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  چكيده
بررسـي ايـن   . سـت شناسان شهير داشـته ا   فايرابند در آثار خود ارجاعاتي به آثار مردم

ايـن  . فايرابند دارد شناختي بر فلسفة  هاي مردم  يافته كنندة  ير تعيينارجاعات نشان از تأث
وان روش ايجـابي مناسـب   عنـ  بهشناسي را   حدي است كه فايرابند روش مردم بهير تأث

ضمني مقومات  اين روش به معناي پذيرش توصية. كند  مي نهاد پيشعلم  براي مطالعة
 .استها   ها و سنت  ناپذيري فرهنگ  ها، قياس  آن مانند تكثر، نسبيت، تفاوت در ذهنيت

شناختي، نشان خواهيم   در اين مقاله ضمن بررسي ارجاعات فايرابند به مطالعات مردم
شناسي بوده است و چگونه   هاي مردم  ر از يافتهتأثداد كه فايرابند در چه موضوعاتي م

ير تـأث تـالش خـواهيم كـرد تـا     . ده اسـت ها را در فلسفة علم بازسازي كـر   يافتهاين 
شناسي فايرابند را با تكيـه بـر     و روش ،شناسي  شناسي، معرفت  شناسي بر هستي  مردم

  .نشان دهيم ...مشاركتي و مشاهدة مفاهيم واقعيت، ذهنيت، زبان، 
  .ان، ذهنيتشناسي، تكثر، نسبيت، زب  واقعيت، مردم :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

ارجاعـات متعـددي بـه    ) Paul Karl Feyerabend( در آثار فيلسوف شهير علم پاول فايرابند
ارجاعاتي كه مورد توجه شـارحان آثـار او قـرار نگرفتـه     . شناسان وجود دارد  مطالعات مردم
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 ةفلسـف فايرابند، در كتـاب   از جمله شارحان انديشة) Eric Oberheim( اريك ابرهايم. است
  :كند  گونه توصيف مي فلسفي را اين گوناگون، ربط فكري او با مكاتب فايرابند

گوني از پوزيتيويسـم منطقـي تـا    هـاي گونـا    اي مشـتمل بـر برچسـب     فايرابند مجموعه
گرايـي و مـوارد     گرايي تا نسبي  گرايي، از عقل  واقع گرايي تا ضد  مدرنيسم، از واقع پست

ك پوپري و عنوان ي بهفايرابند . هاست ها و يا حتي فراتر از آن ديگري است كه ميان اين
وكـانتي و يـك   عنوان يـك نئ  بهبه همان ميزاني كه  است شده  يك ويتگنشتايني شناخته
  ).Oberheim, 2006: 2( نئوهگلي درك شده است

رابنـد  شارحان فاي. شناسي به ميان نياورده است  شناسان و يا مردم  اما ابرهايم نامي از مردم
انـد كـه جنبـة      او اغلب به مواردي اشـاره داشـته   ةهاي فلسف  زمينه  ها و پس  در بررسي ريشه

  .اند  و از فيلسوفاني مانند پوپر و ويتگنشتاين بيش از ديگران نام برده فلسفي و نظري دارند
هنر و ير اهالي تأثير فيلسوفان تأثحالي است كه عالوه بر  شناسي در  به مردم نكردن توجه

اي كـه بـراي مثـال برتولـت      گونه رد توجه قرار گرفته است؛ بهفايرابند مو ادبيات بر انديشة
جملـه   ، ازنـويس و كـارگردان تئـاتر و شـاعر آلمـاني      نمايشـنامه  ،)Bertolt Brecht( برشت

  ).Feyerabend, 1995: 73( يرگذار بر فايرابند بوده استتأثهنرمندان 
كـه   ايـن اي داشته است به   بند جان پرستون در اين زمينه اشارهتنها در ميان شارحان فايرا

ر از مطالعـات جديـد در   تـأث فلسفي، در نگرش خود به واقعيـت، م  تأمالتفايرابند فارغ از 
 اما ايـن اشـارة  ) Preston, 2000: 96( شناسي نيز بوده است  چون مردمگوناگوني هاي   حوزه

شارحان فايرابند محسوب  هفارل نيز كه ازجمل. نگرفته است تر قرار گذرا مورد واكاوي بيش
شناسي بر فايرابند نپرداخته   ير مردمتأثاز اين قاعده مستثني نبوده و در كتاب خود به  شود  مي

  ).Farrel, 2003( است
و  توجـه دارد شناسـانه    حالي است كه فايرابند در آثار خـود بـه مطالعـات مـردم     اين در

هـاي    يرپـذيري او در اليـه  تأثشناسـان نشـان از     تعـدد او بـه آثـار مـردم    بررسي ارجاعات م
  .شناسي دارد  هاي مردم  شناختي از يافته  و روش ،شناختي  شناختي، معرفت  هستي

و  پـردازد  نسبيت بـا فرهنـگ مـي    به بررسي رابطة وداع با خردكتاب  فايرابند در مقدمة
شـناس   ، مـردم )Renato Rosaldo( روسـالدو رنـاتو  حقيقـت و فرهنـگ   شواهدي از كتاب 

كنـد كـه بسـياري از منتقـدان ديـدگاه او را در ميـان         ميان بيفايرابند . كند  ارائه مي فرهنگي،
 دهنـد در حـالي كـه عقالنيـت      گـرا جـاي مـي     و نسـبي ) irrational( هـاي نـامعقول    نگرش

)rationality (اسـت كـه بـا فرهنگـي      شـناختي   آخرين و يكي از انواع رويكردهاي معرفت
  ).Feyerabend, 1978: vi( خاص رابطه دارد و امري مطلق نيست
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نظـر   شناسي مـد   براي يافتن معنايي كه از مردم وداع با خردفايرابند در بخشي ديگر از 
 ميشـل فيشـر   نقـد فرهنگـي   مثابـة  بـه شناسـي    مـردم كتاب خود را به كتاب  دارد، خوانندة

)Michael M. J. Fischer( ،ارجـاع  ، شناس و متخصص مطالعـات علـم و تكنولـوژي    مردم
شناسـي را در كنـار     فايرابنـد در ايـن قسـمت از كتـاب خـود مـردم      ). ibid: 119( دهد  مي

  .شناسي و فلسفه جاي داده است  جامعه
نيز توجهـاتي  ) Conquest of Abundance( روفو ةغلبفايرابند در آخرين اثر خود يعني 

ي و او در بررسي مفهوم واقعيت بـه تفـاوت نگـاه اقـوام ابتـداي     . داشته استشناسي   به مردم
يا نقش كند كه براي انسان ابتدايي رؤ  پردازد و بيان مي  يا ميت انسان معاصر در مورد رؤيذهن
ه فايرابند در ايـن بخـش بـه ديـدگا    . او دارد ةروزانري در زندگي روزمره و رخدادهاي مؤث

