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Abstract 

The dominance of positivism over the philosophy of science in the first years of the 

twentieth century, due to its wave of criticism by some philosophers of science in the 

second half of this century, was in crisis and collapse. The views of scientific philosophers 

such as Popper, Cohen, and Lakatos provided the basis for the emergence of more radical 

critiques of the classical stream of the philosophy of science. In the same vein, Feyerabend 

tried to replace the previous approaches with a kind of methodological anarchism in his 

book, Against Method: The Anarchist Theory of Knowledge. According to her, there is no 

reasonable way to obtain and reject theories. In this book, she shows that trying to find 

rules for the logical reconstruction of the process of advancing science and proving and 

refuting theories is futile. In this research, while reviewing the mentioned book, an attempt 

has been made to evaluate some of the main views of the author in terms of form and 

content. The purpose of this work is to show the validity of the author’s radical claims in 

the philosophy of science and to assess its strengths and weaknesses. The method used in 

the critique of this descriptive-analytical work shows that Firand’s views, while in the field 

of philosophy of science as a new critical approach to the importance and privileged 
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position, have unresolved conflicts to which they write. It has been overlooked, and it 

seems that those who follow his views in the philosophy of science should make more 

theoretical efforts to solve it. 

Keywords: Methodology, Anarchism, Relativism, History of Science, Philosophy of 

Science, Feyerabend, Against Method. 
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 چكیده

 بهه  توجه باهای نخستین قرن بیستم  علم در سال ۀگرایی بر فلسف چرای اثبات و چون بی ۀسیطر
دچار بحهران و فرواایهی    ،این قرندوم  ۀ نیمدر  ،برخی فیلسوفان علم سوی ازموج نقد آن 
را بهرای ایهدای      و الوهاتو  زمیههه   ،های فیلسوفان علمی نظیر اهوار، وهوهن   ید. دیدگاه

در همهین مسهیر    فایرابههد علهم فهراهم وهرد.     ۀتر به جریان والسیک فلسف نقدهای رادیکال
نهوعی آنارییسهم    معرفه   یسهتی آناری ۀیه : طهر  نظر رو  برضهد تال  ورد در وتها   

هیچ رو  معقولی برای اخه   زعم او  رویکردهای قبلی وهد. به گزین جاییهاختی را  رو 
واعهدی  ق یافتنبرای  تال  دهد وه میدر این وتا  نشان  ندارد. وی ها وجود و طرد نظریه

در  اسه . ای  بیهوده ها وار نظریه اثبات و ابطال و بازسازی مهطقی فرایهد ایشرف  علم برای
ضمن نقد و بررسی وتا  م وور از بعد یهکلی و محتهوایی    اس  این اژوه  سعی یده

دادن میهزان   د. ههد  از ایهن وهار نشهان    یوآن ارزیابی  ۀهای اصلی نویسهد برخی از دیدگاه
. اسه  آن  ههای  و ضعف ها علم و سهج  قوت ۀرادیکال نویسهده در فلسفاعتبار ادعاهای 

و بررسی آن نشهان   اس تحلیلی    ه   یده در نقد و بررسی این اثر توصیفی وار گرفته بهرو  
رویکرد انتقادی جدیهد   مهزلۀ علم به ۀفلسف ۀعرصدر  وه آنهای فایرابهد با  دهد وه دیدگاه می

بهه آن   های اسه  وهه نویسههد    نشهده  دچار تعارضهات له    ،داهمی  و جایگاه ممتازی دار
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علهم تبعیه     ۀههای وی در فلسهف   ه رسد وسانی وه از دیدگا نظر می توجه بوده اس  و به بی
 ی انجام دههد.تر بی های نظری  باید برای ل  آن تال  ،وههد می

علهم، فایرابههد،    ۀفلسهف یهاسهی،   رو علهم،   تهاریخ  ،برضهد رو   آنارییسم، :ها واژهکلید
 .گرایی نسبی

 

 مقدمه  .1

گرایهی مهطقهی نظیهر     اثبهات  ۀدیدگاه فیلسوفان برجسهت  ۀنخس  قرن بیستم دوران سیطر ۀنیم
 بهر ایهن بهاور    ها آنعلم بود.  ۀفلسف ۀو ارنس  نیگ  بر عرض ،رودولف وارناپ، وارل همپ 

علمی، بازسازی و تدوین وهرد   های یبه توان برخال  نظریه های علمی را می بودند وه نظریه
ای و تهاریخی اسه  و    و براساس تفسیر غیرتاریخی از علم مدعی بودند وه رید علم مرلله

دنبال بازسازی عقالنهی   و به هددانست میای و زمانی علم را رسال  خود  اثبات ایشرف  مرلله
عقالنی و بیرونی در رونهد   غیرعوام  و عهاصر  تأثیر نیزبودند. در این بازسازی و مهطقی علم 

 ید. تکام  و تحول علم نادیده انگایته می
. نخستین نقهد جهدی   رخ دادعلم  ۀفلسف ۀدوم قرن بیستم تحوالت بهیادیهی در عرص ۀنیم

زعهم   استقراگرایی آغاز ورد. بهه گرایی مهطقی ورد. او با نقد  را وارل ریموند اوار متوجه اثبات
طریه  خهود اسهتقرا یها       ههای اسهتقرایی بایهد یها از     وی هرگونه تال  برای توجیه اسهتهتاج 

گویی  و بیهوده ،تسلس  ،صورت ایشیهی صورت بگیرد وه در هر دو لال  چیزی جز دور به
 «گیهرد  ینظهری، صهورت نمه    ۀای، بدون اشتوان هیچ مشاهده»بود وه  بر این باورنیس . اوار 

(Popper 1963: 46).  بهودن  یعلمه  یهرط  وه ید یمدع ییگرا ابطال ۀینظر وردن مطر  بااوار 
  .  سها آن یریا  ابطال بلکه ،س ین ها آن یریا  اثبات ها گزاره

 علمهی  ههای  انقهال   سهاختار علم والسیک با انتشار وتا   ۀاوج نقد روای  غالب فلسف
ای ناایوسهته از   طریه  ریهته    رونهده از  توماس ووهن مطر  ید. وی علم را فرایههدی اهی   

 گهزین  جهای یهاختی و سیاسهی   مهازعات جامعهواسطۀ  بهدانس  وه  متمایز می« های اارادایم»
علم جدی گرفه  و یهک    ۀزعم ووهن تاریخ را باید در مطالعات فلسف بهیوند.  می دیگر یک
رفتهه در تهاریخ علهم سهازگار      وار بههای  رو  علمی باید عمالً با رو  ۀمهاسب دربار ۀنظری

 های علمی ورد. نظریه گزین جایرا   لقیق  ساختار معرف  علمی باید و در
علهم را   ۀگرایان مهطقی در فلسف ایمره الواتو  یکی دیگر از وسانی بود وه روای  اثبات

علم و نظریهات   ۀفلسفن عقالنی  تحلیلی برد و تال  ورد تا از طری  دیالکتیک بیال ؤسزیر
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تهر دسه  یابهد. وی بها      جهام   ۀنظریه یهاسی و تهاریخ بهه یهک     جامعه ۀلوزمخالف آن در 
 ۀبرنامه های مشهخ  علمهی مهدعی یهد وهه ههر        های اژوهشی با فرضیه ی برنامهگزیه جای

ههای نظهری بسهیار     عبارت اس  از فرضهیه  و یود سخ  آن مشخ  می ۀهستاژوهشی با 
 دنبهال  بهاصلی برای نظریه  ۀهستآید. وی با ایجاد  یمار می بهعلمی  ۀنظریه اساس یک ولی و

 .(Lakatos 1978: 48هد )وهای ولی ایوستگی در علم را تبیین  آن بود تا با ایجاد گزاره
دوم قهرن بیسهتم    ۀنیمه علهم در   ۀفلسفگرایی لاوم بر  رویکردهای نقادانه به جریان اثبات

فایرابههد  یهد. اهاول وهارل فایرابههد    یههاختی   آنارییسهم رو   ۀنظریه گیری  ساز یک  زمیهه
بردن ولهدت   سؤال زیر بااو  .علم در قرن بیستم بود ۀفلسف ۀلوزارداز در  ترین نظریه جهجالی
 باورههای  سهایر  بهر رجحهانی   علهم یود وهه   های علمی مدعی می هاختی در اژوه ی رو 

 2392 در بهار  نخسهتین  وهه  ،معرف  یستیآناری ۀینظر: طر  رو  برضدوتا   ارد.انسانی ند
انتشهارات   در ،فلسهفه  تاداناسه از  ،صهفری  قواممهدی  ۀترجمبا  2992و در سال  یاف  انتشار

یهود. اهمیه     تلقهی مهی  فایرابهد ترین اثر  مهتشر ید، مهمبه فارسی صفحه  441فکر روز در 
آن  ۀنگهاه رادیکهال لهاوم بهر آن و ادعاههایی اسه  وهه نویسههد         عل  به تر بی این وتا  

 .اس  وه به تاریخ علم داده وهد مطر  می ارجاعات متعددی به توجه با
 علهم قهرن بیسهتم نظیهر اهوار،      ۀفلسهف  گرایهی در  اردازان مهتقد اثبات جایگاه اصلی نظریه

گرایهی در   چهرای اثبهات   و چهون  بهی  ۀوسانی وه به سیطر مهزلۀ به ،و فایرابهد ،ووهن، الواتو 
 ۀفلسهف گرایانهه را در   رویکردهای نسهبی  ۀتوسعگیری و  یک   ۀزمیهعلم اایان دادند و  ۀفلسف

دادن به ایهن ارسه     دنبال ااسخ به ها آن از اهمی  زیادی برخوردار اس . ،علم مطر  وردند
وهه   یاف توان  علم می ۀفلسفدر مطالعات گرایی  اتباثی برای گزیه جایهای  بودند وه چه راه

تهوان امکهان    چگونهه مهی   چهین همگرایی دایته باید؟  اثبات در مقایسه بای تر ومهای  واستی
یهک   گرایی علمی و تهوع رویکردهای اژوهشی را در مطالعات علمی توسهعه داد؟ بهی   تکثر

