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 چکیده
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 گرایی فایرابندای در باب نسبی. مقدمه1
گرر ینِی غیرتاریخِی فراسنتی برای احراز برتری یک نظریه بر دگرایان قائلند که هیچ معیاِر عقالنسبی
ها امری اسرت کره نیایتراه بره فررد و جامعرۀ مربو ره ها وجود ندارد، بلکه انتخاب میان نظریهنظریه

گردد. این معیاِر عقالنی را حتی در سرنت علرم، کره امرروزه بره عنروان سرنت/پارادایم غالر  یبرم
 -شناسرِی و البتره مرردم -شناسرِی نیز از مطالعات علم 1ان یافت. فایرابندتوشود، نیز نمیشناخته می

، واجرد رسد که سنت علم هیچ تفّوِق ذاتی بر دیگر سنتخود به این نتیجه می هرا نرداردز زیررا او ه
، علرم واجرد  آنارشیستی امری اساساه  چرا که علم2شمول نیستزهیچ روش واحِد جیان است. ثانیاه

، 3فردی هم نیست.هبنتایِج منحصر دست نیامده، بلکه علم نترایج خرود را نتایج علم مستقاله به ثالثاه
 یهابه این د یل، علم تنیا یک سنت در میان سرنت 4های غیرعلمی است.وامدار بسیاری از سنت

 ظررمن از کره زمانی تنیا هاسنت»را اساساه یهاز زگر سنتیو نه لزوماه برتر و بیتر از د 5بسیار است
/ پیشررفته نرامحترم،/ محتررم ناعقالنی،/ عقالنی) بد یا خوب شوند، نگریسته هاسنت سایر

 نه هاسنت، آنکه حال. (1ص ،8991 فایرابند،) شوندمی...(  و شریر/ 6دوستانهانسان بدوی،
ک یفارغ از مشارکت در  ینحوبه یعنی - یآفاق نحو به اگر. هستند صرفاه  آنیا بد، نه و خوبند

و  یدوسرتانسران یراِن در انتخراب م یتوان گفت که تفاوت چنردانیم ییم،سخن بگو -تسن
 کره کسری بررای نژادپرستی اینکه جز. (552ص، 8993 فایرابند،) وجود ندارد ییودستیزی

 یرک بررای دوسرتیانسران کره درحرالی زبرود خواهرد شررارت ،دارد بشردوسرتانه تمایالت
 .(9ص ،8991 فایرابند،) «دبو خواهد مزهبی و روحبی ،نژادپرست

                                              
1. Feyerabend 

گیرری شمول به همان اندازه واهی است که ایدۀ یک ابرزاِر انردازهشمول و نیز ایدۀ یک عقالنیت ثابت و جیانایدۀ یک روش ثابت و جیان. »2
 (.91، ص8991)فایرابند، « گیری هر مقداری باشدشمول که قادر به اندازهثابت و جیان

های گیراهی متعردد، ترین اختراعات بشری است، پرورش گونهاندز مانند اختراع آتش، که یکی از میممی بودهها نیز واجد نتایج می. اسطوره3
، 8991تواند با بیترین آثاِر هنرِی بشر غربی مقابلره کنرد )ر. . فایرابنرد، کردن حیوانات، ابداع هنر و آثار هنرِی متعدد که میپاِیش، رام

هرا را بایرد صردها برار بریش از علرم علم به خا ر دستاوردهایش ستایش شود، در این صورت اسطورهاگر بناست »رو، (. از این804ص
 )همان(.« ترندای بزرگمقایسه ور غیرقابلستایش کردز زیرا به

یز مدیون صنعتگران بود. مکانیک و فیزیک اپتیک ن -مسلکیک فیثاغورِی دیوانه -. کپرنیک وامدار مراجع و منابع کین، مانند آثار فیلو ئوس4
)ر. : فایرابنرد،  گررد اسرتشناسران و داروفروشران دورههها، جرادوگران، گیرامند از فعالیت قابلهاست. همچنین پزشکی مدرن نیز بیره

 (.816، ص8999ز همو، 802، ص8991
 (.860، ص8993)فایرابند، « استعلم تنیا یکی از ابزارهای بسیاری است که بشر برای مواجیه با محیط ا رافش اختراع کرده . »5

