجه شد مندیرضایت

 یجهان یو اجتماع یاسیس هایپویاییکه  ایمپی بردهما  هحال، امروز نی. با اخواهد شد

یاستفاده قرار ممورد سوء یاسیس یهامیتوسط رژ هایدئولوژیاست. ا تردهیچیپ اریبس

 عنوانبهتواند ینم یبلوک شورو یو فروپاش یستینیاستال وحشت نیبنابرا : ورندیگ

تفتیش  اتیجنا توانیمدیگر ن گونه کههمان ،شود رفتهیپذ یستیکمون یایؤر ابطال

                                                      

3 - triad  
2 - trial and error method 
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دهیکه ا میکنیدرک م زین ما هامروز .رفتیانکار وجود خدا پذ عنوانبهرا  1عقاید کلیسا

از  تیمتحده و حما االتیا ی. مداخلههست بوده و برداریبهرهمورد  یدموکراس ی

را انتخاب سالوادور آلنده که  یلیدر ش 3341در سال  یستیالیائتالف سوس یسرنگون

تجاوز  با هیچ تفاوتی اساساً نوشه،یژنرال پ ینظام یکتاتوریآن با د ینیگزیو جاکرده بود 

الکساندر دوبچک ی برالیو سرکوب اصالحات ل یبه چکسلواک 3333 ی در سالشورو

نفوذ، قدرت و منابع،  یو مبارزه برا ،های دیگربینیجهاناز  7. ترس پارانویایىندارد

 کیدئولوژیرنگ چتر اروی هم رفته د و دناقدامات بو نیپشت هر دو ا یِواقع یروین

 .اهمیتی بودراستی موضوع بیبه

و به  نعجی سمیتارتوتالیو  سمینیبا استال در کل یستیکمون یدهیا ن،یوجود ا با

 دی. باه بوداعتبار شدیب یکیالکتید سمیالیماترهمراه با آن اعتبار بود؛ و یب بیترت نیا

بر  ،ینظام فلسف کی عنوانبه ،یکیالکتید سمیالیدر ماتر زیچ چیکرد که ه دیتأک

 که استشده  یاسیسبه حدی  کیالکتیحال، مفهوم د نیا ا. بداللت ندارد سمیکمون

 یهاشهیاست. ر یکی شده یو دموکراس یآزاد ی بادشمن با کیالکتیاکنون دفاع از د

ذکر شده  3314در سال  پوپر یدر مقالهقبالً  زیانگغم یغیرمنصفانه وضع نامساعد نیا

 .است

 گاهیمفهوم و جا ارزیابی ،3314 در سال پوپری اولیهبه نقد  ارجاع، با مقاله نیا هدف

 زدهی، ساکنونکه  است نیانه . هدف من استامروز  یدر فلسفه یکیالکتید کردیرو

 کردیرو جایگاه این که و نه مرا آغاز کن او به یشخص یاز مرگ پوپر، حمله پسسال 

 اهدگیدارزیابی هدف من، بلکه . قرار دهمبحث  اش موردزندگیطول  در ی راکیالکتید

 یو علم یمعتبر فلسف کردیرو کیعنوان آن به شایستگی امروزو  کیالکتید یما درباره

 .است

 علم -مهم است. علم مدرن اریبس یکار کیالکتیدبازسازی ام که متقاعد شده من

 کی ازمندین -رهیو غ خودسازماندهی ،یخطریغ یهادهیپد ،دهیچیپ های تطبیقیسامانه

                                                      

1 -Inquisition 

7 -paranoid fear 
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 همچنین. غایب استهنوز  هاست که امروز مناسب یفلسف شناسیروشچارچوب و 

ایسته ش، یچارچوب نیچن یبرا یجد یعنوان نامزد بالقوهبه ،یکیالکتید سمیالیماتر

فوق یِفلسف نظام عنوانبه ،یدر سنت شورو ژهیبه و نی. ااست که مورد توجه قرار گیرد

ق بسیار عمی یغرضانهبی لیسزاوار تحل قطعاً نظام نی. اافتی تکامل مندنظامالعاده 

یشرفت در حال پمدرن و مطالعات  یکیالکتید کردیرو نیب روابط تحلیل ن،یاست. بنابرا

 .جالب خواهد بود رهیو غ 3،ظهوریافتگی ی،فرایند 5یشناسیهست مرتبط بر

 پرسش در صورتی که در آن به بود،خواهد  انهاز حد بلندپرواز شیمقاله ب نیا

شود. در  ارجاع دادهجهان  یهافرایند یهمه ی بهکیالکتید کردیرو عام پذیریاطالق

 یفلسفه بر یکیالکتید کردیرو یشناختروش یهاجنبه پذیریاطالق برمن  این مقاله

 کنم.یعلم تمرکز م

 

 اندیشیو جزم کیالکتید. 2
پوپر  اظهار آمیزیطور طعنهبه اندیشی متهم کرد.ها را به جزمستیمارکس پوپر

