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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
سیطرۀ بیچونوچرای اثباتگرایی بر فلسفۀ علم در سالهای نخستین قرن بیستم باتوجهبهه
موج نقد آن ازسوی برخی فیلسوفان علم ،در نیمۀ دوم این قرن ،دچار بحهران و فرواایهی
ید .دیدگاههای فیلسوفان علمی نظیر اهوار ،وهوهن ،و الوهاتو زمیههه را بهرای ایهدای
نقدهای رادیکالتر به جریان والسیک فلسفۀ علهم فهراهم وهرد .فایرابههد در همهین مسهیر
تال ورد در وتها برضهد رو  :طهر نظریهۀ آنارییسهتی معرفه نهوعی آنارییسهم
رو یهاختی را جایگزین رویکردهای قبلی وهد .بهزعم او هیچ رو معقولی برای اخه
و طرد نظریهها وجود ندارد .وی در این وتا نشان میدهد وه تال برای یافتن قواعهدی
برای بازسازی مهطقی فرایهد ایشرف علم و اثبات و ابطال نظریهها وار بیهودهای اسه  .در
این اژوه سعی یده اس ضمن نقد و بررسی وتا م وور از بعد یهکلی و محتهوایی
برخی از دیدگاههای اصلی نویسهدۀ آن ارزیابی یود .ههد از ایهن وهار نشهاندادن میهزان
اعتبار ادعاهای رادیکال نویسهده در فلسفۀ علم و سهج قوتها و ضعفههای آن اسه .
رو بهوار گرفتهیده در نقد و بررسی این اثر توصیفی ه تحلیلی اس و بررسی آن نشهان
میدهد وه دیدگاههای فایرابهد با آنوه در عرصۀ فلسفۀ علم بهمهزلۀ رویکرد انتقادی جدیهد
اهمی و جایگاه ممتازی دارد ،دچار تعارضهات له نشهدهای اسه وهه نویسههده بهه آن
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بیتوجه بوده اس و بهنظر میرسد وسانی وه از دیدگاهههای وی در فلسهفۀ علهم تبعیه
میوههد ،باید برای ل آن تال های نظری بی تری انجام دههد.
کلیدواژهها :آنارییسم ،برضهد رو  ،تهاریخ علهم ،رو یهاسهی ،فلسهفۀ علهم ،فایرابههد،
نسبیگرایی.

 .1مقدمه
نیمۀ نخس قرن بیستم دوران سیطرۀ دیدگاه فیلسوفان برجسهتۀ اثبهاتگرایهی مهطقهی نظیهر
رودولف وارناپ ،وارل همپ  ،و ارنس نیگ بر عرضۀ فلسفۀ علم بود .آنها بهر ایهن بهاور
بودند وه نظریههای علمی را میتوان برخال نظریههای یبهعلمی ،بازسازی و تدوین وهرد
و براساس تفسیر غیرتاریخی از علم مدعی بودند وه رید علم مرللهای و تهاریخی اسه و
اثبات ایشرف مرللهای و زمانی علم را رسال خود میدانستهد و بهدنبال بازسازی عقالنهی
و مهطقی علم بودند .در این بازسازی نیز تأثیر عوام و عهاصر غیرعقالنی و بیرونی در رونهد
تکام و تحول علم نادیده انگایته میید.
نیمۀ دوم قرن بیستم تحوالت بهیادیهی در عرصۀ فلسفۀ علم رخ داد .نخستین نقهد جهدی
را وارل ریموند اوار متوجه اثباتگرایی مهطقی ورد .او با نقد استقراگرایی آغاز ورد .بههزعهم
وی هرگونه تال برای توجیه اسهتهتاجههای اسهتقرایی بایهد یها از طریه خهود اسهتقرا یها
بهصورت ایشیهی صورت بگیرد وه در هر دو لال چیزی جز دور ،تسلس  ،و بیهودهگویی
نیس  .اوار بر این باور بود وه «هیچ مشاهدهای ،بدون اشتوانۀ نظهری ،صهورت نمهیگیهرد»
( .)Popper 1963: 46اوار با مطر وردن نظریۀ ابطالگرایی مدعی ید وه یهرط علمهیبهودن
گزارهها اثباتا یری آنها نیس  ،بلکه ابطالا یری آنهاس .

اوج نقد روای غالب فلسفۀ علم والسیک با انتشار وتا سهاختار انقهال ههای علمهی
توماس ووهن مطر ید .وی علم را فرایههدی اهی رونهده از طریه ریهتهای ناایوسهته از
«اارادایمهای» متمایز میدانس وه بهواسطۀ مهازعات جامعهیهاختی و سیاسهی جهایگهزین
یکدیگر مییوند .بهزعم ووهن تاریخ را باید در مطالعات فلسفۀ علم جدی گرفه و یهک
نظریۀ مهاسب دربارۀ رو علمی باید عمالً با رو های بهواررفتهه در تهاریخ علهم سهازگار
باید و درلقیق ساختار معرف علمی را جایگزین نظریههای علمی ورد.
ایمره الواتو یکی دیگر از وسانی بود وه روای اثباتگرایان مهطقی در فلسفۀ علهم را
زیرسؤال برد و تال ورد تا از طری دیالکتیک بین عقالنی تحلیلی فلسفۀ علم و نظریهات
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مخالف آن در لوزۀ جامعهیهاسی و تهاریخ بهه یهک نظریهۀ جهام تهر دسه یابهد .وی بها
جایگزیهی برنامههای اژوهشی با فرضیههای مشهخ علمهی مهدعی یهد وهه ههر برنامهۀ
اژوهشی با هستۀ سخ آن مشخ مییود و عبارت اس از فرضهیهههای نظهری بسهیار
ولی وه اساس یک نظریۀ علمی بهیمار میآید .وی با ایجاد هستۀ اصلی برای نظریه بهدنبهال
آن بود تا با ایجاد گزارههای ولی ایوستگی در علم را تبیین وهد (.)Lakatos 1978: 48
رویکردهای نقادانه به جریان اثباتگرایی لاوم بر فلسفۀ علهم در نیمهۀ دوم قهرن بیسهتم
زمیههساز یک گیری نظریهۀ آنارییسهم رو یههاختی اهاول وهارل فایرابههد یهد.فایرابههد
جهجالیترین نظریهارداز در لوزۀ فلسفۀ علم در قرن بیستم بود .او با زیرسؤالبردن ولهدت
رو یهاختی در اژوه های علمی مدعی مییود وهه علهم رجحهانی بهر سهایر باورههای
انسانی ندارد .وتا برضد رو  :طر نظریۀ آنارییستی معرف  ،وهه نخسهتینبهار در 2392
انتشار یاف و در سال  2992با ترجمۀ مهدی قوامصهفری ،از اسهتادان فلسهفه ،در انتشهارات
فکر روز در  441صفحه به فارسی مهتشر ید ،مهمترین اثر فایرابهد تلقهی مهییهود .اهمیه
این وتا بی تر بهعل نگهاه رادیکهال لهاوم بهر آن و ادعاههایی اسه وهه نویسههدۀ آن
باتوجهبه ارجاعات متعددی مطر میوهد وه به تاریخ علم داده اس .
جایگاه اصلی نظریهاردازان مهتقد اثباتگرایهی در فلسهفۀ علهم قهرن بیسهتم نظیهر اهوار،
ووهن ،الواتو  ،و فایرابهد ،بهمهزلۀ وسانی وه به سیطرۀ بهیچهونوچهرای اثبهاتگرایهی در
فلسفۀ علم اایان دادند و زمیهۀ یک گیری و توسعۀ رویکردهای نسهبیگرایانهه را در فلسهفۀ
علم مطر وردند ،از اهمی زیادی برخوردار اس  .آنها بهدنبال ااسخدادن به ایهن ارسه
بودند وه چه راههای جایگزیهی برای اثباتگرایی در مطالعات فلسفۀ علم میتوان یاف وهه
واستیهای ومتری در مقایسه با اثباتگرایی دایته باید؟ همچهین چگونهه مهیتهوان امکهان
تکثرگرایی علمی و تهوع رویکردهای اژوهشی را در مطالعات علمی توسهعه داد؟ بهییهک
فایرابهد را میتوان در این مسیر ای تازترین نظریهارداز مهتقد رو ههای متهداول و مرسهوم
فلسفۀ علم تلقی ورد.

