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یادداشت بر نسخۀ فارسی 

و استقبالی که خوانندگان ما از آن کردند، به این فکر افتادیم تا  ماکس بورن پس از انتشار کتاب  
داشته باشد و سال  که در فلسفۀ علم جایگاهی بلند  کارها به اثر دیگري را به فارسی برگردانیم، 

سال پیش نوشتهرفتیم، که شاید حدود پنجاه  فایرآبنت  ضدّ روشزبانان بیاید. سراغ کتاب  فارسی 
جا در دسترس بود. کمی با تأخیر خبردار شدیم که دوست دیرینۀمتعدّد ان همه   هايشده بود و چاپ 

نام در فلسفۀ علم است، به چاپ تازة آن همّت کرده و، که خود استادي صاحبیان هکینکاياو، 
چندان آسان نبود،  نسخۀ هکینگآن نوشته است. پیداکردن  چاپ چهارم  اي نسبتاً طوالنی بر  مقدّمه 

گیر بازگردان آن به فارسیم آوردیم و مالك کار خود قرار دادیم، تا سرانجام کار نفس آن را فراه
این نوشته هکینگبه پایان رسید.   – زبانۀ آن هاي بسیار دشوار و چندین خصوص زیرنویسو به –

آید که کار کسی می پندارد که به علم می  مرجع فلسفۀداند، بلکه  نمی   کتابمعناي درست آن، را به 
طور عمقی پیسرعت سرفصلی را بیابد، با آن آشنا شود، و سرانجام به مسائل آن بهخواهد به می

همین دلیل فایرآبنت فهرست مفّصل تحلیلی را افزوده تا خواننده بداند در چه جاییببرد. درست به 
دنبال چه چیزي باشد. 

کردیم تا نوشتۀ بسیار دشوار فایرآبنت هرروز بر آن کار  زاده  آقاي علی نجفی سال دیگر با  بیش از یک 
گاه همبیو هاي او در آلمان، اطریش، انگلستان و ایاالت متّحده است، و گاه، که حاصل پژوهش را

کند، تمام کردیم و از کار بسیار دشواري کهرا نقل می کوهنو  ویتگنشاین پوپر،هاي خود با بحث
بر خود گمارده بودیم رهایی یافتیم.

زادهدانم در اینجا از دیگر همکارانم صمیمانه قدردانی کنم که همپاي من و علی نجفیالزم می 
پایان رساندند.هایی در تاریخ و فلسفۀ علم»  به کار انتشار اثر را در «مجموعه کتاب 

هین فرامرزيش
زاده بنیاد نجفی

2022  ، سپتامبرسانفرانسیسکو
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7

 ینگهک یاناي  ۀمقدّمه بر چاپ چهارم، نوشت

منتشر شد،   1975وقتی کتاب در سال   1بیش از یک کتاب است: رویداد است.»   «ضدّ روش
ستودند، و سردمداران از او بیزار  فایرآبنت مشهور بود، جوانان او را می  چنین احساس شد.

افتاد، و وصیّتی معنوي در جوشش بود. این  هاي ناآرام دهۀ شصت از نفس میسال بودند.  
فلسفه بود. اکنون باید کتاب را دوجور خواند، هم آن را بخشی از دورة    *ةکتاب بازار مکارّ

خود دانست، و هم آن را کمکی به اعتالي حیات معنوي در درازمدّت. 

وجود دارد. نخست ضمیمۀ تحلیلی آن است،    داشتنی دربارة این کتابنکات بسیار دوست 
خالصه  ماشین«چون  که  نیست  خالصه  نوعی  این  اصلی».  دالیل  سلسله  از  هاي اي 

می امروزي  نوشته الکترونیکی  و  بخوانند  میتوانند  درخواست  آکادمیک  پاؤل  هاي  کنند. 
به   میمیشما  فایرآبنت  آنچه  به  که  آراسته)،  درنتیجه  (و  ساده  نثري  با  اندیشد،  گوید، 

که یکی دو فصل را نخوانید و یا کتاب را از آخر به  فصل، گیرایی دارد. آري، چنانبهفصل
چیز بازهم درست است. این به آن معنی نیست که بگوییم کتاب را نباید  اوّل بخوانید، همه 

مسافرت توانید آن را به هنگام  ست که می جمله خواند، امّا امتیاز بزرگی براي کتابی ا بهجمله
فرنگی که  زمان با جویدن چند گوجهیا شرکت در نشستی همراه داشته باشید و آن را هم

اید. فکري را برگزینید، آن را دنبال  اید، یا ازدست توفان جایی پناه گرفتهجایی کش رفته
تان داشته  ها را ضمن ارتباط فیزیکی با صفحه کنید و در ضمیمۀ تحلیلی بازیابید، همۀ این

خطی خط  تذکارتان را بر صفحه  حال، اگر به این کار عادت داشته باشید،د و درعینباشی
 کنید.

می کتاب»  از «این  همانحرف  آنکه،  نخست  است.  مضاعف  اشتباهی  این  که زدم.  طور 
دوم  2کاري یا کالژ است.» یک کتاب نیست، چسبانه   ضدّ روش گفت «واقع می فایرآبنت به 

چسبانه  یک  از  بیش  سال  آنکه  در  چاپ  نخستین  است.  نسخۀ  1975کاري  و  سراسر  ، 

گیرترین فیلسوف  . این نوشته از سخت389  )، ص1976(    39آرشیو فلسفه  ژان الرژو، در پایان بررسی خود در کتاب  ١
 خود داشت. ةهاي دورزبان هاي انگلیسینوشته زعلم روزگار خود بود، که درك بهتري ا

1968بازار مکارّة موسیقی و هنر در ووداستاك، در نزدیکی نیویورك، در سال *
 .139 ص ،1995، شیکاگو، کشیوقتفایرآبنت،  پاؤل ٢

© Copyright 2022 by Najafizadeh.org All rights reserved.



روش ضدّ  8

منتشر شد که اکنون   1993، و سپس چاپ سوم آن در سال 1988شدة آن در سال بازبینی 
1975بسیار بیشتر از نسخۀ سال  1988کاري در نسخۀ سال شود. چسبانه تجدید چاپ می 

اقدام کرد، امّا   آشکار بود، هرچند چاپ اوّلیّۀ آن بسیار زیباتر بود. فایرآبنت به تغییر متن 
چاپ   در  تغییرها  می   1988بیشترین  ذکر  را  تغییرها  این  از  برخی  داد.  دربارة  روي  کنم. 