ن ایرا با  کیالکتیاز د یانتقاد هیچ ستیمارکس هایینسیالکتیچگونه د کهنیا یدرباره

 یریگموضع قدرهمان کنند،یرا درک نم کیالکتید شانمخالفان کهتابند بر نمی ادعا

استدالل پوپر نادرست  فالن که کند اادع اگر کسیمثال،  ی. براای استگرایانهجزمی

اندیشی جزم پوپر او را به رد،یگیدر نظر نم را کیالکتید یجنبهاین یا آن  رایاست، ز

ها بتوانند یسینالکتید که شوداز این می مانع کامالً]رویکرد[  نیا .خواهد کردمتهم 

بدون  کنددفاع ی دگاهیاز د دتوانیمکسی پوپر را نقد کنند. در واقع، چگونه  دگاهید

 اییهتالش چنینناقص است.  در کجا که استدالل مخالفاندادن این نشان برای تالش

ف مخال دقیقاً نیا انتقادی نیست؟ریغ یلید شد. خنخواه مختومهاندیشی جزم به علت

 پوپر است. ینگرش انتقاد

خواهم از یو نم ،دنجزمی وجود دار دگاهیبا د هایییسینالکتیمن موافقم که دالبته 

ینم کند،میانتقاد  آنها از که ،کنم که اظهار نظر پوپر دیتأک اما مایلمآنها دفاع کنم، 

                                                      

5 - ontology 

3 - emergence 
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انتقاد پوپر،  از جنبه نیا ن،ی. بنابراباشد 4به خودی خود کیالکتیبه دمعطوف  تواند

اگر پوپر،  برای مثال، کند.یاستدالل اضافه نم یمحتوا بهرا  یزیچ هیچ. ستیسازنده ن

وجود هب یمشابه تیوضع حمله کند، تینسب ینظریهسرعت نور به  رییعدم تغ اصلبا رد 

از آنها پوپر را متهم به  یتعداد دیو شا رندیپذیرا نم ی اوادعا کدانانیزیف بیشتر. دیآیم

 ؟سازدیم جزمیرا  تینسب ینظریه رویکرد نیا اید. آنکن تینسب ینظریه درکعدم 

 .نه مسلماً

رفتهیرا پذگرایی جزمیکه موضع ضد هستند ییهاستیالزم به ذکر است که مارکس

 :(2001) 8برتل اولمن سم،یپرداز مدرن مارکسهینظر ماننداند، 

 

 کی عنوانبهکه  نیستسنتز  -تزآنتی -تز رِیناپذمصالحه یگانهسه کی کیالکتید
 ایکند که ما را قادر به اثبات یمنفراهم  ی؛ فرمولرودبه کار میهمه منظوره  حیتوض

را  یزی، چبدین لحاظ ک،یالکتی. دنیست خیتار محرک یروین؛ بسازد یزیچ ینیبشیپ
موجب هیچ کند و ینم ینیبشیرا پ یزیکند، چیثابت نمرا  یزیدهد، چیمن حیتوض

و  راتییاز تغ یعیوس فیطبر راه تفکر است که  یک کیالکتی. بلکه دشوداتفاقی نمی
  کند.یدهد، تمرکز م یکه در جهان رخ م یتعامالت

 

 کیالکتید یگانهو سه کیالکتید. 3
 (:723، ص 2002)پوپر،  کندمی فیتعر گونهرا این کیالکتید پوپر

 یانسان یشهیمثال، اند برای - یزیاست که معتقد است که چ ایهی.. نظر.کیالکتید
 «سنتز»، « تزآنتی»، «تز» :کیالکتید مشهور گانهسه توصیف شده توسط طریقبه  -

 .یابدتکامل می
 هاییسینالکتید همان طور که ،کیالکتید فیتعر وجههیچبهاین حال،  نیا با

 .فهمند، نیستآن را میامروزه  یستیالیماتر

                                                      

4 - per se 

8 - Bertell Ollman 
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در انضمامی طور هب چیزهادرک  معطوف بهاست که کردن لروش استدال کیالکتید

آنها  30و تناقض 3تضادهای جنبه با همراه ،شانبه هم پیوستگیو  ریی، تغکل حرکت
 [سمیمارکس برخط المعارفرهیدا] .وحدت استدر 

ط مرتب ریز نیبا قوان جدید یستیالیماتر کیالکتی( د3373انگلس ) به پیروی از

 :است

 کیالکتید نیقوان

 نزاع اضداد()وحدت و  اضداد درهم نفوذ کردن قانون 

 و بالعکس تیفیبه ک کمیت لیقانون تبد 

 ینف یقانون نف 

. ینف یقانون نف -است  آخر قانون کندمی اشارهبدان رسد آنچه پوپر یبه نظر م

یرا کنار م بقیهشناسد، و یآن م یهااز جنبه یکیرا تنها با  کیالکتیپوپر، د نیبنابرا

 انیدر م مجادلهقانون موضوع  نیا عامکاربرد  رایمهم است ز اریبس تیواقع نیگذارد. ا

 یکیالکتید ماتریالیسمدر سنت  ژهیمختلف است، به و هایمکتب یهایسینالکتید

 (4-213 صص ،3333، ارلف) 33«ماتاید» شوروی

از طریق پیوند تضادها  شانو حرکت یدر هست زهایچ یمطالعه کیالکتیداز هدف 

 یدهیچیاست، قادر به درک انواع پ 32پیوندها یمطالعه یستیالیماتر کیالکتی. داست

 - پیوندها نوع تریندهیچیو پ 31،هاتضاد تأثیر متقابلمثال  عنوانبه، است پیوندها

 یتسیالیماتر کیالکتید ب،یترت نیبد (.303، ص 3383بر فلسفه،  ی)مقدمه ا 37تکامل

 است. کیالکتید یمفهوم مرکز تکاملو  ،است تکامل یای دربارههینظر

                                                      

