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 پذیری نظریه روانکاوی فروید از دیدگاه پوپر آزمون بررسی

 

 يحمدحسين گنجمدكتر 
 

 كيدهچ
دربارة  يا هيبر نظر یاست، مبتن یروان يها يماريدرمان ب يبرا یکه روش يروانکاو

، براي و آدلر در مکاتب روانکاوي فرويد هاي آدمی است. کنش ةانگيزت و يشخص

رفتارهاي آدمی مستقيم يا  ةشود و هم يه میتک« عامل»تحليل شخصيت عمدتاً به يك 

براي توجيه خود روانکاوي  هاي شود. اين نظريه غيرمستقيم به آن عامل واحد ارجاع می

وجود نمونه هاي متعدد تأييد کنند و  به توفيق عملی و موارد مؤيد کلينيکی تمسك می

با تفکيك دو منظر  کوشد تا مقاله حاضر می شمارند. بودن می« علمی»استقرايی را مالك 

بودن « علمی»پذيري و  علم، ميزان آزمون ةاستقراء گرايانه و نااستقراء گرايانه در فلسف

 بررسی کند. روانکاوي فرويد را بر اساس ديدگاه پوپر ةنظري
 

 يی، نااستقراءگرايیگرا بودن، استقراء ی، علميروانکاونظريه  كليدواژگان:
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 مقدمه
که به منزلة  (psychoanalysis) يروانکاو

 یروان يها يارـميان بـدرم يراـب یکـيتکن

رد، يگ یکونوروز( مورد استفاده قرار مي)پس

د يگموند فروياست که توسط ز يا وهيش

او با  ي( و متأثر از همکار2586-2181)

ن يد آمد. ايپد ینيژوزف بروئر پزشك و

زم به يپنوتيابتدا با استفاده از ه یك درمانيتکن

شد، اما بعداً با کنار گذاشته  یکار گرفته م

د و با استفاده يلة فرويزم به وسيپنوتيشدن ه

مار تداوم يآزاد در گفتگو با ب یاز روش تداع

خود به عنوان  يد در روانکاويدا کرد. فرويپ

در باب  يا هيبه نظر یك درمانگر، متکي

و عوامل  یت آدمين و رشد شخصيتکو

ن عامل در يتر رگذار بر آن بود. مهميتأث یاصل

 2ید سائق جنسيت از نظر فروين شخصيتکو

است که در همان اوان تولد با کودك همراه 

مراحل آن در طول  یط یاست. چگونگ

ن يتر یکودك تا دوران بلوغ اساس یزندگ

ت و ساختمان يشخص يريگ نقش را در شکل

                                                 
نظرية فرويد با واژة جنسيت و سائق جنسی   -2

گروه خورده است؛ اما شايد رساترين تعبير از 
« شهوت»آنچه که در نظر فرويد بوده است، تعبير 

ترين وجه آن  ته مهمبه معناي عام باشد که الب
، ص 2887همان شهوت جنسی است )آريانپور، 

12.) 

د يکند. از نظر فرو یم يفرد باز یروان

از  یشعمدتاً نا یو عصب یروان يها يماريب

ت ينشان جنس»اند:  ن عامليا یزدگ واپس

 يها يارـمية بـسرکوب شده را در هم

و  یآثار مرض»، «دـيوان دـت یم یـروان

خود  يها لين تحليدر واپس يماريب يها نشانه

رسند که به  یم یال کودکيالت و اميبه تما

ن ياند. من ا زده و سرکوفته شده شدت واپس

رکوفته و را که س ید کودکيالت شديتما

مربوط به  یاند، به طور کل واپس زده شده

، ترجمه هاشم رضی« )دانم یم یل جنسيمسا

ان علل مولد يدر م»(، 242-2، ص 2887

نقش مهم  ی، عوامل جنسیعصب يها کسالت

ك يد بتوان گفت ي)شا يا ك به مبالغهيو نزد

 ين و کامالً مخصوص به خود( بازينقش مع

، 2865، کالم ترجمه فريد جواهر« )کنند یم

 (.202ص 

ز توجه داشت که خالف يد خود نيفرو

ت به يعادت سخن گفتن او دربارة جنس

ت آن در ساختار ين عامل فعاليتر عنوان مهم

 يتند يها کودك معصوم واکنش یروان

عرضه داشتن عقدة »خت: يبرخواهد انگ

رقابل يو غ يپ به عنوان ساختمان عادياود

 يگريضوع دش از هر مويب یر روح آدمييتغ

را  ید عموميافکار و عقا ینيب خوش
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ترجمه فريد جواهر « )دار ساخته است حهيجر

 (.220ص  ،2865، کالم

 ین عامل که سائق مسلط وجود آدميا

ت و ياست، الجرم همة وجوه و ابعاد شخص

ر ين و تفسييرفتار و اعمال و آثار او را هم تب

ت ينة جنسيفرهنگ به هز يبنا»کند:  یم

، ترجمه فريد جواهر کالم« )ه استساخته شد

 (.207ص ، 2865

شايد يك تعبير ساده و جامع از نظرية 

روانکاوي در اصل، تئوري »فرويد اين باشد: 