مرسهوم   ههای متهداول و   ارداز مهتقد رو  تازترین نظریه توان در این مسیر ای  فایرابهد را می
 علم تلقی ورد. ۀفلسف
 

 شناختی فایرابند خاستگاه و اهمیت آنارشیسم روش  .2

در ویهن   2314 ۀژانویه  مسیزدهدر  ،علم ۀفلسف ۀلوز جهجالی ارداز نظریه ،ااول وارل فایرابهد
هها    اهژوه   ۀسسه ؤمیهاسه  در   در تهاریخ و جامعهه   ت آوادمیک ویتحصیال .دنیا آمد به

فیزیهک نظهری و    ۀمطالعه سپس به  ید.وه وابسته به دانشگاه وین بود، آغاز  ،تاریخ  اتری 
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ویهن بهود.    ۀللقاولین اعضا   ازوراف  ارداخ .  ،وراف ویکتور  ،نظر استاد  تح فلسفه 
را « فلسفی ورافه   ۀللق»رهبری دانشجویان  2323 ۀدهو اوای   2343 ۀدهاواخر از فایرابهد 
عالقهه بهه وی بهرای     تهأثیر  آیها ید و تحه   ویتگهشتاینو در جلسات آن با گرف   برعهده

ناچهار تصهمیم گرفه  دسهتیار      ، وی بهه ویتگهشتاینرف . با مرگ ومبریج  آموز  فلسفه به
 ویاز انگلستان به ویهن بازگشه .    دوباره 2329اوار یود وه اس از مدت ووتاهی در سال 

علم در دانشگاه بریسهتول انگلسهتان    ۀدریس فلسفاوار و یرودیهگر به ت سال بعد با لمای 
سهعی  و  ارداخه  تهدریس   در دانشگاه اوولهد نیوزلهد به 2393 ۀدر اوای  دهاو  ید. مشغول

یهاسهی   علهم و رو   ۀدر فلسهف خهود  را   های دیدگاهگرای  اواری  ابطال ورد تا با عبور از
 مطر  وهد.  

وی  ههای خوبی در نظر ختلف فلسفی را بههای م ها و جریان اندیشه تأثیر توان مییک  بی
ای  مجموعهه  فایرابههد های  ند وه دیدگاهبر این باوروی  دیدگاهن امشاهده ورد. برخی از مفسر

 تها  گرایهی  واقه   از ،مدرنیسهم  تها اسه    مهطقهی  اوزیتیویسم از گوناگون های اندیشهمتهوع از 
 لتهی  یها  هها  ایهن  میهان  وه اس  دیگریموارد  و گرایی نسبی تا خردگرایی از ،گرایی واق  ضد
 نئهوهگلی یهک   و ،نئووهانتی  یک ،ویتگهشتایهی یکاواری،  یک مهزلۀ بهاو هاس .  آن از فراتر

 .(Oberheim 2006: 2) اس  یده یهاخته
گیهری   زیهادی در یهک    تهأثیر وهه   ،فلسهفه علهم   ۀلهوز  ۀبرجسهت اهردازان   یکی از نظریه

فایرابههد   یهاسی علم دای ، توماس ووهن بهود.  های جدید فایرابهد به موضوع رو  نگر 
 بها  خهوبی  به 2393 سال خواند و تا 2323ووهن را در سال  علمی های انقال  ساختاروتا  
 ادید آمده بهود.  2392 و 2393 های سال طیها  آن تعامالت ترین عمی  و بودند یده آیها هم

یهد. بهه اعتهرا  خهود فایرابههد ایهن       مهجر  ها آنعلمی مهمی میان  اتتعامالتی وه به مبالث
ای بها   علم دای . فایرابهد در مقاله ۀفلسفگیری رویکرد وی به  زیادی در یک  تأثیرتعامالت 
 گوید: در این خصوص می« متخصصان خاطر تسلی»عهوان 

 دانشهگاه  در فلسهفه  داارتمهان  عضایا از یکی ووهن، وه وقتی ،2392 و 2393 های سال
دایهتم.   علم مختلف های زمیهه در او با برای مبالثه خوبی یانس بود، برولی در والیفرنیا

 بهه  ای تهازه  طریه   بهه  تاوهون زمان آن از و ام یده مهد بهره العاده فوق مبالثات این از من
 .(Feyerabend 1970: 197)ام  ستهنگری علم

های خود در  به نگار  دیدگاه 2394 در سال الواتو دوست  ایمیره توصیۀ به  فایرابهد
 یهۀ نظرطهر    :رو  برضدقالب وتابی مهم و جهجالی با عهوان  دریهاسی علمی  رو لوزۀ 
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 های یهاسی رو وهد نشان دهد وه  وی در این وتا  سعی می ورد.اقدام  معرف  آنارییستی
 بهه  توجهه  بها و  انهد،  دهشه نموفه    دانشهمهدان  فعالی  هدای  برای مهاسبی قواعد ارائۀ به علم

 سادۀ قاعدۀ چهد براساس علم وه این انتظار اصوالً تاریخ علم یاهد آنیم،در  هایی وه ایچیدگی
 .(299: 2994 )چالمرز آید می نظر به نامطبوع بسیار باید تبیین قاب  یهاختی رو 

گرایی: نظرات در مهطه    گرایی و ابزار واق » ۀالبته فایرابهد یک دهه قب  از آن با انتشار مقال
تهاریخ علهم نقه  ارزنهده و      وهه در  ،وپرنیکهی گالیلهه   نجهوم تئوری  با نقد« اشتیبان واقعی 

  ۀنظریاتی مانهد تئوری اتمی بوهر، مکانیهک نیهوتهی، نظریه   و بررسی  ،سزایی ایفا ورده اس  هب
و ههدای   نمهایی   وه برای راههایی   یهاسی رو و... مدعی یده بود وه  نسبی  خاص و عام

ی نهه بها تهاریخ علهم سهازگار      زیرا ،ندا ، ناموجهنههد  می ها آناختیار  دانشمهدان قواعدی را در
 ؛ به این معهها هرچیهزی  ماند چیزی از تاریخ علم باقی می اجرا درآیهد بهمو  و نه اگر موبه دارند
 .(Feyerabend 1964: 305) بایدا یر  امکان تواند می

از فایرابهد یه  وتها  دیگهر ههم مهتشهر یهده اسه  وهه          رو  برضدبر وتا    عالوه
یهاسی علمی ایدا نکرد. وی در سهال   ودام جایگاه و اهمی  این وتا  را در تاریخ رو  هیچ
 فلسهفی  مقهاالت وتها    2312 . سپس در سهال دور را مهتشر آزاد ۀجامعوتا  علم در  2391
و  مهتشهر یهد   2319 بود وه در سال عق  با وداعوتا  سوم او  .جلد انتشار یاف دو وی در 

 بهود.  دان  دربا  گوو گف  سهنهای  آخرین وتا  وی وه در زمان لیات  انتشار یاف  در
 یهازده زوریهخ در  و  ،های یی ، برلین، لهدن، برولهی  دانشگاهها تدریس در  فایرابهد اس از سال

. اثهر دیگهر وی وتها     از جههان فروبسه    ا  چشهم  سالگی در خانهه هفتاددر  2334 ۀفوری
 2332 سال اهس از مهرگ  در سهال    یک ،قلم خود  اس  بهوی  ۀنام زندگیوه  ،یوش وق 

نهایه   دروی هم انتشهار یافه  و    فلسفی مقاالتجلد سوم وتا   2333 مهتشر ید. در سال
تقاضهای   بهه وهه در همهان سهال و     ،هسهتی  غههای  با انتزاع مواجهۀ ۀقص :وفور ایروزیوتا  

تهظهیم یهده بهود،    « برت تراسترا»نام  بهیاگردان   و دوستان از یکی ویراستاری هب همسر 
 مهتشر ید.
 اسه   خود دانسته ترین اثر مهم مهزلۀ را به رو  برضدوتا   خود نامۀ زندگی در فایرابهد

اصهلی ایهن وتها  را اهس از      ۀایهد وههد. او   می معرفی والج یک بلکه ،وتا  یک نه را آن و
 رایافته در این وتها     ساماناین رویکرد  و درآورد خاص نظمی و قالب در ،تکمی  و اصال 

یههاختی فایرابههد    آنارییسهم رو   .(Feyerabend 1995: 139-142) گه اری وهرد   نام نارییزمآ
یهک از   علهم، بهی   ۀفلسهف های لاوم بر  وشیدن روای  چال  بهدلی  ماهی  رادیکال آن در  به
 یود.   علم در قرن بیستم تلقی می ۀفلسفهای  ترین جریان م أت درخور ترین و  مهم
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را  جهههانفایرابهههد تصههور خردگرایانههه از جهههان هسههتی را بسههیار سههاده تلقههی وههرده و 
بهر  او  .(Feyerabend 1999a: 137) انهد  وهرده خردگرایان تصهور   وه داند می آن از مهارناا یرتر
هها وجهود ندایهته بایهد،      برای اخ  و طرد نظریه وقتی هیچ رو  معقولی وه اس  این باور
 عهالی معقولیه  دانسه     ۀنمونه هها و   توان علم جدیهد را برتهر از سهایر معرفه      دیگر نمی

علمهی در قهرن    ۀفلسهف یهاسی وی وامالً مخالف جریهان غالهب    رویکرد علم .(299 :همان)
 ،بهود  علهم  سهوفان فیل از بسهیاری  اصهلی  ۀدغدغ وه را، علم مهطقی بازسازیبیستم بود. وی 

علهم را   تهاریخ  در اصلی های سرچشمه دقی  ۀمطالع باید وه بر این باور اس و  داند میعبث 
علهم جدیهد    مهطقهی  بازسهازی  از آمهده  ادید ۀفاید بی و صوری اما بایکوهزیبا و  های واخبا 

 .(.ibidورد ) گزین جای
 وههد،  می رد گرایی را ابطال و مهطقی گرایی اثبات چون مکاتبی یهاسی رو  تهها نه فایرابهد