بر چاپ سوم توصیف شده، چندان حق به جانب    پیشگفتارطورکه در  تغییرهاي نهایی، آن
ه بود. نبود و از آن حذف شد  1975، در نسخۀ سال  1988در نسخۀ    20او نبود. بله، فصل  

نسخۀ سال   19موضوع عینیّت و ساخت اشیاء، علمی و چیزهاي دیگر درمیان است. فصل  
گوید فصل یافته است. او میهمه دربارة علم مهم است؟) بسیار گسترش(چه چیز این  1988

است که در چاپ   1975نسخۀ سال  17را بازنویسی کرده است، امّا اساساً همان فصل  16
کننده است. او عمدتاً شش صفحه از آن را حذف کرده این کار او گمراه آمده است.    1988

بر چاپ سوم    پیشگفتارگونه که در  پذیري، موضوعی که همانناقیاس  است: بحثی دربارة
سال   تا  است،  مقالۀ پایانی درمورد  بر آن کاري جان  1993ذکر کرده  او  است.  کاه کرده 

 گرفت.دندان می بارها چون استخوانی به  گرایی را به آن افزود، موضوعی کهنسبی

  ورسو نخستین نام تجاري    بوك   نیولفت   اند، زیرا انتشاراتواقع یکی ناشرین هر سه کتاب به  
کنندة او به ایمره به نامۀ سرگرم   –داشت    نیولفت بوكبود. فایرآبنت درگیري مختصري با  

فایرآبنت از نیوزیلند به    1972الکاتوش نگاه کنید، که در آن تلگرام نارضایتی دوم اوت  
تفصیل آنچه را  ، فایرآبنت به 1988در پیشگفتار سال   3الکاتوش در لندن بیان شده است. 

نسخۀ   در  یا  بازنویسی  می  1970اضافه،  ذکر  است،  شده  بهحذف  مطمئن  چهیکند.  وجه 
 نیستم که حق با او بود تا دست به چنین تغییرهایی بزند. 

به ایمره الکاتوش 
»  گراي خوددوست و یار آشوب  ایمره الکاتوش  به، فایرآبنت کتاب را «1975در نسخۀ سال  

می سال  تقدیم  چاپ  در  اشاره  این  نبود    1988کند.  غیرعادي  که  کاري  شد.   -حذف 
تنها یک بند پراحساس در آن   1975درگذشت. در سال    1974الکاتوش ناگهان در سال  

همراه پاسخ مستحکم الکاتوش دونفره منتشر آمد تا توضیح دهد این کتاب را قرار بود به 
سال   نسخۀ  در  نشد.  نوشته  هرگز  پاسخ  این  امّا  در   1988کنیم،  را  خود  افکار  فایرآبنت 

.290 ص .1999. ناشر ماتئو موترلینی، شیکاگو، فایرآبنت پاؤلایمره الکاتوش و   زیان روش:سود و بهبه ٣
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9 چهارم بر چاپ  مقدُمه

ر آن پیشگفتار تقدیمی خود را با نثريچندان مؤثّرتر نوشت. دتر امّا نه اي طوالنی مقدّمه
وپاشکسته تکرار کرد: «بازهم این دومین نسخه از کار مشترکمان را، که حاال تنهاتردست

اي خالی،تقدیمی بر صفحه   -  1975مقدّمۀ  کنم.» پیشیاد او تقدیم میاز پیش است، به 
تر، و چیزي هم ازنظربرانگیزاحساس  –دنبال آن  سپس بندي کوتاه بر صفحۀ خالی دیگر به 

توانند بهناشرین نمی  البتّهطور درست بود.  نظر من هم اینفکري کمتر نداشت. درنتیجه به 
جاي چاپ آخر بپردازند. خوشبختانه اکنون نسخۀ اصلی سالتجدید چاپ نسخۀ نخست به 

برخط است.  1975

سال   کتاب  در  که  بود  این  اینجا  در  بنیادین  الکاتوش  16فصل    1975تفاوتی  دربارة 
1988ر چاپ  نامد. دگراي» می طنز «همکار آشوب تر بود که در زیرعنوان او را بهطوالنی 

صورت زیرنویسی کوتاه در فصل بعدياین عبارت حذف شده و ضمیمۀ تحلیلی آن فصل به 
دهد که در جاي دیگري بهاحساس سوق می اي رسا امّا بی و این ما را به مقاله4آمده است: 

 اينامه ، « 1975دیگر به گفتۀ فایرآبنت در سال    1988درنتیجه کتاب سال  5چاپ رسیده بود. 
اي که در آن ازسر بدجنسی نوشتهکه «هر کلمه  -ی و بیشتر شخصی به ایمره نبود»  طوالن

6تر از گیرندة آن باشد. شده باشد، در انتظار پاسخی بازهم شریرانه 

الکاتوش و پوپر 
اي از جانب شخص دیگري فقط براي آن استگوید. مقدمهفایرآبنت خطاب به خود می

را برقرار کند. یادداشت  نخست  انتشار کتاب  تاریخی  شرایط  افراديکه  براي  بعدي  هاي 
سال   از  که پس  که براي آن دنیا آمدهبه   1975است  روش ها  اند،  از  ضدّ  در زمانی پیش 

)1922-1974افتد. چون کتاب به ایمره الکاتوش ( ن اتفاق میتاریخ، مانند سقوط دیوار برلی
این کار به این معنی است که  هرچند توانیم با روابط آنان آغاز کنیم،  شود، می تقدیم می 

تر دوستی میان فایرآبنت و الکاتوش،بازگردیم. براي فهم عمیق  باید در زمان به گذشته 
هاي پرهیاهو،صفحه از نامه   250این نوشته شامل   7غور کرد.   روش  یانزسود و به به   در  باید

.زیر  161، ص 11یادداشت  ٤
فایرآبنت، «روش ٥ برنامهپاؤل  علمی  تجربهشناسی  مسائل  در  تحقیقی  نوشتههاي  کمبریج،گرایی:  دو»،  فلسفی  هاي 

.203-31، ص 1981
اري).ذگ(بدون شماره 7، ص 1975، ناشر نیولفت بوك، ضدّ روشپاؤل فایرآبنت،  ٦
را نگاه کنید. 3یادداشت  ٧
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روش ضدّ  10

