علم ،دين و حقيقت
جان تيلور
ترجمه :مهدي گلپرور روزبهاني (استاديار فلسفه دانشگاه قم)
خالصه
در اين مقاله ،تبيينهاي واقعگرايانه و نسبيگرايانه از سرشت حقيقت به اختصار بررسي شدهاند .مباحثه ميان تعابير
واقعگرايانه و نسبيگرايانه علم در بستر کتاب تأثيرگذار توماس کوهن راجع به پارادايمها و انقالبهاي علمي وارسي گرديده
است .از تبييني واقعگرايانه از علم دفاع شده است .اين موضوع که آيا ميتوان از حقيقت آفاقي به مثابه يک آرمان در
قلمروي چون قلمرو باور ديني دفاع کرد مورد توجه قرار گرفته است .ايرادي اساسي به موضع فرد نسبيگرا اين است که
سرشت اختالفنظر را درباره باور ديني تنها ميتوان بر اساس حقيقت آفاقي درک کرد .اين راه را بر تعبيري واقعگرايانه از آن
بخش از دين که اهتمامش تالش براي عرضه تبييني بنياني از ويژگيهاي واقعيت است ميگشايد.
تحيرها درباره حقيقت

درباره نويسنده

ارسطو معتقد بود که صدق مربوط است به همخواني ميان آنچه ما
ميگوييم از يک سو و اينکه امور واقعاً چگونه هستند از سوي ديگر.
اگر  Pگزارة «کوههايي در نيمه پنهان ماه هستند» باشد ،آنگاه P
صادق است اگر ،و فقط اگر ،کوههايي در نيمه پنهان ماه باشند .بر
اساس اين ديدگاه ،صدق گزارهاي مانند  Pخصلتي آفاقي 1داشته و
بستگي دارد به اينکه امور واقعاً چگونه هستند .موکول به شما است
که باور داشته باشيد کوههايي در نيمه پنهان ماه هستند يا نه – اما
منوط به شما نيست که آيا آن باور صادق است يا نه .صدق P
بستگي ندارد به اينکه شما ،من ،يا حتي سراسر نسل بشر به  Pباور
داشته باشند؛ آن بستگي دارد به اينکه اشياء در نيمه پنهان ماه
چگونه قرار دارند.
اما طبق نظر پروتاگوراس ،فيلسوف پيشسقراطي ،حقيقت
امري آفاقي نيست و به آدميان بستگي دارد .نمونهاي براي
روشنساختن موضع پروتاگوراسي ،اظهارات درباره محسوسات
خواهد بود .فرض کنيد شما تازه از باهاما به بريتانيا رسيدهايد ،در
حاليکه من از نروژ رسيدهام .بريتانيا براي من گرم حس ميشود ،در
حاليکه براي شما بهوضوح سرد است .پروتاگوراس خواهد گفت هيچ
حقيقت آفاقي و واحد درباره اينکه بريتانيا به چه ميزان گرم است
وجود ندارد .انسانهاي مختلف دما را به انحاء متفاوتي تجربه
ميکنند ،و چيز بيشتري در اين باره نميتوان گفت .بدينترتيب

دکتر جان تيلور مدير فلسفه در مدرسه
راگبي است .اين مدرس پيشين فلسفه در
دانشگاه آکسفورد ،به گستردگي در ترويج
رويکردهاي فلسفي در آموزش ،خصوصاً از
خالل واسطهي کار پروژهاي ،مشغول بوده
است .او دوره «منظرها درباره علم» را در
سطح  ASو در زمينه تاريخ و فلسفه علم
بنياد گذاشت .در ميان نوشتارهاي ديگر در
خصوص آموزش ،کتابش با عنوان دوباره

objective

بينديشيد :رويکردي فلسفي به تدريس
(بلومزبري اجوکيشن )2112 ،به واکاوي
اين ميپردازد که مدرسان چگونه ميتوانند
منظرهاي فلسفي را در نقطه به نقطه
برنامه درسي بگنجانند.

پروتاگوراس نياي همه آناني است که مايلند اعالم نمايند که حقيقت
نسبي است – که «حقيقت» بما هي هي وجود ندارد ،صرفاً «حقيقت
[از ديد] من» و «حقيقت [از ديد] شما» هست.