3 - opposite 

30 - contradictory 

33 - Diamat[ Dialectica Materialism] 

32 - connections 

31 - interplay of opposites 

37 - development 
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، شودمی مرتبطمهم و  شتریبهرچه آن امروزه  یعموم طیدر شرا تکامل یمطالعه

 یعلوم اجتماع ،یشناسستیزدر  دهیچیپ یهافرایند و هاستمیس یهاهیکه نظر یزمان

 طوربه تکامل. موضوع اندیافته عمومی تیرسم 35،هاافزاییهممثال  برای ک،یزیو ف

 علم است. یدر فلسفه 33گراییتقلیلو  ظهوریافتگی نیبحث ب بامرتبط  میمستق

 اریبس ی این مقالهدر بخش بعد تکامل یهینظر عنوانبه کیالکتیمفهوم د ،بنابراین

. میکنیم سهیمقابا هم و خطا را  آزمونو روش  کیالکتید آنجا ما، در اهمیت دارد

رائه نشدها دگاهیداز این  پشتیبانی به منظور بعدی یهابخش هایمثالاست که  گفتنی

-یآنت که انگلس درچنانهستند،  یکیالکتید عتیدر طب تکامل یهافرایند مامکه تاند 
 یشناسدر روشموضوع اگرچه  نیا .کرداستدالل  عتیطب کیالکتیددر و  نگیدور

ثالم نیا هرچند، آنچهمقاله حاضر است.  یفراتر از محدوده ،ی بنیادی استکیالکتید

دهیپد یبارهما در یعلم هاینظریات و فرضیه تکاملاست که  نیا ،نشان دهند دیها با

 شوند که با دیدگاهفهمیده می یصورت در تنها ،هامثال نیدر ا شده فیتوص یِکیزیف یها

  شوند. لیتحل کیالکتید

 

 کیالکتیدروش  در برابر او خط آزمونروش . 4
تفکر  کند کهشمول ارائه میجهان ایشیوهعنوان را به و خطا آزمونروش  پوپر

 کیالکتیدهد و آن را با دیرخ م بدان شیوه خاص طوربه یعلم تکاملو  در کل یانسان

 هاوضعیتاز  یدر بعض اگرچه ،یکیالکتید یکردهاینظر پوپر، رو ازکند. یم سهیمقا

از  یبرخ کیالکتیاگرچه د نیبنابرا کنند،صدق نمی کلی طوربه ،هستند کاربردنیهب

 ست؛یسازگار ن تکامل گریدموارد  کند، اما بایم فیتوص تبخشیرضا طوربهرا  هاتکامل

 کند.یم یبانیپشت ویخود را با چهار سنار یادعا پوپر

 یراحتاز آنها به یکیشود. در عوض، یمنجر نمبه سنتز تز یتز و آنت وقتی کهالف( 

 .شودیحذف م

                                                      

35 - synergetics 

33 - reductionism 
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کاربرد  یداراآزمون و خطا  نی، بنابرادادتوان ارائه یرا م یاریمستقل بس ی( تزهاب

 .ین کندتبی ها راتواند آندیالکتیک نمی کهاست  دیالکتیکنسبت به  تریگسترده

یم دیرا تول زتیآنت است که ما ی، نگرش انتقادبلکه. کندتز را تولید نمیآنتی تز( ج

 .شودتولید نمی تز اصالًآنتیاوقات ی و گاه کند،

ز مواد اصرفاً متشکل  سنتز فقط ساختاری، سنتز تولید شده است مواقعی کهدر د( 

ای دهیاسنتز شامل . ستیدو ن آن اجزاء نیبهتر حافظو تز آنتیو تز توسط فراهم شده

 خواهد بود. دیجد کامالً

 تکاملبه  تندرباشد، به به کاربردنیکه ممکن است  ییجا یحت ،یکیالکتید ریتفس
ی هادهیاز ا بایستمیسنتز یک که این ادعای دیالکتیک  با کمک خواهد کردتفکر 

 (727، ص 2002)پوپر،  .شده باشد ساخته تزآنتی کیو  تز کی مندرج در

 طورهماناست.  نکته نیترمهم چونشروع کنم، )د(  ین نکتهخواهم از آخریمن م

از جمله  -مرتبط با آن یهایژگیبا تمام و تکامل ،مشاهده کردیمدر بخش دوم  که قبالً

 کردیرو اصلیِ جزء -شودیم جادیا تکامل یجهیکه در نت یدیجد کامالًحتوای م

متهم و آن را کند نادرست تفسیر می را کامالً کیالکتیپوپر د ن،یاست. بنابرا یکیالکتید