اي، درست دوره1974تا  1967هاي نامرتبط باهم، امّا دقیق این دو مرد بود که میان سال
بود، ردّوبدل شد.  ضدّ روشکه مصادف با پیدایی 

الکاتوش که در بوداپست تحصیل کرده بود، دوران جوانی پرتالطمی داشت. نزدیک به
دوم او رهبري هستۀ مقاومت کمونیستی را ضدّ فاشیسم مجارستانی گ جهانیپایان جن

اي صاحب نفوذ در حزب بود، سپس مغضوب شد، به زندان افتاد، وبرعهده داشت؛ چهره 
به  را  از زندان، مجارستان  از آزادي  شورش سال  پس  شکست  و  1956دنبال  ترك کرد؛ 

منتشر شد.رد و اثبات  او با نام فلسفۀ    سپس به دانشگاه کمبریج وارد شد. رسالۀ دکتري
هاي سدة بیستم در فلسفۀ ریاضیات است، هرچند آنترین نوشته این رساله یکی از اصلی 

جذب مدرسۀ  1960دانند تا فلسفی؛ به فلسفۀ علم روي آورد و در سال  را عموماً آموزشی می 
بود.   طلق کارل پوپر  زمان ملک  که در آن  شد،  بهاقتصاد لندن  که  را  اندیشمندي  هیچ 

اند. کلیدواژة او،اندرکار بیش از پوپر تحسین نکردهپردازد، دانشمندان دستفلسفۀ علم می
جمله «حدس یا  بود:  این  ابطالاش  و  پنداشتی ها  علم  دانشمندانها».  است.  قیاسی 
ی و تنهااي درصورتآزمایند. گزارهها را می کنند و نتایج منطقی آن هایی را طرح می حدس

طورآن   –الطبیعی» است  صورت «مابعداینپذیر باشد، درغیر درصورتی علمی است که ابطال 
بیین، تحلیل جدلی، و تفکّربه تکه  درحالیداشتند،  گرایش  گرایان به گفتن آن  که مثبت

ارهادوباره برگرداند. فایرآبنت ناگزیر بود ب  ودنیآزم  يزیتا بتوان آن را به چدارد    ازینعمیق  
کرد. و سپسیادآوري کند که پوپر درسش را با گفتن اینکه روش علمی وجود ندارد آغاز می

هاها و ابطالگذاشت، و درعمل، روش حدساشتباه می  افزود) او گام در راه(فایرآبنت می
کرد.را اعالم می 

شناسی برنامۀ پژوهش علمی»، الکاتوش صاحب کرسی پوپر شد. او «روش 1969در سال  
ماهیت به  پوپر  پژوهی  مسئلۀ  تدریجی  تغییر  الکاتوش،  خود  گفتۀ  به  که  کرد،  ابداع  را 
عقالنیّت و علم بود. الکاتوش سنّت «درس گروهی پوپر» را که هر هفته طی دورة درسی

می ذبرگ در  ار  داد.  ادامه  درسشد،  این  الکاتوش  زمان  در  هم  و  پوپر  گروهیزمان  هاي 
بحث   به  که  شهرت  داشت. مهمانی  به میدرس دعوت    بهو جدل  میشد  توانستندرت 

گرفت. بسیاري از این تجربهبیش از ده دقیقه تاب بیاورد، زیرا هدف انتقاد شدید قرار می 
می  خصومت  آنچه  از  و  بودند  داشتند. بیزار  بیم  می  پنداشتند،  را  جوّ  این  پسندیدند؛برخی 

دانم این دو، الکاتوش و فایرآبنت، چه زمانی با یکدیگر مالقات کردهازجمله فایرآبنت. نمی 
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ها منتشرکه مکاتبات آن، وقتی1967حدود سال   .1960هاي  بودند؛ شاید در اوایل سال 
بودند. فکريشود، دیگر آن دو همدمان می

مایی مهمی در لندن برپا کرد، که نخستین پاسخ جمعیالکاتوش گرده  1965در سال  
). نقدهاي بسیاري ازسر1962توماس کوهن بود (  هاي علمیساختار انقالب بزرگ به کتاب  

یا در دست انتشار بود. امّا،  کاري بر کتاب کوهن نوشته شده بود که چاپ شدهمحافظه
پنداشتازپوپر» بود. الکاتوش می اي از دیدگاه پوپري و «پس تمرکز گردهمایی بر نقد ریشه 

که جریان کار اجالس پس از برگذاري باید نوشته شود، تا نویسندگان بدانند در اجالس
شدهکنندة اجالس از مجاري معمول در سه جلد فراموشهاي خستهچه گذشته است. نوشته 

بود.  8نقد و رشد معرفت یادماندنی منتشر شد، امّا حاصل اصلی آن، کتاب به 

و  –اند  گیرد که فایرآبنت، کوهن، پوپر و تولمین نوشته هایی را دربرمیاین کتاب بخش
روش از  الکاتوش  مستحکم  بیان  رانخستین  کتاب  از  نیمی  تقریباً  که  بود  نوین  شناسی 

هاییگوید که نوشتۀ خودش بر این جلد، «دلجوییداد. فایرآبنت در یادداشتی میتشکیل می
هايبه نامهدر درس گروهی پوپر ارائه شده بود، امّا باتوجّه  1967، در سال  از کارشناس»

واقع مشخّص نیستبازهم بر آن کار کرده بود. در   1968بعدي او با الکاتوش، در سال  
، و شش هفته بعد از «آخرین9«نوشتۀ کوهن من» کدام کار در جریان کار، نهایی شد. او از

من»  ضدّ   پارمنیدسی  به نوشتۀ  میسخن  ذیل 10آورد میان  ناشر  را  مکاتبه  دو  هر  که 
گوید او در این فکر است تا نوشتۀ ضدّشناسد. زیرنوشتۀ نامۀ نخست می ها» می«دلجویی

زونتاك   سوزان  با  «قیاس  در  را  کار  این  و  بخواند،  روش»  «ضدّ  را  ضدّ کوهن 
12زیان کوهن» دارد.به   و  سودبه   ۀنامۀ خود اشاره به این «نوشتنامد. در زندگی می11»تفسیر

«دلجویی به  به مشهورترین گفتۀ فایرآبنت «هیقین در خوریم.برمی 13چیز رواست» مه ها»