 .2خاستگاه و اهمیت آنارشیسم روششناختی فایرابند
ااول وارل فایرابهد ،نظریهارداز جهجالی لوزۀ فلسفۀ علم ،در سیزدهم ژانویهۀ  2314در ویهن
بهدنیا آمد .تحصیالت آوادمیک وی در تهاریخ و جامعههیهاسه در مؤسسهۀ اهژوه هها
تاریخ اتری  ،وه وابسته به دانشگاه وین بود ،آغاز ید .سپس به مطالعهۀ فیزیهک نظهری و
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فلسفه تح نظر استاد  ،ویکتور وراف  ،ارداخ  .وراف از اولین اعضا للقۀ ویهن بهود.
فایرابهد از اواخر دهۀ  2343و اوای دهۀ  2323رهبری دانشجویان «للقۀ فلسفی ورافه » را
برعهده گرف و در جلسات آن با ویتگهشتاین آیها ید و تحه تهأثیر عالقهه بهه وی بهرای
آموز فلسفه به ومبریج رف  .با مرگ ویتگهشتاین ،وی بههناچهار تصهمیم گرفه دسهتیار
اوار یود وه اس از مدت ووتاهی در سال  2329دوباره از انگلستان به ویهن بازگشه  .وی
سال بعد با لمای اوار و یرودیهگر به تدریس فلسفۀ علم در دانشگاه بریسهتول انگلسهتان
مشغول ید .او در اوای دهۀ  2393در دانشگاه اوولهد نیوزلهد بهتهدریس ارداخه و سهعی
ورد تا با عبور از ابطالگرای اواری دیدگاههای خهود را در فلسهفۀ علهم و رو یهاسهی
مطر وهد.
بییک میتوان تأثیر اندیشهها و جریانهای مختلف فلسفی را بهخوبی در نظرههای وی
مشاهده ورد .برخی از مفسران دیدگاه وی بر این باورند وه دیدگاههای فایرابههد مجموعههای
متهوع از اندیشههای گوناگون از اوزیتیویسم مهطقهی تها اسه مدرنیسهم ،از واقه گرایهی تها
ضدواق گرایی ،از خردگرایی تا نسبیگرایی و موارد دیگری اس وه میهان ایهنهها یها لتهی
فراتر از آنهاس  .او بهمهزلۀ یک اواری ،یک ویتگهشتایهی ،یک نئووهانتی ،و یهک نئهوهگلی
یهاخته یده اس (.)Oberheim 2006: 2
یکی از نظریهاهردازان برجسهتۀ لهوزۀ فلسهفه علهم ،وهه تهأثیر زیهادی در یهک گیهری
نگر های جدید فایرابهد به موضوع رو یهاسی علم دای  ،توماس ووهن بهود .فایرابههد
وتا ساختار انقال های علمی ووهن را در سال  2323خواند و تا سال  2393بهخهوبی بها
هم آیها یده بودند و عمی ترین تعامالت آنها طی سالهای  2393و  2392ادید آمده بهود.
تعامالتی وه به مبالثات علمی مهمی میان آنها مهجر یهد .بهه اعتهرا خهود فایرابههد ایهن
تعامالت تأثیر زیادی در یک گیری رویکرد وی به فلسفۀ علم دای  .فایرابهد در مقالهای بها
عهوان «تسلیخاطر متخصصان» در این خصوص میگوید:
سال های  2393و  ،2392وقتی وه ووهن ،یکی از اعضای داارتمهان فلسهفه در دانشهگاه
والیفرنیا در برولی بود ،یانس خوبی برای مبالثه با او در زمیهههای مختلف علم دایهتم.
من از این مبالثات فوقالعاده بهرهمهد یدهام و از آن زمان تاوهون بهه طریه تهازهای بهه
علم نگریستهام (.)Feyerabend 1970: 197

دیدگاههای خود در

فایرابهد به توصیۀ دوست ایمیره الواتو در سال  2394به نگار
لوزۀ رو یهاسی علمی درقالب وتابی مهم و جهجالی با عهوان برضد رو  :طهر نظریهۀ
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آنارییستی معرف اقدام ورد .وی در این وتا سعی میوهد نشان دهد وه رو یهاسیهای
علم به ارائۀ قواعد مهاسبی برای هدای فعالی دانشهمهدان موفه نشهدهانهد ،و بهاتوجهه بهه
ایچیدگیهایی وه در تاریخ علم یاهد آنیم ،اصوالً انتظار اینوه علم براساس چهد قاعدۀ سادۀ
رو یهاختی قاب تبیین باید بسیار نامطبوع بهنظر میآید (چالمرز .)299 :2994
البته فایرابهد یک دهه قب از آن با انتشار مقالۀ «واق گرایی و ابزارگرایی :نظرات در مهطه
اشتیبان واقعی » با نقد تئوری نجهوم وپرنیکهی گالیلهه ،وهه در تهاریخ علهم نقه ارزنهده و
بهسزایی ایفا ورده اس  ،و بررسی نظریاتی مانهد تئوری اتمی بوهر ،مکانیهک نیهوتهی ،نظریهۀ
نسبی خاص و عام و ...مدعی یده بود وه رو یهاسیهایی وه برای راهنمهایی و ههدای
دانشمهدان قواعدی را در اختیار آنها مینههد ،ناموجهاند ،زیرا نهه بها تهاریخ علهم سهازگاری
دارند و نه اگر موبهمو بهاجرا درآیهد چیزی از تاریخ علم باقی میماند؛ به این معهها هرچیهزی
میتواند امکانا یر باید (.)Feyerabend 1964: 305
عالوهبر وتا برضد رو از فایرابهد یه وتها دیگهر ههم مهتشهر یهده اسه وهه
هیچودام جایگاه و اهمی این وتا را در تاریخ رو یهاسی علمی ایدا نکرد .وی در سهال
 2391وتا علم در جامعۀ آزاد را مهتشر ورد .سپس در سهال  2312وتها مقهاالت فلسهفی
وی در دو جلد انتشار یاف  .وتا سوم او وداع با عق بود وه در سال  2319مهتشهر یهد و
درنهای آخرین وتا وی وه در زمان لیات انتشار یاف سه گف وگو دربا دان بهود.
فایرابهد اس از سالها تدریس در دانشگاههای یی  ،برلین ،لهدن ،برولهی ،و زوریهخ در یهازده
فوریۀ  2334در هفتادسالگی در خانهها چشهم از جههان فروبسه  .اثهر دیگهر وی وتها
وق وشی ،وه زندگینامۀ وی بهقلم خود اس  ،یکسال اهس از مهرگ در سهال 2332
مهتشر ید .در سال  2333جلد سوم وتا مقاالت فلسفی وی هم انتشهار یافه و درنهایه
وتا ایروزی وفور :قصۀ مواجهۀ انتزاع با غههای هسهتی ،وهه در همهان سهال و بههتقاضهای
همسر بهویراستاری یکی از دوستان و یاگردان بهنام «برت تراسترا» تهظهیم یهده بهود،
مهتشر ید.
فایرابهد در زندگینامۀ خود وتا برضد رو را بهمهزلۀ مهمترین اثر خود دانسته اسه
و آن را نه یک وتا  ،بلکه یک والج معرفی میوههد .او ایهدۀ اصهلی ایهن وتها را اهس از
تکمی و اصال  ،درقالب و نظمی خاص درآورد و این رویکرد سامانیافته در این وتها را
آنارییزم نامگه اری وهرد ( .)Feyerabend 1995: 139-142آنارییسهم رو یههاختی فایرابههد
بهدلی ماهی رادیکال آن در بهچال وشیدن روای های لاوم بر فلسهفۀ علهم ،بهییهک از
مهمترین و درخور تأم ترین جریانهای فلسفۀ علم در قرن بیستم تلقی مییود.
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فایرابهههد تصههور خردگرایانههه از جهههان هسههتی را بسههیار سههاده تلقههی وههرده و جهههان را
مهارناا یرتر از آن میداند وه خردگرایان تصهور وهردهانهد ( .)Feyerabend 1999a: 137او بهر
این باور اس وه وقتی هیچ رو معقولی برای اخ و طرد نظریههها وجهود ندایهته بایهد،
دیگر نمیتوان علم جدیهد را برتهر از سهایر معرفه هها و نمونهۀ عهالی معقولیه دانسه
(همان .)299 :رویکرد علمیهاسی وی وامالً مخالف جریهان غالهب فلسهفۀ علمهی در قهرن
بیستم بود .وی بازسازی مهطقی علم را ،وه دغدغۀ اصهلی بسهیاری از فیلسهوفان علهم بهود،
عبث میداند و بر این باور اس وه باید مطالعۀ دقی سرچشمههای اصلی در تهاریخ علهم را
با واخ های زیبا و بایکوه اما صوری و بیفایدۀ ادیدآمهده از بازسهازی مهطقهی علهم جدیهد
جایگزین ورد (.)ibid.
فایرابهد نهتهها رو یهاسی مکاتبی چون اثبات گرایی مهطقی و ابطال گرایی را رد میوههد،
بلکه اساساً هر دروی از علم را وه مبتهیبر قواعد رو یهاختی باید ،مهردود مهی یهمارد .او
هرگونه رو و معقولی فراگیر و اایهده برای علم را رد میوههد ( )Feyerabend 1978: 98و
بر این باور اس باید از جامعۀ انسانی دربرابر «علم» بهمثابۀ سهتی وهه بهه ایهدئولوژی تبهدی
یده اس دفاع ورد ،زیرا لتی اگر بپ یریم وه علم در زمیهههای مختلفی به بهبهود وضهعی
جامعه مهجر یده اس  ،نمیتوان ایآمدهای مهفی و آسیبهایی را نادیهده گرفه وهه علهم
بهوجود آورده اس (.)Feyerabend 1987: 30
توجه فایرابهد به ایآمدهای ناخو آیهد علم مهدرن و دسهتاوردهای آن وهاری فراتهر از
مسئولی فیلسو علم اس  .او بهخوبی میداند وه سیطرۀ بیچونوچرای علهم بهر زنهدگی
انسان این دوران بسیاری از وجوه زندگی وی را تح یعاع قرار داده و انسان را از بسهیاری
از توانمهدیهای محروم ورده اس  .فایرابهد باتوجههبهه وجهوه انسهانی و جامعههیههاختی
علمگرایی مدرن رویکرد متفاوتی با همۀ فیلسوفان علم والسهیک دایه و همهین امهر ههم
دیدگاههای وی را مهحصربهفرد ورده اس .