پويا و جامعی است که به وسيلة فرويد براي 

ليل شخصيت آدمی، انگيزش، رؤياها و حت

خطاهاي او عرضه گرديد. تئوري او مبتنی بر 

ها به وسيلة ليبيدو  اين فرض است که انگيزه

گردند و تظاهر آنها به  تحديد و تعيين می

شود که  وسيلة نيروهاي ناخودآگاه کنترل می

هاي جنسی و  در آن تعارضی بين محرك

فرهنگ ) «تربيت اجتماعی وجود دارد

اهميت و  (.2118، 2شناسی مك ميالن روان

 یشناس ر دانش روانيتأثير نظرية فرويد در مس

از يبارزتر از آن است که ن تيل شخصيو تحل

ن حال از يح داشته باشد، اما در عيبه توض

 يز مورد انتقادهاينخست ن يهمان روزها

                                                 
1-  The Macmillan Dictionary of  

      Psychology 

از دوستان و  یفراوان قرار گرفت. برخ

ونگ از او فاصله يهمکاران او مانند آدلر و

عرضه کردند،  يگريد يها هيگرفته، نظر

ر ياگرچه هرگز به طور کامل از نفوذ و تأث

ك يز فقط از ين نوشتار نيرها نشدند. اد يفرو

پردازد و  ید مية فروين به نظرية معيوزا

، یشناخت معرفت یدرصدد است تا با نگاه

که طبعاً شامل - د رايت فرويشخص يتئور

ز ية آدلر نيچون نظر یات مشابهينظر

 یبودن مورد بررس« یعلم»ث ياز ح -شود یم

 قرار دهد.

گاه  یجلرا ت ید اعمال و رفتار آدميفرو

ه ين نظرياموضوع برجسته  .داند یت ميجنس

ت يدر آن است که همة وجوه و ابعاد شخص

ن مورد يك عامل معيدر ارتباط با  یآدم

ن يتر رد، و مهميگ یر قرار ميل و تفسيلحت

 يد برايز، نشان دادن موارد مؤيپشتوانة آن ن

هم مالك  ید تجربيين تأيها است. ا هيآن نظر

ها  يبودن تئور« یعلم»و هم مالك « صحت»

است  يا ن همان نکتهيشود و ا یمحسوب م

 يها هيق ساختار نظريدق یکه در بررس

 رد.يگ ید قرار ميسخت محل ترد« یعلم»

ه ين نظريبودن ا« یعلم» یبررس يبرا

را مورد « علم»واژة  یاصطالح يابتدا معنا

ن مالك ييتوجه قرار داده و سپس به تع

دگاه دو مکتب يد ه ازيك نظريبودن « یعلم»
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م و در يپرداز یگرا م گرا و نااستقراء استقراء

را با آن  ديانة فرووة روانکايقدم آخر نظر

م کرد تا روشن شود يسه خواهيها مقا مالك

کند  یه صدق ميبر آن نظر« یعلم»ا وصف يآ

 ا نه.ي

مطلق  یکه به معان« علم».  واژة 2-2

؛ ر عالمانيالضم یدانش )در برابر جهل(؛ ماف

منسجم  ياين؛ مجموعة قضايقيجزم و 

گر به يد یمعان یدانش(؛ و ... برخ يها )رشته

ع و ي، شایرود، در کاربرد اصطالح یکار م

در زبان  «Science»ن خود که معادل با يامروز

هاي حقيقی  دانش»به معناي است  یسيانگل

است که سرانجام دعاوي آن را تجربه تعيين 

ی که به روش هائ کند )يعنی دانستنی می

 «.کنند( تجربی تکيه می

 یعلم يها هيك وصف مهم نظري

بودن روش  ینشيبودن آنهاست. گز ینشيگز

است که احکام مذکور در  ین معنيبد یعلم

 يها هرگز همة وجوه و چهره یعلم يايقضا

را همة يرد، زيگ یده را در برنميدپ كي

ده در علم مکشوف فرض يك پدي يها چهره

ان يپا يبه معنا یفرض نيشوند و چن ینم

 یافتن کار علم است. هر کوشش علمي

ها و وجوه تازة  کشف چهره يالواقع برا یف

. عالوه 2رديگ یموضوع مورد مطالعه صورت م

توان يکجا و  بر آن، با هيچ روش تجربی نمی

يکباره همة وجوه پديده را )به فرض 

مکشوف بودن( مورد مطالعه قرار داد. نگرش 

اي که کل  بيان احکام به گونه و 2گرايانه کل

وجوه يك پديده را در بربگيرد، سخن را از 

کند. به عبارتی ديگر،  علمی بودن خارج می

گرائی در علم ناممکن است )سروش،  کل

 به بعد(. 86، ص 2862

علم »اين مقدار از تعريف و اوصاف 

مورد اتفاق فيلسوفان علم است، اما « تجربی

نگی حکميت آن در مورد نقش تجربه و چگو

 دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:« علم»در 

 گرايانه الف( ديدگاه استقراء

 گرايانه ب( ديدگاه نااستقراء

 

 یيگرا استقراء. 2-6

 گرايانه که علم را قائم  از ديدگاه استقراء
 

                                                 
هر کشف تازه و پی بردن به چهرة جديدي   -1

اي مسائل، تعداد  از موضوع، در عين حل پاره
آفريند. رشد علم در  بسيار زيادي مسأله می

هاي نوين  ف چهرهعين حال که مالزمه با کش
هاي  کند که چهره ما را متوجه می اشياء دارد

که  ناشناختة بسياري نيز در اشياء وجود دارد
اند و هر کشف تازه به  هنوز کشف نشده

 همين منوال اعالم وجوه ناشناختة تازه است.
2-  Holistic 
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داند، علم و قضاياي  به روش استقرايی می