پاسخي به نسبيگراي پروتاگوراسي اين خواهد بود که
متذکر شويم هرچند ممکن است موقعيتهايي (همانند محسوسات)
باشند که نامناسب است درباره درستي آفاقي سخن بگوييم ،معهذا
ما در موارد بسيار فراواني قطعاً معيارهايي در اختيار داريم که
ميتوانيم براي انجام داوريهاي آفاقي به آنها متوسل شويم.
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کاملي از جامعهشناسان علم ،دقيقاً به همين نتيجه رهنمون شده
است4.
بهخوبي ميتوان چنين پنداشت که نظريههاي علميِ با-
بهترين-مؤيدات ما نمونه بي چون و چرايي را از حقيقت آفاقي به
دست ميدهد .ديگر چه ميتوان خواست افزون بر اينکه يک نظريه
که هم توسط موافقان و هم مخالفانش در فاصله زماني گستردهاي
مورد آزمايشهاي دقيق ،جزئي و مفصل قرار گرفته ،بايد آن
آزمايشها را با موفقيت پشت سر گذارد ،و همچنين در نتيجه بسط
و تفصيل نظري بيشتر ،ثابت کند با ساير نظريههايِ امتحان پسداده
سازگار است؟ با اين وجود کوهن و ديگران استدالل کردهاند که
حتي ريشهدارترين پارادايمهاي علمي ما ممکن است مورد اشکال
واقع شوند؛ اينکه ايده مقايسهکردن پارادايمها با واقعيت بهشدت
مسألهدار است و اينکه بنابراين ما مجبوريم تصوير خود را از علم به
مثابه ماجرايي که در آن پيشرفت به سوي حقيقت آفاقي در جريان
است تغيير دهيم .برخي حتي خواستار تصوير نويني شدهاند که در
آن آفاقيت ،عقالنيت و حقيقت هيچ نقشي در توضيح سرشت علم
ايفا نميکنند؛ فعاليت علمي بايد صرفاً با ارجاع به عوامل
جامعهشناختي و خارجي توضيح داده شود.
بنابراين دفاعي از حقيقت آفاقي به مثابه غايت علم بجا است.
خواهيم ديد که ميتوان به منتقدان عقالنيت و آفاقيت علمي با
اشاره به امري ذاتي در ماجراي علم پاسخ داد ،يعني گونهاي
پايبندي به عقالنيت که فراتر از پايبندي به پارادايمهاي خاص است.
چارچوبي از ارزشها دانشمندان را متحد ميکند ،حتي زماني که
آنها مقيّد به پارادايمهاي مختلفي هستند .قابل مشاهده است که اين
ارزشها از يک غايت اساسي علم نشأت ميگيرند ،يعني جستجو
براي نظريههايي که بهترين تبيين را براي دادههاي موجود به دست
ميدهند .از آنجا که اين «محاسن تبييني» از نفس سرشت تبيين
علمي ،و نه از هيچ پارادايم علمي خاصي ،نشأت ميگيرند ،چارچوبي
را عرضه مينمايند که بحث عقالني در خصوص شايستگيهاي
پارادايمهاي رقيب ميتواند در حيطه آن به وقوع بپيوندد.
در امتداد اين محورها است که ميتوان دفاعي را از فلسفه
علمِ «علميِ واقعگرا» سامان داد .واقعگرايي عبارت است از اين
ديدگاه که غايت علم به دست دادن تبييني به لحاظ آفاقي درست از
واقعيت است و اينکه موفقيت علم ،ديدهشده در خلق نظريههايي با
توان تبييني روزافزون ،شاهدي است بر اينکه پيشرفت به سوي آن
غايت حاصل شده است .توجه کنيد فرد واقعگرا بر اين باور ملتزم
نيست که ما به حقايق نهايي و تغييرناپذير دست يافتهايم؛ تأکيد بر
پيشرفت به سوي تبييني درست است ،و بر ارزش دفاع از حقيقت

دماسنجي که بهدرستي به کار رود ،ابزاري آفاقي به دست ميدهد تا
چنين مناقشهاي فرونشانده شود :آيا بريتانيا گرمتر است يا باهاما؟
فرد پروتاگوراسي ممکن است ما را به چالش بکشد تا بگوييم
چه چيزي انتخاب يک دماسنج را «راه درست» اندازهگيري دما
ميسازد ،اما [گفتههاي] بسياري هست تا براي پشتيباني از اين
دعوي که تفاوتي آفاقي ميان اشياء گرمتر و سردتر هست گفته شود.