او توجه ) Primitive Mentality( داييتذهنيت ابذهنيت و كتاب  لوي برول در زمينة لوسين
  ).Feyerabend, 1995: 9( داشته است

ذهنيـت   كه داراي تحليلي متفاوت از مسئلة شناساني است  ترين مردم مهم برول از جملة
اي رشدنيافته از ذهنيت انسان مدرن نيسـت    در نگاه برول ذهنيت انسان ابتدايي نمونه. است

و  هاسـت  تيـ ذهنكه با گذشت زمان از دوران طفوليت به بلوغ برسد، بلكه تفاوت در نـوع  
  :هاي متفاوت درك متفاوتي از پديدارها دارند  كند كه ما يك ذهنيت نداريم و ذهنيت  ادعا مي

اي فيزيكي باشـد،    فاً پديدهاي نيست كه صر  در نظر انسان با ذهنيت ابتدايي، هيچ پديده
انسـان ابتـدايي تمـوج آب،    . بريم  كار مي عنايي كه ما اصطالح فيزيكي را بهالبته به آن م

ديگـري را بـه آن شـكلي     ةپديـد وزش باد، ريزش باران، يك صوت، يك رنگ و هـر  
  .)99: 1389برول، لوي (يابيم   كند كه ما درمي  درك نمي

 هرابطپريچارد در ـ  اوانز ةيافتبه  عالوه بر آثار برول) وفور غلبة( فايرابند در همان كتاب
ها از اين پديده به زبان انگليسي  آزانده و دريافت آن ةقبيلروح از زبان  با مشكل ترجمة واژة

  ).Feyerabend, 1995: 123( پردازد  مي
بـر ضـد   ترين اثـر او يعنـي     توان در مهم  شناسي بر فايرابند را مي  ير مردمتأثترين  اما بيش

شناسـي علـم بنـا      تز اصلي اين كتاب مبتني بر مردم. دمشاهده كر )Against Method( روش
  .شود  شناسان ديده مي  پاي آثار مردم آن رد گوناگونهاي   شده و در بخش

سنت پرداخته است، بـا اشـاره بـه     كه به مقولة ،را ضد روش برفايرابند فصل شانزدهم 
پوسـتان    تحليل ورف از نسبت متافيزيك خاص سرخ. كند  آغاز مي) Whorf( ورف هاي  يافته

هـا و الگـوي     زبـان «هد مناسـبي اسـت تـا نشـان دهـد كـه       آريزونا و زبان براي فايرابند شا
هـا و حـاالت     پديـده ( ها صرفاً ابزارهايي براي توصيف رويدادها العمل موجود در آن  عكس
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بخشند و ساختمان دسـتوري    به رويدادها و پديدارها شكل ميچنين  نيستند، بلكه هم) امور
 »جهان، جامعه و وضعيت انسان اسـت  شناسي و ديدگاهي جامع دربارة  ها، شامل جهان  زبان

)Feyerabend, 1993: 164.(  
شناسـي   مردمبه دو كتاب مهم پريچارد،  ضد روش برچنين در ويرايش سوم  فايرابند هم

هـا و روش مطالعـة     كند تا با استناد به يافته  و تالش مي دهد ميارجاع  نوئر قبيلةو  اجتماعي
شـناس    آن مـردم  وسـيلة  بـه روشي كـه  . را توضيح دهد» شناسي  مردم   روش«پريچارد  ـ  اوانز
آن را در زبان، هنـر،   شدة كند و تصوير منعكس ميمورد مطالعه را كشف  شناسي قبيلة  جهان

  ).ibid: 188(يابد   ها مي  و عادات آن ،زندگي روزمره
جـا خـتم    شناسـان بـه ايـن     يرپذيري فايرابنـد از مـردم  تأثشواهد براي نشان دادن  دامنة

ميـان   بـه مقايسـة   )Levi Strauss( او بـا اشـاره بـه مطالعـات لـوي اشـتراوس      . شـود   نمي
هـا را   آندهنـد تـا پـارادايم      پردازد كه در مواجهه با قبايل بكر فرصت مي  شناساني مي  مردم

 كننـد   اجتناب مي) شناس  مردم( ها در ساختار ذهني خود و از بازسازي سريع آن ننددرك ك
)ibid: 36.(  

جمله آثاري است كه مـورد ارجـاع فايرابنـد    اثر مهم اشتراوس از شناسي ساختاري  مردم
اشتراوس . شناسي دارد  مردم جه فايرابند به آثار اصيل در حوزةو نشان از تو است قرار گرفته

مكتبي كه بـه  . گذاري كرد  شناساني است كه مكتبي خاص را در اين حوزه پايه  مردم هازجمل
  .پردازد  هاي روبنايي به سازوكار و ساختارهاي زندگي مردم مي  جاي پرداختن به داده

اختي جايگـاه قابـل تـوجهي در    شـن   دهد كه مطالعات مردم  مجموع اين شواهد نشان مي
تـوان ارجاعـات مسـتقيمي بـه آثـار        او مـي  گوناگونند داشته است كه در آثار فايراب انديشة
واكـاوي  . ورف يافـت  و چون اشتراوس، لوي برول، اوانز پريچارد، شناسان شهيري هم  مردم
د و جايگاه برخي تواند به فهم فلسفة فايرابند كمك كن  شناسي مي  يرپذيري فايرابند از مردمتأث

رسـد    نظـر مـي   بهكه  ها  بسط سنتو مانند غناي وجود، تكثر،  ،رارابند فاي از مقومات انديشة
  .دروشن كن ،شناختي است  هاي مردم  مرتبط با يافته

  
  شناسي علم فايرابند  و روش ،شناسي  شناسي، معرفت  شناسي بر هستي  ير مردمتأث. 2

شناسي توجه   هاي مردم  يافتهتاكنون تالش كرديم تا با ارائه مستنداتي نشان دهيم كه فايرابند به 
شناسـان در چـه موضـوعاتي      ال اين است كه توجه فايرابند به آثار مردماما سؤ. داشته است

  اند؟  او داشته يراتي بر آرايتأثو چه  اند مهم بودهبوده است؟ و اين موضوعات تا چه ميزان 
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يـك   در جايگـاه قرار گيرد اين اسـت كـه فايرابنـد     وجهتاي كه بايد مورد دقت و   نكته
شناسي توجه كرده است و بايد بررسي كـرد كـه او چگونـه      مردمهاي   فيلسوف علم به يافته

را دانشـمندان   يعلـم و رفتـار علمـ    با آنْ وكرده علم  شناسي را وارد فلسفة  هاي مردم  يافته
  .است كرده يبازساز