اند و  علمی مولود مشاهده، آزمايش و تجربه

فرانسيس بيکن، علم چيزي نيست به تعبير 

، يینظر استقرام. از «2ها تقطير داده»جز 

دة مشاهدات و ياوالً زائ یعلم يمدعا

« یعلم»اً مالك يات مکرر است؛ ثانيتجرب

د مکرر آن ييك سخن تأيمحسوب شدن 

 ید تجربيين تأيتوسط تجربه است؛ ثالثاً ا

را به « هيفرض»عبور کرد  يکه از حد یوقت

ل يتبد -تخلفيال یسخن قطع یعني-« قانون»

آن « صحت»ب مالك ين ترتيکند و بد یم

 ز خواهد بود.يه نينظر

از ( 2552-2186) 2كيتس شليمور

را به اوج  يیگرا که استقراء نيحلقة و ياعضا

ا يبودن قضا یدربارة مالك علم –ديرسان

د به تمام يل بايهر گزارة اص»... د: يگو یم

-2181) 8مانسي. وار باشديپذ اثبات یمعن

د: يگو یز ميگر عضو آن حلقه نيد( 2516

ن صدقش ييتع يبرا یچ راهيکه ه يا گزاره»

هر  یرا معنيندارد. ز يیچ معنايافت نشود هي

« گزاره همانا روش اثبات آن گزاره است

(. 88ص  ،2870، ترجمه حسين کمالی))

                                                 
1-  summary of data 

2-  Moritz Schlik 

3-  Waismann 

انگر اوج افراط در يسمان نمايسخن وا

 یمنطق يها ستيتوينزد پوز يیگرا استقراء

ها را نه فقط  گزاره يريپذ را اثباتياست؛ ز

داند بلکه مالك  یبودن م« یعلم»مالك 

 کند. یم یز معرفين« يدار یمعن»

دن و يـون رسـانـام قـه مقـه بـرچـگ

ا توسط تجربه نزد يقضا 4يريپذ اثبات

تر  کمرنگ 8چون کارناپ يیها ستيتويپوز

 «6يريپذ دييتأ»خود را به  يشده و جا

سپرده است،  -7فيخف يريپذ اثبات-یتجرب

علم  5زيمالك تم« يید استقراييتأ»اما همچنان 

چ وجه يبه ه»د: يآ یرعلم به حساب مياز غ

ك قانون يست که به تحقق کامل يممکن ن

م. در واقع اگر منظور از واژة يل شوينا

د يقت است، نبايقاطعانة حق يبرقرار« تحقق»

د تنها به يکه باان آورد، بليبه م یاز آن سخن

ترجمه يوسف « )اکتفا کرد« دييتأ»استعمال 

 (.48-44، ص 2868، عفيفی

بدان  يیا در نگاه استقرايبودن قضا یعلم

 يها آنها نمونه يتوان برا یجهت است که م

آنها نشان  -تاً اثباتيو نها-د ييدر تأ يمتعدد

 داد.

                                                 
4-  verifiability 

5-  Carnap 

6-  confirmability 

7-  weak verifiability 

8-  demarcation 
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 یيگرا .  نااستقراء3-6

ر يس»ف يکه بنا به تعر 1مشکل استقراء

د بر ياست و با تأک« یبه کل یاز جزئ

مشاهدات و تجارب محدود، سرانجام 

ز يکند، از زمان ارسطو ن یابراز م یکل يا هيقض

د يويل تأمل نقادانة ديشناخته شده بود و به دل

ز ين« وميمسألة ه»ن باره، به يدر ا 2وميه

معروف است. مشکل آن است که با کدام 

توان  یود ماز مالحظات محد یمجوز منطق

نامحدود به دست آورد و چگونه  یحکم

مشاهده شده را  يها ز است حکم نمونهيجا

کرد؟ تعداد  يمشاهده نشده جار يها بر نمونه

اد باشد منطقاَ با يمشاهدات هر چه قدر هم ز

–ن خأل يمعادل نخواهد بود. ا یکل يا جهينت

 شود؟ یچگونه پر م –جهين مقدمات و نتيب

ان آوردن يا به مد تا بيارسطو کوش

مسأله را حل کند  يمفهوم استقراء شهود

 ي(. حکما5-1، ص 2862، ترجمه علی پايا)

ارسطو  يها از آموزه يريگ ز با بهرهيمسلمان ن

اس و استفاده يدند با ارجاع استقراء به قيکوش

اً و يکون دائميال یاالتفاق -یعقل يا از قاعده

ون چ یفراهم کنند. کسان یپاسخ -اًيال اکثر

 و( 2506-2578) 8ليورات ميجان است
 

                                                 
1-  Induction 

2-  David Hume 

3-  John Stuart Mill 

ز با طرح ين (2862-2626) 4کنيس بيفرانس

 یکنواختيه بر ياب و تکيجداول حضور و غ

به مسأله برآمدند.  يیعت درصدد پاسخگويطب

خود چندان خرسند  يشنهاديکن از روش پيب

ن روش همة يگفت با استفاده از ا یبود که م

گر يك سطح قرار گرفته و ديافراد در 

د علم يدر تول ینقش يت و هوش فرديخالق

که من در کشف  یروش»نخواهد داشت: 