سامانه اندازهگيري که مشتمل بر يک دماسنج باشد با واقعيتهاي
بهسادگي مشاهده پذير ديگر متوافق است ،مانند اينکه فلزات وقتي
حرارت ببينند منبسط ميشوند ،مضاف بر واقعيتهاي ديگري درباره
تغييرات حالت از قبيل انجماد و جوشش.
بدينترتيب داوري اوليهاي در مباحثه ميان تبيينهاي آفاقي
و نسبي از حقيقت اين است که به نظر ميرسد مواردي باشند که در
آنها ما ميتوانيم به معيارهاي آفاقي براي تعيين حقيقت اشاره کنيم.
اين موضوع معيارها است که در قلب بحث قرار دارد .آنچه فرد
نسبيگرا ادعا ميکند آن است که ،درباره موضوعات عمدهاي از قبيل
صدق باورهاي ديني ،يا حتي در اثناء اختالفنظرهاي فوقالعاده
عميق درباره علم ،ما فاقد معيارهايي هستيم تا در گيرودار مناقشه
راجع به اينکه حقيقت کجا نهفته است به آنها متوسل شويم .بهجاي
درگيرشدن در قيل و قالي لزوماً بيهوده راجع به امور مطلق ،مناسبتر
است که بي چون و چرا تسليم زبان حقيقت نسبي شويم.
ما چالش فرد نسبيگرا را در دو زمينه وارسي خواهيم کرد،
يعني استداللي عليه امکان آفاقيت 2در علم ،و بحثي از اينکه آيا
حقيقت آفاقي غايت درخوري براي باورهاي ديني است.
گسترش نسبيگرايي
همانگونه که از بحثي موجز راجع به پروتاگوراس ديدهايم،
شکگرايي درباره امکان حقيقت آفاقي تاريخي به درازاي تاريخ
انديشه بشري دارد؛ سبک انديشهاي که امروزه «پُستمدرن» خوانده
ميشود ريشهاش در عصر پيشسقراطي است .آنچه جالب است
اينکه ببينيم چگونه ادوار بهخصوصي ،مانند دوره خود ما ،خوراک
افزونتري را براي رشد انواع نسبيگراي انديشه مهيا ميکنند.
گرايش به تبيين نسبيگرايانه حقيقت ،آنگاه که کاشته شود
تا در سراسر بوستان انگارهها گسترش يابد ،با تالشي به منظور
نشاندادن حتي چنان حصن حصيني از آفاقيت مانند علوم طبيعي
به مثابه فعاليتي بشري تأکيد شده ،عناصري انفسي[ 3چونان تير
خالص] از سينهاش رد ميشود .نسبيگرايي درباره علم ممکن است
بسيار خالف شهود به نظر آيد .اما کتاب تأثيرگذار توماس کوهن
تحت عنوان ساختار انقالبهاي علمي و ،به دنبال کوهن ،مکتب
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آفاقي به مثابه آرماني انتظامبخش؛ اين همان است که مطمح نظر
دانشمندان است در کاوشهايشان.
اگر ،همانگونه که خواهيم ديد ،واقعگرايي علمي ميتواند به
خوبي در مقابل منتقدان نسبيگرايش بايستد ،سؤالي پيش ميآيد
راجع به اينکه آيا ممکن است واقعگرايي به مثابه تبييني از
گفتمانهاي ديگر [نيز] قابل دفاع باشد .در رويارويي با آن ،چه بسا
تالفي حمله نسبيگرايانه به انگاره حقيقت در امور [مربوط به] باور
ديني دشوارتر به نظر برسد .زيرا ،برخالف مورد علمي ،اختالف
گسترده و ظاهراً حلناشدني در حيطه گفتمان ديني هست ،نه فقط
درباره اينکه کدام نظام باور ديني صادق است ،بلکه حتي درباره
مسير مناسبي که مباحثات ميان مواضع ديني رقيب در آن هدايت
شود.
هستند کساني که ميگويند ايمان ديني بر بنيانهاي
عقالني استوار است و بايد با تمسک به عقل مورد دفاع قرار گيرد؛
شايعتر اينکه گفته شده پايبندي ديني امري ايماني است که از
هرچه بتواند با تمسک به شاهد يا استدالل به نحو عقالني بنا شود
فراتر ميرود .در اينجا تقابلي هست با ماجراي علمي ،که با
استداللهاي شديد درباره شايستگيهاي نظريات معين مشخص
ميشود ،اما در عين حال توافق قابلتوجهي را درباره روششناسي
نشان ميدهد.