6. humanitarian :دوستانهگرایانه یا انسانانسان 
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کند. امرا نره گرایی رهنمون میفایرابند را به نوعی نسبی -ناپذیری همراه تز قیاسبه  –این نتایج 
گرا سزاواِر نراِم کسری نسبی»را به اعتقاد فایرابند یشودز زیو کذب مربوط م گرایی که به صدقنسبی

(. فایرابنرد 91)همران، ص« معرفرت بپرهیرزد است که از ابرام و اصرار بر ماهیِت حقیقت،صدق و
ای راجع به مفاهیم فلسفی نیسرت، ورزد، آموزهمی اصرار آن بر خود که ایگراییمدعی است: نسبی

گرایی فایرابند روشی است برای بلکه راجع به مناسبات و روابط انسانی است. به عبارت بیتر، نسبی
ختلف با عرادات و سرالئم متفراوت، روشری اسرت بررای های مبیتِر افراد یا فرهنگبرخورِد هرچه 

 (.846، ص5004 1)باقرامیان،« گراییتساهل فکری و سیاسی و تقبیح جزم»
گرایرِی سیاسری و نسربینیرد: ز مییگرایی تمیفایرابند، در این راستا، نخست میان دو نوع نسبی

هرا راجرع ی به آراء و اندیشهگرایی فلسفنسبی .(15، ص 8991ر. : فایرابند، گرایی فلسفی )نسبی
-مطرابم نسربیگویرد. ها سخن میگرایی سیاسی در مورد حقوق سنتشود، در حالی که نسبیمی

این آمروزه اسرت »گرایی فلسفی . اما نسبیها واجد حقوق برابرندتمام سنتگرایی سیاسِی فایرابند، 
(. 13، ص8991)فایرابنرد، « کراذب یرااند صادقیا مساوی  نحوهب آراءها و ها، نظریهکه تمام سنت

 (8919) 2وداع با عقل ( و عمدتاه در کتاب 8993) علیه روشگرایی فلسفی فایرابند در کتاب نسبی
گرایری شود و نسبی( دنبال می8999) 3«گرایی و روش علمیگرایی، نسبیعق »و مقالۀ او با عنوان 

 در هریچ جراِی کند کره فایرابند خود اذعان میای که گونه. بهعلم در جامعۀ آزادسیاسی او در کتاب 
کند، بلکه دغدغۀ اصلی او تساوی یدفاع نمگرایی فلسفی نسبیاز  -علم در جامعۀ آزاد - کتاباین 

-گرایی که خود برر آن اصررار مریفایرابند مدعی است، نسبیبه عبارت بیتر،  4هاست.حقوق سنت

که راجع بره مناسربات و روابرط انسرانی اسرت. بره ای راجع به مفاهیم فلسفی نیست، بلورزد آموزه
های مختلرف بیتِر افراد یا فرهنگگرایی فایرابند روشی است برای برخورِد هرچه عبارت بیتر، نسبی

« گرایریتسراهل فکرری و سیاسری و تقبریح جرزم»با عادات و سالئم متفاوتز روشی اسرت بررای 
 (.846، ص5004)باقرامیان، 

                                              
1 . Baghramian 

2. Farewell to reason 

3. Rationalism, relativism and scientific method 

گرایری سیاسرِی فایرابنرد ابرداه منفرک و یپردازدز درست بالعکس. نسبگرایی فلسفی نمی. البته این بدین معنا نیست که فایرابند هرگز به نسبی4
شود، اما چون در این مقاله، گرانیگاه اش زاده میگرایی فلسفیگرایی سیاسی او از دِل نسبیگرایی فلسفی او نیست، بلکه نسبیبیگانه از نسبی

 گرایی سیاسی او خواهد بود.ما بر نسبی عمدۀکنیم، تمرکز گرایی او را واکاوی مینسبی
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َبح نسبی2
َ

 گرایی. ش

توان کسی را برا آن مرتیم کنندز برچسبی که میگرایی را به عنوان برچس  تلقی میچرا اغل  نسبی
گرایری منفرور و مطررود دانست و از این راه او را  رد کرد. به راستی چه دلیلی وجود دارد که نسربی

ن حملره گرایی عیر  و نقصری ذاتری دارد کره ایرن همره بره آاست و مردم از آن گریزانند؟ آیا نسبی
شرودز نره گرایری حملره مریاغل  به نسبی»سد: ینوها میشود؟ فایرابند در پاسخ به این پرسشیم
« دلیرل اینکره از آن ترسریده اسرتهخا ر اینکه آدمی عی  و نقصی در آن یافتره اسرت، بلکره برهب