 از تکامل حمایت یکیالکتید ریتفس .دقیقاً آن چیزی که هست نیستکه  کندیم

آنتیو  زتشده توسط  فراهماز مواد  یفقط ساختار سنتز دقیقاٌ به این دلیل که کند،می

 .ستین تز

حمایت  از تکاملشرح داده شده،  الف، ب و ج که در هاییوضعیت ل،یدل نیهم به

 یدیجد زیچ چیارتباط ندارند. ه تکاملکه با  کنندیم توصیفرا  یراتیی. آنها تغکنندینم

من  ب،یترت نیبه ا 34.آن قرار داشتند تزآنتی ای تزدر  پیش از اینهمه  -شود یظاهر نم

با هم  یکیالکتید کردیو خطا و رو آزمون. روش رسممی پوپرمتفاوت با  کامالً یجینتابه 

مشترک  کیالکتیدکه با و خطا  آزمونوش های رچون این جنبه؛ کنندنمیرقابت 

 .توضیح دهد تکامل راتواند ینم نیست،

                                                      

کند، گری، بر فرض یک تز را حذف یا محو نمینیکوا به این نکته اشاره کرد که ابطالزوزانا پاراس -34 

گذارد. زمینه ما میواقعیت زیادی از آن چیز ابطال شده، اثری بر دانش پیش بتوان چنین چیزی گفت. اگر

در این مرحله مشخص نیست که آیا آن موجب ظهور.با این حال، این نکته سزاوار توجه بیشتر است

 شود یا خیر.یافتگی یک چیز جدید از لحاظ کیفی می
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 صوریدر مقابل منطق  کیالکت. دی5
 یکیالکتیروش د علیهپوپر  یاستدالل اصل -میرسیم یاتیح ینقطه کیبه  ما حال

( منعقانون )» کیالکتی، دپذیردمیرا  هاتناقض کیالکتینظر پوپر، د ازدر علم. 

 شود، بنابراینیم بیها علم تخرتناقض رشیپذ چون باکند. و ینقض مرا  38«تناقض

 خطرناک است.  کیالکتید

 صوری منطقمخالف  کیالکتید نی، بنابراهستند یتناقض منطق نزد پوپر هاضتناق

 تونماغلب در  کیالکتیو د صوریمنطق  نیاست. الزم به ذکر است که موضوع رابطه ب

با  ی( بخش353 ص ،3383بر فلسفه ) یامثال، در مقدمه عنوانبه) یشورو تاماید

 واختصاص داده شده است( موضوع این به  «یو تناقضات منطق کیالکتید »عنوان 

 (.33، ص 2001)اولمن،  شده استمطرح  یغربم سیمارکس یدر نوشته ها نیهمچن

، فصل سوم( 3344) 33ثکورنفور سیمور راپوپر  یریگجهیبه نت یاعتراض اصل

 کنم:یم را خالصه ی اودیکل یمن ادعاها نجای. در اکرد مطرح

کنار  ای شده نقضتواند یم صوریمنطق  نیکه قوان دارداظهار نمی ک،یالکتیدالف( 

 د.نگذاشته شو

 20است. کیزیمتافمخالف بلکه  ست؛ینمنطق مخالف  کیالکتی( دب

مهرا در  زهایچ کیالکتید رایز ست،ین تزبا  یمنطق تناقض( در تزآنتی) نفی( ج

 انیببهترین وجه  به ثکلمات خود کورنفوربا  دهیا نیا -ردیگیدر نظر مشان پیوندی

 (:83، ص 3344) شده است

آن پیوندهایی اگر  ،به فرض -دیریبگ دهیناد های پیوند چیزها راشیوه، اگر همانا
ود خ« نفی»شود که وضع امور موجودی می به منتهیکه  دیریبگ دهینادرا  زهایچ میان

                                                      

38 - law of (exclusion) of contradiction 

33 - Maurice Cornforth 

 .در معنای مارکسیست سنتی آن استفاده شده است« متافیزیک»در اینجا از اصطالح  -20 
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توجه لیبه دل بارتأسف یجهینت نی. اخواهید رسیداشتباه  به نتایج -کند، را ایجاد می
 .است یواقع پیوندهایبه  تانتوجهیبی به دلیل، بلکه نیست صوریبه منطق  تان

ذکر شده  هایتناقض نیو بنابرا ایم،اختصاص دادهعلم  یفلسفه به را ما مقاله نیا

 در نظر گرفت. بیرق یعلم یهاهیفرض نیب هایتناقض عنوانبه بایسترا می در باال

گزاره نی، بویژهکند. بهیم یبندطبقهبررسی و ها را و گزاره جمالت صوریمنطق 

تهی  شخود صوریمنطق  ،این . با وجودگذاردتمایز می های کاذبگزارهو  ی صادقها

تأکید  ،پردازدمی غیرالفو  الف یگزاره به دو کهیهنگامبرای مثال، است.  محتوی از

جمالت  یتاکنون برا صوریاما منطق  .باشند توانند صادقنمی گزارهکه هر دو  کندمی

ن یبهتر به (کنندارائه  نامبهم ییمعنا یمحتواد نتوانیکه م) 23مبهمریغ یهاو گزاره

 ،یعلم یهاهیفرض نیو همچن روزمره، یهاکه گزاره یاست، در حال افتهیتوسعه  وجه

 بهاماموضوع  ،در واقعهستند. قرار گرفتن در این دسته زیادی مبهم  یمعمول برا طوربه

 27تیو اسم 21کیف، نمونه نک. برای -ه استمورد مطالعه قرار گرفت تردهگس طوربه 22

 :(2، ص 3334) نویسندمی تیو اسمکیف (. 3334)