 او یهمارد.  مهی  مهردود  باید، یهاختی قواعد رو  بر مبتهی وه را علم از دروی هر اساساً بلکه
( و Feyerabend 1978: 98) وههد  می رد را برای علم اایهده و فراگیر معقولی  و رو  هرگونه

ایهدئولوژی تبهدی     بهه  وهه  سهتی مثابۀ به «علم»دربرابر  انسانی ۀجامعباید از  اس  بر این باور
 بهبهود وضهعی    های مختلفی به زمیهه در علم وه زیرا لتی اگر بپ یریم ،یده اس  دفاع ورد

 علهم  وهه  نادیهده گرفه    را هایی آسیب های مهفی وآمد ایتوان  نمی اس ، یده مهجر جامعه
 (.  Feyerabend 1987: 30) اس  وجود آورده به

علم مهدرن و دسهتاوردهای آن وهاری فراتهر از     یهد آ ناخو های آمد ایتوجه فایرابهد به 
چرای علهم بهر زنهدگی     و چون بی ۀسیطرداند وه  خوبی می بهمسئولی  فیلسو  علم اس . او 

داده و انسان را از بسهیاری   یعاع قرار انسان این دوران بسیاری از وجوه زندگی وی را تح 
یههاختی   وجهوه انسهانی و جامعهه    بهه  توجهه  بااس . فایرابهد ه وردهای  محروم  مهدی از توان
فیلسوفان علم والسهیک دایه  و همهین امهر ههم       ۀهمگرایی مدرن رویکرد متفاوتی با  علم

 اس .ه وردفرد  به مهحصرهای وی را  دیدگاه
 

 برضد روش بررسی و نقد شكلی کتاب .3

وهه   داردههایی   و ضهعف  هها  از لیث یکلی قهوت  رو  برضدفارسی وتا   ۀترجم ۀنسخ
وجهود دارد. متهرجم خهود در     نیهز انگلیسهی(   ۀنسهخ ) عیهاً در مهتن اصهلی   ها آنبسیاری از 

 وهه در سهال   ،وهد وه ترجمه براساس ویرای  دوم وتها   صرال  اعالم می بهاثر  گفتار ای 
وه در سهال   ،)سوم( مهتشر یده اس ، انجام یده و او برای ترجمه به آخرین ویرای  2311
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 تهر، بهگریهد بهه    بهرای آگهاهی بهی    ) رسی ندایهته اسه    دس  اس ، مهتشرنویسهده  2339
 .(3: 2992 فایرابهد

ههای   ه وهردن دیهدگا   لحاظبدون توجه به محتوای آن و  رو  برضدبررسی یکلی وتا  
ههای آنارییسهتی فایرابههد     ایهده  زیهرا نویسهده در محتوای وتا  وار چهدان دقیقهی نیسه ،   

 مهؤثر بهدی مطالب و...  نگار  این وتا  و صورت ۀنحویهاسی علمی در  درخصوص رو 
آن به بسهیاری از   ۀنویسهدوردن نقدهای  لحاظو باید نقد و بررسی یکلی وتا  با اس  بوده 

 .دیوهای علمی انجام  اصول متداول اژوه 
 

شکلی امتيازات9.9
 ۀلهوز وهه وتها  در    ترین امتیازات ایهن اثهر اسه . بهااین     سادگی و روانی متن وتا  از مهم

ههای زیهادی    ها و دیواری و باید ایچیدگیاس  تحریر درآمده  ۀریت بهعلم  ۀفلسفتخصصی 
 ۀترجمه فهم برای مخاطبان خود نویته یهده و در   قاب بسیار روان و  ،باید دایته در نگار 
 تال  زیادی برای لفظ این روانی و سادگی نگار  صورت گرفته اس . نیزفارسی اثر 

های مفص  و واضح بهرای در  بهتهر    بر روانی و سادگی در نگار  ااورقی وتا  عالوه
فارسهی لحهاظ    ۀنسخرا در  ها آنوه در متن اصلی وجود دایته و مترجم هم  داردمبالث آن 

برخی مبالث و اصطاللات تخصصی یها تهاریخی    ۀدرباروه ابهامی  ورده اس  تا درصورتی
متهرجم ارجاعهات موجهود در مهتن و      چهین هم. دیوسرع  رف   بهبرای خوانهده ایجاد ید 

به مهتن انگلیسهی مربهوط     ها آنهای مسلس   وه یماره ،را های دیگر نوی  ها به ای نوی  ای
 .(11 :2992 فایرابهد بهگرید به) فارسی در داخ  ] [ آورده اس ۀ در ترجم ،اس 

قوت وتها  را بایهد نایهی     ۀاول اس . این نقط ۀو درج ،وتا  معتبر، اصلی مهاب ِ تر بی 
و تهاریخ علهم    ،یهاسی علمهی  رو  ،علم ۀفلسف ۀهای لوز از تسلط نویسهده بر تمامی نظریه

ان ایهن  نظهر  صهالب مصالب  و ارتباط فایرابهد بها بسهیاری از بزرگهان و     چهین، هم دانس .
مبهانی  تا آیهایی دقیقی با نظریهات و  اس   یده سببو...  ،لوزه نظیر اوار، ووهن، الواتو 

ههای اصهلی    دیهدگاه  بهر  و مبتههی  ،معتبهر  ،دایته باید. استهادات وی وامالً دقی  ها آنو مهاب  
 عصر خود در این لوزه اس . ان همنظر صالب

های ولیهدی در   و واژه ،مفاهیم خاص علمی و فلسفی ،وام  اسامی ایخاص ۀوجود نمای
 ۀخوانههد  ۀاسهتفاد  آن را بهرای رجم مته  اماوه در متن انگلیسی آن وجود ندارد،  ،انتهای وتا 

 فارسهی وتها  اسه     ۀهای مثب  ترجمه  ، یکی از ویژگیاس  وردهزبان به آن اضافه  فارسی
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وهه   دارد تحلیلی یوتا  فهرست چهین، هم .(441 -413: همان تر، بهگرید به برای آگاهی بی )
عیههاً بهرای خوانههده     نیهز در برگهردان فارسهی    و استدالل اصلی هریک از فصول در آن آمده

 .(11 -12: همان) ترجمه یده اس 
قبهول تلقهی وهرد و     توان اثهری قابه    لحاظ یکلی می  مجموع از را در رو  برضدوتا  

میهان آورده و وتها  فاقهد یهک      بهه نویسهده از موضوعات متههوع و متعهددی سهخن     وه آنبا
نظر نویسهده اسه    سویی وه مد بهذههی  خوانهده را  اس  اما توانسته ،انسجام و ولی  اس 

های مطالعاتی بحث در یک مسیر والهد   سوق دهد و به همین دلی  تهوع موضوعات و لوزه
بحهث و دقه  وی در    مهورد  ۀبهدی یده اس . تسلط فایرابهد بهر لهوز   اارچه صورت و یک
 توان یکی از امتیازات یکلی آن دانس . بهدی سیر مبالث وتا  را می صورت

 

شکلی یهاکاستی2.9
 ۀیه نظر: طهر   رو  برضدخوانی مهاسبی ندارد. عهوان  عهوان وتا  با محتوای آن چهدان هم

نویسههده درخصهوص نقهد     دیهدگاه  ۀوهههد  مههعکس  وهه  آناز  تهر  بهی   معرفه   آنارییستی
 سهم یرادیکالدادن یهدت   جهجالی بهرای نشهان   یعهوان ،های مرسوم علمی باید یهاسی رو 
 طریه   از« علهم »های نویسهده اس . فایرابهد سعی دارد تها نشهان دههد وهه      بر دیدگاه  لاوم
 انحصهار  و تحمیه   جامعهه  به را خود ووهد  می رد ایشاای  را دیگران مهطقی غیر های رو 
برای بسهیاری از دانشهمهدان و    رو  برضدیک وتا   بی .(23 :2992 فایرابهد) هدو می ایجاد

مختلف علمی و لتی فیلسوفان علم معاصر اثری رادیکهال و لتهی   های  ان لوزهنظر صالب
 :وهد صرال  اعالم می وتا  به ایندر مقدمۀ  خوداما او  ،یود ضد علم تلقی می

 از یکهی  علهم  زیهرا  ،انهد  وهرده  در  چههین  برخهی  طوروهه آن ،نیسهتم  علهم  برضهد  من
 نهام  از وهه  هسهتم  ههایی  ایدئولوژی برضد من اما ،اس  بشر ذهن اختراعات ترین جالب
 .(99: همان) وههد می استفاده فرههگ وشتن برای علم

گرفتن فصول وتها    قرار ۀضعف یکلی مهم دیگری وه در این وتا  وجود دارد به نحو
و نویسههده ههم در    اسه  بهدی وتها  فاقهد انسهجام و نظهم مهطقهی       یود؛ فص  مربوط می

 :وهد صرال  اعالم می به اس  نویتهبرای ویرای  دوم وتا   2319ی وه در سال گفتار ای 

 ۀدهههد  نشهان ای اسه  بهه یهک دوسه  و      ای سیستماتیک نیس ، نامهه  این وتا  رساله
گرایهی نقه  مهمهی     رو عق  این ازگرا بود،  ، ایمره الواتو  عق های اوس . مثالً ویژگی
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ورد، بهابراین اوار در این وتها  بهی     اوار را تحسین می چهین همدر این وتا  دارد. او 
 .(93: همان)ه اهمی  عیهی وی مستلزم آن باید از آن مطر  اس  و

ههای   مقالهه  مجموعهه فقدان انسهجام یهکلی و سهاختاری آن را یهبیه وتهابی متشهک  از       
بهدی    های وه در آن ایده ،رو  برضدوه وتا  مهمی در سطح  لالی در ،گوناگون ورده اس 

نیازمههد انسهجام یهکلی و     ،یهود  یهاسهی مطهر  مهی    علم و رو  ۀفلسف ۀلوزو مهمی در 
ههم فاقهد    2339 ی اس . فصول لتی در آخرین ویهرای  وتها  در سهال   تر بی محتوایی 

 عهوان اس .
دلی  فقدان عهوان جداگانه بهرای فصهول    به تفصیلی بسیار ناق  اس  و مطالبفهرس  