 .3بررسی و نقد شكلی کتاب برضد روش
نسخۀ ترجمۀ فارسی وتا برضد رو از لیث یکلی قهوتهها و ضهعفههایی دارد وهه
بسیاری از آنها عیهاً در مهتن اصهلی (نسهخۀ انگلیسهی) نیهز وجهود دارد .متهرجم خهود در
ای گفتار اثر بهصرال اعالم میوهد وه ترجمه براساس ویرای دوم وتها  ،وهه در سهال
 2311مهتشر یده اس  ،انجام یده و او برای ترجمه به آخرین ویرای (سوم) ،وه در سهال
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 2339نویسهده مهتشر اس  ،دس رسی ندایهته اسه
فایرابهد .)3 :2992

(بهرای آگهاهی بهی تهر ،بهگریهد بهه

بررسی یکلی وتا برضد رو بدون توجه به محتوای آن و لحاظوهردن دیهدگاهههای
نویسهده در محتوای وتا وار چهدان دقیقهی نیسه  ،زیهرا ایهدهههای آنارییسهتی فایرابههد
درخصوص رو یهاسی علمی در نحوۀ نگار این وتا و صورتبهدی مطالب و ...مهؤثر
بوده اس و باید نقد و بررسی یکلی وتا با لحاظوردن نقدهای نویسهدۀ آن به بسهیاری از
اصول متداول اژوه های علمی انجام یود.

9.9امتيازات شکلی 
سادگی و روانی متن وتا از مهمترین امتیازات ایهن اثهر اسه  .بهااینوهه وتها در لهوزۀ
تخصصی فلسفۀ علم بهریتۀ تحریر درآمده اس و باید ایچیدگیها و دیواریههای زیهادی
در نگار دایته باید ،بسیار روان و قاب فهم برای مخاطبان خود نویته یهده و در ترجمهۀ
فارسی اثر نیز تال زیادی برای لفظ این روانی و سادگی نگار صورت گرفته اس .
وتا عالوهبر روانی و سادگی در نگار ااورقیهای مفص و واضح بهرای در بهتهر
مبالث آن دارد وه در متن اصلی وجود دایته و مترجم هم آنها را در نسخۀ فارسهی لحهاظ
ورده اس تا درصورتیوه ابهامی دربارۀ برخی مبالث و اصطاللات تخصصی یها تهاریخی
برای خوانهده ایجاد ید بهسرع رف یود .همچهین متهرجم ارجاعهات موجهود در مهتن و
اینوی ها به اینوی های دیگر را ،وه یمارههای مسلس آنها به مهتن انگلیسهی مربهوط
اس  ،در ترجمۀ فارسی در داخ [ ] آورده اس (بهگرید به فایرابهد .)11 :2992
بی تر مهاب ِ وتا معتبر ،اصلی ،و درجۀ اول اس  .این نقطۀ قوت وتها را بایهد نایهی
از تسلط نویسهده بر تمامی نظریههای لوزۀ فلسفۀ علم ،رو یهاسی علمهی ،و تهاریخ علهم
دانس  .همچهین ،مصالب و ارتباط فایرابهد بها بسهیاری از بزرگهان و صهالبنظهران ایهن
لوزه نظیر اوار ،ووهن ،الواتو  ،و ...سبب یده اس تا آیهایی دقیقی با نظریهات و مبهانی
و مهاب آنها دایته باید .استهادات وی وامالً دقی  ،معتبهر ،و مبتههیبهر دیهدگاهههای اصهلی
صالبنظران همعصر خود در این لوزه اس .
وجود نمایۀ وام اسامی ایخاص ،مفاهیم خاص علمی و فلسفی ،و واژههای ولیهدی در
انتهای وتا  ،وه در متن انگلیسی آن وجود ندارد ،اما متهرجم آن را بهرای اسهتفادۀ خوانههدۀ
فارسیزبان به آن اضافه ورده اس  ،یکی از ویژگیهای مثب ترجمهۀ فارسهی وتها اسه
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(برای آگاهی بی تر ،بهگرید به همان .)441 -413 :همچهین ،وتا فهرستی تحلیلی دارد وهه
استدالل اصلی هریک از فصول در آن آمده و در برگهردان فارسهی نیهز عیههاً بهرای خوانههده
ترجمه یده اس (همان.)11 -12 :
وتا برضد رو را درمجموع از لحاظ یکلی میتوان اثهری قابه قبهول تلقهی وهرد و
باآنوه نویسهده از موضوعات متههوع و متعهددی سهخن بههمیهان آورده و وتها فاقهد یهک
انسجام و ولی اس  ،اما توانسته اس ذههی خوانهده را بهسویی وه مدنظر نویسهده اسه
سوق دهد و به همین دلی تهوع موضوعات و لوزههای مطالعاتی بحث در یک مسیر والهد
و یکاارچه صورتبهدی یده اس  .تسلط فایرابهد بهر لهوزۀ مهوردبحهث و دقه وی در
صورتبهدی سیر مبالث وتا را میتوان یکی از امتیازات یکلی آن دانس .

کاستیهای شکلی 

2.9
عهوان وتا با محتوای آن چهدان همخوانی مهاسبی ندارد .عهوان برضد رو  :طهر نظریهۀ
آنارییستی معرفه بهی تهر از آنوهه مههعکسوهههدۀ دیهدگاه نویسههده درخصهوص نقهد
رو یهاسیهای مرسوم علمی باید ،عهوانی جهجالی بهرای نشهاندادن یهدت رادیکالیسهم
لاوم بر دیدگاههای نویسهده اس  .فایرابهد سعی دارد تها نشهان دههد وهه «علهم» از طریه
رو های غیرمهطقی دیگران را ایشاای رد می وهد و خود را به جامعهه تحمیه و انحصهار
ایجاد میوهد (فایرابهد  .)23 :2992بییک وتا برضد رو برای بسهیاری از دانشهمهدان و
صالبنظران لوزههای مختلف علمی و لتی فیلسوفان علم معاصر اثری رادیکهال و لتهی
ضد علم تلقی مییود ،اما او خود در مقدمۀ این وتا بهصرال اعالم میوهد:
من برضهد علهم نیسهتم ،آنطوروهه برخهی چههین در وهرده انهد ،زیهرا علهم یکهی از
جالب ترین اختراعات ذهن بشر اس  ،اما من برضد ایدئولوژی ههایی هسهتم وهه از نهام
علم برای وشتن فرههگ استفاده میوههد (همان.)99 :

ضعف یکلی مهم دیگری وه در این وتا وجود دارد به نحوۀ قرارگرفتن فصول وتها
مربوط مییود؛ فص بهدی وتها فاقهد انسهجام و نظهم مهطقهی اسه و نویسههده ههم در
ای گفتاری وه در سال  2319برای ویرای دوم وتا نویته اس بهصرال اعالم میوهد:
این وتا رسالهای سیستماتیک نیس  ،نامههای اسه بهه یهک دوسه و نشهاندهههدۀ
ویژگیهای اوس  .مثالً ،ایمره الواتو عق گرا بود ،ازاینرو عق گرایهی نقه مهمهی
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در این وتا دارد .او همچهین اوار را تحسین میورد ،بهابراین اوار در این وتها بهی
از آن مطر اس وه اهمی عیهی وی مستلزم آن باید (همان.)93 :

فقدان انسهجام یهکلی و سهاختاری آن را یهبیه وتهابی متشهک از مجموعههمقالههههای
گوناگون ورده اس  ،درلالیوه وتا مهمی در سطح برضد رو  ،وه در آن ایدههای بهدی
و مهمی در لوزۀ فلسفۀ علم و رو یهاسهی مطهر مهییهود ،نیازمههد انسهجام یهکلی و
محتوایی بی تری اس  .فصول لتی در آخرین ویهرای وتها در سهال  2339ههم فاقهد
عهوان اس .
فهرس مطالب تفصیلی بسیار ناق اس و بهدلی فقدان عهوان جداگانه بهرای فصهول
نویسهده در فهرس مطالب برای معرفی لدود  913صفحه متن اصلی فقهط از یهک عههوان
(بخ های  )12 -2استفاده ورده اس وه درلقیق مهیتهوان گفه وتها فاقهد فهرسه
مطالب تفصیلی اس  .البته یک فهرس تحلیلی از استدالل اصهلی در ابتهدای آن ذوهر یهده
اس وه بهظاهر قرار اس به خوانهده ومک وهد تا با ولی محتهوایی فصهول بهدون وجهود
نام آنها آیها یود.
آخرین ایراد یکلی درجنکردن فهرس مهاب مرتبیده براساس لرو الفبا در انتههای
وتا در متن اصلی و ترجمۀ فارسی آن اس  .درلقیق مهاب در اهاورقی آن دروههار سهایر
اانوی ها ذور یده اس و این مسئله از نظر یکلی یک نق مهم محسو مییود ،زیهرا
بررسی مهاب را بهصورت مستق از متن اصلی وتا دیوار میوهد.