 سـه اليـة   دهـد كـه او در    شناسـان نشـان مـي     مـردم مروري بر ارجاعـات فايرابنـد بـه    
  .ير پذيرفته استتأثشناسي   شناسي از مردم  و روش ،شناسي  شناسي، معرفت  هستي

، ايـن اسـت كـه    اسـت  چه در اين مقاله مورد ادعا قرار گرفتـه  شناسي، آن هستي ةاليدر 
  .بندي شده است  شناسي صورت  هاي مردم  ر از يافتهتأثتحليل فايرابند از واقعيت م

  
  شناسي فايرابند  شناسان بر هستي  هاي مردم  ير يافتهتأث 1.2
نظريـه و مشـاهده    علم فايرابند است كه به رابطـة  وم واقعيت مفهومي كليدي در فلسفةمفه

ويـژه   شناسـي فايرابنـد و بـه     شناسـي بـر هسـتي     ير مـردم تـأث براي نشان دادن . وابسته است
شناسي و   عنوان عنصري كليدي در مردم بهاو به مفهوم واقعيت  شناسي علم در انديشة  هستي
شناسـي و    هـاي مـردم    ربط وثيق اين دو مفهوم در يافتـه . پردازيم  فايرابند مي چنين فلسفة هم

شناسي بـوده    ر از مردمتأثشناسي فايرابند م  فايرابند شاهدي بر اين مدعاست كه هستي فلسفة
كليدي ديگري مانند غناي وجود نيز وجود دارند كه قابليت  هاي مهم و  چند آموزههر. است

  .يرپذيري را دارندتأثنشان دادن اين 
ايرابند ها مورد توجه ف شناساني كه آثار آن  براي اين منظور ابتدا واقعيت را از نگاه مردم

و در گام بعدي نشان خواهيم  خواهيم كردفايرابند بازسازي  بوده است و سپس در انديشة
شناسـان در    هـاي مـردم    داد كه طرز تلقي فايرابند از مفهوم واقعيت در چه نقاطي بـا يافتـه  

گيـري معنـا در سـنت      شناسي، شكل  مورد ذهنيت، زبان، درك پديدارها در نسبت با جهان
شناسـي    مردمنهايت منجر به پذيرش روش ري كه درتأثارتباط و . ارتباط دارد ...تجربي و 

يرش اين روش ايجابي تأييـدي بـر   پذ اساساً. علم شده استمطالعة از سوي فايرابند براي 
شناسي مانند كثرت، نسبيت مفهومي،   از مطالعات مردمگرفته  نشئتپذيرش مفاهيم پيشيني 

شناسـي در    بحـث روش ( فايرابنـد اسـت   در فلسـفة غناي وجود و ها،   ناپذيري سنت  قياس
  ).هد آمدادامه خوا

پريچـارد   ــ   قـولي از اوانـز     شناسان به مفهوم واقعيت با نقل  براي بازسازي نگرش مردم
هـاي    مردمي كه فرهنـگ « :معتقد است كه شناسي اجتماعي  مردماو در كتاب . كنيم  شروع مي
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درك  گونـاگوني ها را به طرق  ها به شكلي متفاوت توجه كرده و آن  متفاوت دارند، به پديده
  .)Evans-Pritchard, 1951: 85( »كنند  مي

ان بيـ و  پـردازد  مـي هـا    درك ما از پديده و طريقة ،فرهنگ، پديدارلفه پريچارد بر سه مؤ
هاي   نحوي متفاوت از ديگراني با فرهنگ بهبراي ما  شود كه اشيا  كند كه فرهنگ سبب مي  مي

درك مردمـاني   ها متفاوت از طريقـة   درك ما نيز از آن پديده شوند و طريقة  متفاوت پديدار 
  .ديگر با فرهنگي متفاوت است

هـا نيسـت     هاي جمعي انسان بازنمايي برول تالش كرد تا نشان دهد فرهنگ صرفاًلوي 
و ميـان بازنمـايي    اسـت تـر    شود، بلكه مسـئله پيچيـده    كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

ذهنيت ربـط وثيقـي    نامد و شاكلة  مي) mystic( اي  جمعي قبايل بدوي كه او آن را اسطوره
وت ذهنيـت انسـان   پديدارها را بايـد در تفـا   فاوت در درككند كه ت  وجود دارد و بيان مي

  .دابتدايي دنبال كر
پيونـد   شـيوة . اسـت وضوح از ذهـن مـا متمـايز     ابتدايي به )انسان( در نگاه برول، ذهن

بر ذهن ابتـدايي چيـزي حـاكم    . ذهن ماست ر ذهن ابتدايي نيز متمايز از شيوةها د بازنمايي
آميختگي براي ما قابل . نامد  مي) law of participation( است كه برول آن را قانون آميختگي

توانند   و رويدادها مي ،ها  ، پديدهاصل تناقض است، به شكلي كه اشيا درك نيست و مغاير با
منطقـي    موارد را ناشي از ذهنيت پيشبرول اين لوي . ودشان باشند و هم چيز ديگريهم خ
 ةهـاي زبـان، شـيو    او پس از تعريف اين ذهنيت، از آن براي تبيين برخي ويژگي. خواند  مي

  .)518: 1389برول، ( برد  و رسوم و نهادهاي خاص جوامع ابتدايي بهره مي ،شمارش
ي، ضروري شناخت  در مطالعات مردم) جهان مستقل از ما( براي درك نسبت ما با واقعيت

زبان و بازتاب فرهنـگ در آن   ةير آن بر ذهنيت، به مقولتأثفرهنگ و  ةاست تا در كنار مسئل
  :ورف بر اين باور است كه. نيز توجه كنيم

هـا   گاه معـاني آن  بخشيم و آن  دهيم و آن را در مفاهيم سازمان مي  ما طبيعت را برش مي
گونـه   ما محدود هسـتيم كـه بـا ايـن    آن اين است كه  ةكنيم و دليل عمد  را توصيف مي

  ).Whorf, 1956: 213-214( سازمان بخشيدن به طبيعت موافقت كنيم

هـاي بسـيار     فايرابند معتقد است كه اين سخنان ورف متضمن اين نكته است كـه زبـان  
سـان هسـتند،    هاي يك  هاي متفاوت براي نظام دادن به پديده  ايده ةكنند  تنها تثبيت متفاوت نه

اصـل نسـبيت   «گيـري    رسد جهت  نظر مي به. هاي متفاوت نيز هستند  پديده ةكنند  تثبيتبلكه 
فايرابنـد از قـول ورف بيـان    . همـين اسـت  ) linguistic relativity principle(» شناختي  زبان
دليل دستور زبان  بهبرند،   كار مي بهرا متفاوت  هاي مشخصاً  هايي كه دستور زبان كند كه آن  مي
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هـاي متفـاوت از مشـاهدات كشـيده       سوي انواع متفاوت مشاهدات و ارزيـابي  بهان، خودش
  ةهاي متفاوتي دربار  سان ندارند، بلكه بايد به نظرگاه تنها مشاهدات يك شوند، از اين رو نه  مي