هنگام (. ترسی همچون خداترسی که گاه دامن کشیشان و خداباوران را به 99، ص8991)فایرابند، 
گرایی مساوی است با ورود به قلمروهایی مملو گیرد. به عقیدۀ فایرابند تصور عموم از نسبیگناه می

نشیند و عقالنیرت آمیزز قلمرویی که در آن احساس به جای استد ل میاز مسیرهای خائنانه و حّقه
ه افراد بدان چنگ زنند سنتی وجود نخواهد داشت ک-فرا 1رود و دیگر هیچ معیاِر آفاقِی به ُمحاق می

نفسری،یرو از آن داوری جویند. گویی هر معیراری در نیا ماننرد تعّلقرات ذوقری و  2ت بره عوامرِل اف
-حقوق برابر مری ،گرایی به صدق و کذبنسبیشود. از این با تر، انگارشناختی، منتیی میزیبایی

رم و و با قبول چنرین نگ (شرارت و جنون، فضیلت و )همچنین به عقل دهد هو رشری تفراوت میران وف
تواند خود را ُمحرّم و دیگرری را رود و هرکس میحقیقت، صدق و کذب، جاهل و عاِلم از میان می

اخالقری و رو، آشروب، برینیست. ازاین 3خا ی قلمداد کند. نتیجۀ این فرض چیزی جز آنارشیسم
ن تبعراتی را در نظرر دارد؟ و آیرا گرا خواهد بود. آیا فایرابنرد چنرینیایتاه جنگ در انتظار جامعۀ نسبی

 ها در ادامۀ مقاله روشن خواهد شد.پسندد؟ پاسخ این پرسشخود او این عواق  را می
گشراید. تررس از گرایی درها را به سوی آشفتگی و خودسری مریبه باور بسیاری از افراد، نسبی

نیرادین نردارد، بلکره هرای بگیرریآشفتگی و اشتیاق برای جیانی که در آن شخص نیاز بره تصرمیم
زده گرایان همانند کودکراِن وحشرتها اتکا کند، موج  شده است تا عقلتواند به توصیههمواره می

نالند که چره بایرد بکننرد؟ چگونره بایرد ها میای از انتخابرفتار کنند. آنیا در مواجیه با مجموعه
دکانی که به هنگام انتخاب، درست همچون کو (.501، ص 8999ر. : فایرابند،  انتخاب کنند؟ )

برند ترا راهری ترها پناه مین، به بزرگیگیرد: ترس از عواق  انتخاب. بنابراترس وجود آنیا را فرا می
                                              
1. objective 

2. subjective 

3. anarchism 
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ترسرند، خرود را بره دامرن گرایان نیز به دلیل اینکه از عواق  انتخاب میبرایشان انتخاب کنند. عقل
واق  انتخاب را از دوش خود بردارند و به دوش عوامل اندازند تا باِر عمعیارها و موازین عقالنی می

عقالنی بیندازند. درست همچون مسیحیان قرون وسطیز مسیحیانی کره دسرت بره قترل، غرارت و 
نیادنرد. آنیرا زدند و بار این فجایع را نه بر دوش خود، که بر دوش خدا و احکام دینی میتفتیش می

سنت بسیار مقتدری که  کرد، اما نه به دلیِل  ا اعتاز آن  بایدکالم خدا نیرومند است و »گفتند: می
و راه بیبرود و  ها ل کلم  دلدا ورات املا   ل  دوش گرفته، بلکه به این دلیل که ه این کالم را ب

(. آنیرا برا ایرن فررض، بررای خرود 581، ص8993)فایرابنرد، « دآورمری فراهمرا  اهاصالح سنت
-توانست، آنیا را نه محاکمه، که حتری سررزنش کنرد. عقرلیافتند که دیگر کسی نمیمصونّیتی می

روند. آنیا بر این باورند که انتخاب با آنیا نیست، بلکه با مروازینی اسرت گرایان هم بر این سیاق می
، صریح -باید باشد -و ، خوِد آن موازین در معرض انتخاب نیستند، یعنی مروازینی که او ه اند و ثانیاه