 .4نقد و تحلیل محتوایی کتاب برضد روش
امتیازات محتوایی این وتا یام مواردی نظیر استهادات دقی و متعدد تاریخی برای بررسی
صح علمیهاسی موجود ،نوآوری وتا در بیان ایدههای جدیهدی نظیهر ناسهازگاری بهین
تئوریها و ادیدهها ،اجرای ارز های انسانی ،و ا یر اعتبار نسبی نظریههای علمی اس .
بهوارگیری رو های تازه نظیر مردمیهاسی در علمیهاسهی را بایهد نهوآوری رو یههاختی
تلقی ورد .البته وتا برضد رو باوجود امتیازات برجسته ایکاالت محتوایی متعهددی دارد
وه ازسوی بسیاری از صالبنظران لوزۀ فلسفۀ علم مطر یده اس  .ناهماههگی با اصول،
مبانی ،و ای فرضهای اصلی وتا  ،عدم توانایی و قدرت تحلی آنارییسهم رو یههاختی
برای داوری و قضاوت دربارۀ نظریههههای علمهی ،و ارائهۀ ایهدهههای تههاق آمیهزی نظیهر
قیاسناا یری نظریههای علمی و عبور از عقالنی به نف آزادی اس .
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9.4امتيازات محتوایی 
بررسی محتوایی وتا برضد رو نشان میدهد وه این وتها از ابعهاد مختلهف امتیهازات
بسیاری دارد .استهادات دقی تاریخی در آن بسیار بهچشم میخورد و نویسههده سهعی وهرده
اس نشان دهد وه واقعی های موجود در تاریخ علم با بسهیاری از روایه ههای لهاومبهر
علم یهاسی معاصر در تعارض اس  .فایرابهد گزار تفصیلی در فصول یه تها ده وتها
ارائه میدهد و برای تثبی ایدههای خود به تاریخ علهم رجهوع مهیوههد و ضهمن آوردن
یواهدی تأوید می وهد وه ایشرف های ویفی و جدی علم در یرایطی محق یده اس وهه
دانشمهد از رو ها و اصول متعار علمی دوران خود تخطی ورده و الیانهاً بههصهورتی
غیرمعقول از ایدۀ خود دفاع ورده و درنهای آن را به جامعۀ علمی تحمیه و درواقه بهه
ایشرف علم ومک ورده اس (همان .)211 -232 :او رید دیدگاه وپرنیکی از زمهان گالیلهه
تا قرن بیستم را از مثالهای بارز ایدۀ خود معرفهی مهیوههد ،بههزعهم وی معتقهدات ایهن
دیدگاه در عصر خود وامالً عجیب و خال عق و تجربه بوده اس (همان.)21 :
میزان نوآوری و روزآمدی وتا را مهیتهوان یاخصهۀ مههم دیگهری تلقهی وهرد وهه
محتوای آن را موردتوجه صالبنظران لوزۀ فلسفۀ علم قرار داده اس  .فایرابههد در ایهن
اثر ایدههای جدیدی را مطر مهیوههد .یکهی از ایهدهههای مههم و قابه تأمه آن بحهث
ناسازگاری بین تئوریها و ادیدههاس  .فایرابهد با نشاندادن یواهد متعدد تاریخی تأویهد
میوهد وه «هیچ تئوریای هرگز با تمام ادیدههای موجهود در قلمهرو مطابقه نهدارد»
(همان .)19 :ایآمد اجتها ناا یر این گزاره اعتبارزدایی از «اص ابطالاه یری» بهود ،زیهرا
درلقیق تمامی تئوریهای علمی بهزعم فایرابهد همواره با مشاهداتی روبهرو مهییهوند
وه آنها را ابطال میوهد و اگر بخواهیم اص ابطالا یری را بپ یریم بایهد تمهامی علهم را
وهار گ ای  .درلقیق فایرابهد فرض بهیادین اوار در وتا مهطه اوتشهافات علمهی را،
وه مدعی بود ،گزارهای علمی اس «وهه در تجربهه قابه ابطهال بایهد» (اهوار ،)29:2914
بهچال وشید.
ایدۀ دیگر فایرابهد در وتا برضد رو اجرای ارز های انسانی نظیر آزادی و عهدال
در جامعۀ علمی اس  .وی بر این باور بود وه انسان برای یهاخ طبیع و چیرگهی بهر آن
باید بهجای استفاده از بخ ووچک و گزیه یده از تمام ایدههها و رو هها آزادانهه بههره
جوید ( .)Perston 1997: 206در فص هفدهم وتا  ،فایرابهد تهال مهیوههد تها ویژگهیههای
جامعۀ آزاد را مطر وهد .ویژگیهایی نظیر آنوه همهۀ سهه هها در چههین جامعههای لقهوق
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مساوی دارند و موقعی قدرت بهطور مساوی در دس رس همه اس  ،همچهین عقه گرایهی
نیز جزو ضروری ساختار اساسی جامعۀ آزاد تلقی نمی یود (فایرابههد  .)993 -992 :2992او
با نقد بازسازی مهطقی علم ازسوی فالسفۀ علم ایشین بر این باور اس وهه مشهاهدۀ تهاریخ
علم نشان می دهد وه ههیچ قاعهده و قهانون والهدی نبهوده اسه وهه همهۀ دانشهمهدان در
اژوه های خود از آن ایروی ورده بایهد و همین نکته نیهز رمهز ایشهرف علهم اسه  .او
هرگونه قضاوت عیهی بین سه ها و نظریههای مختلف را نهاممکن دانسهته و امکهان تصهور
برتری یک نظریه بر نظریههای دیگر را رد میوهد (همان.)992 -999 :
یکی دیگر از ایدههای جدیدی وه در وتا برضد رو مطر مهییهود و مهوردتوجهه
بسیاری از علمیهاسان اس  ،ا یر اعتبار نسبی نظریههای علمی از نظر فایرابهد اس  .ایهن
دیدگاه وی را فراسوی اثباتگرایی و ابطالگرایی قرار مهیدههد .او در ابتهدای فصه اههجم
وتا بهصرال اعالم میوهد:
هیچ تئوریای هرگز با تمام ادیدههای موجود در قلمروا مطابق ندارد ،باوجودایهن،
همواره نباید از تئوری عیبجویی ورد .ادیدهها را ایدئولوژیهای قدیم تشکی میدههد
و برخورد بین ادیدهها و تئوریها ممکن اس سبب ایشرف باید (همان.)19 :

نقد فایرابهد به محدودی های رو یهاسی متداول علمی به وتا برضد رو محهدود
نیس  ،بلکه او در سایر آثار نیز اغلب به برخی از رویکردهای متداول رو یهاسی علمی
میتازد .وی هم استقراگرایان و ابطالگرایان را نقادی میوهد و هم به الواتو انتقاد میوههد
وه اند محدودیتی را برای رو علمی ایجاد ورده اس (فایرابهد .)229 -224 :2999
از مهمترین امتیازات محتوایی وتها برضهد رو اسهتفاده از دانه ههای جدیهد نظیهر
مردمیهاسی در مطالعات تاریخ علهم اسه  .فایرابههد بهرای رو مهردمیهاسهانه در مطالعهۀ
ساختار علم ارز زیادی قائ اس  .او ییوۀ مردمیهاسان را بهرای بهبهود رو علمهی بهه
ییوۀ مهط دانان ترجیح میدهد ( .)Perston 1997: 187وی در بررسهی «تئهوری ووانتهوم» بهر
این باور اس وه میتوان در این مورد مطالعات تاریخی را با مطالعات مردمیهاختی تکمیه
ورد .او با ایاره به افرادی نظیر هایزنبرگ ،دیرا  ،یهرودیهگر ،و ...معتقهد اسه وهه طایفهۀ
نظریهاردازان ووانتوم ههوز از بین نرفته اس  .وی بر این باور اس وه رهیافه مها بهه علهم
باید مث رهیاف های مردمیهاس باید وه بهه اهیچوخهمههای ذهههی لکیمهان جهادوگر در
قبیلههای تازهوشفیده وارد مییود و سعی میوههد فرهههگ و معرفه موجهود در درون
این قبیله را در وهد .بهزعم وی ،ما باید آمهادگی ایهن وشهف را دایهته بایهیم ،زیهرا ایهن
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ایچوخمها بهنحوی عجیب مهطقیاند و برای آنوه وارورد واقعی خود را نشهان دهههد ،بایهد
بهنحوی عجیب نامعقول بایهد (فایرابهد .)939 -934 :2992
مهمترین امتیاز محتوایی وتا برضد رو توجهه آن بهه لهوزۀ گسهتردهای از مبالهث
فراعلمی و تأثیر مستقیم آنها در تهاریخ علهم و یافتههههای علمهی اسه  .فایرابههد بههطهور
هویمهدانهای تال میوهد تا نشان دهد وه سرنوی علم ،یافتهها ،و نظریهههای علمهی در
جایی بیرون از خود علم و مهط علمی مدرن یک میگیرد و اغلب موردبیتهوجهی اههالی
علم اس  .یاید ومتر فیزیکدان یا زیس یهاسی به تأثیر عوام مردمیهاختی و تهاریخی در
یافتههای فیزیک و زیس یهاسی توجه وهد ،اما بییک فایرابهد تال دارد تا لهداق توجهه
فیلسوفان علم را به این موضوع جلب وهد وه سرنوی علم و مسیر تحقیقات و نظریهههای
علمی را میتوان در بستری گستردهتر بهاندازۀ و فرههگ بشری جس وجو ورد.