. 1970، کمبریج، هگراوایمره الکاتوش و آلن موس، منتشرشده توسط و رشد معرفت نقد ٨
. 120، ص زیان روشسود و بهبه ٩

. 129ص  جا، ن اهم١٠
.125ص  جا، ن اهم ١١
. 128، ص کشیوقت ١٢
.229ص  ،197-230، ص و رشد معرفت نقدکارشناس»، در   ازهایی یی«دلجو ١٣
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نوشته  او  نظریّۀ آشوب امّا  طرح کلّی  روش:  عنوان «ضدّ  سالاي ذیل  گراي معرفت» در 
بود. 1975هایی از کتاب واقع این نسخۀ اوّلیّۀ بخش در 14هم منتشر کرد.  1970

گردیم. فایرآبنت در وین بود و ترتیب رفتنبازمی  1952سال پیش، به سال  اکنون به بیست 
داد تا زیر نظر ویتگنشتاین به درسش ادامه دهد. ویتگنشتاین ازقضا دربه کمبریج را می 

کرد.کار  شروع به  اقتصاد لندن  مدرسۀر در  همان سال درگذشت؛ درنتیجه فایرآبنت با پوپ
زندگی  خود،  در  می   ،کشیوقت نامۀ  نقل  به او  چگونه  دنیايکند  در  شهرتی  سرعت 
1958هم زد و کاري در برکلی به او پیشنهاد شد تا سرانجام در پاییز سال زبان به انگلیسی
طور باز کرد کهراه زندگی را برایش آن   آمریکاگوید چگونه  کار کند. او میبهآغاز  در آنجا  

در انگلستان هرگز ممکن نبود. 

ت کوهن و فایرآبن
وگوهاي داغی را با توماس کوهنکند که گفتنامۀ خود ذکر نمیفایرآبنت هرگز در زندگی

گذاريناپذیري را پایهوگوها با او فکر قیاس که طی این گفتکند، درحالیزودي آغاز میبه 
به می که  درمی کند  توفانی  چون  را  جهان  به  15نوردد.سرعت  دربارةاو  خود  افکار  درستی 

فراموشناپقیاس کامالً  اکنون  امّا  مهم،  بسیار  کتاب  با  را  ن.ر.  ذیري  ،سونهان شدة 
کشفنمونه  می  هاي  برمرتبط  که  کتابی  می  کند؛  پافشاري  نکته  احکاماین  که  کند 

که تغییري در نظریّه مستلزم تغییري حتّیطورياي باري از نظریّه در خود دارد، به مشاهده
نویسی از کتابپیش   »1960او که «حدود سال   16است.  مشاهدههاي  در معناي گزارش

١٤ » فایرآبنت  روشپاؤل  نظریّضدّ  اصلی  خطوط  مینهگراي»،  آشوب  اي ه:  علممطالعات  فلسفۀ  دربارة  جلد  سوتا   ،4
17-130)؛ ص 1970(

شود:با این گزاره آغاز می   197)، در صفحۀ  13ها» (نگاه کنید به یادداشت  ییکوهن «دلجو  زیان سود و بهبه  ۀ امّا نوشت ١٥
بختاز  الیفورنیا در برکلی بود،  فلسفۀ دانشگاه کگروه آموزشی    ، هنگامی که کوهن عضو  1961و    1960هاي  «طی سال

ها استفادة بسیاري بردم و به علم از آن هنگامهاي مختلف علم داشتم. از این بحثخوب امکان بحث با او را دربارة جنبه
».ظري نو نگاه کردمبا ن

آمده است: زادهبنیاد نجفیهاي مهم توماس کوهن در * برخی از نوشته
2018، سانفرانسیسکو، در فلسفه و دینتنش اساسی،  -1
2018سانفرانسیسکو،  در فلسفه و دین، ساختار تاریخی اکتشافات علمی، -2
2018سانفراسیسکو،  در فلسفه و دین،، 1978پیدایی نو، لورنتس کروگر، زورکامپ،  -3

.1958، کمبریج، کشف هاي نمونهسون، ن ان.ر. ه ١٦
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نامۀ خود کهبرد، مگر در پایان زندگیاز شخص او نام نمی  17  کوهن را خوانده بود،  ساختار
«دوست قدیمی من»  نامۀ خودنوشته تصویري از اینآورد. در زندگی میان می ذکري به 18از
اند. اي در نزدیکی زوریخ کنار هم نشستهخانهدو نفر است که در قهوه 

ترین تصوّرات را دربارة علم بیرون از حلقۀپذیرد که کوهن مهم، او می البتّهدر کار دیگري،  
(هان داشت.  لندن  اقتصاد  شیرین مدرسۀ  که  بود،اريکسون،  بلد  زیادي  ازجمله  هاي 

سالدووسقوط کرد چهل  1967هوایی، وقتی با هواپیمایش در سال    کاري اکروباتیبدل
یابیم که صحبت از «شاهکارمی  ضدّ روشچاپ سوم    بر  داشت.) سرانجام او را در پیشگفتار

به  میکوهن»  بهمیان  زندگی آورد.  در  حرفعکس  فایرآبنت  خود،  زیانامۀ  ازسرهاي  دي 
گوید، کسانی که زمانیگل میمهربانی دربارة مردانی چون رودلف کارناپ و هربرت فاي

زبان و پناهندگان چهرة فلسفۀواردان آلمانیهمراه دیگر تازهگرایانی منطقی بودند، و به مثبت
می کامالً  وین  حلقۀ  به  او  دیگري،  جاهاي  دادند.  تغییر  همیشه  براي  را  تازد.آمریکایی 

چاپ  1988گرایی نو» در پیشگفتار سال  طور نیست وقتی دربارة «جوندگان مثبتمینه
19زند؟چینی حرف می 

بهترینهاي میان آن دو به کوهن و فایرآبنت عمیق بود. تفاوت  میان شخصیّت  هايتفاوت
دندهآمیزست. کوهن یکشود که هردو خارج از موضوع تحقیر صورت با دو صفت بیان می 

خورد،ناپذیري روح کوهن را مثل خوره تا آخر عمر میمزاج. قیاسفایرآبنت دمدمی  بود، و
نظر من، در اهتمامش بر تدوین نظریّۀاي از خود باقی گذاشته که به و مطالب منتشرنشده