 کهنیا یبارهدر ناروشنیرسد می است. به نظر بلندقد تِک نسبتاً آقای دیفرض کن
 یربارهد بیشتر اطالعاتهر میزان ، . در آغازستین یمعرفت صرفاً یا نه، استقد او بلند  ایآ

 قدبلند او ایکه آ یمریبگ میبه ما کمک کند تصم تواندی( نمگرانید قد)و  او قیدق قد
جود و در اینجا موضوع نیا یدرباره واقعیتی چی، هچنان که پذیرفتنی استنه.  ای است
 نیا نه. و مسلماً ایاست  قدبلند اواست که  نامتعیّن ،بلکه ندانیم:که ما  ندارد

 و نه است صادقنه « تِک بلندقد است» یجمله بودگی برابر با این است کهنامتعیّن

طرد شق قانون  طورهمینکند. یرا نقض م 25دوارزشی کیاصل کالسدر نتیجه ، کاذب

                                                      

23 - non-vague 

22 - vagueness 

21 - Keefe 

27 - Smith 

25 - bivalence 
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 ایاست و  قدبلند تِک یا» یرسد گزارهمی : به نظرشوداین مسئله مواجه می با 23ثالث
 است. ناصادق« ستین قدبلند

 

 ،است بیرق یعلم یهاهیبا فرضمطابق که ها، گزاره یمنطق یناسازگار جه،یدر نت

 .ردیقرار گ صوریخارج از منطق  دیبا

 یبا محتوا یعلم یهیدو گزاره / فرض پر کردن پیشینیِ پوپر شامل کردیدر رو مغالطه

 ،هستند 24الجمعمانعه یمنطق طوربهآن دو که این انیب جهیاست، و در نت معین

، شکل سنتز بهدو  نیا دادنیآشت یبرا یگرفت که هرگونه تالش جهیتوان نتیم نیبنابرا

بهتر خالصه  (2001)اولمن توسط  دیشا دهیا نیا شد. منجر به تناقض منطقی خواهد

 :شده باشد

و نه  شوداطالق می تصورات بر تناقضاست که  نیا از تناقض انگاشت عقل سلیم
 ادعا کنم من ها است )اگرگزاره نیب یمنطق نسبتی تناقض کهبرای آن، ازهیچخود 

موجود در  یواقع(، نه نسبت ادعا کنمرا  «غیرالف» توانم در همان زمانینم ،«الف»
 .جهان
از پردازد که می زهایاز چ ییهاجنبه ای میمفاه به صوریمنطق  گر،یه عبارت دب

 انتزاع شده است. یواقعخود چیزهای 

 یایدن یهدربار ،فرضیه را نیترساده یرا، حت هیفرض کیکه ما  یزمان ن،یبنابرا

به  گر،ید یهایهفرض بهما،  قیآن به تحقخود  یمحتوا م،یریگیدر نظر م یواقع

 یمحتوا ،از جهتی 28.مانند آن بستگی داردو  مسئلهما در مورد  یهادگاهید یپیشینه

( است «یکیزیمتاف») اهاشتب کاین ی جهی. و در نتتحقیق است فرایندخود آن، محصول 

                                                      

23 - excluded middle 

24 - exclusive 

، با جزئیات ی راعلم شرفتیپ یخیتار -یفرهنگ -اجتماعی ابعاد توماس کوهن که میدانیخوب م - 28

پردازم تا از موضوع اصلی اختالف بین کوهن و پوپر نمی در اینجا به . منش بیان کرده بودمشهور در اثر

جدا جرید/ت شیء یا فرایند واقعیاز  دیخاص نبا اتیفرض که میبگو است یبحث کاف نیا ی. برادور نشویم

 .سازی شودپیشینی شاکله یمحتوایک با  بایست با پرکردن آننمی وند، شو
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ن ماقیتحق فراینداز  جدا و گریکدیجدا از  -ایگزارههر به  در واقع ای -هاهیکه به فرض