ممکن است به نظر آيد که اين اعتبار ميبخشد بدين ادعاي
فرد نسبيگرا که نامناسب است بههنگام لحاظ باورهايي از قلمرو
ديني ،بر اساس آفاقيت و عقالنيت بينديشيم .در اينجا ،گفته شده،
ما بايد با تصادم نفسانيتهاي متفاوت کنار بياييم :با جهانبينيهايي
که به داليل شخصي مورد وفاداري قرار گرفتهاند و بر اساس
ارزششان براي افراد مربوطه است که به بهترين وجه مورد داوري
واقع ميشوند .حقيقت آفاقي در چنين اموري نادَرخور است :اگر باور
به وجود خدا «براي شما کاربرد دارد» ،ميتوانيم همچنين بگوييم
که آن براي شما صادق است.
با اين حال خواهيم ديد که تبييني نسبيگرايانه از باور
غيرقابل نقد نيست .مشکل فرد نسبيگرا آن است که همان پديدهاي
که موضع او را برميانگيزاند – يعني وجود اختالفنظر گسترده –
دشوار مينمايد که با اصطالحات نسبيگرايانه توضيح داده شود .اگر
هريک از ما حقيقت خودمان را داشته باشيم ،نتيجه ميشود که
اختالفنظر ممکن نيست؛ اما به نظر ميرسد که آن نقض ميکند
مقدمهاي را که استدالل فرد نسبيگرا از آن آغاز شد .ممکن است
روشن شود که واگذاشتن حقيقت آفاقي به مثابه معيار باور دشوارتر
از آن است که فرد نسبيگرا ميپندارد.
ما ابتدا به موضوع آفاقيت در حيطه علم عطفنظر ميکنيم،
و به تالشي جهت تفصيل بديلي براي تصوير سنتي از پيشرفت

مشکل فرد نسبيگرا آن است که همان پديدهاي که موضع
او را برميانگيزاند دشوار مينمايد که با اصطالحات
نسبيگرايانه توضيح داده شود.
علمي به مثابه سفري مستمر و انباشتي به سوي تصويري صادق-
بهلحاظ-آفاقي از جهان.
پارادايمهاي کوهني
تبيين توماس کوهن از انقالبهاي علمي اثر ژرفي بر تاريخ و فلسفه
علم گذاشته است .کوهن توجه را به اين حقيقت جلب کرد که علم
فعاليتي بشري است .او خود را مواجه با علم به مثابه يک نهاد قرار
داد .در اثناء کاوش علمي عادي ،دانشمندان تحت رهنموني يک
پارادايم عمل ميکنند .در سادهترين شکلش ،يک پارادايم را ميتوان
به مثابه نظريه مرکزي در شاخهاي از علم فهم کرد؛ مکانيک نيوتني،
براي نمونه ،بيش از  211سال به مثابه پارادايم غالب براي فيزيک
خدمت کرد .اما اين اصطالح کاربرد گستردهتري دارد ،که در آن نه
تنها نظريهها بلکه نمونههايي از چگونگي حل مسائل ،قواعد
روششناختي و حتي اصول فلسفي را نيز پوشش ميدهد .براي
نمونه ،فيزيک نيوتني گونهاي پايبندي به موجبيت را در بر ميگيرد.
به طور عمومي ،ما ميتوانيم يک پارادايم را به مثابه چارچوب حوزه
تخصصي فهم کنيم :آن چيزي است که گروهي از دانشمندان را به
يکديگر ميپيوندد .بنابراين رابطهاي با انگارهها راجع به هويت در
ميان است .ما دانشمندان را حسب پارادايمهاي آنان توصيف
ميکنيم .شما تنها يک فيزيکدان نيستيد ،بلکه مثالً يک
«کيهانشناس نسبيتگرا »5هستيد؛ يا ،در حيطه علوم زيستي ،شما
ممکن است خود را به عنوان يک «نسلشناس فرگشتي »6بشناسيد
و هکذا.
يک پارادايم دانشمند را با الگويي براي فعاليتش مجهز
ميکند .فيزيکدانان تا قبل از سرآغاز قرن بيستم به مکانيک نيوتني
مراجعه کرده و تالش مينمودند تا اين پارادايم را گسترش دهند.