کاستیهایمحتوایی

2.4
وتا برضد رو باآنوه نقاط قوت زیادی دارد و بییک از مهمتهرین آثهار لهوزۀ فلسهفۀ
علم و رو یهاسی در قرن بیستم تلقی مییود ،اما بهلحاظ محتوایی ضعفهایی دارد وهه از
سوی صالبنظران مختلف نقد یده اسه  .از مههمتهرین ضهعفههای محتهوایی ایهن اثهر
ناهماههگی با اصول ،مبانی ،و اهی فهرضههای آن اسه  .درلقیقه نویسههده بهه ایهکال
مختلف مفروضات خود دربارۀ رو عقالنی در مطالعهات علمهی را نقه یها خهال آن
عم ورده اس .
فایرابهد باآنوه مهتقد رو اسهتدالل مهطقهی در مطالعهات علهمیهاسهی اسه و اغلهب
فالسفه و علمیهاسان را بهواسطۀ استفاده از این رو نقد میوهد ،اما خود وی ههم گریهزی
از استداللهای مهطقی در علمیهاسی انتقادی خود ندارد .او دیهدگاه توصهیفی و تهاریخی را
بر دیدگاههای تجویزی ترجیح داده اس و علم را بهمهزلۀ یکی از ایدئولوژیهای مسهلط بهر
جوام امروزی میداند وه با نوعی انحصار توانسته اس بهر سهایر ایهکال معرفه بشهری
چیره یود و باید از جامعه و مردم دربرابر سیطرۀ انواع ایدئولوژیها و بهخصوص علم دفهاع
ورد ،اما برای انکار عقالنی علم جدیهد ،بها ههدفی تجهویزی بهه یهواهد تهاریخی متوسه
می یود و با ذور دیدگاه گالیله و وپرنیک توضیح مهیدههد وهه آن هها روزگهاری غیرعلمهی
یمرده مییدند ،اما اآلن هرچیزی وه خال آن ها باید ،غیرعلمی و مردود یمرده می یهود
(فایرابهد .)222 :2992
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استدالل اصلی فایرابهد علیه خردگرایان چهین صهورتبههدی مهییهود وهه اگهر دیهدگاه
خردگرایان را مفروض بگیریم ،با فرض ثبات سایر یهرایط ،تصهمیماتی وهه از بههوهارگیری
آنها گرفته مییود عقالنی خواهد بود؛ یعهی تصمیمی وه همۀ خردگرایان بهمهزلهۀ نمونههای
از عقالنی میا یرند باید مطاب آموزۀ آنان بهطور عقالنی قاب توضهیح بایهد ،درلهالیوهه
اغلب مطاب آموزههای آنها قاب توضیح عقالنی نیس  .درنتیجه آموزههای خردگرایان بهرای
توضیح تصمیمات عقالنی وفای نمیوهد ()Farrell 2003: 16
نقد مهمی وه متوجه رویکرد فایرابهد به نقد صورتبهدی عقالنی در اژوه های علمهی
مطر اس اینوه ضعف آموزههای خردگرایان برای توضهیح رویکردههای عقالنهی لزومهاً
بهمعهی چیرگی یها اعتبهاریهافتن رویکردههای غیرعقالنهی در اهژوه ههای علمهی نیسه .
بهعبارتدیگر ،ا یر تکثر در عقالنی بشری را نباید معادل بیاعتباری رو های عقالنهی
یا یکیانگایتن رو های مبتهیبر عق با رو های غیهرعقالنهی تلقهی وهرد .ضهمن آنوهه
فایرابهد با اررنگوردن خردهروای های غیرعقالنی نمیتواند آنها را همسههگ روایه ههای
عقالنی مسلط بر اغلب مطالعات مهم علمی در عصر جدید تلقی وهد.
نقد دیگری وه اغلب درخصوص محتوای وتا برضد رو مطر مییود مربهوط بهه
عدم توانهایی و قهدرت تحلیه آنارییسهم رو یههاختی بهرای داوری و قضهاوت دربهارۀ
نظریههای علمی اس  .فایرابهد علم را فقط یکی از سه های موجود میداند وه نه از لیهث
رو و نه از جه نتایج ،بر دیگر سهه ههای موجهود در جامعهه امتیهاز و برتهری نهدارد.
درنتیجه مهکر وجود یک رو علمی قطعی اسه  .او بهر ایهن بهاور اسه وهه ههیچ نظهام
مشخ و ثابتی از قواعد و فهون برای وشف نظریهه هها ،ارزیهابی ،و انتخها آن هها وجهود
ندارد .از نظر او ،قواعد و رو های علمی هیچ محتوا یا نیهروی واقعهی ندارنهد وهه بتهوانیم
آن ها را در اقدامات علمی بهوار گیریم و براسهاس آن هها بهه توجیهه عیههی دسه یهابیم .او
هرگونه ووی برای مقایسۀ نظریهها برلسب محتهوا یها نزدیکهی بهه لقیقه را بههدلیه
قیاسناا یری نظریهها مردود مییمارد (.)Smith 2002: 125-143
یاید رویکرد فایرابهد در نقد انگارههای والسیک فلسفۀ علم درخصوص عیههیگرایهی و
مطابق با لقیق در آرای فیلسوفان علم اثباتگرا ارز معرفتی زیهادی دایهته بایهد ،امها
بیتوجهی وی به مال مهم دیگری وه در چیرگی و افول نظریههای علمهی در تهاریخ علهم
مهم بوده اس نباید نادیده گرف  .توانایی والن نظریههای علمی در ااسخگهویی بهه لجهم
زیادی از موضوعات علمی زمان موضوع مهمی اس وه میتواند آنارییسهم رو یههاختی
را برای اعتبارزدایی از معرف علمی با چال مواجه وهد.
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نقد فایرابهد به اثباتگرایی مهطقی و ابطالگرایی اوار برگرفته از نظریهۀ «قیهاسنااه یری»
توماس ووهن اس  ،اما فایرابهد از دیدگاه ووهن مبهیبر نوسان دورهای علم بین علهم عهادی
و انقالبی فراتر رف  .فایرابهد بر این باور بهود وهه علهم همهواره انقالبهی اسه و ازایهنرو
چهدگانگی فرضیاتی وه با یکدیگهر قیهاسناا یرنهد ،ویژگهی اصهلی تجربهۀ علمهی اسه .
براساس نظر فایرابهد ،رقاب ایجادیده بهواسطۀ وثهرت نظریهات علمهی اهژوه علمهی را
جلو میبرد .این دیدگاه وه فایرابهد آن را وثرتگرایی نظری نام نههاد ،او را بهه نسهبیگرایهی
معرفتی و تقاب با واق گرایی وشاند .فایرابهد این تصور سهتی را وه یک نظریه تاجاییوهه بها
واقعیات سازگار باید ،مهاسب اسه رد وهرد ،زیهرا بههزعهم وی واقعیتهی وجهود نهدارد و
ازاینرو تمامی گزارههای واقعی بهیاد انبایته از نظریهاند (.)Stokes 2003: 204
فرض اصلی فایرابهد درخصوص بسط وثهرتگرایهی در تهاریخ نظریههههای علمهی بهه
نسبیگرایی معرفتی و انفصال وام نظریههای علمی از واقعی های عیهی ادعایی بهی تهر از
نقد رویکرد اثباتگرایی اس  .درواق فایرابهد با ل هر نوع مهال سههج نظریههههای
علمههی آنههها را تهها لههد ایههدئولوژیهههای جامعهههیهههاختی تقلیه مههیدهههد و ایههن الگههوی
معرف یهاختی ،درنهای مرز میان گزارههای علمی را با هر نوع گزاره دیگر فرومهیریهزد و
ایآمد معرف یهاختی آن فرواایی علم بهمعهای ولی آن اس .
فایرابهد بر این باور بود وه واقعی های عیهی برای قضاوت دربهارۀ صهح گهزارهههای
علمی وماهمی اس و همین امر هم میتوانهد نمایهانگهر اوج رادیکالیسهم نظهری وی در
عبور از رو یهاسی رایج علمی باید .برای در بهتر دیدگاههای فایرابهد بایهد بهه مقایسهۀ
نظریۀ وی با توماس ووهن ارداخ  .ووهن بر این باور بود وه مال تشهخی علهم رو
آن نیس  ،بلکه توانایی آن در ایجاد اهارادایمی اسه وهه بتوانهد آنچهه را وی علهم عهادی
مینامد ،راهبری وهد .بهزعم وی ،تغییر از یهک اهارادایم بهه اهارادایم دیگهر صهرفاً فرایههدی
عقالنی یا مهطقی نیس و مهاقشه برسر انتخا اارادایم جدیهد را صهرفاً بها توسه بهه
مهط ه و آزمههای بهههیههکلی صههریح و رویههن نمههیتههوان فیصههله بخشههید ،بلکههه عوام ه
جامعهیههاختی و روانیههاختی بسهیاری در ایهن تحهول سههیمانهد .انقهال علمهی یهبیه
انقال های اجتماعی و سیاسی اس وه در جامعۀ علمهی بههوقهوع مهیایونهدد .همهین امهر
موجب مییود وه اارادایمها با ههم نقطهۀ تالقهی و تماسهی ندایهته و بههتعبیهر وهوهن
قیاسناا یر بایهد (ووهن  .)244 -211 :2913البتهه وهوهن امکهان مقایسهۀ اهارادایمهها را
بهولی انکار نمیورد ،بلکه تأوید وی بر فقدان زبهان مشهتروی بهود وهه بههواسهطۀ آن بتهوان
نظریهها را بهصورت نقطهبهنقطه به زبان اارادایمی دیگر ترجمه و به مقایسۀ آنهها ارداخه
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( .)Kuhen 1976: 191ووهن برخی معیارهای روانیهاختی و جامعههیههاختی نظیهر سهادگی،
زیبایی ،و ...را برای مقایسۀ میان اارادایمها مطر میوهد وه این معیارها عیهی نیس و وهامالً
جهبۀ ذههی دارد.
فایرابهد هم بهمانهد ووهن صرفاً از انفکا مهطقی و محتوایی دو نظریه قیهاسنااه یری
آنها را نتیجه نمیگیرد ،بلکه میووید تا راهوارهای جدیهدی بهرای مقایسهه ارائهه دههد.
رو هایی وه نظریهها را نه براساس محتوا و ارتبهاط مهطقهییهان ،بلکهه بها مهال ههایی
همچون سازگاری درونی ،خطیبودن ،و میزان ای بیهیهای بدی آنهها ارزیهابی مهیوههد
(.)Feyerabend 1978: 365-366
قیاسناا یری ووهن و فایرابههد تفهاوتههایی نیهز دارنهد .رهیافه وهوهن درخصهوص
قیاسناا یری تاریخی اس  ،اما رهیاف فایرابهد فلسفی اس  .وهوهن از تهاریخ علهم یهروع
مههیوهههد ،امهها قیههاسنااه یری در فایرابهههد ریشههه در مواجهههۀ وی بهها رویکههرد معهایهاسههانۀ
اوزیتیویس های مهطقی دارد .ووهن همۀ اارادایمها را قیهاسنااه یر مهی دانهد ،درلهالیوهه
فایرابهد نهتهها مفهومی بهنام اارادایم را قبول ندارد ،بلکه فقط نظریههههای جهام و فراگیهر را
قیاسناا یر تلقی میوهد (عزیزی و تقوی  .)92 :2939نکتۀ قاب نقهد در رویکهرد فایرابههد آن
اس وه برخال ووهن بهجای آنوهه تهاریخ علهم را توصهیف وههد ،بهه تجهویز رویکهرد
نسبیگرایی در رو یهاسی علمی می اهردازد و همهین امهر ههم او را بها دیهواری بزرگهی
روبهرو ورده اس  .توجه ووهن به تاریخ علم ارتبهاط وی را بها واقعیه بیرونهی ههمچهون
ادیدۀ تاریخی لفظ ورده اس  ،درلالیوه انفصال رویی فایرابهد از واقعی و نسهبیگرایهی
فلسفی وی هرگونه استهاد وی به تحوالت تهاریخی را نهاممکن یها متههاق بها مفروضهات
نظری وی میوهد.
بسیاری از صالبنظران لوزۀ فلسفۀ علم فرض قیاسناا یری نظریههای علمهی را ،وهه
فایرابهد و ووهن به آن اعتقاد دارند ،بهچال وشیدهاند .مدعای قیاسناا یری ایهن اسه وهه
ما نمیتوانیم نظریهها را با یکدیگر بسهجیم و درنتیجهه دلیه موجهه و معقهولی نهداریم وهه
نظریه ای را از نظریه ای دیگر بهتر بدانیم .ا یر آن بهمعهای این اس وه بهواق مها نتهوانیم
هیچ باوری را بهطور موجه و معقول برگزیهیم و دالیلی مهطقی و معقول برای تهرجیح یکهی
بر دیگری ارائه دهیم .نظریۀ فایرابهد اص انتخا را درمیان نظریههههای علمهی بههرسهمی
مییهاسد ،اما بهنوعی تکثرگرایی در رو یهاسی علم مهجر مهییهود وهه بههدلیه له
هرگونه مال قطعی تشخی امکان سهج اعتبار و رجحهان ههر رو علمهی را درقبهال
رو های دیگر از بین میبرد.
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البته ممکن اس برخی از مدفعان فایرابههد مهدعی یهوند وهه آنارییسهم رو یههاختی
نظریه یا رو یهاسی خاص تلقی نمییود ،بلکه رویکردی به رو یهاسی علهم اسه وهه
صرفاً هد آن فرواایهی سهیطرۀ رو یهاسهی متهداول اسه  ،امها بهییهک مهدعای وی
رادیکالتر از آن اس وه بتوان آن را صرفاً تالیی برای تلطیف سیطرۀ رو علمهی متهداول
دانس  .فایرابهد خود عههوان آنارییسهم را بهرای وهار برگزیهده اسه  .ضهمن آنوهه
ایآمدهای نظهر وی صهرفاً بهه رو یهاسهی علمهی محهدود نیسه و مهیتهوان آن را بهه
معرف های درجۀ دوم نظیر گزارههای معرف یهاسی و رو یهاسهی علهم نیهز تسهری داد،
یاید هم فایرابهد به همۀ ابعاد و ایآمدهای آنارییسم رو یهاختی توجه ندایته اس .
فایرابهد بر این باور اس وه نباید آزادی انسانی را قربانی نظریهه ههای علمهی وهرد،
زیرا نظریه دستاورد آزادی و خالقی انسان اس  .اس نباید بهبهانۀ ایهروی از لقیقه
تعهد خود را به انسانی نادیده بگیریم .او ازیکطر خود را مهتقد جزم اندیشی می داند
و ازسهویدیگههر رسهالت را رواج ارز هههایی نظیهر آزادی و فردیه اعهالم مههیوهههد
( .)Hoyningen-Huene 2000: 107در اینجا اگر مهظور فایرابههد از آزادی را در معههای سهلبی
آن در نظر بگیریم میتوان ا یرف وه دفهاع وی از آزادی صهرفاً تالیهی بهرای رفه موانه
خالقی های علمی اس  ،اما بهنظر میرسد فایرابهد رواج ارز هایی نظیهر آزادی و فردیه
را بی از یک ایدۀ سلبی میداند و آنها را بهمهزلۀ ارز های غایی یک وه علمی قلمهداد
میوهد وه میتواند معیاری برای داوری باید.
تهههاق آیههکاری وههه مههیتههوان در رو یهاسههی وی مشههاهده وههرد ،بههه ماهی ه
ایدئولوژیک ارز هایی نظیهر آزادی و فردیه در رویکهرد رو یهاسهی وی مربهوط
می یود .فرض فایرابهد درخصوص رابطۀ علم و آزادی فرضی جدید اس وه در بسهتر
ارز های سیاسی مدرن معها می یابد و اگر آزادی و خالقی را تهها عام اصهلی ریهد
علمی بشر در نظر بگیریم ،آنوق ارس مهم دیگری مطر مییود :مرز میان علهم و
ههر وجاس و چگونه می توان میان یک اژوه علمی و خل یک اثر هههری تمهایزی
قائ ید؟
نگاه فایرابهد به هستی ،انسان ،و نظریه هم بهلحاظ معرفتی و هم بهلحهاظ رو یههاختی
به آنارییزم مهجر مییود .او بر این باور اس وه تهها زمانیوه اجازه داده یهود تها لروهات
آنارییسههتی رخ دهههد ،زمیهههۀ ایشههرف فههراهم خواهههد یههد (تقههوی  .)21 :2932مشههاهدۀ
ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامعی وه در تولید نظریهها و محصوالت علمهی موفقیه
بی تری دایتهاند نشان میدهد وه وجود یک سهاختار باثبهات سیاسهی ،اجتمهاعی ،و لتهی
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تها آنارییسهم