ك يام استعداد مردم را در  ش گرفتهيعلوم پ

ا هوش يت يمز يسطح قرار خواهد داد و برا

و « نخواهد گذاشت یباق یاثرچندان يفرد

عتاً متوجه يق من طبينظام و روش تحق»

 يها و استعدادها کنواخت کردن هوشي

و  226، ص 2861، يري)جهانگ« سانهاستان

 ، ص(.2862،  ترجمه علی پايا

گرايانه )پوزيتويستی( به  اين نگاه اثبات

د ين را پديستم حلقة ويعلم نهايتاً در قرن ب

 یرا نه فقط مالك علم« يريپذ اثبات»آورد که 

 یز تلقين« يدار یمعن»بودن بلکه مالك 

 کرد. یم

مسأله حل  يها برا ناکام ماندن کوشش

لة يبه وس« اثبات» یح منطقياستقراء و توض

ن نحله از يتاً اصحاب ايآن، موجب شد نها

کرده و به  یپوش ن و اثبات چشميقيقطع و 

                                                 
4-  Francis Bacon 
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ل ين تقليبسنده کنند، اما ا« دييتأ»و « احتمال»

دست به  يز همچنان با مشکالت جديمدعا ن

شتر ر.ك: يمطالعه ب يماند )برا یم یبان باقيگر

 (.228-286، 2872سروش، 

در قرن ( 2714-2566)  2وليام هيليو

ل )که مدافع يوارت مينوزدهم و در برابر است

 -یبود( بر سرشت فرض يیگرا استقراء

د کرد، اما يتأک یعلم يپرداز هينظر 2یاستنتاج

چندان مجال طرح  يیگرا غلبه جو استقراء

ترجمه عبدالکريم ات او را نداد )ينظر

 (.88-86، ص 2861، سروش

ستم بود که کارل يدر قرن ب باالخره

االصل،  یشيلسوف پر آوازة اطريپوپر، ف

ش و يدايانه از پيگرا نااستقراء یليتوانست تحل

 يش به نحو جدءارشد علم عرضه کند و آرا

 رد.يشمندان قرار گيمورد توجه اند

ه پوپر در ارتباط با بحث يخالصة نظر

آن است که استقراء بدان گونه که  یکنون

د يدر تول یچ سهميند، هيگو یان ميگرا تقراءاس

علم ندارد. علم مولود استقراء و مشاهده 

 هر -گفت یکن ميآنچنان که ب–ست واال ين

پرداز( باشد.  يعالم )تئور یستيبا يگر مشاهده

ست يز يها در جهان واحد همة انسان

                                                 
1-  William Whewell 

2-  Hypothetico- Deductive method 

گر يکديبا  یتفاوت یکنند و از نظر مشاهدات یم

 دربارةتوانند  یم یاندکار يندارند، اما عدة بس

در حوزة مورد –ع عالم يروند امور و وقا

کنند. سقوط  يپرداز هينظر -مطالعه خود

 -کدانانيزيف ةو هم -ها انسان ةاجسام را هم

وتن بود که ين نيکردند، اما ا یمشاهده م

 ةمهبدهد. در  يتوانست در مورد آن تئور

ن قرار يداستان از هم یعلم يها هيعلوم و نظر

ر يت. اگر مشاهده، استقراء، تجربه و تقطاس

 -گفت یکن ميچنان که ب–مشاهدات مکرر 

القاعده همة  ید آورندة علم بود، عليپد

باشند، اما « علم»مولد  یستيبا یگران م مشاهده

د يست. از نظر پوپر تولين نيم که چنيدان یم

 3يها عالمان و حدس يت فرديعلم به خالق

ها  يه و تئوريرنظ ةجسورانة آنان در ارائ

 ةکه به صورت ارائ یتيشود؛ خالق یمربوط م

 یموضوعات متجل ةه درباريکل يايقضا

 شود. یم

ك يمحسوب شدن  یمالك علم  -2

ست که آن سخن توسط مشاهده يه آن نيفرض

شود.  -تاً اثباتيو نها-د ييو تجربه مکرراً تأ

 یبودن باشد، هر سخن ید مالك علميياگر تأ

کرد که  يصورتبند يا ونهتوان به گ یرا م

ب ين ترتيد کنند. بدييآن را تأ یشواهد تجرب

                                                 
3-  conjectur 
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م در يبدان« یعلم»سخنان را  ياريم بسيريناگز

« یرعلميغ»در  يدين ترديکه کمتر یحال

و  يرينمونه فالگ يم. پوپر برايبودن آنها ندار

ر کم يك فالگيزند. سخنان  یم را مثال ميتنج

و علت شود  ید مييش توسط تجربه تأيو ب

ها و  ز در فرهنگيت آن نيرواج و مقبول

 يا ر به گونهين است. فالگياعصار مختلف هم

د که تجربه مکرراً سخن او را يگو یسخن م

« علم»را  يريچکس فالگيکند، اما ه ید مييتأ

نده بر اساس يحوادث آ ینيب شيداند. پ ینم

ارات و افالك توسط اهل يحرکت ثوابت و س

است که مشاهدات آن  يا ز به گونهيم نيتنج

ل خصوصاً ين دليکنند، و باز به هم ید مييرا تأ

داشت؛ ت ينزد امرا و حکام و پادشاهان مقبول

آورد.  یبه حساب نم« علم»آن را  یاما کس

توان ذکر  یار ميبس يها ل نمونهين قبيا يبرا

 کرد.