او از این شناس بیاید، راه خطا رفته است.شناس و شناختکار زبانناپذیري که بهقیاس
هاي فکري کهن و باستانی یونان شادمان بود. ناپذیري در نظامز قیاسترسیم ناجور خود ا

چیز رواستهمه 
وکمال بر گردناي که خود ساخته است و مسئولیّت آن تمامدلیل گزارهفایرآبنت را تا ابد به 

چیز رواست» لعن خواهند کرد. او در پیشگفتارخودش است، همان گفتۀ موجزش «همه
ترگرایی است که نگاهی عمیق زدگی ازسر ترس منطق گوید، این «شگفت نسخۀ چینی می 

. 141، ص کشیوقت ١٧
.162، ص ان جاهم ١٨
که بپندارید منظور او از این عبارت بدزبانی محفل وین بوده باشد، این بخش را با دیاگرامی در نامه بهدرصورتی ١٩

مقایسه کنید.  245، ص زیان روشسود و بهبهالکاتوش، در 
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می  تاریخ  امّبه  میافکند.»  بحث  به  شادمانی  با  بلکه  وحشت،  ازسر  نه  گاهی  او  پردازدا 
شناسی فایرآبنت هر دو در «موضعضدّ روش با  شناسی الکاتوش،  که حتّی روش طوريبه 

20کنند.چیز رواست»» اشتراك پیدا می «همه

یددانند، باید تأکمیجدید نبات مناسب دوران چون گفتۀ موجز را، غالباً ضدّ علم، نوعی آب
روش علمی (هرچهجز  چیزي  کنیم که فایرآبنت حتّی یک لحظه منظورش این نبوده که  

می  او  «رواست».  راهباشد)  بگوید  آن،  خواهد  به  دستیابی  براي  بسیاري  ازجمله هاي 
هاي علوم مختلف «رواست». همچنین منظور او این است که فردي خردستیز، چونروش

گرایانی را که باکار بگیرد تا منطقهاي خردگراي را به خود او، کامالً حق دارد استدالل
به  آن است  او هیچها مخالف  نمی دردسر بیندازد.  را  فکري یا آرمانی  پسندد.گونه برتري 

مورد پسندش  استوارت میل است، هرچند سبک نوشتاري   دربارة آزاديپسندد  متنی که می
همراهبر فهم و حقیقت، پاداش بزرگی به سبک دادا بود. عزمش بر رسیدن به هدف، ازجمله  

بینیم (یاآورد. امّا داشتن دیدي یگانه هم، اگر ما را به این فکر وادارد که حقیقت را می می
تصوّري اجمالی) از آن داریم و این حقیقت یگانه و تنهاست، ابلهانه است. درنتیجه نیاز به

واست». چیز رپندي اخالقی داریم که تریاقی باشد ضدّ «همه
گرایی و دادا آشوب 
زد، پذیرفت. درگراي» را که الکاتوش به او می فایرآبنت مدّتی با خوشحالی انگ «آشوب

بنویسد:  ضدّ روشگوید که درنظر دارد در مقدّمۀ  او خطاب به الکاتوش می   1970دهم اکتبر  
طرف  آشوب «من  در  دار  خصوصیگرایی،  در  امزندگی  امور  فکر،  در  نه  امّا  زندگی  م، 

ضدّ  ،  1975را در مقدّمه نیاورد، امّا کار بهتري انجام داد: در سال    . او این فکر21»عمومی
را داشت. آري با زیرنویسی براي این  گراي معرفتپیرامون نظریّۀ آشوب زیرعنوان    روش

گرایی»کرد که به لفظ «آشوبزیرعنوان، او خواننده را به توضیحاتی در متن راهنمایی می
کمی بعد ذکر خواهم کرد. شد که و بخشی از آن متن مربوط می 

گرایی در پیشگفتارکنار گذارده شد، هرچند بحث اوّلیّه دربارة آشوب   1988زیرعنوان در سال  
شده اشارهبرآن زیرنویس بر زیرعنوان به فصلی حذفنخورده باقی ماند. افزون تقریباً دست 

عمدة این فصل بهاینجاوآنجا افزوده شده بود. بخش    1988اي در سال  دارد، که تااندازه

.229ص  ان جا،هم ٢٠
.219جا، ص  همان  ٢١
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آشوب و  دادا  میان  رابطۀ  دربارة  می بحث  فکري  اینگرایی  زیرنویس  همچنین  پردازد. 
گردد.بازمی   1975در پیشگفتار کتاب سال    12زیرعنوان به زیرنویس بسیار طوالنی شمارة  

چون در 22آن را نوشته است.  1972ودوم اوت  اي به الکاتوش در بیستفایرآبنت در نامه
کنم:این زیرنویس حذف شده بود، آن را در اینجا ذکر می 1988سال 

گرایی» براي اقدام خودِ من از عرف پیروي کردم. امّا چونهنگام انتخاب لفظ «آشوب به 
پردازند،شد و امروز هم مردم در شماري فزاینده به آن می گرایی در گذشته عمل می آشوب

گرایی توجّهی بهها پشتیبانی کنم. آشوبمادگی ندارم از آن هایی دارد که من آ مشخّصه
ها ندارد (مگر توجّه به زندگی و خوشبختی کسانی که به گروهزندگی و خوشبختی انسان 

بند است که من ازخاصّی تعلّق دارند)؛ و دقیقاً به نوعی ازخودگذشتگی ناب و جدیّت پاي
مانآن دلپذیر  استثناهاي  (برخی  بیزارم.  کوهن ها  دارند، -ند  وجود  در 23بندیت  آنان  امّا 

به اقلیّت میاند)  ترجیح  اکنون  به   گراییدادادهم اصطالح  این دالیل  برم. داداگرايرا  کار 
پذیردرسد انسان را. داداگراي مطلقاً از اقدامی جدّي تأثیر نمیچه   –دهد  مگسی را آزار نمی

پندارد این رفتار و عالیمشود و می ظنین می  و وقتی مردم دیگر لبخند بر لب نداشته باشند،
چهره ارزشمنددر  زندگی  که  دارد  عقیده  داداگراي  دارد.  مهمی  چیز  گفتن  از  نشان  اشان 