 گریکدیاز  جداآنها  هایویژگی( و یعلم یهاهی)فرضبه چیزها پوپر  وقتی .فکر کنیم

 میتوانیشود. میم« نیست»و « است» صوری مقابل-وضع کیمنجر به  ،کندیفکر م

 :مینشان ده پوپرساده خود  الآن را با مث

 .است درخشش حال در دی)تز( خورش

 .ستین درخشش حال در دی( خورشتزی)آنت

 طتوس ما -استتوهم  کی نی، ااما. متناقض هستند آشکارا گزارهدو  نیا نظر اول،در 

 یدام قاًیدق نی. امیاگمراه شده «نیست»و  «است» ی و صوریزبانشناس مقابل-وضع

ما  .میرا انجام ده ساده 23آزمایش ذهنی کی دی. اجازه دهبیفتیم در آن دیاست که نبا

به  از آنها یبعض ی ازو )پس از عذرخواه کنیمتلفن میدوستانمان در سراسر جهان به 

 دنیو به ما بگو را نگاه کنند رونیکه از پنجره ب خواهیماز آنها می( شانکردن داریبخاطر 

شد که  میزود متوجه خواه یلی. خریخ ایاست  دنیدر حال درخش دیخورش ایکه آ

 و،یاما در توک ،است در حال درخشش یففلورانس، قاهره و ک د،یدر مادر دیخورش

 .ستیندر حال درخشش  رهیآمستردام و غ ن،لند ،یدنیس

 ،نیسطح زم روی گرانمشاهده عنوانبهما  یشد که برا میما متوجه خواه ن،یبنابرا

 یو زمان ییای/ جغرافمکانیابعاد  یدارا دیبه خورش درخشش یژگیو ادندنسبت یمعن

ز ما ا یاحساس هر روزهکه کشف خواهیم کرد که جایی ،میبه فضا برو میتوانیاست. م

هر زمان و مکانی که خورشید  –است  10ای شخصیجنبه یدارا دیخورش درخشش

شروع به  خورشید ینیع طوربهکه  خواهیم یافتدر درخشد.می ما یبرادرخشد می

 یندهیدر آ دوارمیکند، و امیم منتشر یرونیب یرا به فضا اشعه یعنیدرخشش کرد، 

 .ی هم این کار را انجام دهدنیبشیقابل پ

. از دو فرض ساده در کندای را بیان مینکتهاست، اما  تیاهمیب کوچک مثال نای

به  دیجد محتوای یادیمقدار ز مانقیاما در روند تحق م،یآغاز کرد خورشید تابش مورد

 منسوب خاصیت کیعنوان به را توان درخشش خورشیدمیکه آموختیم . میدست آورد

                                                      

23 - Gedanken 

10 - subjective 



  

 
 

 دیالکتیک چیست؟ 13

 کی یاز تجربه یژگیو کیعنوان به ایآن(  ده)مستقل از مشاه ییتنهابه دیبه خورش

 دارای یعنیو زمان متفاوت است،  مکاندر نقاط مختلف که  کرد، ری، تفسگرمشاهده

 ، اما دربدرخشد (x3, t3)در  ممکن است دیخورش -مکانی است-یزمان یهایژگیو

(x2, t2) نیاز ا شیکه پ هستند دیجد یاز محتوا مملوها یریگجهینت نی. اندرخشد 

 تکامل یافته دیجد ایدانش ما به مرحله مییبگو توانیممینبود.  اصلی هایگزارهدر 

 .است

 . با وجود این،ستندین ی با هممنطق تناقضدر  وجههیچبه یاصل یهاگزاره ن،یبنابرا

 :چگونه روبرو خواهم شد ریبا مثال زحیرت کند که من  ممکن است کسی

چهارشنبه،  بعدازظهر 3:10انگلستان، در ساعت  ج،یدر کمبر دی( خورشتز)

 .، در حال درخشش استبازار دانیم ی، باال04/30/34

بعدازظهر چهارشنبه،  3:10 ساعتانگلستان، در ج،یدر کمبر دی( خورشآنتی تز)

 .ستیندر حال درخشش بازار  دانیم ی، باال04/30/34

هستند! اما اگر در  الجمعمانعه که مسلم استهستند.  13الجمعمانعه دو قطعاً نیا

 . منطقخواهیم کردرا رد  از آنها یکی تنهاما آنگاه  م،یانجام ده مشابه ییجووپرس نجایا

 تنها -نخواهد شد دیتول دیجد یمحتوا چی، هنیا خواهد شد. با وجود حفظ صوری

 دیکه خورش میدانستیماین را  در تمام مدت درست است. ما کیگفت که کدام  میخواه

 ی. مثال باال، ادعاد و هم ندرخشددرخشهم بزمان خاص  ومکان  کیتواند در یهرگز نم

هت از این جدارد و  یبستگ ابهامبه  یواقع یعلم شرفتیکند که پیم پشتیبانیرا  یجالب

 است. تیاهمیب یاز نظر علم صوریمنطق 

ی را ضرور ریدرمورد مثال زبحث باشد، اما  قانع شدهمثال باال  کسی باممکن است 

به  دی)نگاه کن تر است«یعلم»حال  نیدر عاما  ساده همچنان بسیار که دانممی

 ،میهست دانیمیما ش. میرا تصور کن ریز یفرض موقعیت دی. بگذار((33ص کورنفورث )

 ،میدار «ژنیاکس»به نام  ،مواد تازه کشف شده با آزمایش یلوله کی ما شگاهیو در آزما

 میکن شیرا آزما یعلم یهیفرضاین  می. قصد دارمیدانینم اشی دربارهزیکه هنوز چ

                                                      