معماهاي حلناشده بايد با استفاده از همان روشهايي بررسي
ميشدند که نيوتن به کار گرفته بود .با اين وجود گهگاه ،دانشمندان
معماهايي را مييابند که در مقابل حل با روشهاي موردتأييد
پارادايمِ غالب مقاومت ميکنند .اين اعوجاجات ممکن است
فوقالعاده سرکش از آب درآيند ،توجه فعاالن پيشگام آن عرصه را
جلب نمايند ،و مشروعيت پارادايم را زير سؤال ببرند .توافقي که علم
عادي را مشخص مينمايد در مخاطره قرار ميگيرد ،چراکه حک و
اصالحهاي ،يا انعطافهاي ،مختلف متنوعي در قواعد موردتقديس در
پارادايم طرح ميگردند .اين دقيقاً وضعيتي است که در 1111
relativistic cosmologist
evolutionary geneticist
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بيطرفي براي برقراري بحث درباره ارزش پارادايمهاي رقيب وجود
ندارد .بنابراين هيچ امکان دفاع از رأيي راجع به درستي آفاقي
پارادايم بهخصوصي وجود ندارد.
آموزه قياسناپذيري دليل آن است که بسياري که با ساختار
انقالبهاي علمي براي بار اول مواجه ميشوند آن را به مثابه کتاب
اول نسبيگرايي ميبينند .هر چه در باب اهميت استداللهاي کوهن
بگوييم اغراق نکردهايم ،استداللهايي که به نظر ميرسد نشان دهند
که در علم ،در همه جا ،گستره کاوش عقالني و آفاقي بهجد مضيق
است .اگر امواج نسبيگرايي تا سطحي باال بيايند که آفاقيت علمي
در آن رو به فرسايش ديده شود ،چه اميدي ميتوان داشت به کاوش
عقالني در حوزههاي تخصصي ظاهراً انفسيتر ديگر؟ بخشي از دليل
پذيرش پرشور ساختار انقالبهاي علمي از سوي فعاالن در علوم
اجتماعي اين است که استداللهاي کوهن به مثابه سرآغازي بر
توازن بيشتر در منزلت مورد استقبال قرار گرفت .فقدان آفاقيت
ديگر نقدي بر علوم اجتماعي نخواهد بود اگر بهواقع همه آنچه ما
معرفت علمي ميخوانيم انفسي باشد.

حاصل شد به هنگامي که دانشمندان تقال ميکردند تا با نتايجي که
ناسازگار با مکانيک نيوتني به نظر ميرسيد کنار بيايند.
در اوقات بحران در يک حوزه تخصصي ،ممکن است پارادايم
نويني تفصيل داده شود که حل و فصل اعوجاجات را در پارادايم
موجود ادعا ميکند مضاف بر عرضه نويد رويکردي نوين و پرثمر .اگر
تعدادي به اندازه کافي زياد از دانشمندان از پارادايم موجود عدول
کنند ،ممکن است آنان وفاداري را به پارادايم نوين انتقال دهند –
فرايندي که کوهن انقالبي علمي ميخوانَد.
در سخنگفتن از انقالبها ،کوهن از استعارهاي سياسي
استفاده مي کند تا فرايند انتخاب پارادايم را توصيف نمايد.
انقالبهاي سياسي در بستري از ناخرسندي عميق نسبت به
ساختارهاي موجود رخ ميدهند .همان نهادهايي که مباحثه و
تصميم سياسي عادي در آنها به وقوع ميپيوندند خودشان زير سؤال
قرار ميگيرند ،بدينترتيب انقالب سوق مييابد که امري عميقاً
اغتشاشآفرين و خشن باشد ،که جهت فعاليت سياسي آتي در آن،
نه با هيچ فرايندي از مباحثه سياسي عقالني ،بلکه در عوض با چنان
عواملي نظير اينکه کدام طرف ميتواند نيروي بيشتري را گردآوري
کند معين ميشود.
کوهن اظهار ميدارد که فروپاشي مشابهي از گفتمان عقالني
در اثناء انقالبهاي علمي هست .اين نقش پارادايمي است که يک
دانشمند ذيل آن فعاليت ميکند تا در فرايند انتخاب نظريه رهنمود
تأمين کند – تا براي فعاليت حلالمسائلي رهنمود روششناختي
عرضه نمايد .اما اگر اين خودِ پارادايم است که دانشمند را به طور
معمول هدايت ميکند ،دانشمند به هنگام تالش براي عقالنيسازي
انتخاب پارادايم به چه چيزي ميتواند متوسل شود؟ چنين مينمايد
که گويا ما با مسألهاي دوري مواجه هستيم :تلقي دانشمند از آنچه
نظريهاي خوب را ميسازد چنان با پارادايمي که او با آن بار آمده
است تعيين شده که هر تالشي براي مباحثه عقالني ،هر دو طرف را
سرگرم استدالل از نوع مصادره به مطلوب خواهد يافت7.