محسوب شدن  یاز نظر پوپر مالك علم

ت يقابل بلکه ید تجربييت تأيه نه قابليك قضي

آن است  یسخن علم .است 2یابطال تجرب

شده و ر ياالصول با آن درگ یتجربه بتواند عل

ك يآن را بر مال کند. با  یخلل و ضعف احتمال

انه و يگرا دگاه استقراءيمثال تفاوت دو د

در –آب »نشان داد:  توان یانه را ميگرا نااستقراء

                                                 
1-  refutability 

گراد به يدر صد درجة سانت -نيط معيشرا

ه را هر دو طرف به ين قضيا«. ديآ یمجوش 

قبول دارند، اما اختالف بر  یة علميعنوان قض

بودن آن است. از نظر  یسر وجه علم

است چون  ین سخن علميان ايگرا استقراء

آن  یبه درست یتجربه و مشاهده مکرراً گواه

 یان علميگرا دگاه نااستقراءيدهد، اما از د یم

توان  یکه ماست  یه بدان معنين قضيبودن ا

مبطل آن را تصور کرد. اگر آب را  یتيوضع

شتر از صد يا بيم و مثالً در کمتر يحرارت ده

ه ين قضيد آنگاه بطالن ايدرجه به جوش آ

که از تجربه ساخته  يزيشود. چ یآشکار م

 یاست، نشان دادن بطالن و خلل احتمال

ها  ونيلياست، اما م یعلم يموجود در ادعاها

 ید کند هرگز درستييرا تأ یبار هم که سخن

نتاج کرد. مشکل استقراء تتوان اس یآن را نم

توان  ین است که از تعدد مشاهده نميهم

جه گرفت، اما در يه را نتيك قضي یدرست

توان ابطال  یصورت مشاهدة نمونة نقض م

گر نقش يان دياستنتاج کرد. به ب راآن مدعا 

ات نادرست يتجربه در علم برافکندن نظر

 درست. يها هيت نظريثبت است نه

است که سخن  ین سخن بدان معنيا

در عالم  يا با وقوع هر گونه حادثه یعلم

ك نوع ي یست. سخن علميخارج سازگار ن

 ینيب شياء در خارج را پين از اشيرفتار مع
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اش درست  ینيب شيکه پ یکند و در صورت یم

رفتار موضوع مورد  یعنيد، ياياز آب در ن

ه يباشد، آنگاه آن نظر يگريمطالعه به گونة د

اء يد که اشيگو یة جاذبه ميشود. نظر یابطال م

ن يکنند و بنابرا یم سقوط ميفقط به خط مستق

ه را ين نظرياء ايگر از فرو افتادن اشيهر نوع د

ك يه فقط با يآن نظر یعنيابطال خواهد کرد. 

شکل از سقوط سازگار است و همة اشکال 

نند. اما اگر گفته گر، بالقوه مبطل آيمحتمل د

اء در حوزة جاذبه از خود ياش»شود که 

در صحت آن « بروز خواهند داد يرفتار

چگونه ينخواهد بود اما ه يديچگونه ترديه

هم نخواهد داشت و همة  یفرض مبطل

د آن يحاالت ممکن رفتار، در واقع مؤ

 خواهند بود.

ه منطقاً هم احتمال صدق دارد يهر قض

 ینظر پوپر سخن علمو هم احتمال کذب. از 

آن است که بتوان توسط تجربه کذب 

آن را بر مال کرد. تجربه هرگز  یاحتمال

اثبات  یك ادعا را بر کرسي یتواند درست ینم

 یبنشاند؛ هنر تجربه آن است که نادرست

 سخن غلط را نشان دهد.

 

 یبودن روانكاو ي.  علم3-6

 ش گفته دربارة يپ یبر اساس دو طرز تلق
 

در مورد  يبودن، داور« یعلم»مالك 

ز تفاوت خواهد کرد. يروانکاوانه ن يها هينظر

د و آدلر، فقط ية فرويهمچون نظر يیها هينظر

« یعلم»توانند  یانه ميگرا در چارچوب استقراء

ج و غالب يبا همان نگاه را یعنيشوند؛  یتلق

آن «. علم»ستم به يل قرن بيقرن نوزدهم و اوا

دربارة  2انهيگرا کل ين دو تئورايه با بيدو نظر

خود را به  ي، دعویسرشت و رفتار آدم

کنند که هرگونه رفتار محتمل  یان ميب يا گونه

 يبرا يد تازه و تجربه مکرريها، مؤ انسان

ها به حساب خواهد آمد. از  هيصحت آن نظر

آگاهانه،  -یآدم يد همة رفتارهاينگاه فرو

 «تيجنس»در  -ناآگاهانه و سرکوب شده

و « ینيب خودکم»شه دارد و از نگاه آدلر در ير

ن رفتار يب يزيچ وجه تمايب هين ترتيبد

 رينانه و غيب و خودکم یرجنسيو غ یجنس

هرگونه  یعنيماند.  ینم ینانه باقيب خودکم

د يکسان، مؤيکه از انسان سر بزند به  يرفتار

ستها در همه يديفرو»ها خواهد بود. ين تئوريا

ناخودآگاه را مشاهده جا سرکوب و امور 

کنند که  ین را مشاهده ميها ايکنند. آدلر یم

، خود را در ینيب چگونه احساس خودکوچك

ان يخواه ب–ان افراد يهر نوع رفتار و هر نوع ب

 یان حاکيو خواه ب ینيب از خودکوچك یحاک

                                                 
1-  Holistic 
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ترجمه « )سازد یآشکار م -ینيب از خودبزرگ