كنندگان امر فيزيكي واحد به تصوير واحدي از جهـان    مشاهده   ةهم ... جهان نيز دست يابند
شناختي مشابه داشته باشند يا بتوانند تحت قاعده و اصـول    زبان ةكه زمين رسند، مگر اين  نمي

  ).Feyerabend, 1993: 209-210( معيني درآيند
هـا بـر روي    شناسي كه سـال   مردم در جايگاه ،فايرابند معتقد است كه اين سخنان ورف

. توانـد داشـته باشـد     دو معناي متفاوت مـي  ،مطالعه داشته استمريكايي اپوست  قبايل سرخ
 دربرنـد،    كـار مـي   متفاوتي بـه  هاي عميقاً  كنندگاني كه زبان  معناي اول اين است كه مشاهده

هاي متفاوتي اثبـات خواهنـد كـرد و      سان فيزيكي در جهان فيزيكي واحد پديده شرايط يك
اما به طـرق مختلـف توصـيف     كنند ميدرك را هاي مشابهي   معناي دوم اين است كه پديده

هاي ارتبـاط    سيستم«چه او  فايرابند معتقد است كه معناي دوم با توجه به كشف آن. كنند  مي
رسد به معناي اول گـرايش    داند و به نظر مي  اي سنتي و ثانوي مي  نامد، گزاره  مي »نهاني زبان

  .تري دارد بيش
زبان قائل است به شكلي كه ورف بيان تري براي   ير عميقتأثروشن است كه معناي اول 

ها صرفاً ابزارهـايي بـراي توصـيف     العمل موجود در آن  ها و الگوهاي عكس  كند كه زبان    مي
هـم  ) ها و حاالت امـور   پديده( نيستند، بلكه به رويدادها) ها و حاالت امور  پديده( رويدادها
  ).ibid: 163( دنبخش  شكل مي
دهند كه واقعيت   و زبان نشان مي ،هايي مانند فرهنگ، ذهنيت  فهلؤشناسان با كمك م  مردم

هـا و در بسـتر زبـاني      تفاوت عميـق در ذهنيـت  هاي متفاوت با توجه به   متناسب با فرهنگ
 بطـن  در كـه  نيـ ا ضـمن  تيواقع از معنا نياشود و   پديدار ميگوناگون خاص براي جوامع 

 ديـ أكت هستند ها آناز  يبخش ما بر يها  دارشدهيپد كه يياياش و مستقل جهان وجود بر خود
. دارند اذعان زين يكيزيف واحد جهان از متفاوت ييها  و امكان درك يهست تيبر شمول دارد

را، آن روشي خاص  ةساز تكثر و نسبيتي گسترده است كه روشن است مطالع  هناين مهم زمي
مشاركتي و يا زيستن با مردمان  ةمشاهد فقطتابد و   برنمي ،كه برآمده از منطقي خاص باشد

يـا گـرد هـم    ها باشند و چه مردماني كه در انجمـن سـلطنتي بريتان    چه آن قبيله ابيپون( قبيله
  .ها را فراهم خواهد كرد امكان فهم آن) اند  آمده  مي

د كـه  شـو پـردازيم تـا روشـن      فايرابند مـي  ةدر ادامه به بررسي مفهوم واقعيت در فلسف
شناسـي    ر از مطالعـات مـردم  تأثرسد م  نظر مي بهكه  ،چگونه درك خود از واقعيت را فايرابند

  .علم بازسازي كرده است ةاست، در بستر فلسف
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مهـم و   ةايـن نقطـ  . اسـت وابسته و مشاهده  ةمفهوم واقعيت نزد فايرابند به نسبت نظري
بند را از همراهي با پوپر تـا  تواند سير تطورات فلسفي فايرا  فايرابند مي ةكننده در فلسف  تعيين

  .ندكگرايش به ويتگنشتاين تحليل 
فايرابنـد  . گرايـي اذعـان دارد    از واقـع نوعي بر  I ةاي با عنوان آموز  فايرابند با تبيين آموزه

  :مطابق اين آموزه معتقد است كه
بينيم   چه مي ها را براي تفسير آن هايي كه ما آن  نظريه ةوسيل بهتفسير يك زبان مشاهدتي 

ـ     شـو   بنديم، معين مي  ار ميك به  شـود   دچـار تغييـر مـي    هد و ايـن تفسـير بـا تغييـر نظري
)Feyerabend, 1981: 31(.  

ي ياشيا(آيند  ي كه درنظر مييو اشيا) يعني پديدارها( ها ما بايد ميان جلوه I ةمطابق آموز«
ايـن تمـايز   . تمايز بگذاريم) ها ارجاع دارند كه جمالت مشاهدتي در يك تفسير معين به آن

حال معكوس  فايرابند در I ةرسد طي آموز به نظر مي .)ibid: 32(» ي استيگرا واقع ةشاخص
 ،ها مطابق نظر آن. هاي منطقي براي فرايند معنا قائل بودند كردن هرمي است كه پوزيتيويست

مشاهدتي بايد ازطريـق   غير ةلجم مشاهدتي معنا دارند و هر) يا اصطالحات(جمالت  فقط
كند كـه جريـان معكـوس     تأكيد مي I ةفايرابند در آموز .اتصال به اين جمالت معنادار شود

ها با  شوند و معناي آن ها معنادار مي طريق نظريه هاي مشاهدتي هستند كه از اين گزاره. است
هاي مشاهدتي معنـا   بدون جملهها  فايرابند معتقد است كه نظريه. كند ها تغيير مي تغيير نظريه

فايرابند در ايـن بـاره بـه مفهـومي ماننـد      ). ibid: 32-33( اما عكس آن ممكن نيست ،دارند
مـردم   ةروزمـر براي مثال مفهوم شيطان مطابق برخي نظريات در زبـان  « ؛شيطان اشاره دارد

  .)ibid: 31( »گونه نيست پيش از اين مفهومي مشاهدتي بوده است و اكنون اين
كند چه چيزي در جهـان واقـع هسـت و      ها هستند كه تعيين مي  در نگاه فايرابند اين نظريه

  .ها مشاهدتي بوده است  شيطان طبق برخي نظريه ةدر مثال فوق واژ. ها چگونه است  آن ةرابط
ها باشد، به ايـن دليـل كـه      تواند محتواي نظريه  واقعيت مي فقطفايرابند معتقد است كه 

پديـدارها وقتـي   . براي او واقعيت از پديدار متمـايز اسـت  . ضع واقع مبتني استنظريه بر و
در ايـن رابطـه فايرابنـد دو    . شـوند   هاي ما تعبير شوند به امور واقع تبديل مي  نظريه ةوسيل به