صفحه متن اصلی فقهط از یهک عههوان     913برای معرفی لدود  نویسهده در فهرس  مطالب
تهوان گفه  وتها  فاقهد فهرسه        لقیق  مهی  در( استفاده ورده اس  وه 12  -2 های )بخ 

مطالب تفصیلی اس . البته یک فهرس  تحلیلی از استدالل اصهلی در ابتهدای آن ذوهر یهده     
محتهوایی فصهول بهدون وجهود     ظاهر قرار اس  به خوانهده ومک وهد تا با ولی   بهاس  وه 

 آیها یود. ها آننام 
یده براساس لرو  الفبا در انتههای   مرتبفهرس  مهاب   نکردن آخرین ایراد یکلی درج

لقیق  مهاب  در اهاورقی آن دروههار سهایر     درفارسی آن اس .  ۀترجموتا  در متن اصلی و 
 زیهرا  ،یود محسو  مینظر یکلی یک نق  مهم   از مسئلهها ذور یده اس  و این  اانوی 

 .دوه میصورت مستق  از متن اصلی وتا  دیوار  بهبررسی مهاب  را 
 

 برضد روش نقد و تحلیل محتوایی کتاب .4

امتیازات محتوایی این وتا  یام  مواردی نظیر استهادات دقی  و متعدد تاریخی برای بررسی 
ناسهازگاری بهین    نظیهر های جدیهدی   وتا  در بیان ایدهنوآوری یهاسی موجود،  صح  علم

های علمی اس .  و ا یر  اعتبار نسبی نظریه ،های انسانی ارز  اجرای، ها  ادیدهو ها   تئوری
یههاختی   یهاسهی را بایهد نهوآوری رو     یهاسی در علم های تازه نظیر مردم وارگیری رو  هب

دارد عهددی  وجود امتیازات برجسته ایکاالت محتوایی مت با رو  برضدتلقی ورد. البته وتا  
، اصولهماههگی با ناعلم مطر  یده اس . لوزۀ فلسفۀ ان نظر صالبسوی بسیاری از  ازوه 
یههاختی   و قدرت تحلی  آنارییسهم رو   اییتوانعدم های اصلی وتا ،  فرض ای   و ،مبانی

آمیهزی نظیهر    ههای تههاق    ایهده ارائهۀ  ههای علمهی، و    نظریهه دربارۀ برای داوری و قضاوت 
 های علمی و عبور از عقالنی  به نف  آزادی اس . نظریهناا یری  قیاس
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محتوایی امتيازات9.4
دهد وه این وتها  از ابعهاد مختلهف امتیهازات      نشان می رو  برضدبررسی محتوایی وتا  

 خورد و نویسههده سهعی وهرده    چشم می . استهادات دقی  تاریخی در آن بسیار بهدارد بسیاری
 بهر  ههای لهاوم   های موجود در تاریخ علم با بسهیاری از روایه    نشان دهد وه واقعی  اس 
وتها    ده تها  یه   فصول در تفصیلی گزار یهاسی معاصر در تعارض اس . فایرابهد  علم

 آوردن و ضهمن  وههد  مهی  رجهوع  علهم  تاریخ به خود  های ایده تثبی  دهد و برای ارائه می
 وهه  اس  یده محق  یرایطی در علم جدی و ویفی ایه ایشرف  وه وهد تأوید می یواهدی
 صهورتی  بهه  الیانهاً  و ورده تخطی خود  دوران علمی متعار  اصول و ها رو  از دانشمهد

 بهه  واقه   در و تحمیه   علمی جامعۀ به را آن درنهای  و ورده دفاع خود  ایدۀ از معقول غیر
 گالیلهه  زمهان  از وپرنیکی دیدگاه رید او .(211 -232: همان) اس  ورده ومک علم ایشرف 

 ایهن  معتقهدات  ویزعهم   بهه وههد،   مهی  معرفهی  خود  ایدۀ بارز های مثال از رابیستم  قرن تا
 .(21: همان) اس  بوده تجربه و عق  خال  و عجیب وامالً خود  عصر در دیدگاه

مههم دیگهری تلقهی وهرد وهه      یاخصهۀ  تهوان   روزآمدی وتا  را مهی میزان نوآوری و 
علم قرار داده اس . فایرابههد در ایهن   فلسفۀ لوزۀ نظران  توجه صالب موردمحتوای آن را 

بحهث  آن  تأمه   قابه  مههم و  ههای   وههد. یکهی از ایهده    های جدیدی را مطر  مهی  اثر ایده
 تأویهد دادن یواهد متعدد تاریخی  نشانبا  فایرابهد س .ها  ادیدهو ها   تئوریناسازگاری بین 

« موجهود در قلمهرو  مطابقه  نهدارد    های   ادیدههرگز با تمام ای   تئوریهیچ »وه وهد   می
 زیهرا  ،بهود  «اه یری  اص  ابطال» اعتبارزدایی ازناا یر این گزاره  اجتها  آمد ای .(19 :همان)
یهوند   مهی رو  همواره با مشاهداتی روبهزعم فایرابهد  بهعلمی های   تئوریتمامی  لقیق  در
 راتمهامی علهم    را بپ یریم بایهد ا یری  اص  ابطالبخواهیم و اگر  وهد را ابطال می ها آن وه

 ،را علمهی  اوتشهافات  مهطه  لقیق  فایرابهد فرض بهیادین اوار در وتا   در. وهار گ ای 
 ،(29:2914)اهوار  « ابطهال بایهد   قابه  وهه در تجربهه   »علمی اس  ای   گزارهوه مدعی بود، 

 چال  وشید. به
های انسانی نظیر آزادی و عهدال    ارز  اجرای رو  برضددیگر فایرابهد در وتا   ۀاید
این باور بود وه انسان برای یهاخ  طبیع  و چیرگهی بهر آن    علمی اس . وی بر ۀجامعدر 
  هها آزادانهه بههره    هها و رو   یده از تمام ایده گزیه جای استفاده از بخ  ووچک و  هباید ب
ههای   تها ویژگهی  وههد   فایرابهد تهال  مهی   ،وتا فص  هفدهم  در. (Perston 1997: 206) جوید
لقهوق   ای چههین جامعهه  هها در   سهه  همهۀ  وه  نظیر آنهایی  وهد. ویژگیرا مطر  آزاد جامعۀ 
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گرایهی   عقه   چهین هماس ، رس همه  طور مساوی در دس  مساوی دارند و موقعی  قدرت به
او  .(993 -992: 2992 فایرابههد ) یود نمی آزاد تلقی جامعۀ اساسی ساختار ضروری وجز نیز

تهاریخ   ۀاس  وهه مشهاهد   بر این باورعلم ایشین  ۀفالسف سوی ازبا نقد بازسازی مهطقی علم 
دانشهمهدان در   ۀدهد وه ههیچ قاعهده و قهانون والهدی نبهوده اسه  وهه همه         علم نشان می

رمهز ایشهرف  علهم اسه . او      نیهز های خود از آن ایروی ورده بایهد و همین نکته  اژوه 
های مختلف را نهاممکن دانسهته و امکهان تصهور      ها و نظریه هرگونه قضاوت عیهی بین سه 

 .(992 -999: همان) وهد های دیگر را رد می برتری یک نظریه بر نظریه
توجهه   مهورد یهود و   مطر  مهی  رو  برضدهای جدیدی وه در وتا   یکی دیگر از ایده

فایرابهد اس . ایهن  از نظر های علمی  یهاسان اس ، ا یر  اعتبار نسبی نظریه بسیاری از علم
دههد. او در ابتهدای فصه  اههجم      گرایی قرار مهی  گرایی و ابطال دیدگاه وی را فراسوی اثبات

 :وهد صرال  اعالم می بهوتا  

 یهن، اوجودباموجود در قلمروا  مطابق  ندارد،  یهایدههرگز با تمام اد یایتئور یچه
 دههد می تشکی  قدیم های ایدئولوژی را ها ادیدهورد.  ییجویبع یاز تئور یدهمواره نبا
 .(19: همان) باید یشرف ممکن اس  سبب ا ها یو تئور ها یدهاد ینو برخورد ب

محهدود   رو  برضدیهاسی متداول علمی به وتا   های رو  نقد فایرابهد به محدودی 
علمی یهاسی  اغلب به برخی از رویکردهای متداول رو نیز بلکه او در سایر آثار   ،نیس 
وههد   الواتو  انتقاد می بهو هم  وهد گرایان را نقادی می وی هم استقراگرایان و ابطالتازد.  می

 .(229 -224: 2999 فایرابهد) اس ورده علمی ایجاد وه اند  محدودیتی را برای رو  
ههای جدیهد نظیهر     اسهتفاده از دانه    رو  برضهد ترین امتیازات محتوایی وتها    از مهم

 ۀمطالعه یهاسهانه در   مهردم   یهاسی در مطالعات تاریخ علهم اسه . فایرابههد بهرای رو      مردم
یهاسان را بهرای بهبهود رو  علمهی بهه      مردم ۀییوساختار علم ارز  زیادی قائ  اس . او 

بهر  « تئهوری ووانتهوم  »وی در بررسهی   .(Perston 1997: 187) دهد میدانان ترجیح  مهط  ۀییو
یهاختی تکمیه    توان در این مورد مطالعات تاریخی را با مطالعات مردم اس  وه می این باور

 ۀطایفه و... معتقهد اسه  وهه     ،یهرودیهگر  ،ورد. او با ایاره به افرادی نظیر هایزنبرگ، دیرا 
مها بهه علهم     یافه   رهاین باور اس  وه  ین نرفته اس . وی براردازان ووانتوم ههوز از ب نظریه

ههای ذهههی لکیمهان جهادوگر در      خهم  و اهیچ یهاس باید وه بهه   های مردم یاف  رهباید مث  
وههد فرهههگ و معرفه  موجهود در درون      یود و سعی می یده وارد می وشف تازههای  قبیله

یهن وشهف را دایهته بایهیم، زیهرا ایهن       ما باید آمهادگی ا  ،زعم وی بهاین قبیله را در  وهد. 
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وه وارورد واقعی خود را نشهان دهههد، بایهد     اند و برای آن نحوی عجیب مهطقی بهها  خم و ایچ
 .(939 -934: 2992 فایرابهد) نحوی عجیب نامعقول بایهد به