 (.221، ص 2871،  علی پايا

ار آدلر بوده يدست یمدتپوپر که خود 

 یختگيکه در برانگ–را  یاست، تجربة جالب

ز يا نيبودن قضا یاو به تأمل در مالك علم

در خصوص »کند:  یذکر م -مؤثر بوده است

ك يم که من مخصوصاً از يد بگويآدلر با

رفته بودم. ير پذيار تأثيبس یتجربة شخص

را به او گزارش کردم  یحالت 2121کبار در ي

چ يه ینمود ول ینم ير من آدلرکه به نظ

ن حالت را از يافت که ايدر آن ن يدشوار

ه يش توجيخو ینيب کم ق احساسات خوديطر

که اصالً کودك مورد نظر را  یکند، در صورت

که خورده بودم، از ي یده بود. من که اندکيند

ن اندازه يتواند ا یدم که چگونه مياو پرس

بب به س»مطمئن باشد و او در پاسخ گفت: 

ن سخن يو من که ا« تجربة هزار جانبة خودم

ن جمله يدم، نتوانستم از گفتن ايرا شن يو

ن حالت يکنم که با ا یگمان م»کنم:  يخوددار

کجانبه شده يش شما هزار و يتازه آزما

 «.است

ن بود يدم ايشياند یش خود ميآنچه در پ

ممکن است  يو ینيشيکه مشاهدات پ

تازه نبوده  یکين يتر و سالمتر از ا درست

ك از آنها به نوبة خود ين که هر يباشد، و ا

ر شده و در يتفس« نيشيش پيآزما»در پرتو 

به شمار  ید اضافييك تأين حال به عنوان يع

، 2868، احمد آرامترجمه « )آمده بوده است

 (.48ص 

بينی  پوپر نظرية نسبيت انيشتين و پيش

ها با  آن دربارة گرانش را که در همان سال

به وسيلة  2121يج مشاهدات کسوف نتا

آرتور ادينگتون تأييد شده بود، با ديالکتيك 

د و يفرو يمارکسی و نظرية روانکاو

ان يکند و م یسه ميآدلر مقا يفرد یشناس روان

د. به ينما یمالحظه م یآنها تفاوت فاحش

داده و « سكير»ن تن به يشتية انير او نظريتعب

آن درست  ینيب شياعالم کرده است که اگر پ

  ديد، از آن دست خواهد کشياياز آب در ن

از  یبا هر حالت ممکن الوقوع یعني -

گر يات دياما آن نظر -ستيحوادث سازگار ن

اند. وجه مشترك و  تين خصوصيفاقد ا

 یح دهندگيها در قدرت توض هيجاذبة آن نظر

ها  هين نظرينمود که ا یچنان م»آنهاست. 

قلمرو در را که  يا توانند عمالً هر حادثه یم

ح دهند. يافتد، توض یوابستة به آنها اتفاق م

ك ير يأثك از آنها تيق در هر يمطالعه و تحق

ا الهام داشت که چشمان شخص را يمکاشفه 

قت تازه و مستور از يك حقيدن يد يبرا

کند.  یدارند، باز م یکه به آنها آشنائ یکسان

ب باز ين ترتيپس از آن که چشمان شما بد

د آن ييتأ يبرا يیها ر همه جا مثالشد، د
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 يبرا یليافت: جهان آکنده از داليد يخواه

افتاد،  یه است. هر چه اتفاق مياثبات آن نظر

 یت و راستيحقان ،نيکرد. بنابرا ید مييآن را تأ

که باور  ینمود، و کسان یآن را آشکار م

ه ـد کـودنـب یانـردمـکردند، آشکارا م ینم

کار را مشاهده کنند؛ قت آشيخواستند حق ینم

ا يکردند  یم يدن آن خودداريکه از د یکسان

ها را بر خالف  هيبدان جهت بود که نظر

ا به يدادند،  یص ميخود تشخ یمصالح طبقات

ل يتحل»شان بود که يا يها تيجهت محروم

بلند خواستار  يمانده و به صدا یباق« ناشده

ست ممکن نبود يك نفر مارکسيدرمان بود ... 

را باز کند و در هر صفحة آن  يا امهروزن

ند؛ نه يخ نبير تارياز نظر خود در تفس يدييتأ

ز در شکل عرضه کردن يتنها در اخبار، بلکه ن

روزنامه  یطبقات يندة جانبداريکه نما–آنها 

و البته مخصوصاً در آنچه روزنامه  -بود

ن باره يدر ا يديلگران فرويگفت. تحل ینم

وسته يآنان پ يها هيردند که نظيورز یاصرار م

« شود ید مييتأ« یکينيمشاهدات کل»با 

 (.2868، ترجمه احمد آرام)

 يها ة مارکس در مورد انقالبينظر

داشت و  يريپذ ت آزمونيالاقل قابل یاجتماع

گرچه - ديالبته به تجربه بطالن آن ثابت گرد

رش ابطال، هم يپذ يروان مارکس به جايپ

ل را به مبط يها ه و هم نمونهياصل نظر

ه ير کردند که باز هم آن نظريتفس يا گونه

 يها هياما نظر -ح به نظر برسديصح

و  يريپذ ت آزمونيقابل یروانکاوانه حت

چ رفتار قابل يهم ندارند؛ چون ه يريپذ ابطال

ست که بتواند با آنها ين يتصور بشر

 یداشته باشد. پوپر با ذکر مثال يناسازگار

روانکاوانه  ةيدهد که آن دو نظر ینشان م

 یاز رفتار آدم یچگونه با هر حالت ممکن

 رند:يالواقع ابطال ناپذ یقابل جمع و ف

ن مطلب را با دو مثال يم ايتوان یم»