و از گفتارمان معانی عمیق و حاال متعفّن  آسان بگیریمشود که کارها را  زمانی پدیدار می 
قرن  طی  که  بزداییم  («جسترا  است  شده  انباشته  برهم  ازوها  «دفاع  حقیقت»؛  جوي 

آورهاي شاديعدالت»؛ «دلواپسی پرشور»؛ و غیره و غیره). داداگراي آمادگی دارد به تجربه 
نظر ممکن نباشد (مثال: عملکردهايهایی که تغییر و آزمایش به دست بزند، حتّی در زمینه

294-5ص ، صجا همان ٢٢
پاریس بود، شورشی  1968  ه) شخصیت اصلی در شورش دانشجویی، ماه م1945بندیت (متولد سال  -کوهندانیل   ٢٣

اي آلمانی بااو مجلّه  1970کردند. در سال  گرایان کمونیست هر دو محکوم میگرایان طرفداران دوگل و چپکه راست
او چون عضو حزب  1994. در سال  شتدا  سیاست محیط زیست  بهرو  منتشر کرد که هرچه بیشتر    گراي آشوب  گرایش

اروپا انتخاب شد و در سال   پارلمان  در  فرانسه را برعهده گرفت. در سال    1999سبزها  2009رهبري حزب سبزهاي 
رأي  فوقدرمیان  محبوبیت  اروپا  پارلمان  به  فرانسوي  راستالعادهدهندگان  یافت.  بهاي  را  او  ازگرایان  جانبداري  دلیل 

گرایان از سیاست مداخلۀ نظامیکردند، در همان حال چپمواد مخدّر، و رفاه عمومی تحقیر می یمامهاجران، کاهش جر 
در یوگسالوي سابق و حمایت تند او از اتّحادیۀ اروپا نفرت داشتند.
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 نهیاد آورد و  ر بهاي جسوخواننده مرا داداگراي 24پایۀ زبان). امیدوارم با خواندن این جزوه،
اي خطیر. گرايآشوب

پس از او چون داداگراي یاد کنیم. الکاتوش با این ادّعا که داداگراي هرگز آزارش به مورچه
رسد مخالف بود: داداگراي گاهی ناگزیر به آزاررساندن است، اگر این کار میان دوهم نمی 

آورد کهیاد میدر گذشتۀ خود بهاي جدلی را  تردید حادثهبدي کمترین باشد. الکاتوش بی
دستور  مبارزي در جنبش مقاومت بود و هستۀ مقاومت خود را ناچار کرد تا به زنی جوان

گفتانداخت. فایرآبنت میخطر میشد تمام گروه را بهدهد زهر بخورد، زیرا اگر او اسیر می
می  را  به انتقاد الکاتوش  امّا  به زیرنپذیرد.  استداللی  ايویس فایرآبنت خدشه نظرم چنین 

کند.آید که دادا هم تکافو نمی هایی پیش میدهد زمانکند، بلکه بیشتر نشان میوارد نمی
امّا  بخت یار التیام یافت)  برداشت (و  که جراحتی جسمی در جنگ  شد  معنوي فایرآبنت 

در طولروانش آسیب ندید. امتیاز او این بود که فرصت پرداختن به نوعی از داداگرایی را  
اعتناییمعناي بیگرایی به حیات خود داشت. امّا مهم پافشاري بر این نکته است که دادا 

به «نامه  اشاره  شاید  دارد.  شور  بر  داللت  بلکه  درنظرنیست،  که  خواننده»  به  خطاب  اي 
بیاید، به درك این نکته کمکی کند. هرچند  *غلبه بر کثرتداشت پیش از آخرین کتابش  

منظور دیگري بود، امّا خواندن آن براي کسانی که عزم به خواندنتاب به نگارش این ک
25تواند مفید باشد.کنند، میمی ضدّ روش

آخرین نامۀ فایرآبنت
خوانندة گرامی، 

بینید که شاید سبک نگارش آن براي شما آشنا بیاید. درهاي بعد داستانی را می در صفحه 
اي ازدیگر، نمونه عبارتِآمده است. به   و بسیاري زیرنویس  و تعمیم، استدالل  آن واقعیّت

شاید  رساله دانشگاهی (که  می اي  را در آن  نباشد)  برجسته  بایدچندان  شما هم  به  یابید. 
کردن آن نخواهد بود. هدفم این است تا نظره قصدم خبردادن از حقیقتی یا معیّنبگویم ک

البته   ٢٤ روشاین «جزوه»  نوشته  است.  ضدّ  در  فایرآبنت  انتخابی  عبارت  رااین  آن  بخش  این  بود،  الکاتوش  به  اي 
نخورده در این کتاب قرار داد. دست

براي نخستین بار دریافت. نامه    1999اکتبر    یخ یازدهمدر تار  لوحیفایرآبنت روي  -این نامه را گراتزیا بورومینی ٢٥
منتشر شد. 28، ص 2000وئن دوم ژوبیست بررسی کتاب لندن در تاریخ

* Vernichtung der Vielfalt 

© Copyright 2022 by Najafizadeh.org All rights reserved.



17 چهارم بر چاپ  مقدُمه

هاشما را تغییر دهم. در ابتدا زمانی که متوجّه نوعی نظم در چیزها و پیشرفت مرتب آن 
تواند مرا ازنظمی را احساس کنید. روشن است که تنها ترفندي میخواهم بیشدید، می 

خواهید،به آنچه شما خواننده می  –س سنگین رسالۀ ذکرشده  زیرنوی  –نقطۀ شروع حرکت  
برساند. 