ای از مبالهث   گسهترده  ۀلهوز توجهه آن بهه    رو  برضدترین امتیاز محتوایی وتا   مهم
طهور   بهه ههای علمهی اسه . فایرابههد      تهاریخ علهم و یافتهه   ر د ها آنمستقیم  تأثیرفراعلمی و 
ههای علمهی در    و نظریه ،ها یافته ،وهد تا نشان دهد وه سرنوی  علم ای تال  می هویمهدانه

تهوجهی اههالی    بی موردگیرد و اغلب  جایی بیرون از خود علم و مهط  علمی مدرن یک  می
ر دیهاختی و تهاریخی   عوام  مردم تأثیریهاسی به  دان یا زیس  فیزیک تر ومعلم اس . یاید 

یک فایرابهد تال  دارد تا لهداق  توجهه    یهاسی توجه وهد، اما بی های فیزیک و زیس  یافته
ههای   وه سرنوی  علم و مسیر تحقیقات و نظریهد وهفیلسوفان علم را به این موضوع جلب 

 جو ورد.   و و  فرههگ بشری جس  ۀانداز بهتر  توان در بستری گسترده علمی را می
 

 هایمحتواییکاستی2.4

 ۀفلسهف  ۀلهوز تهرین آثهار    یک از مهم و بی داردنقاط قوت زیادی  وه آنبا رو  برضدوتا  
 وهه از  دارد هایی لحاظ محتوایی ضعف بهیود، اما  یهاسی در قرن بیستم تلقی می علم و رو 

محتهوایی ایهن اثهر     ههای  تهرین ضهعف   مههم  ه اسه . از یدان مختلف نقد نظر صالبسوی  
بهه ایهکال   نویسههده  لقیقه    درههای آن اسه .    فهرض  اهی   و ،مبانی ،اصول با هماههگینا

رو  عقالنی در مطالعهات علمهی را نقه  یها خهال  آن       ۀمختلف مفروضات خود دربار
 عم  ورده اس .
و اغلهب    اسه  یهاسهی  مهتقد رو  اسهتدالل مهطقهی در مطالعهات علهم     وه آنفایرابهد با
اما خود وی ههم گریهزی    ،دوه استفاده از این رو  نقد می ۀواسط یهاسان را به فالسفه و علم
 را تهاریخی و  توصهیفی  دیهدگاه  اویهاسی انتقادی خود ندارد.  های مهطقی در علم از استدالل

 بهر  مسهلط  های ایدئولوژی از یکی مهزلۀ را به علم و داده اس  ترجیح تجویزی های دیدگاه بر
بهر سهایر ایهکال معرفه  بشهری       اس  توانسته انحصار نوعی باوه  داند می جوام  امروزی

 دفهاع  علم خصوص هب و ها ایدئولوژی انواع سیطرۀ برابردر مردمو  جامعه از باید و چیره یود
 متوسه   تهاریخی  یهواهد  بها ههدفی تجهویزی بهه     ،جدیهد  علم عقالنی  انکار برایاما  ،ورد
 غیرعلمهی  روزگهاری  هها  آن وهه   دههد  مهی  توضیح وپرنیک و گالیله دیدگاهذور  با و یود می

 یهود  می یمرده مردود و غیرعلمی ،باید ها آن خال  وه چیزیهر ناآل اما ،یدند می یمرده
 .(222 :2992 فایرابهد)
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 دیهدگاه یهود وهه اگهر     بههدی مهی   استدالل اصلی فایرابهد علیه خردگرایان چهین صهورت 
وهارگیری   بهه خردگرایان را مفروض بگیریم، با فرض ثبات سایر یهرایط، تصهمیماتی وهه از    

ای  نمونهه  مهزلهۀ  هخردگرایان ب ۀیعهی تصمیمی وه هم ؛یود عقالنی خواهد بود گرفته می ها آن
وهه   لهالی  در ،توضهیح بایهد   طور عقالنی قاب  آنان به ۀباید مطاب  آموز ندا یر میاز عقالنی  
های خردگرایان بهرای   نتیجه آموزه در .توضیح عقالنی نیس  قاب  ها آنهای  آموزه اغلب مطاب 

 (Farrell 2003: 16) وهد توضیح تصمیمات عقالنی وفای  نمی
های علمهی   بهدی عقالنی در اژوه  نقد مهمی وه متوجه رویکرد فایرابهد به نقد صورت

رویکردههای عقالنهی لزومهاً    های خردگرایان برای توضهیح   وه ضعف آموزه مطر  اس  این
 .ههای علمهی نیسه     یهافتن رویکردههای غیرعقالنهی در اهژوه      معهی چیرگی یها اعتبهار   به
های عقالنهی   اعتباری رو  ا یر  تکثر در عقالنی  بشری را نباید معادل بی ،دیگر عبارت به
 وهه  آنعقالنهی تلقهی وهرد. ضهمن      غیهر های  بر عق  با رو  مبتهیهای  انگایتن رو  یکییا 

ههای   سههگ روایه    را هم ها آنتواند  عقالنی نمی غیرهای  روای  وردن خرده اررنگفایرابهد با 
 عقالنی مسلط بر اغلب مطالعات مهم علمی در عصر جدید تلقی وهد.

یود مربهوط بهه    مطر  می رو  برضدنقد دیگری وه اغلب درخصوص محتوای وتا  
 ۀیههاختی بهرای داوری و قضهاوت دربهار     و قهدرت تحلیه  آنارییسهم رو     نهایی اعدم تو
 لیهث  از نه وه داند می موجود های سه  از یکی فقط را علمهای علمی اس . فایرابهد  نظریه
 نهدارد.  برتهری  و امتیهاز  جامعهه  در موجهود  ههای  سهه   دیگر برنتایج،  جه  از نه و رو 
 نظهام  ههیچ  وهه اسه    بهر ایهن بهاور   او  .اسه   قطعیعلمی  رو  یکوجود  مهکر درنتیجه
 وجهود  هها  آن انتخها  و  ،ارزیهابی  ،هها  نظریهه  وشف برای فهون و قواعد از ثابتی و مشخ 
 بتهوانیم  وهه  ندارنهد  واقعهی  نیهروی  یا محتوا هیچ علمی های رو و  قواعد ،او نظر ازندارد. 
او  .یهابیم  دسه   عیههی  توجیهه  بهه  هها  آن براسهاس  و گیریم وار به علمی اقدامات در را ها آن

 دلیه   بهه  را لقیقه   بهه  نزدیکهی  یها  محتهوا لسب  بر ها نظریه مقایسۀ برای ووی  هرگونه
 .(Smith 2002: 125-143) یمارد می مردود ها نظریه ناا یری س قیا

گرایهی و   علم درخصوص عیههی  ۀفلسفهای والسیک  یاید رویکرد فایرابهد در نقد انگاره
امها   ،گرا ارز  معرفتی زیهادی دایهته بایهد    فیلسوفان علم اثبات یآرامطابق  با لقیق  در 

های علمهی در تهاریخ علهم     توجهی وی به مال  مهم دیگری وه در چیرگی و افول نظریه بی
گهویی بهه لجهم     های علمی در ااسخ مهم بوده اس  نباید نادیده گرف . توانایی والن نظریه
یههاختی   تواند آنارییسهم رو   وه میزیادی از موضوعات علمی زمان موضوع مهمی اس  
 .  دوهرا برای اعتبارزدایی از معرف  علمی با چال  مواجه 
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 «نااه یری  قیهاس » ۀنظریه  برگرفته ازگرایی اوار  گرایی مهطقی و ابطال اثبات بهفایرابهد  نقد
علهم عهادی   ای علم بین  بر نوسان دوره ووهن مبهی دیدگاهفایرابهد از  اما ،اس توماس ووهن 

رو  ایهن  وهه علهم همهواره انقالبهی اسه  و از      این باور بهود  برانقالبی فراتر رف . فایرابهد و 
. اسه  علمهی   ۀتجربه  ویژگهی اصهلی  ناا یرنهد،   قیهاس  دیگهر  یکچهدگانگی فرضیاتی وه با 

نظریهات علمهی اهژوه  علمهی را      وثهرت  واسطۀ بهیده  ایجاداساس نظر فایرابهد، رقاب   بر
 گرایهی  را بهه نسهبی   او، نام نههاد گرایی نظری  وه فایرابهد آن را وثرتاین دیدگاه  برد. می جلو

وهه بها    وه یک نظریه تاجایی را . فایرابهد این تصور سهتیوشاندگرایی  با واق  تقاب و  معرفتی
وی واقعیتهی وجهود نهدارد و     زعهم  بهه  ، زیهرا رد وهرد واقعیات سازگار باید، مهاسب اسه   

  .(Stokes 2003: 204) ندا بهیاد انبایته از نظریه ی واقعهای  رو تمامی گزاره این از
 ههای علمهی بهه    در تهاریخ نظریهه   گرایهی  وثهرت  فرض اصلی فایرابهد درخصوص بسط

از  تهر  بهی  های عیهی ادعایی  های علمی از واقعی  معرفتی و انفصال وام  نظریه گرایی نسبی
ههای   نوع مهال  سههج  نظریهه    واق  فایرابهد با ل   هر درگرایی اس .  نقد رویکرد اثبات

دهههد و ایههن الگههوی  یهههاختی تقلیهه  مههی هههای جامعههه را تهها لههد ایههدئولوژی ههها آنعلمههی 
ریهزد و   نوع گزاره دیگر فرومهی  های علمی را با هر میان گزاره زنهای  مر دریهاختی،  معرف 

 معهای ولی آن اس . بهیهاختی آن فرواایی علم  معرف  آمد ای
ههای   گهزاره صهح    ۀدربهار های عیهی برای قضاوت  بود وه واقعی  بر این باور فایرابهد

سهم نظهری وی در   یاوج رادیکال گهر  نمایهان توانهد   اهمی  اس  و همین امر هم می ومعلمی 
 ۀمقایسه های فایرابهد بایهد بهه    یهاسی رایج علمی باید. برای در  بهتر دیدگاه عبور از رو 