م: مثال يمنسجم ساز يمتفاوت از رفتار بشر

راند  یش ميرا در آب به پ یکه کودک یشخص

و هدفش غرق کردن آن کودك است، و مثال 

خطر هالك که خود را به  يگريشخص د

در شرف غرق شدن  یاندازد تا کودک یشدن م

ن دو حالت با يك از ايرا نجات دهد. هر 

ه آدلر يا نظريد ية فرويبرابر از راه نظر یآسان

اول ر فد، نيبر نظر فرو ر است. بنايقابل تفس

ت يمحروم یو فروکوفتگ یك سرکوفتگياز 

از عقدة  یبرد )مثالً از عامل یرنج م

که نفر دوم به اوج  یرتپوس(، در صوياود

بر نظر آدلر، نفر  صعود کرده است. بنا یتعال

د يبرد )که شا یاول از احساس حقارت رنج م

به آن شده است که به  يازيش نيدايسبب پ
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ك يخود ثابت کند که جرأت مرتکب شدن 

ن کرد )که يز چنيت را دارد(، و نفر دوم نيجنا

آن بود که به خود ثابت کند که  ياز وين

را از غرق شدن  یأت نجات دادن کودکجر

باشد  يبشر يکنم که رفتار یدارد(. گمان نم

ر و يه نتوان آن را تفسيا آن نظرين يکه با ا

نکه يا- تين واقعير کرد. درست هميتعب

د ييوسته تأيدارند و پ یستگيشه شايهم

ها  هين نظريندگان ايدر چشم ستا -شوند یم

آن  یدرست ين حجت و برهان برايتر محکم

ن يرفت. بر من آشکار شد که ا یبه شمار م

« قت ضعف آنها بوديدر حق ياستحکام ظاهر

(. ابطال 44، ص 2868، ترجمه احمد آرام)

که غالباً –ست يه نيك نظريحسن  يريناپذ

 ب آن است.يبلکه ع -شود ین تصور ميچن

ن نکته مهم است که يتوجه به ا

ست که در ين ین معنيفوق به ا يرادهايا

د و آدلر مطالب درست و قابل يه فروينظر

از  ید حظيوجود ندارد؛ بدون ترد یتوجه

قت در سخنان آنها نهفته است. سخن آن يحق

 يها هيها به صورت نظر هياست که آن نظر

اند، و  ر عرضه نشدهيپذ آزمون یروانشناخت

محسوب « یعلم»اند  نيکه چن یمادام

 يا ها به گونه هين نظريشوند. اگر ا ینم

شوند که با آزمون بتوان خلل  يبند تصور

« یعلم»آنها را نشان داد، آنگاه  یاحتمال

ها چنان  هين نظريا یخواهند بود. شکل کنون

« سود»است که از مشاهده و تجربه فقط 

ا بودن يمه يبودن به معنا یبرند، اما علم یم

 ز هست.يکردن ن« ضرر» يبرا

 
  دیروانكاوانة فرونظریه بودن  ينشیرگزي. غ2

 يیها هيگر در نظريك اشکال عمدة دي

ل يآن است که در تحل ديفرو  هيمانند نظر

به انسان  یت عمدتاً نگاه تك ساحتيشخص

ا يت يك عامل )جنسيکه  ین معنيدارد؛ بد

ت و يل شخصيد تحليحقارت( را شاه کل

کند و آن را تنها سائق  یم یان معرفيرفتار آدم

مختلف  ياها به رفتاره زانندة انسانيو برانگ

را به آن عامل ارجاع  یداند و هرگونه کنش یم

 یاز جهات یکيانه يگرا ن نگرش کليکند. ا یم

 یاز علم  هين نظريشود ا یاست که موجب م

ا ـاقتض یلمـرش عـگـود. نـبودن خارج ش

و  یرجنسياز غ یجنس يد که رفتارهاـکن یم

ز گردند ينانه متمايب رخودکمينانه از غيب خودکم

 یعنيها باز شود.  هيآزمون آن نظر يبراتا راه 

 یباشد ناش مشخص شود رفتار، اگر چگونه

ست. ين ینيب ا عقدة خودکمي یاز عامل جنس

ن با عوامل و يمع يرفتارها یستيبه عالوه با

 ن گردند.ييتب ین و جزئيمع يها سائق
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 را هم به يا انه مغالطهيگرا نگرش کل
 

 2«و وجه مغالطة کنه»آورد که آن را  یمدنبال 

ن صورت واقع يبد -ا غلطي-نامند. مغالطه  یم

ده به يك پدياز وجوه  یشود که وجه یم

ت آن قرار داده شده و حکم يهمة هو يجا

ت يك شئ سراي يها آن چهره به همة چهره

تاً انسان را يسم که نهايداده شود. مارکس

ا يداند،  ینم« یطبقات يموجود»جز  يزيچ

ه انسان را فقط ها ک ستينياز دارو یگروه

کدان و يزيا فيدانند  یم« مون برهنهيم»