آوادمیک تأثیر بی تری در ایدای و توسعۀ فعالی های علمهی دایهته اسه
سیاسی و اجتماعی موردعالقۀ فایرابهد.
فایرابهد با نقد عقالنی بر این باور اس وه محتوا و اعتبار عق نایی از ایتغال اسه و
تحول مداوم عق را نایی از این امر میداند وه عق انتظارات ما را برآورده نمیوهد .بهزعهم
وی ،تعارض بین عقالنی و انتظارات از مهمترین دالی اصال مداوم قانونههای عقالنیه
و تشوی طبیع گرایی اس (فایرابهد  ،)93 :2992امها نقهد عقالنیه درون خهود تعهارض
بزرگی را ایجاد میوهد .ایدۀ یک عم  ،بهاور ،و نیه غیرعقالنهی تههاق آمیهز اسه  ،زیهرا
غیرعقالنیبودن صرفاً بهمعهای ناعقالنی نیسه وهه بتهوان آن را بیهرون از قلمهرو و سهیطرۀ
عقالنی تصور ورد ،بلکه غیرعقالنیبودن بهمعهای فرایهد یها لهالتی ذهههی اسه وهه فاقهد
وارورد صحیح باید ( .)Davidson 2004: 169درلقیقه غیرعقالنهیبهودن بهرخال آنچهه
فایرابهد تصور میوهد ،بهمعهای عبور از محدودی های عقالنی نیس  ،بلکه بهمعهای تحقه
ناق عقالنی در یک فرایهد یا ایده و عم اس .
توصیۀ فایرابهد به استفاده از رو مردمیهاسهانه در مطالعهات علمهی بهاآنوهه از لیهث
نوآوری رویکردی تازه در لوزۀ علمیهاسی محسو مییود ،اما نمهیتهوان آن را بههمهزلهۀ
رویی یگانه در مطالعات علمی در نظر گرف  ،زیرا محدودی های رو یهاختی موردنظهر
فایرابهد صرفاً برای دانشمهدان علوم تجربی نیس  ،بلکه مهیتهوان آن را محهدودیتی عهام در
نظر گرف وه میتواند در لوزۀ مطالعات مردمیهاسی و جامعهیهاسی علهم نیهز قابه طهر
باید .برخی از مهتقدان وی بر این باورند وه استفاده از رو مردمیهاسانۀ صحیح در وتهابی
وه مهمترین ادعای این اس وه هیچ رو یگانه و قاب اتکای علمی وجود نهدارد ،طههزی
بزرگ در وار وی اس ( .)Perston 1997: 188فایرابهد برای آنوه ایدۀ اصلی وتاب از سهطح
یک نگر صرفاً سلبی در لوزۀ رو یهاسی علمی فراتر رود مجبور اس ایدههای سهلبی
خود را بر محور ایدهها و رو های ایجابی قرار دهد و همین امهر ههم او را دچهار تههاق
آیکاری میوهد .رو وثرتگرایانۀ فایرابهد در لوزۀ علمیهاسی مسهتلزم اه یر مبهانی و
اقتضائات وثرتگرایی اسه و درنتیجهه برضهد رو همهواره اسهیر نهوعی رو یهاسهی
تجویزی اس وه با مبانی و مفروضات اولیۀ آن در تعارض قرار میگیرد.