رو  ینا  مترفند که  شرا  یدادهاییاست  که  ارائه کنم  باعث وقوع آن  یطیرا  که  شدهرا  ها 
– اند، ترسناك، و بدند  اند، ناشنیده محلبه شرایط، رویدادها بیکند. باتوجّه منحل می است،  

یابم کههایی را می کنم و مشخّصهیط را از نزدیک بررسی می اند. شرامعنیزبان ساده بی به 
ها پنهانها ناآشنا نیستند؛ آنکنندة وقایع دانست. این مشخّصهبینیها را پیشتوان آن می

هاهاي گوناگون خواند و تنها برخی از قرائت ها را به شیوه توان آن حال میهم نیستند؛ بااین 
شوند. آفرین میمشکل

نمیمحلّبی  مشخّص  پیش  از  نتیجه  در  زندگی ی  از  بلکه  شیوهشود؛  به  خاصکردن  اي 
کنند.یابند که رویداد مخّرب را ایجاد میو درنتیجه معنا را افرادي درمی  -آید  وجود میبه 

هابرند؛ آن کار میکند، این است که هر دو طرف مواد یکسانی را به آنچه جلب توجّه می 
برند. (همین نکته درموردکنند، امّا آن را در جهات مختلف پیش مییهمان زندگی را آغاز م

کوشند دریابند «چه اتّفاقیمی  ها بعدها و حتّی سدهپژوهانی مصداق دارد که سالدانش 
). درواقع افتاده است»

هاتنها یک، بلکه چندین آینده دارد، و آننه؛ گیرم که زندگی ما ابهام داردچنین نتیجه می
فیلمیآمادهنه   با  فرقی  ابداً  و  چرخاند؛  هرسو  به  بتوان  که  امکانی  چون  نه  و  است  شده 

اي را مجسّم کنید. کهشده ندارد. نمایشنامهخوبی پرداختهاي به نامه سینمایی، یا با نمایش
شخصیّتبه  با  است.  داشته  ادامه  دقیقه  چهل  تقریبی  میمدّت  آشنا  آن  بههاي  شوید، 

شوید.ها دیگر خسته میهاي خاص آنکنید، و از عادتها عادت مینهاي آورزيسلیقه 
می حرکات آشناي خود  شما با  به اکنون دربرابر  و  می ایستند  اصالً چیزنظر  که دیگر  آید 

نمی جالب رخ  به   –دهد  توجّهی  به که  به ناگاه،  نویسنده  که  ترفندي  میدلیل  برد،کار 
شود. (آلفرد هیچکاك، آنتونی شافر و ایرا لویناهی مییافتید، خیالی و«واقعیّتی» که درمی

این  برگردان استادان  می گونه  حاال  قبل  به  نگاهی  با  آنچهاند).  چیزها  که  بگویید  توانید 
اي که در ذهن دارید، به هر آرایشکمک تجربهنمودند نبودند، و با نگاه به جلو و به می
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حنۀ نمایش باشد و چه جاي دیگري.روشن و قطعی با شک خواهید نگریست، چه بر ص
نظر آید، شک شما نیز بیشتر خواهد بود.همچنین به همان اندازه که داستان اوّلیّه محکم به 

اي پژوهشی هم در آغاز کار همین بوده است. دلیل من بر انتخاب رساله 
مثالاي مستحیل شود، براي  اینکه نگذاریم این شک و تردید درون حقیقتی و یا نظریّه 

رسند نیستند. واقعیّت، وجود، یامی  نظراي با این اصل: چیزها هرگز آنچه به درون نظریّه 
شدنی نیست. مسئله در این نیستآسانی دركدارد، به خدا، یا هرآنچه که ما را سرپا نگه می 

رسد معرفت سودمند ونظر میشویم، مسئله این است به چه علّت به که چرا غالباً گیج می
شنگر را دراختیار داریم.رو

دسته  دربرابر  وسوسه،  دربرابر  می بنديباید  آنچه  تسمیهکردن  وجه  دادن  و  ايگویم، 
گونه کهگرایی آن گرایی مقاومت کنیم. نسبیت مشخّص بدان بایستیم، براي مثال با نسبیت

دیدگاهی بسیار خاص است تا بتواند با وضعّیت  اندشناسان توصیف کردهفیلسوفان و جامعه
باشد   قاعده  – سازگار  یا  گذرا،  توهّمی  را  آن  آنکه  حتّیمگر  بدانیم.  تجربه  بر  مبتنی  اي 

هاي همیشگی را نفی کنید مگر آنکه نفی را بازهم چون تذکاريتوانید وجود حقیقت نمی
گذارند.شاي صحنۀ زندگی پا می شود که به تمابدانیم که به کسانی ارائه می   ازسر احتیاط 

طور نیست؛ استدالل ما را در سیر خود به راهی معیّنهدف است؟ خیر، این آیا استدالل بی 
آنکه به آن وابسته باشد. آیا راهی هست تا بتوان آنچه را جریان دارد،کند، بی همراهی می

بریم، هرچند بارهاار میکها را به هاي بسیاري وجود دارد و ما همواره آن تشخیص داد؟ راه 
توان نامی بر اینگیرند. آیا می باور داریم بخشی از چارچوبی باشند که همه چیز را دربر می 

چنان  آري،  نهاد؟  آن  به  شبیه  دیدگاهی  یا  می نظر  باشد  مهم  نام  به که  نامیتوانم  آسانی 
هايرخی متنها، و بها، استداللهرچند عرفانی است که نمونه   –عرفان    –فراهم کنم  
کند تا خود را به آگاهیهاي علمی و آزمون استفاده میگیرد، از نظریّهکار میمستدل را به

برساند. 

یاد داشته باشیدویژه زمانی به خواهم گهگاه و به و این، خوانندة عزیز، هشداري است که می 
یافتهو ساختار  پخته کامالً    یدگاهیبه د  یباًتقرنظر مشخّص باشد که  قدر به که داستان آن 

. شودمی بدل
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پیشگفتار

ايحال داشتم، در مهمانیکه بهترین دوستی بود که تابه   ، ایمره الکاتوش1970در سال  
ها. رو به من کرد و گفت: «پاؤل، شما چه افکار غریبی دارید. چرا آناي کشیدبه گوشه مرا  

کنیم و به شماتوانم نقدي بر آن بنویسم، همۀ آن را منتشر میآورید؟ میرا روي کاغذ نمی
کار کردم.رد.» پیشنهاد او را پسندیدم. شروع بهدهم که خیلی سرگرممان خواهد کقول می
سال  دست را در  به خودم  را به لندن  1972نوشتۀ بخش کتاب مربوط  و آن  تمام کردم 

وبیش اسرارآمیز ناپدید شد. ایمره الکاتوشنوشته در شرایطی کمفرستادم. در آنجا دست 
اینترپول کتابم را پیدا کرد بتّه الکه دلباختۀ حرکات نمایشی بود، به اینترپول مراجعه کرد و 

و آن را به من بازگرداند. آن را دوباره خواندم و چند تغییر نهایی در آن انجام دادم. در فوریۀ
، تنها چند هفته پیش از پایان بازبینی، از مرگ ایمره باخبر شدم. بخش مربوط به1974