 رو  مال  تشهخی  علهم   بود وه این باوربر  ووهنوی با توماس ووهن ارداخ .  ۀنظری
 عهادی  علهم  وی را چهه  آن بتوانهد  وهه  اسه   اهارادایمی  ایجاد در آن توانایی بلکه ،نیس  آن
 فرایههدی  صهرفاً  دیگهر  اهارادایم  بهه  اهارادایم  یهک  از تغییر ،زعم وی بهوهد.  بری راه ،نامد می

برسر انتخا  اارادایم جدیهد را صهرفاً بها توسه  بهه      مهاقشه عقالنی یا مهطقی نیس  و 
بلکههه عوامهه   ،بخشههیدتههوان فیصههله  رویههن نمههی ویههکلی صههریح  مهطهه  و آزمههای  بههه

یهبیه   علمهی . انقهال   نهد ا سههیم   تحهول  ایهن  دربسهیاری  یههاختی   یههاختی و روان  جامعه
همهین امهر    ایونهدد.  مهی وقهوع   اس  وه در جامعۀ علمهی بهه  سیاسی های اجتماعی و  انقال 

 وهوهن تعبیهر   تماسهی ندایهته و بهه    و تالقهی  نقطهۀ ها با ههم   اارادایموه  یود موجب می
هها را   دایمااهار  ۀمقایسه البتهه وهوهن امکهان     .(244 -211: 2913 بایهد )ووهن ناا یر قیاس
آن بتهوان   ۀواسهط  بهه وی بر فقدان زبهان مشهتروی بهود وهه      تأویدبلکه  ،ورد ولی انکار نمی به

ارداخه    هها  آن ۀمقایسنقطه به زبان اارادایمی دیگر ترجمه و به  به نقطهصورت  به راها  نظریه
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(Kuhen 1976: 191). یههاختی نظیهر سهادگی    یهاختی و جامعهه  ووهن برخی معیارهای روان، 
و وهامالً   یس وهد وه این معیارها عیهی ن ها مطر  می میان اارادایم ۀمقایسو... را برای  ،زیبایی
 دارد.  ذههی  ۀجهب

 نااه یری  قیهاس  نظریهصرفاً از انفکا  مهطقی و محتوایی دو  ووهنمانهد  هم به فایرابهد
وارهای جدیهدی بهرای مقایسهه ارائهه دههد.       ووید تا راه می بلکه ،گیرد ها را نتیجه نمی آن

ههایی   بلکهه بها مهال     ،یهان  محتوا و ارتبهاط مهطقهی   اساس ها را نه بر هایی وه نظریه رو 
وههد   مهی  ارزیهابی  هها  آنبدی   های بیهی ، و میزان ای بودن ، خطیدرونیسازگاری چون  هم
(Feyerabend 1978: 365-366). 

 خصهوص  در وهوهن  یافه   رهدارنهد.   نیهز ههایی   ناا یری ووهن و فایرابههد تفهاوت   قیاس
 یهروع  علهم  تهاریخ  از وهوهن  .اس  فلسفی فایرابهد یاف  ره اما ،اس  تاریخی ناا یری قیاس
 معهایهاسههانۀ رویکههرد بهها ویمواجهههۀ  در ریشههه فایرابهههد در نااهه یری قیههاس امههاوهههد،  مههی

 وهه  لهالی  دردانهد،   مهی  نااه یر  قیهاس  را ها اارادایم همۀ ووهن .دارد مهطقی های اوزیتیویس 
فراگیهر را   و جهام   ههای  نظریهه  فقطبلکه  ،ندارد قبول را اارادایمنام  به مفهومی تهها نه فایرابهد
نقهد در رویکهرد فایرابههد آن     قاب  ۀنکت .(92: 2939 عزیزی و تقوی) وهد ناا یر تلقی می قیاس

بهه تجهویز رویکهرد     ،وههد توصهیف  را تهاریخ علهم    وهه  آنجای  اس  وه برخال  ووهن به
 یاهردازد و همهین امهر ههم او را بها دیهواری بزرگه        یهاسی علمی می گرایی در رو  نسبی
چهون   وهن به تاریخ علم ارتبهاط وی را بها واقعیه  بیرونهی ههم     رو ورده اس . توجه و هروب
گرایهی   وه انفصال رویی فایرابهد از واقعی  و نسهبی  لالی در ،تاریخی لفظ ورده اس  ۀادید

فلسفی وی هرگونه استهاد وی به تحوالت تهاریخی را نهاممکن یها متههاق  بها مفروضهات       
 د.  وه نظری وی می
وهه   ،را های علمهی  ناا یری نظریه فرض قیاسعلم  ۀفلسف ۀان لوزنظر صالببسیاری از 

 وهه  اسه   ایهن  ناا یری قیاس مدعای. اند چال  وشیده به ،فایرابهد و ووهن به آن اعتقاد دارند
 وهه  نهداریم  معقهولی  و موجهه  دلیه   نتیجهه  در و بسهجیم دیگر یک با را ها نظریه توانیم نمی ما

 نتهوانیم  مها  واق  به وه اس  این معهای به آن ا یر بدانیم.  بهتر دیگر ای نظریهاز  را ای نظریه
 یکهی  تهرجیح  برایمعقول  و مهطقی دالیلی و برگزیهیم معقول و موجه طور به را باوری هیچ
رسهمی    بهه ههای علمهی    نظریهه فایرابهد اص  انتخا  را درمیان  ۀنظری .دهیم ارائه دیگری بر
دلیه  له      بهه یهود وهه    یهاسی علم مهجر مهی  نوعی تکثرگرایی در رو  بهاما  ،یهاسد می

 درقبهال هرگونه مال  قطعی تشخی  امکان سهج  اعتبار و رجحهان ههر رو  علمهی را    
 برد. میبین   ازهای دیگر  رو 
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یههاختی   البته ممکن اس  برخی از مدفعان فایرابههد مهدعی یهوند وهه آنارییسهم رو      
یهاسی علهم اسه  وهه     به رو  یبلکه رویکرد ،یود تلقی نمییهاسی خاص  نظریه یا رو 

یهک مهدعای وی    امها بهی   ،یهاسهی متهداول اسه     رو  ۀسهیطر صرفاً هد  آن فرواایهی  
رو  علمهی متهداول    ۀسیطرتر از آن اس  وه بتوان آن را صرفاً تالیی برای تلطیف  رادیکال

 وهه  آناسه . ضهمن    دانس . فایرابهد خود  عههوان آنارییسهم را بهرای وهار  برگزیهده     
تهوان آن را بهه    نیسه  و مهی  محهدود  یهاسهی علمهی    های نظهر وی صهرفاً بهه رو    آمد ای

تسهری داد،   نیهز یهاسهی علهم    یهاسی و رو  های معرف  دوم نظیر گزاره ۀدرجهای  معرف 
 یهاختی توجه ندایته اس . های آنارییسم رو آمد ایابعاد و  ۀهمیاید هم فایرابهد به 

 ،وهرد  یعلمه  یهها  نظریهه  یقربان را یانسان یآزاد دینبا وه اس  ن باوربر ای فایرابهد
 لقیقه  از  یرویه ا ۀبهان به نباید اس .اس  انسان  یخالق وی آزاد دستاورد نظریه رایز

 داند می یشیاند جزم مهتقد را خود طر  ازیک او. میریبگ دهیناد انسانی  به را خود تعهد
 وهههد فردیهه  اعهالم مههی و  آزادی نظیهر هههایی  رواج ارز رسهالت  را  دیگههر  یسهو  از و
(Hoyningen-Huene 2000: 107). جا اگر مهظور فایرابههد از آزادی را در معههای سهلبی     در این

توان ا یرف  وه دفهاع وی از آزادی صهرفاً تالیهی بهرای رفه  موانه         نظر بگیریم می  درآن 
هایی نظیهر آزادی و فردیه     رسد فایرابهد رواج ارز  نظر می بهاما  ،های علمی اس  خالقی 

های غایی یک وه  علمی قلمهداد   ارز  مهزلۀ را به ها آنداند و  سلبی می ۀایدرا بی  از یک 
 تواند معیاری برای داوری باید. میوهد وه  می

یهاسههی وی مشههاهده وههرد، بههه ماهیهه   تههوان در رو  تهههاق  آیههکاری وههه مههی
یهاسهی وی مربهوط    فردیه  در رویکهرد رو    هایی نظیهر آزادی و   ایدئولوژیک ارز

علم و آزادی فرضی جدید اس  وه در بسهتر  رابطۀ یود. فرض فایرابهد درخصوص  می
یابد و اگر آزادی و خالقی  را تهها عام  اصهلی ریهد    های سیاسی مدرن معها می ارز 

مرز میان علهم و   :یود میوق  ارس  مهم دیگری مطر   آن ،نظر بگیریم  درعلمی بشر 
توان میان یک اژوه  علمی و خل  یک اثر هههری تمهایزی    ههر وجاس  و چگونه می

 ؟یدقائ  
 یههاختی  رو  لحهاظ  به هم و معرفتی لحاظ به هم نظریه و ،انسان ،هستی به فایرابهد نگاه

 لروهات  تها  یهود  داده اجازه وه زمانیتهها وه  اس  بر این باور او .یود میمهجر  آنارییزم به
 ۀمشههاهد .(21: 2932 تقههوی) ایشههرف  فههراهم خواهههد یههد زمیهههۀ ،دهههد رخ آنارییسههتی

ها و محصوالت علمهی موفقیه     ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامعی وه در تولید نظریه
و لتهی   ،دهد وه وجود یک سهاختار باثبهات سیاسهی، اجتمهاعی     اند نشان می ی دایتهتر بی 
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 های علمهی دایهته اسه  تها آنارییسهم      فعالی  ۀی در ایدای  و توسعتر بی  تأثیرآوادمیک 
 فایرابهد. ۀعالق موردسیاسی و اجتماعی  

محتوا و اعتبار عق  نایی از ایتغال اسه  و  وه اس   بر این باورفایرابهد با نقد عقالنی  
زعهم   بهوهد.  نمی برآورده را ما انتظاراتداند وه عق   تحول مداوم عق  را نایی از این امر می