13 - mutually exclusive 
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 یعنی م،یرسیآن م یمنف صورتما بالفاصله به  .ستا ما تز نی. اگاز است ژنیاکسکه 

کشف  یزودو به آزماییممیمختلف  یهاشیآزما بارا  ژنیما اکس .ستین عیما ژنیاکس

 ژنیاکسکه  یریگجهینت نیشود. ایم عیما به لیتبد یخاص طیشرا تحتکه  میکنیم
 ژنیاکسکه  خواهد بود نیما ا بررسی یجهیست. نتا ما ینف ای تزآنتی، باشد عیتواند مایم

وی هم ر –است ی نفینف ایسنتز  نی. ااست ، گازفشاردما و یِ عیطب خاص طیتحت شرا

  :تواند گاز باشدیم ژنیاکسرفته 
 است.گاز  ژنیاکس)تز( 

 .است عیما ژنیاکستز( )آنتی

را  ژنیاکس در تناقض منطقی هستند که کسی یصورت دربنابراین دو گزاره باال 

را  عیگاز و ما می، مفاهبگیرد، نادیده باشد رییتغ فرایندتواند در یکه م یزیعنوان چبه

دهد یمثال نشان م نی. اردیگب دهیناد پیوندشان را با هم رد،یگبدر نظر  جداگانه طوربه

 دهندیرا کاهش می مبهم علم میمفاه، تزآنتیو  تز دادنآشتیکه چگونه دانشمندان با 

 .بخشندو به مفاهیم علمی دقت می
ی علم یهاهینظربر پیشرفت پوپر که  و خطا آزمون که طرح توانیم ببینیممیاکنون 

محدودکننده، که در واقع، با استفاده  قدرآنمحدود کننده است.  اندازهتحمیل کرده، بی

 یمسئله. ی شودشرفتیپاصالً موجب هیچ  تواندیو خطا، علم نم آزمونروش صرف از 

معین را  یهاهیفرضیِ منطق یناسازگار ،علم یمفهوم وباست که چارچ نیا یاصل

 نشهودما ن،ماکیکالس یهمثال، در چارچوب تجرب یبرا ،بدین گونه .کندتحمیل می

د نتوانیم کیکالس هایهایی که ابژهویژگی بر جدی ییهاتیجهان محدود یدرباره

 یابژه: هر ابژه یو موج ایذره ی ماهیت، ناسازگارویژه. به تحمیل کردد نداشته باش

 تاریخینور موجی  و ایماهیت ذره یباره. )بحث درذره ای ج باشدمو یاتواند یم کیسکال

لحظه دیدر فلسفه علم شده است(. اجازه ده کیکالس یمثال ،به اصطالحو  دارد، یطوالن

 (یبالقوه)ی جنبهدو  .استدالل کنیم کیچارچوب کالس خارج از آنکه  میتالش کن یا

 در عین حال «ذره است ایابژه»و  «موج است ایابژه» یعنی(، هاویژگی)ابژه  ودوج

ار ناسازگ یمنطق از نظر تا کردانتزاع  یواقع ایابژهآنها را از  بایستمی. نیستندناسازگار 

آزمون و  روش پیروی از .شود تمیز« نبودن موج» از «بودنذره»بدین معنی که ، باشند

 تیماه یرا درباره بیرق یهیدو فرض یدانشمند اهاست که هرگ یپوپر بدان معنخطای 
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 ش،یآزما تیکند، بسته به ماه شیآزما شگاهیآنها را در آزمابخواهد و  ردینور در نظر بگ

 .خواهد کرداز آنها را رد  یکی

وض، . در عاست اشتباه اًاساس کردیرو نیکوانتوم ثابت کرده است ا کیزیف خیتار

 اصل . مثال خوب دیگر،دندیرس 12ذره-موج یدوگانگ جدیدی ازمفهوم  به کدانانیزیف

 وضعی وانبت کوانتوم یبه یک ابژهکه  یوقت یعنیکوانتوم است،  کیدر مکان 11نهیبرهم

 پیرو کدانانیزیاگر ف .، نسبت داددر دو مکان مختلفزمان هممثال،  برای ،را از وجود

 یهاجنبه یِمنطق یناسازگار ی، آنها هرگز از حلقهبودندپوپر  یآزمون و خطاطرح 

یاز باورنکردن یکی یبه سو گامی و هرگز شدند،خالص نمیمتناقض  مختلف و ظاهراً

 یمثال از آنچه در پاراگراف قبل نی. اداشتندبرنمیبشر  خیدر تار یعلم یهاهینظر نیتر

 دیجد میدهد چگونه دانشمندان مفاهینشان ماست از این حیث که متفاوت  ،آمده است

 کنند.یم جادیرا ا

. اما داندمی پیشرفت یمنبع اصلرا  یتناقضات ذات یکیالکتید سمیالیماتر ن،یبنابرا
ها . جنبههستندتناقض  یاتیآنها از لحاظ عمل .ستندینی منطقتناقضات  این تناقضات،