علم در جامعۀ  جلد دوم آن،  من از کار مشترك را بدون پاسخ او منتشر کردم. یک سال بعد  
شدة دیگر و پاسخ به انتقادات را دربر داشت، منتشر کردم.را، که مطالب افزوده آزاد

می توضیح  را  کتاب  قالب  تاریخچه  نامه این  نیست؛  روشمندي  رسالۀ  کتاب  بهدهد.  اي 
سلیقه  به  اشاره  و  است  الکاتوشورزيدوستی  ایمره  مثال،  براي  او.  و  هاي  بود،  خردگرا 

کرد و درنتیجهرا هم تحسین می   خردگرایی اهمیّت زیادي در کتاب دارد. او پوپر  درنتیجه
شود. ایمرهاش» متضمّن آن باشد، پدیدار مینام پوپر بسیار بیشتر از آنچه «اهمیّت عینی 

آشوب را  من  شوخی  ازسر  میالکاتوش  مگراي  و  نقابخواند  زدن  با  مخالفتی  هم  ن 
داشت مخالفان جدّي خودام نداشتم. سرانجام آنکه، الکاتوش دوست  گراي بر چهره آشوب

نوشتم. یکهمین دلیل، گاهی ازسر کنایه میو من هم به   شرمنده کندرا با شوخی و طنز 
– »، «اصل» نیستچیز رواستمه ام: معتقدم «هآورده  یکنمونه از آن را در پایان فصل  

کنم «اصول» را بتوان خارج از وضع تحقیقی مشخّصی که قرار است بر آن تأثیرگمان نمی 
به  آنبگذارد  دربارة  و  برد  به کار  کرد  ها  بحث  ثمربخشی  شگفتی  –طور  روي  از  مگر 

وحشت میخردگرایی  دقیق  نگاهی  تاریخ  به  که  چازده  نخستین  انتشار  از  پس  پافکند. 
کتاب به زبان انگلیسی، با خواندن انتقادهاي دقیق، جدّي، طوالنی و کامالً نادرست، بارها
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آوردم؛ و اینکه چقدر هردو با خواندن این افاضاتیاد مینظرهاي خود را با ایمره بهتبادل
باهم خندیده بودیم.

آمیزد.را درهم می  علم در جامعۀ آزادهایی از  و گزیده  ضدّ روشهایی از  چاپ تازه بخش 
مطالب از  نیستند  را   برخی  توجّه  مورد  دیگر  نگنجاندم،   که  آن  محاکمۀ  در  فصلی دربارة 

رسید که حقیقتنظر می فصلی دربارة مفهوم واقعیّت را به آن اضافه کردم، زیرا به  گالیله و
ها را برطرف کردم، واهدربارة معرفت بخشی از فرایند پیچیدة تاریخی باشد، برخی اشتب

هاي اوّلیّه رها کردم. بازهمورزيها را از سلیقه تر و آنهرکجا که ممکن بود دالیل را کوتاه
تنهایی روي پاي خود بایستدتواند به خواهم بر دو نکته تأکید کنم: نخست، اینکه علم میمی

هاي مشابها و نهضتهدوستان دنیوي، مارکسیستو به هیچ کمکی از خردگرایان، انسان
توانند رويها نیز میها و فرض هاي غیرعلمی، روش مذهبی نیاز ندارد؛ دوم آنکه، فرهنگ 

هاها اجازة چنین کاري به آن پاي خود استوار باشند و باید درصورت تمایل نمایندگان آن
االر، باید ازسویژه جوامع مردمها در امان بماند؛ و جوامع، به داده شود. علم باید از مسلک

دست علم در امان باقی بمانند. این بدان معنی نیست که دانشمندان نخواهند توانست از
اي نبرده و هرگز نخواهد برد. درهرحال،آموزش فلسفی بهره ببرند و اینکه بشر از علم بهره

در  نباید تحمیل شود، باید بررسی شود، و چون بخشی از تبادل آزادانه پذیرفته شود.  بهره
مؤسّسه بر  مردم  نظارت  باید  برنامهدموکراسی  علمی،  پیشنهادهاهاي  و  تحقیقاتی،  هاي 

و دولت  میان  جدایی  مانند  درست  علم  و  دولت  بین  جدایی  باید  آنجا  در  و  شود،  اعمال 
هاي بسیار دیگرنهادهاي دینی برقرار شود، و علم را باید چون دیدگاهی در میان دیدگاه

چیز در طبیعت علم نیستسوي حقیقت و واقعیّت. هیچن تنها راه به آموزش داد و نه چو 
برند. روزي میها راه به تیرهکه چنین تدابیر نهادي را کنار بزند یا اینکه نشان دهد که آن 

ها استوار است، نو نیست. تفسیرم از معرفت علمی،یک از افکاري که دالیلم بر آن هیچ
پاافتاده بود. امّا افکار، اینشتین و بور، پیشون ماخ، بولتسمندانانی چبراي مثال، نزد فیزیک 

گراي و جوندگان رقیب دین خردگرایی «انتقادي»این متفکّران بزرگ را جوندگان نومثبت
، الکاتوش یکی ازقدر تحریف کردند که دیگر جایی براي تشخیص نبود. پس از کوهنآن

اندیشمن بسیارچند  و  نظریّۀ پیچیده  تا با  و کوشید  برد  گسستگی پی  این  به  که  بود  دي 
کنم که موفّق به انجام این کار شدهکنندة خردگرایی، آن را ازمیان بردارد. گمان نمی دلگرم

ارزید؛ این تالش به نتایج دلپسند در تاریخ علم و بهباشد. امّا کوشش او به زحمتش می 
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ماندةاي منطق انجامید. پس این دومین نسخه را، و نسخۀ غریب هبینشی نو در محدودیّت 
دهم.مان را به یاد او اختصاص میکار مشترك

به نوشته  مسائل  دربارة  خود  پیشین  اکنون در  میانهاي  را،  کتاب  این  در  هاي  نوشته آمده 
کردهجمع  فلسفی منطق کتاب   1ام. آوري  به  2خداحافظ  تاریخی،  مطالب  از حاوي  ویژه 

هاي امروز است. ها در حلّ مشکلگرایی در غرب و استفاده از آن تاریخچۀ اوّلیۀ منطق 
1987برکلی، سپتامبر  

. 1981دو جلد، کمبریج،  ١
 .1987لندن،  ٢
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