ههای عقالنیه     ترین دالی  اصال  مداوم قانون تعارض بین عقالنی  و انتظارات از مهم ،وی
امها نقهد عقالنیه  درون خهود تعهارض       ،(93: 2992 فایرابهد) گرایی اس  و تشوی  طبیع 

 زیهرا  ،آمیهز اسه    نیه  غیرعقالنهی تههاق    و یک عم ، بهاور،  ۀ ایدوهد.  را ایجاد می یبزرگ
 ۀمعهای ناعقالنی نیسه  وهه بتهوان آن را بیهرون از قلمهرو و سهیطر       بهبودن صرفاً  یغیرعقالن

معهای فرایهد یها لهالتی ذهههی اسه  وهه فاقهد        بهبودن  عقالنی غیربلکه  ،عقالنی  تصور ورد
چهه   بهودن بهرخال  آن   غیرعقالنهی لقیقه    در. (Davidson 2004: 169) وارورد صحیح باید
معهای تحقه    بهبلکه ، های عقالنی  نیس  معهای عبور از محدودی  بهوهد،  فایرابهد تصور می

 ناق  عقالنی  در یک فرایهد یا ایده و عم  اس .
از لیهث   وهه  آنیهاسهانه در مطالعهات علمهی بها     فایرابهد به استفاده از رو  مردم ۀتوصی

 هزلهۀ م تهوان آن را بهه   نمهی یود، اما  یهاسی محسو  می علم ۀنوآوری رویکردی تازه در لوز
نظهر   موردیهاختی  رو های  محدودی  زیرا ،نظر گرف   یگانه در مطالعات علمی در یروی

  درعهام   یتهوان آن را محهدودیت   بلکه مهی  ،فایرابهد صرفاً برای دانشمهدان علوم تجربی نیس 
طهر    قابه   نیهز یهاسی علهم   یهاسی و جامعه مطالعات مردم ۀلوزتواند در  نظر گرف  وه می
صحیح در وتهابی   ۀیهاسان وه استفاده از رو  مردمند بر این باوروی ن امهتقدباید. برخی از 

 یطههز  ،اتکای علمی وجود نهدارد  ترین ادعای  این اس  وه هیچ رو  یگانه و قاب  وه مهم
اصلی وتاب  از سهطح   ۀاید وه آنفایرابهد برای  .(Perston 1997: 188) بزرگ در وار وی اس 

های سهلبی   یهاسی علمی فراتر رود مجبور اس  ایده رو  ۀ  صرفاً سلبی در لوزیک نگر
های ایجابی قرار دهد و همین امهر ههم او را دچهار تههاق       ها و رو  خود را بر محور ایده

یهاسی مسهتلزم اه یر  مبهانی و     علم ۀلوزفایرابهد در  ۀگرایان وهد. رو  وثرت می یآیکار
یهاسهی   همهواره اسهیر نهوعی رو     رو  برضهد نتیجهه   درگرایی اسه  و   اقتضائات وثرت

 گیرد. آن در تعارض قرار می ۀاولیتجویزی اس  وه با مبانی و مفروضات 
 

 انسانی علوم ۀحوز در روش برضد کتاب های دستاورد .5

 اسه ،  نویهته یهده   عهام معههای   بهه یهاسی علهم   رو  ۀلوزدر  وه آنبا رو  برضدوتا  
علوم تجربی محدود وهرده و بهه مبالهث علهوم انسهانی       ۀهای خود را به لوز نویسهده مثال
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گرایهی   ات زیادی در مطالعات علوم انسانی دایهته اسه . نسهبی    تأثیرورود نکرده اس ، اما 
تلقهی  محهدود  توان به مبالث صهر  علهوم تجربهی     نظر فایرابهد را نمی موردیهاختی  رو 

معههای عهام ولمهه دانسه . اگهر       بهه یهاسی  رو  ۀلوزحولی مهم در ورد، بلکه باید آن را ت
یهاسهی   تهوانیم همهان رویکهرد را بهرای تهاریخ و رو       مهی  ،مفروضات فایرابهد را بپه یریم 

تههها   نهه در این وتا  نشان داد وه  نظر بگیریم. فایرابهد  در نیزهای مختلف علوم انسانی  ریته
و  ،فرامکهانی  ،و ادعای فراگیری، فرازمانی طر  یدهوه تاوهون برا  علم م هایی یهاسی رو 

 اثبهات و ابطهال  قواعدی جهه    یافتنبرای  تال اند، بلکه  ودهبموف  اند نا فرااجتماعی دایته
 اسه   بر این بهاور او اس .  ثمر واری بی نیزها و بازسازی مهطقی فرایهد ایشرف  علم  نظریه

« اه یر اسه    هر چیز  امکهان »وجود ندارد و  مشخصی ۀعلم هیچ قاعد تکوینوه در فرایهد 
   تسری داد. نیزهای معرفتی بشری  لوزهتوان به تمامی  میاین لکم را  .(149: 2999 )الزی

 را را مطر  وهرد و آن تصهوری  « علم ۀتوسع» ۀعقالنی  در نظری خأللقیق   درفایرابهد 
وهه مسهیر علهم از     براین هیمبو آثار بعدی خود  علمی اوتشافات مهط در وتا  اواروارل وه

بوده اس  با توس  به تهاریخ  « آزمون و خطا»همان آغاز روند مداوم ایشرف  یهاخ  از راه 
البته فایرابهد برخال  اوار نتهایج نظریهات  در    .(139: 2934 ولی باط  ورد )یهدلباخ بهعلم 
یهک توجهه وی بهه     بهی امها   ،دههد  یهاسی علمی را به علوم انسانی ارتباط نمهی  رو  ۀلوز
تهوان گهام مهمهی در     یههاختی علهوم را مهی    و رو  ،یهاختی یهاختی، جامعه های مردم ریشه

وهه در وهار وی    توجهه  خهور  در ۀایوند میان علوم انسانی با علوم تجربی جدید دانسه . نکته  
 ر علوم تجربی اس .دات علوم انسانی تأثیروردن  وجود دارد اررنگ

ههای عیههی    واقعیه   ۀلوزهای آن به  ی وه نظریهتر وماتکای  به توجه باالبته علوم انسانی 
یهههاختی و  از علههوم تجربههی قابلیهه  اهه یر  تکثرگرایههی رو    تههر بههی بیرونههی دارد، 

تحهول علهوم    ۀلهوز رسهد فایرابههد در    نظر می بهیهاختی را در خود دایته اس ، اما  معرف 
علمهی  رو   ۀ توسعای وه در  یهاسانه های مردم وجود تجویز باو  رددا تری وم ۀدغدغ انسانی

ههای علهوم اجتمهاعی     یهاسی یا دیگر ریهته  های مردم ها و نظریه به ماهی  رو  ،خود دارد
 ارداخته اس .تر  ومیک یاخه از علوم انسانی  مهزلۀ   هب

لهاوم و  ایهدئولوژی   ۀمثابه  متهداول بهه   تصویری از علوم تجربهی طبیعهی   ۀفایرابهد با ارائ
زندگی بشهر   ۀچرای علم مدرن بر هم و چون بی ۀسو سیطر وشیدن مهط  علمی ازیک چال  به

های مختلهف علهوم    د و به سایر ایکال معرف  بشری اعم از رویکردها و جریانوه را نقد می
 ،دیگهر  دههد. ازسهوی   زندگی انسان معاصر می ۀی برای لضور در عرضتر بی انسانی امکان 

 ،باید نیزهای لاوم در علوم انسانی معاصر  بخ  نقدهای رادیکال برای جریان تواند الهام می
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د و وهر مطهر    نیهز علهوم انسهانی    ۀتوان عیهاً در لوز یهاختی وی را می آنارییسم رو  زیرا
چرای علوم تجربی مدرن بهر   و چون بی ۀتواند سیطر وی می دیدگاهنتیجه به همان اندازه وه  در

 ایجاد وهد. نیزتواند همین وضعی  را برای علوم انسانی  می ،بکشد چال  زندگی بشر را به
ههای سیاسهی وی را صهرفاً     تهوان دغدغهه   امها نمهی   ،یهود  فایرابهد فیلسو  علم تلقی می

گرایهی   وه  نهوعی نسهبی    وی در ۀعلم دانس . رویکهرد لهاوم بهر اندیشه     ۀمهحصر به فلسف
بلکه خود مدعی نهوعی   ،فلسفی اعتقاد ندارد گرایی نسبیفرد اس . البته او صرفاً به  به مهحصر
و  رو  برضهد  وتها   در دو تهر  بهی  فایرابهد  فلسفی گرایی نسبیسیاسی اس .  گرایی نسبی
 در علهم گرایی سیاسی اسه  وهه در وتها      وی بر نسبی تأویداما  ،یابد بروز می عق  با وداع
 و مهاسهبات  به راج فلسفی  گرایی نسبییود. او در این وتا  با عبور از  مطر  می آزاد ۀجامع
 هرچهه برخهورد   برای اس  روییگرایی او  و مدعی اس  نسبی وهد میانسانی بحث  روابط
تهرویج نهوعی    بهرای رویهی   ومتفاوت  سالی  و عادات بامختلف  های فرههگ یا افراد بهتر

 .(Baghramian 2004: 146) اس  گرایی جزم تقبیح و سیاسی و فکری تساه 
امها   ،آن اسه   ۀاولیه تر از آثهار   فایرابهد اررنگخر أمتسیاسی در آثار  گرایی نسبیرویکرد 

اس  وهه   بر این باورمشاهده ورد. او  نیز رو  برضدخوبی در وتا   بهتوان رداای آن را  می
لقیقه    اگهر گوید  می صرال  بهبدهد و  آزادی به را خود جای لقیق  باید جوی و جس 

 انتخها   له   مها  گاه آن ،یابد تعارض آزادی با دارند نظر  در اردازان ئولوژیاید وه مفهومی به
 رهها وههیم   را لقیقه   تهوانیم  مهی  چههین  ههم  امها ، بشهوییم  دس  آزادی از توانیم می و داریم
 .(923: 2992 فایرابهد)