عقالنيت بازيابي ميشود
خودِ کوهن از نتايج نسبيگرايانهاي که ديگران از کارش بيرون
کشيدند برآشفته بود .او در پينوشت مهمي بر ويرايشهاي بعدي
ساختار انقالبهاي علمي تالش کرد تا معناي مدعيات کليدي
معيني را واضح کند ،خصوصاً آنها که انگاره قياسناپذيري را احاطه
ميکردند .او واضح ساخت که قصدش اين نبوده که ايده مقايسه
عقالني پارادايمها را مورد حمله قرار دهد .اما او البته مايل بود اين
نکته را استنباط کند که چنان مقايسهاي امر سرراستي نيست.
داليلي وجود دارد که چرا مناقشات در اثناء انقالبهاي علمي تن به
فيصلهاي سهل و آسان نميدهند .روند تصميمگيري قاعدهمندي
براي دانشمندي که با انتخابي بين پارادايمها مواجه است در
دسترس نميباشد .اما تعدادي محاسن نظري – ويژگيهاي جذاب
نظريهها – هستند که قطعاً مبنايي براي مقايسه عقالني به دست
ميدهند ،چراکه آنها مقوّم خودِ علم هستند ،و نه صرفاً وابسته به
يک پارادايم علمي بهخصوص .محاسن نظري که کوهن برميشمرد
عبارتند از دقت ،گستره ،سادگي و ثمربخشي .بحث عقالني بين
وفاداران به پارادايمهاي مختلف از آنجا امکانپذير است که
دانشمندان در هر دو طرف راجع به آنچه که ايشان به دنبالش
هستند توافق دارند :نظريهاي که بهترين (دقيقترين ،فراگيرترين،
سادهترين و ثمربخشترين) تبيين را از دادهها به دست ميدهد.
البته [چيزهاي] بسياري باقي خواهد ماند تا دربارهشان مجادله شود
(مقصود از «سادگي» چيست؛ چه بايد کرد اگر يک نظريه از

قياسناپذيري
کوهن اصطالح «قياسناپذيري» را به کار ميبَرد تا دشواري را در
مقايسه پارادايمها توصيف کند .يک منبع اين دشواري به مالحظاتي
در باب معنا مرتبط است .او استدالل کرد دانشمنداني که در
پارادايمهاي مختلف کار ميکنند ،هنگامي که عناصر بهخصوصي از
واژگان علمي را استفاده مينمايند حتي معناي يکساني را مراد
نميکنند ،بدينترتيب فهم متقابل ميان دانشمنداني که در
پارادايمهاي مختلف کار ميکنند در مخاطره است .از آنجا که معناي
اصطالحات نظري از پارادايمي به ديگري عوض ميشود ،روش

Kuhn op. cit., p. 108.
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آفاقي بينديشيم .در واقع ،تعبير پارادايمها به مثابه طرق انديشيدن
درباره واقعيت ،به جاي چارچوبهايي که واقعيت را تعيين ميکنند،
به نظر ميرسد که واجد مزيت وضوح بيشتر باشد.
اين همه به نتيجهاي درباره علم اشاره ميکند که با فهم
متعارف در انسجام است ،يعني اينکه آن فعاليتي است که حقيقت
آفاقي را هدف گرفته ،و در آن ميتواند مباني عقالني براي
تصميماتي که دانشمندان اتخاذ ميکنند ،حتي در اثناء اوقات
اختالف ژرف ،وجود داشته باشد.
اما باور ديني چه؟ آنچه نسبيگرايي را ،هنگامي که امور
ديني (يا اخالقي) مورد بررسي است ،خودبخود براي برخي جذاب
ميسازد اين است که به نظر ميرسد طريقي وجود ندارد تا مناقشات
هميشگي را مربوط به موضوعاتي مانند وجود يا ذات خدا به طور
قاطع حل و فصل کند .در اين مناقشات ،به نظر نميرسد هيچيک از
طرفين قادر بر ارائه شاهد يا استدالالتي باشد که سؤال را به نحو
برهاني فرونشاند .ممکن است به نظر برسد اين شکگرايي را درباره
وجود پاسخهاي صادق-بهلحاظ-آفاقي در مواردي اينچنين تقويت
ميکند .همين نکته در مباحثاتي راجع به دعاوي تاريخي معيني
برقرار است ،مواردي که ،به واسطه گذشت زمان ،امکان هرگونه
دستيابي به شاهد قاطع بعيد و بعيدتر ميشود.