یعنی ) ی متناقضمنطق از نظراما  17،هستند ی واقعیابژه یء یاش کی متناقضِ یا جهات

 نیستند. (الجمعمانعه

ی با این مالحظه را کیالکتیو د صوریمنطق  نسبت یبارهبحث خود در عالقمندم

 15کویمثال نو متون )برای نک.در  یبرسانم. گاه انیپا بسیار مهم، به باور من، به

 در مقابل ،منطق جدیدعنوان نوعی به دیالکتیک (،( 2001) 13استاونیسکی(، 3333)

                                                      

12 - wave-particle duality 

11 - superposition principle 

طور . بهندارند هیچکدام ماهیت محمولی هاتناقض نیا که میکن توجهاست که  نیمهم ا نکته - 17

 یش کیبه غیرعلمی به صورت  به علت اختالف محمولی متناقض را ویژگی نیچند توانیم ،صوری

 ژگیوی ،بودن دیسف ویژگی، و مرطوب است اتاق( یدر دما) است و دیسف ریعنوان مثال شبه ،نسبت داد

  این نیست. «تضاد» مقصود دیالکتیک از. واضح است که نیستبودن  مرطوب

15 - Novack 

13 - Stavinsky 
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ف نیز برای توصی دیالکتیکیمنطق و اصطالح  شده است،مطرح متعارف  صوریمنطق 

 دهارائه شدالئل به  ،دگاهید نیا باشدت به. من به کار رفته استمنطق نوع جدید  ینا

ر میمنج یسردرگم یبه نوع دقیقاً یکیالکتیمنطق داصطالح  .ممخالف ،بخش نیدر ا

 ای کندبر این امر داللت می این اصطالح. شود که در تلقی پوپر از مسئله مشهود است

د. شو نیگزیجا کیالکتیبا د دیبا صوریکه منطق کند می جادیا را تصور نیحداقل ا

متعلق به  کیالکتیو د صوریام، منطق کرده استدالل این مقالهطور که در همان

. ردتلقی ک گریکدی یبالقوه یهانیگزیآنها را جا دیو نبا هستند متفاوتی یهاحوزه

 مطلقاعتبار  از صوریمنطق  نیقوان»کند که یاشاره م یدرستبه ثنفوررکو سیمور

گار و ناساز نامنسجم از این طریق نادیده بگیرد،که آنها را  ایجملهگونه  هر، برخوردارند
  (.88)ص  «شودمی

 خالصه. 6
و نه  بود مدرن کیالکتید یمطالعه ای)کوتاه(  مروری یمقاله نه ارائه نیا هدف

در  تکامل یهافرایند یبه همه یکیالکتید کردیرو پذیریکاربستبحث در مورد 

 کردیرو پذیریکاربستپوپر از  نقد ارتباط یارزیابی دوبارهمقاله،  نیا . هدف14عتیطب

 زاپوپر  نقداصلی  نکات منبود.  یعلم تفکرو  یعلم یهاهینظر پیشرفت با ی،کیالکتید

 .اساس استبیام که گرفته جهیرا مطرح کرده و مورد بحث قرار دادم و نت کیالکتید

 نیبناموفق  ی در جهت برقراری پیوندتوجهطور قابلکه پوپر بهام استدالل کرده

تالش  یستیکمون یدئولوژیو ا ی،علم-یفلسف نظامیعنوان به ی،کیالکتید سمیالیماتر

 قرار متعددی تریتوتال هایمیرژ یمورد سوءاستفادهایدئولوژی کمونیستی . کرده است

. ادی سیاسی دبه آن جنبه کیالکتید یبارهدر داوریپیش جادیادر جهت . پوپر رفتگ

 مقاله نیا ن،ی. بنابرااز بین برود بایستمی داوریپیش نیا گراجزمیعلم ضد به خاطر

 .پوپر اصلیانتقاد  ارجاع بهبا  کیالکتید یبازساز یبرا ی استتالش

 هانسیالکتیاشاره کنم که د اییاصل یهاخواهم به درسیم ،آخردر  و

هیه نظرک اهمیت دارد. بیاموزندمن  یبحث قبل در پرتوانتقاد پوپر  از بایستمی
                                                      

ی اول از انگلس اخذ شده است و خود مارکس هرگز به آن اشاره نکرده است ی دوم در وهلهایده -14 

 (325یر، ص )کالی
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از دیالکتیک  38زداییسیاستبه  شتریب یکیالکتید سمیالیپردازان ماتر

 بر یکیالکتید سمیالیماتر اطالقکنند که  اذعان دی، آنها باویژه. بهبپردازند

 قیدق هایینیبشیپموجب  ،یخیتار سمیالیماتر یعنی خ،یو تار معهجا

 دچار مشکل قطعاً یکیالکتید کردیرو ن،ی. عالوه بر انخواهد شد یاجتماع

اعتراضات  نیتریکه جد یمشکل ،است «زیهمه چ» بر یشظاهر پذیریاطالق

 کیالکتیچگونه د شده باشد کهروشن بایست می. در واقع، برانگیخترا  پوپر

 سازد.یم کیو تفک یبنددر جهان را طبقه پیوندهامختلف و انواع  یهافرایند
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