در كنـار اصـل   ) principle of proliferation( كند؛ يعني اصل تكثر  اصل كليدي را مطرح مي
  ).principle of tenacity( ثبات

كيـد  أگرايي پوپر را در بطن خود دارد، بر اين نكته ت  فايرابند در اصل ثبات كه نقد ابطال
هـاي خـود را در توصـيف جهـان       د تا تمام ظرفيتكركند كه بايد از يك نظريه حمايت   مي

  .بروز دهد و ابطال هدف اصلي دانشمند نيست
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كيـد  أبر اين مسئله ت) با خود به همراه داردكه نقد علم متعارف كوهن را ( اما اصل تكثر
شـده اقـدام    هاي مقبول و پذيرفتـه   هاي ناسازگار با نظريه  دارد كه بايد به ابداع و بسط نظريه

 بـر  هـا را در   ها و سـنت   گرايي عامي است كه تمامي فرهنگ  اين مفهوم متضمن كثرت. كنيم
  ).Feyerabend, 1995: 105( گيرد  مي

مهـم درك   ةفايرابند را بايد در كنار اين آموز ةعنصر ثبات و تكثر در فلسفهمراهي دو 
بـه  ) ibid: 241( »ارچوب مفهـومي درآيـد  هتر از آن است كه به يك چ  جهان غني«د كه كر

 ةفلسـف  ةجـا الزمـ   گرايـي در ايـن    كثرت. ها كند ارچوبهنياز از ديگر چ  نحوي كه ما را بي
ارچوب يا نظريه غيرعقالني است، چون بـا  هوش، يك چفايرابند خواهد بود و جزم يك ر

 ةارچوب مفهـومي مـا و در حيطـ   هبخش اندكي از آن در چ فقطجهاني مواجه هستيم كه 
ها، هر يك   مواجهه با هستي، نظريه ةروشن است كه با اين نحو. عقالنيت قرار گرفته است

ديگر وجـود نخواهـد    با يك ها آنمقايسة و امكان  كنند مي بندي خاص خود را ايجاد  مقوله
بيـان  ) incompatibility( ناپـذيري   داشت كه فايرابند اين وضعيت را تحـت مفهـوم قيـاس   

  .كرده است
و شد اي از مفاهيم را مرور كرديم كه از نسبت نظريه و مشاهده آغاز   جا منظومه تا به اين

به مقوماتي ) richness of being( كيد بر ايجاد توازن دو اصل ثبات و تكثر و غناي وجودأبا ت
. فايرابند رسيد ةها در فلسف ارچوبهها و چ  ناپذيري نظريه  و قياس ،مانند تكثرگرايي، نسبيت
  .دكراو تلقي  ةها را استلزامات انديش توان آن  مقوماتي كه به نوعي مي

 عنوان بهو زبان را  تيذهن ،دارهايپد درك و فرهنگ نسبت مانند يميمفاه ،از سوي ديگر
مورد توجه  رابنديفا شةياند بر مؤثر شناسان  مردم آثار در تيواقع مفهوم ةكنند نييتع يها  مؤلفه

  .ميقرار داد
شناسان در توصيف   مردم از سويشده    ارچوب ارائههبررسي تطبيقي نگرش فايرابند با چ

فرهنـگ در درك مـا از پديـدارها در بازسـازي      ةكننـد   دهد كه نقش تعيين  واقعيت نشان مي
درك مـا   ةها به پديدارها و طريق  گونه كه فرهنگ همان. ها تعلق گرفته است  فايرابند به نظريه

  .بخشند  ها نيز به جمالت مشاهدتي معنا مي  نظريه ،بخشند  ها معنا مي از آن
  
  فايرابندشناسي   شناسان بر معرفت  هاي مردم  ير يافتهتأث 2.2

آن با  ةرابطچنين  ترين مسئله براي فايرابند مفهوم ذهنيت و هم  ، مهميشناس معرفت ةدر زمين
ذهنيت و  نةيزمدر . شناختي بوده است  ر از مطالعات مردمتأثزبان است كه بر اساس شواهد م

  .دكر توجهو پريچارد  ،برول، ورف يرپذيري او از آثار لويتأث به توان  زبان مي
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ـ فايرابند  ،گونه كه در بخش اول بيان شد همان  كتـاب خـود   ةخواننـد ذهنيـت   ةدر مقول
او . تمركز اصلي برول بر مفهوم ذهنيت است. را به لوي برول ارجاع داده است) وفور ةغلب(

نسبيت انيشتين، نظريه خود مبني بر نسبيت زباني و نسبيت  ةكوتاهي از طرح نظري ةبا فاصل
  .منطقي را مطرح كرد
 ،يعني يك سال پيش از درگذشت خـود ، 1938هاي خود كه در سال   برول در يادداشت

  :كند  گونه اظهار مي نوشته است اين
كه ذهنيت  متعدد و انكارناپذير وجود دارند كه شاهدي هستند بر اين) هايي  فاكت( واقعياتي

. پـذيرد   شناسي را مي  با قوانين فيزيك و زيست ناپذيري  هيچ پروايي، قياس بيانسان ابتدايي، 
كه جادوگر غيبش  هاي ابتدايي به اين اعتقاد انسان مثالً( ناپذير  باور داشتن به اين امور سازش

فهميم   براي ذهن ما غريب است و ما نمي) زد و به آسمان رفت و در جاي ديگر فرود آمد
بـاور داشـته   تواند به چنـين چيزهـايي     كه چگونه يك ذهن سالم حتي براي يك لحظه مي

  ).26: 1389برول،  لوي( ذهنيت انسان ابتدايي متفاوت از ماست. باشد

برول اين تفاوت را نه از جنس تفاوت در رشديافتگي ذهنيت انسان ابتدايي نسـبت بـه   
  :داند و بر اين باور است كه  ذهنيت انسان مدرن، بلكه تفاوت در نوع ذهنيت مي

انـد و در    ديگر داراي انسـجام  كه نسبت به يك اي هستند  پديدارهاي اجتماعي مجموعه
 اي بـا نهادهـا و رسـوم خـود ضـرورتاً       بنابراين هر نوع جامعه. متقابل قرار دارند ةرابط

انـد؛    با انواع گوناگون جوامع متناسبگوناگون هاي  ذهنيت. ذهنيت خاص خود را دارد
ها فقـط   اند و گويي آن  عيهاي جم معيني از بازنمايي ةعالوه خود نهادها و رسوم جنب به

گـويي،   ماننـد سـخن  ( خصوصـياتي وجـود دارنـد    ... هـا هسـتند   عيني شدن بازنمـايي 
 ةكـه ميـان همـ   ) ماننـد   يابند و نهادها و رسوم كه بر جـاي مـي    هايي كه انتقال مي سنت