به نحو تناقضآميزي ،اگر چه ،همين واقعيت که اختالفنظر
وجود دارد دشوار مينمايد که با اصطالحات نسبيگرايانه توضيح
داده شود .ساختار منطقي اختالفنظر را در نظر بگيريد .با بازگشت
به مثالي که از آن آغاز کرديم ،فرض کنيد من و شما درباره اينکه
آيا کوههايي در نيمه پنهان ماه هستند بحث و جدلي داريم .سوژه
اختالف ما اين گزاره است (آن را  Pبناميد) که کوههايي در نيمه
پنهان ماه هستند .شما ميگوييد  Pصادق است؛ من ميگويم P
کاذب است .آنچه ما دربارهاش اختالفنظر داريم – سوژه مناقشه ما
– صدق است :در اين موضوع ،صدق گزاره .P
براي اينکه سرشت اختالفنظر را دريابيم ،ما ناچاريم از
انگاره حقيقت مدد بجوييم .به وضوح ،حقيقت مورد بحث حقيقت
آفاقي است ،نه صرفاً «حقيقت [از ديد] من» يا «حقيقت [از ديد]
شما» .اگر ما اين موقعيت را بر اساس حقيقت نسبي بيان ميکرديم،
هيچگونه اختالفنظري نميبود .تناقضگويي من نسبت به اين گفته
شما که  Pبراي شما صادق است با گفتن اينکه آن براي من کاذب
است ،بيش از تناقضگويي من نسبت به اين گفته شما نيست که
«من گرمم است» براي شما صادق است با گفتن اينکه «من گرمم
است» براي من کاذب است .از آنجا که ،بدينترتيب ،ما ساختار
اختالفنظر را تنها ميتوانيم بهمثابه اختالفنظر درباره حقيقت
(غيرنسبي) درک کنيم ،و از آنجا که اختالفنظر بيترديد هست،
نسبيگرايي بايد نادرست باشد.

جنبهاي غلبه کند اما از [جنبه] ديگري مغلوب شود) .اما الأقل،
چارچوبي براي تأمل عقالني پابرجا است.
کوهن همچنين موضع خود را درباره تحول در معناي
اصطالحات نظري در اثناء تغييرات پارادايمي واضح کرد .او ،براي
نمونه ،منکر شد که در اثناء انقالبهاي علمي فروپاشي کاملي در
مفاهمه وجود دارد .قياسناپذيري بدين معنا نيست که دانشمنداني
که پارادايم بهخصوصي را اتخاذ ميکنند نميتوانند از آناني که در
حيطه پارادايم ديگري کار ميکنند چيزي دريابند .نکته به تعبير
ساده اين است که ،چون معناي اصطالحات محوري نظري ممکن
است از پارادايمي تا پارادايمي عوض شود ،در مفاهمه دشواريهايي
خواهد بود .ممکن است در ترجمه ،وضوح از دست برود .اما کوهن
ميپندارد که ترجمه امکانپذير است .آموختن انديشيدن حسب
اصطالحات پارادايم نوين عيناً شبيه آموختن يک زبان جديد است.
زبان مادري شخص به طور طبيعي ميآيد؛ زبان دوم بايد آموخته
شود ،و ترجمه به زبان جديد کوشش ميطلبد.
مثال خودِ کوهن را از تحول در معناي اصطالح «جرم» در
گذار از پارادايم نيوتني به نسبيتي در نظر بگيريد .فيزيکدان
تعليمديده به نحو سنتي بايد کوشش به خرج دهد تا طريقهاي را که
آن اصطالح در نسبيت خاص ظاهر ميشود درک نمايد .به زبان
نيوتني ،يک ذره جرمي دارد که با سرعت تغيير نميکند .در نظريه
انيشتين ديگر چنين نيست ،که در آن جرم با سرعت نسبت يافته
است .با آن تغيير پارادايم همچنين توسعهاي در آن مفهوم پديد
ميآيد ،از طريق ابداع ترکيبهاي جديد ،مانند «جرم سکون» ،يا
«جرم-انرژي» .در فهم اصطالحاتي مانند «وراثتپذيري» 1و
«وَراژنشناسي» 1گذارهاي مشابهي در زيستشناسي رخ داده است.