 .5دستاوردهای کتاب برضد روش در حوزۀ علوم انسانی
وتا برضد رو باآنوه در لوزۀ رو یهاسی علهم بههمعههای عهام نویهته یهده اسه ،
نویسهده مثالهای خود را به لوزۀ علوم تجربی محدود وهرده و بهه مبالهث علهوم انسهانی
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ورود نکرده اس  ،اما تأثیرات زیادی در مطالعات علوم انسانی دایهته اسه  .نسهبی گرایهی
رو یهاختی موردنظر فایرابهد را نمیتوان به مبالث صهر علهوم تجربهی محهدود تلقهی
ورد ،بلکه باید آن را تحولی مهم در لوزۀ رو یهاسی بههمعههای عهام ولمهه دانسه  .اگهر
مفروضات فایرابهد را بپه یریم ،مهیتهوانیم همهان رویکهرد را بهرای تهاریخ و رو یهاسهی
ریتههای مختلف علوم انسانی نیز در نظر بگیریم .فایرابهد در این وتا نشان داد وه نههتههها
رو یهاسیهایی وه تاوهون برا علم مطر یده و ادعای فراگیری ،فرازمانی ،فرامکهانی ،و
فرااجتماعی دایتهاند ناموف بودهاند ،بلکه تال برای یافتن قواعدی جهه اثبهات و ابطهال
نظریهها و بازسازی مهطقی فرایهد ایشرف علم نیز واری بیثمر اس  .او بر این بهاور اسه
وه در فرایهد تکوین علم هیچ قاعدۀ مشخصی وجود ندارد و «هر چیز امکهاناه یر اسه »
(الزی  .)149 :2999این لکم را میتوان به تمامی لوزههای معرفتی بشری نیز تسری داد.
فایرابهد درلقیق خأل عقالنی در نظریۀ «توسعۀ علم» را مطر وهرد و آن تصهوری را
وه وارلاواردر وتا مهط اوتشافات علمی و آثار بعدی خود مبهیبراینوهه مسهیر علهم از
همان آغاز روند مداوم ایشرف یهاخ از راه «آزمون و خطا» بوده اس با توس به تهاریخ
علم بهولی باط ورد (یهدلباخ  .)139 :2934البته فایرابهد برخال اوار نتهایج نظریهات در
لوزۀ رو یهاسی علمی را به علوم انسانی ارتباط نمهیدههد ،امها بهییهک توجهه وی بهه
ریشههای مردمیهاختی ،جامعهیهاختی ،و رو یههاختی علهوم را مهیتهوان گهام مهمهی در
ایوند میان علوم انسانی با علوم تجربی جدید دانسه  .نکتهۀ درخهورتوجهه وهه در وهار وی
وجود دارد اررنگوردن تأثیرات علوم انسانی در علوم تجربی اس .
البته علوم انسانی باتوجهبه اتکای ومتری وه نظریههای آن به لوزۀ واقعیه ههای عیههی
بیرونههی دارد ،بههی تههر از علههوم تجربههی قابلیهه اهه یر تکثرگرایههی رو یهههاختی و
معرف یهاختی را در خود دایته اس  ،اما بهنظر میرسهد فایرابههد در لهوزۀ تحهول علهوم
انسانی دغدغۀ ومتری دارد و باوجود تجویزهای مردمیهاسانهای وه در توسعۀ رو علمهی
خود دارد ،به ماهی رو ها و نظریههای مردمیهاسی یا دیگر ریهتهههای علهوم اجتمهاعی
بهمهزلۀ یک یاخه از علوم انسانی ومتر ارداخته اس .
فایرابهد با ارائۀ تصویری از علوم تجربهی طبیعهی متهداول بههمثابهۀ ایهدئولوژی لهاوم و
بهچال وشیدن مهط علمی ازیکسو سیطرۀ بیچونوچرای علم مدرن بر همۀ زندگی بشهر
را نقد میوهد و به سایر ایکال معرف بشری اعم از رویکردها و جریانهای مختلهف علهوم
انسانی امکان بی تری برای لضور در عرضۀ زندگی انسان معاصر میدههد .ازسهویدیگهر،
میتواند الهامبخ نقدهای رادیکال برای جریانهای لاوم در علوم انسانی معاصر نیز باید،
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زیرا آنارییسم رو یهاختی وی را میتوان عیهاً در لوزۀ علهوم انسهانی نیهز مطهر وهرد و
درنتیجه به همان اندازه وه دیدگاه وی میتواند سیطرۀ بیچونوچرای علوم تجربی مدرن بهر
زندگی بشر را بهچال بکشد ،میتواند همین وضعی را برای علوم انسانی نیز ایجاد وهد.
فایرابهد فیلسو علم تلقی مییهود ،امها نمهیتهوان دغدغههههای سیاسهی وی را صهرفاً
مهحصر به فلسفۀ علم دانس  .رویکهرد لهاوم بهر اندیشهۀ وی دروه نهوعی نسهبیگرایهی
مهحصربهفرد اس  .البته او صرفاً به نسبیگرایی فلسفی اعتقاد ندارد ،بلکه خود مدعی نهوعی
نسبیگرایی سیاسی اس  .نسبیگرایی فلسفی فایرابهد بهی تهر در دو وتها برضهد رو و
وداع با عق بروز مییابد ،اما تأوید وی بر نسبیگرایی سیاسی اسه وهه در وتها علهم در
جامعۀ آزاد مطر مییود .او در این وتا با عبور از نسبیگرایی فلسفی راج به مهاسهبات و
روابط انسانی بحث میوهد و مدعی اس نسبیگرایی او رویی اس برای برخهورد هرچهه
بهتر افراد یا فرههگ های مختلف با عادات و سالی متفاوت و رویهی بهرای تهرویج نهوعی
تساه فکری و سیاسی و تقبیح جزمگرایی اس (.)Baghramian 2004: 146
رویکرد نسبیگرایی سیاسی در آثار متأخر فایرابهد اررنگتر از آثهار اولیهۀ آن اسه  ،امها
میتوان رداای آن را بهخوبی در وتا برضد رو نیز مشاهده ورد .او بر این باور اس وهه
جس وجوی لقیق باید جای خود را به آزادی بدهد و بهصرال میگوید اگهر لقیقه
به مفهومی وه ایدئولوژیاردازان در نظر دارند با آزادی تعارض یابد ،آنگاه مها له انتخها
داریم و میتوانیم از آزادی دس بشهوییم ،امها ههمچههین مهیتهوانیم لقیقه را رهها وههیم
(فایرابهد .)923 :2992