هـا از جهـان جـانوران متمـايز      اند و جوامع انساني از طريـق آن   جوامع انساني مشترك
امـا ماننـد   . جا اساس متجانسي دارد تر ذهن انسان همه  بنابراين، عمليات عالي .شوند  مي

هاي عميقي داشته باشند، عمليـات   ها كه ممكن است در ساختار خود تفاوت ارگانيسم
پـس پيشـاپيش بايـد    . هاي اساسي دارنـد  تر ذهن انسان در جوامع مختلف تفاوت  عالي

را بـه  ) در جوامـع گونـاگون  ( ات ذهن انسانهرگونه الگويي را مردود دانست كه عملي
را از اين طريق تبيـين  گوناگون هاي جمعي اقوام  بازنمايي ةكاهد و هم  يك نوع فرو مي

يكـي  ) جـا   هميشـه و همـه  ( هـا  انسـان  ةشناسي و ذهني هم  كند كه فونكسيون روان  مي
قـدر بـا     اگر اين موضوع درست باشد كه جوامع انساني در ساختار خود همـان . هستند
تطبيقـي انـواع    ةداران، پـس مطالعـ    مهـره از مهـره    ديگر فرق دارند كه جانوران بـي  يك

 ةشناسي ضروري است كـه مطالعـ    براي مردم ههاي جمعي همان انداز گوناگون ذهنيت
  .)82-81: همان( شناسي  شناسي و فيزيولوژي براي زيست  تطبيقي بافت
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نگاران از   هاي تجربي مردم  هاي متعددي كه از يافته  داده ةعالو بههاي برول   مرور تحليل
آورده ) How Natives Think( انديشـند   هاي بدوي چگونه مـي   انسانقبايل بدوي در كتاب 

 يفايرابنـد بـا آرا   ةناپـذيري در فلسـف    اي مفاهيمي مانند قياس  خوبي نزديكي ريشه است به
  .دنده  شناسان را نشان مي  مردم

 شـتاين نبـرول بـا ويتگ   يجالب توجه ايـن اسـت كـه ايـن نزديكـي ميـان آرا       ةنكت
نيز ) فايرابند نهاده باشد ةير فلسفي را بر انديشتأثترين  رسد بيش  نظر مي بهفيلسوفي كه (

هاي   هايي از اين دست ميان يافته  رسد قرابت  نظر مي بهو ) Leach, 1982: 22( وجود دارد
او بوده فلسفة بخش   شناسي قوام  هاي مقبول او در مردم  و يافته مقبول فلسفي نزد فايرابند

  .است
 يمهـم ايـن اسـت كـه فايرابنـد چگونـه ميـان آرا        ةنيز بيان شد، نكت قبالًگونه كه  همان

زبـان، او بـا اسـتناد بـه      ةدر مسـئل . علـم ارتبـاط ايجـاد كـرده اسـت      ةشناسان و فلسف  مردم
  :كند كه  كيد ميأ، ت)ها  هوپي( آريزوناپوستان  هاي ورف از سرخ  گزارش

بندي   دار ديدگاهي هستم كه توسط ورف با روشني و ظرافت صورت شدت طرف من به
هـا و الگوهـاي     كـه زبـان   ، مبنـي بـر ايـن   )بيني كرده بود  و بيكن آن را پيش( شده است

هـا و    پديـده ( ها صرفاً ابزارهـايي بـراي توصـيف رويـدادها     العمل موجود در آن  عكس
شـكل  ) هـا و حـاالت امـور     پديـده ( چنين بـه رويـدادها   نيستند، بلكه هم) حاالت امور

شناسـي و ديـدگاهي جـامع      ها شامل كيهـان  آن »ساختمان دستوري«كه  بخشد و اين  مي
 اسـت ر مـؤث جهان، جامعه و وضعيت انسان است كه بر انديشه، رفتـار و ادراك   ةدربار

)Feyerabend, 1993: 163.(  

و پـردازد   ميدر ساختار زبان ) crypto types(» الگوهاي نهان«فايرابند در ادامه به مفهوم 
به اين معنا كـه  . كند  تحليل ميرا ديگر  برخي از واژگان با يك ةرابطبا استفاده از اين مفهوم 

اننـد  تو  يابند كه مي  ديگر مي هاي اتصالي با يك  وجود اين الگوهاي نهان حلقه علت بهواژگان 
زعم فايرابنـد،   به. نندكهستند تعيين ) معنايي( همين طبقه ةدهند هاي ديگري را كه نشان واژه

ديگـر و   دليل اتصـال واژگـان بـه يـك     بهها  اين الگوهاي نهاني و مقاومت زباني ناشي از آن
گرفته در گذر زمان و استعمال امكان نظري مناسبي براي   افزايش معقوليت اين طبقات شكل

  ).ibid: 165( كند  ناپذيري ايجاد مي  نشان دادن قياس
د و وجهي معنـايي  كنن مياتصال و ارتباط صوري عبور  ةاين طبقات پس از مدتي از الي

ـ شوند  مياي معقول   نحو فزاينده بهيابند و   مي خـود  ه و واژگان متناسب به لحاظ معنايي را ب
  ).Whorf, 1956: 70( دهند  تر را از دست مي  و واژگان قديميكنند  ميجذب 



 شناسي فايرابند  شناسي، و روش  شناسي، معرفت  شناسي بر هستي  ير مردمتأث   48

فايرابند معتقد است كه اين ويژگي در زبان طبيعي قابليت تعميم به چگونگي گسـترش  
ها    نظريهرا دارد و آن ) مانند نسبيت انيشتين و كوانتوم و فيزيك ارسطويي( هاي علمي نظريه

اژگان با قرابت و ةدهنده به طبق  الگوهاي نهان شكل«و  »هاي قالبي  مقاومت«خوش  نيز دست
نيز مانند ساختارهاي ها    نظريه   ناپذيري ميان  گيرد كه قياس  اند و از اين نتيجه مي  شده »معنايي

  ).Feyerabend, 1993: 166( زباني جاري است
فايرابند ناشي از پيچيدگي و تكثر بروزيافتـه   ةتوجه به پيچيدگي ذهنيت و زبان در فلسف

هاي خود را از زندگي در قبايـل بـدوي منتشـر      شناساني است كه گزارش  هاي مردم  در يافته
 و كرد ذهن، شوند بار ديگر به مفاهيمي مانند شناخت، عمل  مشاهداتي كه سبب مي. اند  كرده
و قواعـد عـام و كلـي صادرشـده در مـورد ايـن مفـاهيم را         ودتوجه ش ذهن و زبان ةرابط

 كـه  شـد  خواهـد  يعام قواعد و احكام شامل همه از شيب رييتغ نيا. ندكخوش تغيير  دست
كـه   اند دهيچ گريد كي كنار را ها  داده يو به نحو دارند يشمول  جهان و يساز  كساني كرديرو