رکت ـا حيد ـعز بُـکه عالم را ج یلسوفيف

را  یکه آدم یانيد و رفتارگراـکن ینم یـتلق

دانند و  یها م ك سلسله محركيعکس العمل 

ند. ين خطاير آنها، همه مبتال به اي... و نظا

« یجنس یوانيح»ز که انسان را ينسم يديفرو

 ن اشتباه رنجور است.يکند از هم یم یتلق

و  يیگرا ، عالوه بر کلديفرو يروانکاو

، مشتمل بر مغالطة کنه یخروج از روش تجرب

 ینيب ت و خودکميباشد. جنس یز ميو وجه ن

ان مؤثرند، اما همة وجوه و يقطعاً در رفتار آدم

ك يجوانب رفتار انسان را مشمول و متأثر از 

                                                 

هيچ »ين مغالطه را مغالطة جوليان هاکسلی ا  -2

(، و وايتهد Nothing but« )نيست به جز

اند )سروش،  ناميده« مغالطة واقعيت بدجا افتاده»

 (40، ص 2862

بزرگ اشتباه  نام آسائق دانستن، افتادن به د

 است.
 

 یريگ جهينت
ماحصل مطالب گذشته آن است که 

مشابه  يها هيو نظر -د ية روانکاوانة فروينظر

را  –ت و رفتار انسانيل شخصيآنها در تحل

 یمحسوب کرد. علم« یعلم»توان  ینم

انه يدگاه استقراءگرايشمردن آن آراء فقط با د

ه است، اما مشکل استقراء و يقابل توج

ارة ـانه دربـيراـگ قراءـاه استـدگـيد یتواننا

تر  ميعظ یش و رشد علم تجربيدايپ یچگونگ

از آن است که بتوان بدان اعتماد کرد. در 

ات مزبور يانه از علم، نظرينااستقراءگرا یتلق

الواقع آزمون  یوف -يريل ابطال ناپذيبه دل

 شوند. یمحسوب نم یعلم -يريناپذ

منزلة  در عمل به يروانکاوق يتوف

مورد  یروان يها يماريدرمان ب يبرا یکيتکن

 یلين ممکن است به عنوان دليست. ايانکار ن

 یها تلق هيآن نظر یبودن و درست یبر علم

د به دو نکته مهم توجه کرد. اول يشود؛ اما با

با صحت  يا ق در عمل، مالزمهيآن که توف

ممکن است  يا هيك مدعا ندارد. نظري ينظر

راهگشا باشد و در حل مسائل ار يدر عمل بس

قابل  يیز توانايو مشکالت حوزة خود ن

 ياز خود نشان دهد، اما به لحاظ نظر يیاعتنا
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 ینيب شيدر پ یوسيأت بطلمينادرست باشد. ه

ارات، رصد آنها، يحرکات ثوابت و س

م و ... کامالً موفق عمل ياستخراج تقو

در بطالن  يديچ ترديکرد، اما امروزه ه یم

ه يز با تکيم نيوجود ندارد. طب قد آن ينظر

 يها چون اخالط اربعه و مزاج يیها هيبر نظر

ق نبود، يتوف یها ب يماريب يچهارگانه در مداوا

ست. يمورد اعتنا ن یاما امروزه در پزشک

منطقاً  يروانکاو یق عمليتوف ،نيبنابرا

ن و ياديبن يها يبا صحت تئور يا مالزمه

 د.ك آن نداريتئور يها فرض  شيپ

بودن را « یعلم»د ينکته دوم آن که نبا

بودن را « یرعلميغ»و « یدرست»ا يمعادل 

ن يه دانست. ايك نظري« ینادرست»معادل با 

است که از جانب  يگريد يخطا

 یدا کرده است. علميها رواج پ ستيتويپوز

 یرعلميبودن و غ یجز تجرب يیبودن معنا

بودن، ندارند.  یرتجربيجز غ يیبودن معنا

ه در علم يا نادرست بودن نظريت درس

د تجربه يتاً باياست که نها يزيچ یتجرب

ف آن را معلوم کند. تجربه ممکن است يتکل

ا آن را يه بدهد يك نظريت يبه مقبول يرأ

تواند  یم ین سخنينامقبول اعالم دارد. بنابرا

ة تابش و يمثالً زاو–باشد و درست  یعلم

گر يکديبا  یقليك سطح صيانعکاس نور در 

 -باشد و غلط یو ممکن است علم -برابرند

دو  یقليك سطح صية تابش نور در يمثالً زاو

 ،نيهمچن -ة انعکاس آن استيبرابر زاو

 باشد و درست  یرعلميتواند غ یم يا هيقض

دارد و همة اعداد  یعلت یمانند هر معلول–

و  -اند قابل قسمت يزوج به دو قسمت مساو

 یمثالً برخ -باشد و نادرست یرعلميا غي

 ها علت ندارند و ... . معلول

ن نکته الزم است که در نگاه ياشاره به ا

ك ي یقطع یانه، هرگز به درستيگرا نااستقراء

ك يشود. پا بر جا ماندن  یبرده نم یه پينظر

است که  یبدان معن یه در علم تجربينظر

 تاکنون ابطال نشده است. 

« یرعلميغ»ح ين نوشتار توضيغرض ا

بوده و از ديدگاه پوپر د يه فروينظربودن 

 يه داوريآن نظر یا نادرستي یدرباره درست

همه جانبة آن  ین که بررسيکند، ضمن ا ینم

  ز مقصود نبوده است.يه نينظر
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