 .6نتیجهگیری
وتا برضد رو اثری مهم و جهجالی در لوزۀ علمیهاسی محسو مهییهود و فایرابههد
در این وتا ایدۀ رادیکال خود ،وه آن را در عهوان فرعی آنارییسهم رو یههاختی خطها
میوهد ،مطر ورده و مدعی بهچال وشیدن جریانهای غالب در لهوزۀ فلسهفۀ علهم قهرن
بیستم نظیر اثباتگرایی مهطقی و ابطالگرایی اس  .این وتا بهدلی بیان دیدگاههای خهاص
و مهحصربهفردی وه دربهارۀ برتهریندایهتن معرفه علمهی بهر سهایر ایهکال یههاخ در
فرههگهای مختلف بشری مطر میوههد ازسهوی بسهیاری از مهدافعان رو یهاسهیههای
متداول علمی نقد یده اس .
وتا فایرابهد باوجود اهمی زیهادی وهه در مطالعهات علهمیهاسهی معاصهر دارد ،فاقهد
بسیاری از الگوهای متداول وتا نویسی علمی اس وه یاید بتهوان گفه نویسههده تهال
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ورده اس تالدی آنارییسم رو یهاختی مهوردادعهای خهود را از طریه بهیتهوجهی بهه
استانداردهای نگار وتا علمی ظاهر وهد .وتا از لیث یکلی امتیهازات متعهددی نظیهر
سادگی و روانی زبان نگار  ،استهاد به مهاب اصلی و معتبر ،و اانوی ههای جهام و وامه
برای آیهایی و تسلط بهتر خوانهده به مبالث وتا و نمایههایی دارد وه متهرجم در ترجمهۀ
فارسی آن را به متن اصلی وتا افزوده اس  .این ویژگیها با برخی ضعفهای یهکلی نیهز
همراه یده اس  .ضعفهای یکلی این وتا یام مواردی نظیر تطاب ندایتن عهوان وتا
با محتوای آن ،فقدان انسجام الزم در فص بهدی وتا  ،و ارائۀ یک فهرسه مطالهب نهاق
بهنحوی وه فصول وتا در فهرس مطالب از هم تفکیک نشده اس  .همچهین مهاب وتها
نیز صرفاً در اینوی ذور یده اس و فهرس مهاب در اایان وتا وجود ندارد.
فراتر از قوتها و ضعفهای یهکلی آنچهه سهبب یهده اسه ایهن وتها در لهوزۀ
مطالعات فلسفۀ علم در قرن بیستم اثری مههم و تأثیرگه ار بایهد ویژگهیههای محتهوایی آن
اس  .این وتا امتیازات محتوایی متعددی نظیر استهادات تاریخی گسترده و دقی برای نقهد
جریانهای علمیهاسی متداول و ارائۀ دیدگاههای تهازه ،نهوآوری در طهر ایهدهههایی نظیهر
ناسازگاری بین تئوریها و ادیدهها ،و اجهرای ارز ههای انسهانی و اه یر اعتبهار نسهبی
نظریههای علمی دارد .همچهین در این وتا رهیاف های تازه برای علمیهاسهی ارائهه یهده
اس  .توجهه نویسههده بهه تهاریخ تکهوین علهم از دریچهۀ مهردمیهاسهی را بایهد خالقیه
رو یهاختی در این وتا تلقی ورد.
بررسی محتوایی این وتا نشان میدههد وهه ،دروههار نقهاط قهوت ،از لیهث محتهوایی
واستیهایی دارد وه در این اژوه بررسی ید .واستیهایی نظیر ناهماههگی محتوای اثر بها
اصول ،مبانی ،و ای فرضهای اصلی آن ،ضهعف آنارییسهم رو یههاختی بهرای داوری و
قضاوت دربارۀ نظریههای علمی ،و وجود ایدههای متهاق در وتها نظیهر قیهاسنااه یری
نظریههای علمی و عبور از عقالنی به نف آزادی اس .
بررسی محتوای وتا نشان میدهد وه نظریۀ فایرابههد دربهارۀ سهیطرۀ مهردمیهاسهی بهر
نظریههای علمی و رجحانندایتن رو های عقالنی بر رو ههای غیهرعقالنهی بها اصهول،
مبانی ،و ای فرضهای اصلی آن در تعارض اسه  .اگهر بپه یریم وهه ایهدههها ،باورهها ،و
رو های غیرعقالنی بههانهدازۀ رو و ایهدهههای عقالنهی در توسهعۀ نظریههههای علمهی
تأثیرگ ار بوده اس  ،این ارس اصلی مطر مییود وه این ادعا با چهه رویهی بررسهی و
اثبات مییود .اگر فایرابهد برای نشاندادن ادعای خود به بیان لقای تاریخی استهاد مهیوههد
چه دلیلهی وجهود دارد وهه بهاتوجههبهه مفروضهات نظریهۀ وی ،بهرای تهاریخ علهم اعتبهار
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رویییهاختی قائ باییم و اگر هم این ادعا هیچگونه اشتوانهای برای دفهاع از خهود نهدارد،
اس چرا باید آن را بر ادعای مخالفان آن ،وه اتفاقاً جریان اصلی هم در اژوه ههای علمهی
و فلسفۀ علم در قرن بیستم بودهاند ،ترجیح داد.
ضعف آنارییسم رو یهاختی برای داوری و قضاوت دربارۀ نظریههای علمهی در ایهن
نکته اس وه اگر رو علمی و غیرعلمی به یک انهدازه دارای ارز معرفتهی اسه  ،اهس
چگونه میتوان دستاوردهای گستردۀ علهم جدیهد را در توسهعۀ فههاوری و تهوانمهدسهازی
فردی و تمدنی انسان معاصر توضیح داد؟ چرا روای های یبهعلمهی ،سهه ههای محلهی و
مهطقهای ،باورهای م هبی ،و خردهفرههگهای قهومی نتوانسهتهانهد در ادوار ایشهین تها ایهن
اندازه بشر را در ادارۀ جهان ایرامهون خهود تهوانمههد وهههد؟ یکهیانگهاری رو علمهی بها
خردهرو های معرف یهاختی ایشامدرن؛ یعههی نادیهدهانگهاری اهیآمهدهای تکهولهوژیکی
جدید و دسهتاوردهای عیههی علهم در زنهدگی انسهان معاصهر در مقایسهه بها فرهههگههای
ایشامدرن؛ این مسئله نکتۀ مهمی اسه وهه از معهادالت آنارییسهم رو یههاختی فایرابههد
مغفول مانده اس .
وجود ایدههای متهاق در وتا نظیر قیاسناا یری نظریهههای علمهی ،وهه برگرفتهه از
نظریات توماس ووهن اس  ،یکی دیگر از ادعاهای بحثبرانگیز فایرابهد اسه وهه اه یر
آن مستلزم نادیدهانگایتن بسیاری از دستاوردهای نظری علم اس  .بییک بهچال وشهیدن
جریان اثباتگرایی در عرصۀ فلسفۀ علم و رو یهاسی علمی درخهور سهتای اسه  ،امها
بهنظر میرسد فایرابهد در نفی رو یهاسی عقالنی راه افراط را ایموده و هرگونه مهرز میهان
گزارههای علمی و غیرعلمی را نفی ورده اس  .اگر نمهیتهوان میهان نظریههههای علمهی بها
یکدیگر و نظریههای علمی و غیرعلمی تمایز قائه یهد ،اهس سهخنگفهتن از علهم دیگهر
معهایی ندارد و لتی چه دلیلی دارد وه نظریۀ علمی مهسوخیده نسب به نظریۀ علمی رایهج
از اعتبار بی تری برخوردار باید.
توجه فایرابهد به تأثیر عوام غیرعلمی در تحوالت نظریات علمی در نوع خهود درخهور
تأم اس و بییک بسیاری از اتفاقات و سه ها در ایدای یک ایدۀ علمی مؤثر بهودهانهد،
اما نکتۀ مهم و چال برانگیز نظریۀ فایرابهد در این اس وه تأثیرگ اری عوام غیهر در علهم
یک بحث و داوریوردن دربارۀ نظریههای علمی براساس عوام مؤثر در ایهدای آن بحهث
دیگری اس  .درلقیق ایدۀ فایرابهد ناخواسهته بهه همهۀ باورههای ایهدئولوژیک و سیاسهی
اجازۀ داوری ایدئولوژیک دربارۀ صح و عدم صح نظریههای علمهی مسهتق از ماهیه
درونی این نظریهها میدهد.
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عبور فایرابهد از عقالنی علمی به نف آزادی ،هرچهد بههمهزلهۀ آرمهان سیاسهی یها بهاور
اخالقی ممکن اس ستای برانگیز باید ،از بُعهد معرفه یههاختی،ایآمهد مههم آن تهرجیح
ایآمدهای سیاسی و اجتماعی یک نظریۀ علمی بهر دسهتاوردهای علمهی و تکهولهوژیکی آن
اس  .فایرابهد ناخواسته مروج سیاس زدگی علم و مطالعات علمهی اسه و ایهن امکهان را
برای آرمانهای سیاسی دیگر (عالوهبر آزادی) و ایهدئولوژیههای سیاسهی مختلهف فهراهم
میوهد وه یاخ های سیاسی را مبهای داوریهای علمی قرار دههد.
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