  .كندجلوه  يانسان تيمدرن اوج تكامل ذهن تيعقالن
  
  شناسي فايرابند  شناسان بر روش  هاي مردم  ير يافتهتأث 2.3
 ةچه در فلسـف  آن. شناسي است  روش ةشناسي در حوز  فايرابند از مردميرپذيري تأثسوم  ةالي

هاي مرسوم علم است كه قصد دارند  شناسي  علم فايرابند مسلم است نقد او نسبت به روش
شناختي تبيين كنند و اين امر در نظر   روش ةساد ةقاعدهاي تاريخ علم را با چند   تا پيچيدگي

هـاي مرسـوم     او بـا نقـد روش  ). 158: 1382چالمرز، ( مهلك استبينانه و   فايرابند غيرواقع
فايرابنـد  «. هـاي ديگـر نيسـت     اي برتـر از سـنت    نشان داد كه نزد او هيچ سـنت يـا نظريـه   

گيرند كه علم مقوم   شناسان، بدون برهان، مفروض مي  كند كه بسياري از روش  خاطرنشان مي
اما در نگاه او چنـين برتـري بـراي علـم     ). 165 :همان( »مثل اعال يا پارادايم معقوليت است

گيري هـر    ناپذيري مانع شكل  قياس چراكه ؛ها وجود ندارد  ها و معرفت  نسبت به ديگر سنت
  .برهان قاطعي براي برتري علم بر انواع ديگر معرفت خواهد بود

قـد  رو خواهد بود كه با فرض پذيرش ن   ال پيشؤبا عبور از اين مسئله، اكنون اين س
هـاي تـاريخ     پيچيـدگي  ةشناسي مرسوم علم، كدام روش توانايي مطالعـ   فايرابند به روش

  علم را دارد؟
او در اين رويكرد نوين . شناسي است  روش ايجابي فايرابند در مطالعات علم روش مردم

چون رويكردهاي اجتماعي به علم مانند مكتـب ادينبـورا، دو سـاحت جداگانـه      به علم، هم
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يرات اجتماع بـر علـم بپـردازد،    تأثو جامعه قائل نيست كه مبتني بر آن به مطالعه  براي علم
شناسـي بـه توصـيف آن      مردم  بيند كه بايد با روش   مي »شكل زندگي«بلكه علم را در قالب 

يرات فلسـفي ويتگنشـتاين و مفـاهيم    تـأث جا نيز  در اين). 7: 1392 مقدم حيدري،( پرداخت
  .كند  خودنمايي مي) Form of Life(» زندگيشكل «اصلي او مانند 

 ةمشـاهد  ةشناسان بـه شـيو    علم و توصيف آن مانند مردم ةدر اين شيوه بايد براي مطالع
  ؛فايرابند اين شيوه را در سه مرحله بيان كرده است. دكرآميز عمل   مشاركت

اجتمـاعي   ابتدا بايـد زبـان و عـادات    :شناسي در مواجهه با يك سنت يا فرهنگ  مردم. 1
هـاي ديگـري كـه      ها با فعاليت او بايد كندوكاو كند كه چگونه اين. ها را ياد بگيرد اصلي آن

هـاي كليـدي و توجـه بـه       زم ايدهلاين كار مست. ندا تري دارند مرتبط نظر اهميت كم بهشايد 
 ؛جزييات است

به همان روشي كـه  ها را فهم كند،  شناس بايد آن  هاي كليدي، مردم  پس از يافتن ايده. 2
شناس نبايد به دنبـال بازسـازي منطقـي مشـاهدات       مردم. فهمد  او اساساً زبان خودش را مي

مـورد   ةشده ديگر مفاهيم جامعـ  زيرا در اين صورت اين مفاهيم روشن و تنقيح ؛خود باشد
 ؛او نيستند ةمطالع
شناسـي    كيهـان شناسي گروه مزبور بـا جامعـه و     جامعه و كيهان ةسوم مقايس ةمرحل. 3

گيرد كه آيـا روش بـومي     شناس تصميم مي  اي مردم  با چنين مقايسه. گر است خود پژوهش
كه منطق خودش را دارد و در هـيچ زبـان    تواند در واژگان اروپايي بازتوليد شود يا اين  مي

 .شود  غربي يافت نمي
عنوان يك مـانع و   بهشود و آن هم   سوم واقع مي ةفقط در مرحل هدر نگاه فايرابند ترجم

شناسـانه در    چه در قالب روش مـردم  فايرابند معتقد است آن. نه قصد و هدفي براي فهميدن
قبايل نيست، بلكه ما بايد آن را براي فهم  ةمنحصر به مطالعفقط سه مرحله بيان كرده است 

  ).164: 1391حيدري،   مقدم( كار گيريم هاي گوناگون آن نيز به  علم و نظريه
عنـوان يـك    بهمثال براي فهم كوانتوم مكانيك نبايد آن را  رايفايرابند معتقد است كه ب

 تـأمالت  ةدر نظر بگيريم بلكه بايد آن را نتيج ،كه متعلق به معرفتي استعاليي است ،نظريه
چون بور، هايزنبرگ،  زندگي گروهي دانست كه جادوگران و كاهنان آن افرادي هم ةو شيو
 »كوانتـوم  معتقـدان بـه فيزيـك   «بايد به ميان قبيلـه   ،از اين رو. هستندگر و شرودين ،ديراك

 بينند  ها مي گونه ديد كه آن ها را آموخت و جهان را آن زبان آن. ها زندگي كرد رفت و با آن
  ).165 :همان(
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شناسـي فايرابنـد نسـبت بـه       ير را در روشتـأث ترين  شناسي بيش  رسد كه مردم  نظر مي به
نحـوي كـه بـه شـاكله و      بـه  ؛شناسي بر جاي نهـاده اسـت    شناسي و معرفت  هستيهاي   اليه
  .علم تبديل شده است ةي فايرابند براي مطالعنهاد پيشارچوب هچ

. صورت اجمالي بيان شد بهفايرابند  ةفلسفگوناگون شناسي بر ابعاد   ير مردمتأثجا  تا به اين
 شناسـي   شناسـي بـر هسـتي     مطالعـات مـردم  يرگذاري تأثثقل  ةگونه كه اشاره شد، نقط همان

فايرابند شناخت پديدارها  ،عبارت ديگر به. شناخت پديدارهاستفرهنگ و  ةفايرابند در رابط
 ينسـل  صورت بهكه  ينيشيدانش پ عنوان بهفرهنگ  جا نيادر  .داند  ير فرهنگ ميتأثرا تحت 

 گونه همان. كند  يعلوم عمل م خيدر تارشده  انباشته يِعلم يها  هينظر مثابة بهاست  افتهيانتقال 
ر از فرهنـگ  تـأث هاست، شناخت پديـدارها نيـز م    كه مشاهدات دانشمندان مشحون از نظريه