تعاريف اين اصطالحات جديد را بايد آموخت .يعني براي عادتکردن
به طريقه جديد سخنگفتن الزم است قدري زحمت صرف شود .اما
اين بدين معنا نيست که شکاف معنايي عبورناپذيري بين نظريههاي
سنتي و امروزي هست.
از علم به دين
ديدهايم که تبيين کوهن از تغييرات پارادايمي در علم ،در حاليکه
ابتداءً به تعبيري نسبيگرايانه از انتخاب نظريه پشتگرمي ميدهد،
بهواقع ميتواند بر اساس اصطالحاتي که بيشتر باب طبع واقعگراي
علمي است به خوبي توضيح داده شود .انتخاب عقالني ميان
پارادايمها امري ممکن است ،مشروط بر اينکه دانشمندان در
رخصتدادن به تأمالتشان که از محاسن دقت ،گستره ،سادگي و
ثمربخشي بهرهمند شوند همرأي باشند .به لحاظ وجودشناختي،
چيزي از آنچه کوهن ميگويد داللت ندارد که ما نميتوانيم بر
اساس پارادايمها به مثابه ابزارهايي براي تدبير تعامالتمان با حقيقتي
heritability
epigenetics
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آفاقي مکمل هر رويکردي است که تالش ميکند رغبت ما را براي
تبيين ارضاء نمايد .اين خالف آنچه را که فرد نسبيگرا مايل است ما
بپنداريم نشان ميدهد :اينکه نظامهاي گوناگون از ،مثالً ،علم و دين
به جهانهاي قياسناپذيرانه گوناگون تعلق دارند.
نسبيگرايي گاه به مثابه بخشي از يک برنامه اخالقي به
پيش برده ميشود :باور به حقيقت مطلق ضرورتاً با نارواداري در
ارتباط است .با اين وجود اگر موضع فرد نسبيگرا اين داللت را به
همراه خود دارد که بحث عقالني ميان مواضع رقيب در علم يا دين
ناممکن است ،چه چيزي بايد به عنوان وسيلهاي براي تدبير
تعارضات کامالً واقعي درباره چنان اموري به جايش قرار داده شود؟
اگر مالحظات عقالني بجا نيستند ،به نظر ميرسد آنچه برايمان باقي
ميماند بهرهبرداري ناگزير از روشهاي قهري ،يا الأقل ،تبليغاتي
براي تالش به منظور کنارآمدن با تفاوت باورها باشد .ممکن است
فرد نسبيگرا آرزو نمايد که ما تنها سرمان به کار خودمان باشد –
اما عمق و اهميت اختالفها آن را اقتراحي دفاعناپذير ميسازد .بهتر
اينکه ،ميتوانيم تصور کنيم ،ايمان را همراه با عقل نگاه داشت.

يک فرض در اين استدالل آن است که هر دو طرف مناقشه
اذعان دارند نظام مشترکي از قواعد – عموماً ،قوانين منطق و موازين
آزمونپذيري تجربي – بر آنچه گفته شده قابل بکارگيري است .فرد
نسبيگرا ميل دارد همين ايده چارچوب مشترکي را که اختالفنظر
در حيطه آن به وقوع ميپيوندد مورد تشکيک قرار دهد .با اين وجود
باورناپذير نيست که علم ،دين و فلسفه ،الأقل بخشي [از آنها] ،به
مثابه ترکيبي از فعاليتهايي ديده شوند که در مقوله کلي يکساني
واقع ميشوند ،يعني به مثابه تالشهايي براي توضيح جهان.
تکيه بر عقل
آنچه علم ،دين ،و فلسفه را در سطحي بسيار کلي متحد مينمايد
اين است که همگي قصد دارند رغبت ما را براي تبيين مورد توجه
قرار دهند؛ براي فهمي از جهاني که خود را در آن مييابيم ،از
سرشت خودمان و از اينکه چگونه بايد زندگي کنيم .بلي ،اين نظامها
قصد دارند سبکهاي گوناگوني از فهم را به دست دهند ،اما
اشتراکي در مقصود در سطحي کلي هست و ،از جهات معيني،
اشتراکي در روششناسي .تعهدي به کاربرد عقل در تعقيب حقيقت
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