 
 گیری نتیجه .6

فایرابههد  یهود و   یهاسی محسو  مهی  علم ۀلوزاثری مهم و جهجالی در  رو  برضدوتا  
یههاختی خطها     وه آن را در عهوان فرعی آنارییسهم رو   ،خود رادیکال ایدۀ در این وتا 

علهم قهرن    ۀفلسهف  ۀلهوز های غالب در  وشیدن جریان چال  بهوهد، مطر  ورده و مدعی  می
های خهاص   دلی  بیان دیدگاه بهگرایی اس . این وتا   گرایی مهطقی و ابطال بیستم نظیر اثبات

معرفه  علمهی بهر سهایر ایهکال یههاخ  در        ندایهتن  برتهری  ۀدربهار فردی وه  به مهحصرو 
ههای   یهاسهی  سهوی بسهیاری از مهدافعان رو     ازوههد   های مختلف بشری مطر  می فرههگ

 اس .ه یدمتداول علمی نقد 
فاقهد   ،یهاسهی معاصهر دارد   اهمی  زیهادی وهه در مطالعهات علهم     وجود با فایرابهد وتا 

نویسی علمی اس  وه یاید بتهوان گفه  نویسههده تهال       بسیاری از الگوهای متداول وتا 
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تهوجهی بهه    طریه  بهی   ادعهای خهود را از   یهاختی مهورد  لدی آنارییسم رو  تا اس  ورده
د. وتا  از لیث یکلی امتیهازات متعهددی نظیهر    وههای نگار  وتا  علمی ظاهر داستاندار

ههای جهام  و وامه      اانوی  و  ، استهاد به مهاب  اصلی و معتبر،سادگی و روانی زبان نگار
 ۀوه متهرجم در ترجمه   داردهایی  برای آیهایی و تسلط بهتر خوانهده به مبالث وتا  و نمایه

 نیهز یهکلی   های ها با برخی ضعف اس . این ویژگی افزودهفارسی آن را به متن اصلی وتا  
عهوان وتا   ندایتن یام  مواردی نظیر تطاب  یکلی این وتا  های یده اس . ضعف راه هم

یک فهرسه  مطالهب نهاق      ۀبهدی وتا ، و ارائ با محتوای آن، فقدان انسجام الزم در فص 
مهاب  وتها    چهین هم نحوی وه فصول وتا  در فهرس  مطالب از هم تفکیک نشده اس . به
 وتا  وجود ندارد.و فهرس  مهاب  در اایان اس  نوی  ذور یده  صرفاً در ای نیز

 ۀایهن وتها  در لهوز   سهبب یهده اسه     چهه   یهکلی آن  های و ضعف ها فراتر از قوت
ههای محتهوایی آن    ویژگهی  بایهد گه ار  تأثیراثری مههم و  علم در قرن بیستم  ۀمطالعات فلسف

اس . این وتا  امتیازات محتوایی متعددی نظیر استهادات تاریخی گسترده و دقی  برای نقهد  
 ههایی نظیهر   های تهازه، نهوآوری در طهر  ایهده     ه دیدگا ۀارائیهاسی متداول و  های علم جریان

ههای انسهانی و اه یر  اعتبهار نسهبی       ارز  اجهرای  و ،ها  ادیدهو ها   تئوریناسازگاری بین 
یهاسهی ارائهه یهده     های تازه برای علم یاف  رهدر این وتا  چهین  هم. داردهای علمی  نظریه

یهاسهی را بایهد خالقیه      مهردم  ۀریخ تکهوین علهم از دریچه   اس . توجهه نویسههده بهه تها    
 یهاختی در این وتا  تلقی ورد.   رو 

از لیهث محتهوایی    ،دروههار نقهاط قهوت    ،دههد وهه   بررسی محتوایی این وتا  نشان می
 بها  اثرهماههگی محتوای نانظیر  یهای . واستییدوه در این اژوه  بررسی  داردهایی  واستی
یههاختی بهرای داوری و    های اصلی آن، ضهعف آنارییسهم رو    فرض ای  و ،مبانی ،اصول

نااه یری   های متهاق  در وتها  نظیهر قیهاس    های علمی، و وجود ایده نظریه ۀدربارقضاوت 
 های علمی و عبور از عقالنی  به نف  آزادی اس . نظریه

اسهی بهر   یه مهردم  ۀسهیطر  ۀدربهار فایرابههد   ۀنظریدهد وه  بررسی محتوای وتا  نشان می
 ،اصهول  بها  عقالنهی  غیهر ههای   های عقالنی بر رو  رو  ندایتن های علمی و رجحان نظریه
و  ،هها، باورهها   های اصلی آن در تعارض اسه . اگهر بپه یریم وهه ایهده      فرض ای  و ،مبانی
ههای علمهی    نظریهه  ۀتوسهع  ردههای عقالنهی    رو  و ایهده  ۀانهداز  بهه های غیرعقالنی  رو 
یود وه این ادعا با چهه رویهی بررسهی و     این ارس  اصلی مطر  می ،گ ار بوده اس تأثیر
وههد   دادن ادعای خود به بیان لقای  تاریخی استهاد مهی  نشان. اگر فایرابهد برای یود میاثبات 

وی، بهرای تهاریخ علهم اعتبهار      ۀنظریه مفروضهات   بهه  توجهه  بها چه دلیلهی وجهود دارد وهه    



 212   (قاضی روژان حسامو  محمد نژادایران) ... فایرابندشناختی  نقد و بررسی آنارشيسم روش

 ،ای برای دفهاع از خهود نهدارد    گونه اشتوانه عا هیچباییم و اگر هم این اد  ئقایهاختی  رویی
ههای علمهی    وه اتفاقاً جریان اصلی هم در اژوه  ،اس چرا باید آن را بر ادعای مخالفان آن

 ترجیح داد. ،اند علم در قرن بیستم بوده ۀفلسفو 
های علمهی در ایهن    نظریه ۀدرباریهاختی برای داوری و قضاوت  ضعف آنارییسم رو 

علمی به یک انهدازه دارای ارز  معرفتهی اسه ، اهس      غیروه اگر رو  علمی و نکته اس  
مهدسهازی   فههاوری و تهوان   ۀتوسهع علهم جدیهد را در    ۀگستردتوان دستاوردهای  چگونه می

ههای محلهی و    سهه   ،علمهی  های یبه چرا روای  ؟فردی و تمدنی انسان معاصر توضیح داد
انهد در ادوار ایشهین تها ایهن      های قهومی نتوانسهته   فرههگ خردهو  ،باورهای م هبی ،ای مهطقه

انگهاری رو  علمهی بها     یکهی  ؟ههد وهمههد   جهان ایرامهون خهود تهوان    ۀاداراندازه بشر را در 
های تکهولهوژیکی  آمهد  اهی انگهاری   یعههی نادیهده   ؛یهاختی ایشامدرن های معرف  رو  خرده

ههای   قایسهه بها فرهههگ   جدید و دسهتاوردهای عیههی علهم در زنهدگی انسهان معاصهر در م      
یههاختی فایرابههد    مهمی اسه  وهه از معهادالت آنارییسهم رو      ۀنکت مسئلهاین  ؛ایشامدرن

 مغفول مانده اس .
 برگرفتهه از ههای علمهی، وهه     ناا یری نظریه های متهاق  در وتا  نظیر قیاس وجود ایده

  وهه اه یر    برانگیز فایرابهد اسه  بحث ییکی دیگر از ادعاها ،نظریات توماس ووهن اس 
وشهیدن   چال  یک به انگایتن بسیاری از دستاوردهای نظری علم اس . بی نادیدهآن مستلزم 
امها   ،سهتای  اسه   خهور   دریهاسی علمی  علم و رو  ۀفلسف ۀگرایی در عرص جریان اثبات

یهاسی عقالنی راه افراط را ایموده و هرگونه مهرز میهان    د فایرابهد در نفی رو سر نظر می به
ههای علمهی بها     تهوان میهان نظریهه    ورده اس . اگر نمهی   های علمی و غیرعلمی را نفی گزاره
گفهتن از علهم دیگهر     سهخن اهس   ،  یهد ئه علمی تمایز قا های علمی و غیر و نظریه دیگر یک

علمی رایهج   ۀیده نسب  به نظری علمی مهسوخ ۀمعهایی ندارد و لتی چه دلیلی دارد وه نظری
 وردار باید.ی برختر بی از اعتبار 

 خهور  درر تحوالت نظریات علمی در نوع خهود  دعلمی  عوام  غیر تأثیرتوجه فایرابهد به 
 ،انهد  بهوده  مؤثرعلمی  ۀها در ایدای  یک اید یک بسیاری از اتفاقات و سه  م  اس  و بیأت

 علهم ر دگ اری عوام  غیهر  تأثیرفایرابهد در این اس  وه  ۀبرانگیز نظری مهم و چال  ۀاما نکت
در ایهدای  آن بحهث    مؤثرهای علمی براساس عوام   نظریه ۀدرباروردن  داورییک بحث و 

باورههای ایهدئولوژیک و سیاسهی     ۀهمه فایرابهد ناخواسهته بهه     ۀلقیق  اید در اس . دیگری
های علمهی مسهتق  از ماهیه      صح  و عدم صح  نظریهۀ دربارداوری ایدئولوژیک  ۀاجاز

 دهد.   ها می درونی این نظریه
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آرمهان سیاسهی یها بهاور      مهزلهۀ  عبور فایرابهد از عقالنی  علمی به نف  آزادی، هرچهد بهه 
مههم آن تهرجیح    آمهد  اییههاختی،  عهد معرفه   برانگیز باید، از بُ ستای اخالقی ممکن اس  

علمی بهر دسهتاوردهای علمهی و تکهولهوژیکی آن      ۀنظری های سیاسی و اجتماعی یکآمد ای
 را زدگی علم و مطالعات علمهی اسه  و ایهن امکهان     اس . فایرابهد ناخواسته مروج سیاس 

فهراهم   ههای سیاسهی مختلهف    دی( و ایهدئولوژی آزا بر )عالوه سیاسی دیگر یها برای آرمان
 ههد.د های علمی قرار های سیاسی را مبهای داوری وهد وه یاخ  می
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