شناختي نيز فايرابند بارها اين   معرفت ةاليعنوان عنصري كليدي در  بهذهنيت  ةدر زمين .است
معرفت است كه بـه توصـيف   كليدي را تكرار كرده كه عقالنيت و علم يكي از انواع  ةگزار

پردازد و اين گزاره مشابهت بسياري با نسبت فرهنـگ و    هستي مطابق با فرهنگي خاص مي
 شناسـي دارد   ت انسـان ابتـدايي و انسـان معاصـر در مطالعـات مـردم      يـ تفـاوت ذهن  ةمسئل

)Feyerabend, 1978: vi.(  
در آثـار   صـراحت  و زبـان اسـت كـه بـه     ،فرهنـگ، ذهنيـت   ةاتصال بعـدي رابطـ   ةنقط
بخش بـه    نحوي كه ساختار زبان را عنصري تعين به ؛كيد قرار گرفته بودأشناسان مورد ت  مردم
هـاي نهـاني در     فايرابند نيز با واكاوي اين مسئله و با تكيه بر سيسـتم . ها دانسته بودند  پديده

لحـاظ معنـايي    بـه اي مقـاوم    توانند كلمات با قرابت معنايي را جذب و محدوده  زبان كه مي
كند تا نشان دهد كه نظريـاتي ماننـد فيزيـك      علم آمده و تالش مي ةبسازند، به سراغ مطالع

و تناسب دارند كه در آن سـاختار   اند ارسطويي يا كوانتوم با ساختار زباني خاصي بيان شده
  .)Feyerabend, 1993: 209-210( مقاومت بااليي داشته است

مالت فلسـفي فايرابنـد بـه صـورت     أنه مطرح شود كه تجا ممكن است اين گما در اين
امـا تـالش مـا در    . انـد   شناختي به چنين فضاي مشتركي دست يافته  موازي با مطالعات مردم

شناسان اصيل شـاهدي بـر     بخش اول مقاله براي نشان دادن ارجاعات متعدد او به آثار مردم
شـناختي نبـوده اسـت و شـايد بتـوان        مـردم هاي   اطالع از يافته  اين مدعاست كه فايرابند بي

د كه با توجـه  كري قناپذيري را امري طبيعي در مسير فلسفي او تل  قياس ةيابي به آموز  دست
، اما مقوالتي مانند تفـاوت در  شدها آغاز  ها در نقد پوزيتيويست  تغيير معناي نظريه ةبه مسئل
شناسـي را    تـر روش مـردم    ه مهـم و از همـ  ،ها، نسبت ذهنيت و سـاختارهاي زبـاني    ذهنيت
  .كردشناسان تحليل   يرپذيري فايرابند از مردمتأثتوان بدون بررسي   نمي
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و ) ير ويتگنشـتاين بـوده اسـت   تأثكه تحت ( مالت فلسفي فايرابندأرسد ميان ت  نظر مي به
شناسـي از سـويي     شناسان تبادلي صورت گرفته است كه ممكن است مـردم   هاي مردم  يافته

 ةو از سـويي ديگـر فلسـف   شده باشد هاي نظري نزد فايرابند   ييد يافتهأبخشي و ت  سبب الهام
  .شناسان شده باشد  مردم ةشدن گزارشات از هم گسيخت   فايرابند سبب روشن

اي اسـت بـر     شناسـان نشـانه    هاي مـردم   شواهد متعدد بر نزديكي نگرش فايرابند با يافته
مالت نظري نبوده است و شواهد تجربـي و  أفايرابند ناشي از ت ةكه تمامي مقومات فلسف اين

شناسـان نيـز     ارجاعات او به آثـار مـردم  . اند هشناختي در نگرش او نفوذ كرد  گزارشات مردم
روشن است كه مردماني كه فايرابند مفهوم شيطان را امري مشاهدتي . يد اين مطلب استؤم

 ةبررسي مفهوم زمان نزد قبيلـ . ي انسان مدرن نبوده استاي از باورها  داند، يافته  نزد آنان مي
دهـد   آزانده نيز از ديگـر مـواردي اسـت كـه نشـان مـي       ةقبيلواژگان  ةترجمنوئر يا مشكل 

شـناختي در    هاي مردم  ده است تا فايرابند به بازسازي يافتهكرشناسي موقعيتي را فراهم   مردم
يـك نقـش اصـلي را در      كـدام شناسـي    فلسفه و مـردم كه ميان  اين. علم بپردازد ةبستر فلسف

الي است كه پاسخ آن را بايد ؤفايرابند داشته است، س ةفلسفدهي به مفهوم واقعيت در   شكل
  .دكرجو و شناسي علم جست  روان ةدر حوز

  
  گيري  نتيجه. 3

در ايـن مقالـه بـه ايـن     . شناسان بوده است  مردم ير از آراتأثفايرابند در مسير فلسفي خود م
  .شدشناختي اشاره   و روش ،شناختي  شناختي، معرفت  هاي هستي  يرپذيري در اليهتأث

ارجاعات متعدد فايرابند نيز شاهدي بر اين مدعاست كـه او در پيمـودن مسـير فلسـفي     
، پريچارد، ورفـ  انزشناسان اصيلي چون اشتراوس، او  مردمجديد هاي   مند از يافته  خود، بهره

 ةتوان بررسي فلسـف   رسد اين قرابت به حدي باشد كه مي  نظر مي به. بوده است و لوي برول
 ةگسـيخت هـا و گزارشـات از هـم      ارچوبي فلسفي براي تحليـل يافتـه  هچمثابة  بهفايرابند را 

ده كـر يي است كه ارنست كاسـيرر بـه آن اشـاره    اين همان خأل. كرد نهاد پيششناسان   مردم
نحـوي كـه در    بـه . دانـد   ها مي  گسيختگي يافته   شناسي را در همين ازهم  است و معضل مردم

اي پراكنـده از    منسـجم مواجـه نيسـتيم، بلكـه بـا مجموعـه       ةمجموعشناسي ما با يك   مردم
هـا خـارج از تـوان      بنـدي و كـاهش پراكنـدگي آن     گزارشات مواجه هستيم كه امكان جمع

  .رسد  ظر مين بهشناس   مردم
فايرابند با تكيه بر مقوماتي مانند تكثـر، ثبـات، نسـبيت مفهـومي،      ةرسد فلسف  به نظر مي

شناسـان را    هاي مـردم   خواني وثيقي با يافته كيد بر حفظ آزادي و درنهايت غناي وجود همأت
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شناسـي    مـردم  ةوسـيل  بـه هاي فلسـفي فايرابنـد     ييد تجربي آموزهأو امكان ت است نشان داده
  .ند موضوع پژوهشي مفصل قرار گيردتوا  مي
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