تواند مسیری را تنیا به دلیل اینکه آن را دوسرت اند. کمتر کسی میشمولیم و جیانپارادا-آفاقی، فرا
گردیم ترا بتروانیم بره آن چنرگ می ‘عقالنی’دارد، انتخاب کند. ما به هر نحو ممکن به دنبال د یل 

 ، به روی هرر گرایی دِر انتخاب را انتخاب تبرئه کنیم، اما نسبی ‘شوِم ’زنیم و خود را از عواقِ ، احیاناه
نفسی. ازاین-گرفته تا موازین ذوقی ‘آفاقی-عقالنی’ُگشاید: از معیارهای چیزی و هر معیاری می -اف

 (.501، ص8999ر. : فایرابند، کنند )گرایی یاد میرو، برخی افراد با نفرت و بیزاری از نسبی
 ی وخرواهآزادی یری،گراگرفتره ترا عقرل تاز مسریحیّ ها )ها و فرهنگها، سنتاز نحله یاریبس
، انرد کرهقائل ها نشان دهند،گر سنتیخود را بر د یسم و...( برای اینکه برترمارکسی ا هلا یل   او ه

، حقیق  وجود دارد ،  این حقیق  نزد آنها  ، ثانیاه و افلراد  حلاکم ولودباید چ ین حقیقتی و ثالثاه
جیرِت اثبراِت  - ‘حقیقرت’از واژۀ  اسرتفادۀ متسراهالنهگرایی به این سوءاما نسبی .بدان گردن نه د

(. از این برا تر، برا قبرول 10، ص8991فایرابند، دهد )پایان می -هاگر سنتیتفّوِق یک سنت بر د
تنیرا یکری از  هرا برا او همرراه بروده،شخص، که سالدیدگاه  ترین، مقّدسگرایی ممکن استنسبی
گاه شود که منّزهاز آن های منظم از کار درآید و زندگی متعددِ های شیوه تررین دیردگاه پس، شخص آ

غیرجرذاب و حتری  هرا کراماله سرنت گرریدو شراید بررای  حائز اهمیت اسرت تنیا در این سنت او
 (.ر. : همانو تنّفر خواهد بود ) ارسر ینتیجۀ چنین نگرشی ناگز آزاردهنده باشد.

، منرادی گگرایی فلسفی )و به دنبرال آن نسربیپس بنا به تقریر فایرابند، نسبی رایی سیاسری( او ه
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ترین دیدگاه آدمی شاید تنیرا یکری از ن، محترمیبنابرا 1ی  حقیق  وجود ندارد.این دقیقه است که 
، نسبیشیوه کشراند گرایی پای انتخاب را به همه چیز میهای بسیار متنوع زندگی بشری باشد و ثانیاه

ه مسرئولیت و براِر عواقرِ ،  احیانراه شروِم، نید. اینجاست کرهای متعّددی فراروِی آدمی میو گزینه
گرایری، بررای رو، نسربیهرا. ازایرنافتد، نه معیار و میزانی ورای سنتانتخاب به دوش خوِد فرد می

 آورد.برخی افراد، ترس و تنّفر به همراه می
ه کسری و توان از فایرابند سؤالی بنیادی پرسید و آن اینکه: باِر مسئولّیت در برابر چردر اینجا می

تر فکرری و نگررش فلسرفی فایرابنرد را روشرن یدر برابر چه چیزی؟ پاسِخ این پرسش میم، قلمرو
هرای آن را فلسفی فایرابنرد جسرت، بلکره ریشره یکند. اما پاسخ این پرسش را نباید در میان آرایم

رو، در بخش یافت. ازاین« کشتار و خشونت»ترین احساسات و تعّلقات او دربارة توان در عمیممی
 به واکاوی این تعّلقات بپردازیم. یام تا اندازهیکوشیبعد م

ی. مطلق3
ّ
 گاه خشونت و کشتارگرایی: تجل

گرایی بره را او معتقد است مطلمیشودز زگرایی ارائه میشکستِن بِت مطلم یگرایِی فایرابند برانسبی
گرایری اگرر برا شود. مطلرممی علیه بشریت دشون جه یو در نت جزمی هر شکلی که باشد، سب  

ای از ایرن بیامیزد باز هم به بدترین جزِم ممکن بدل خواهد شرد. فایرابنرد نمونره عشقو حتی  عق 
ولی صدها هرزار آدم را  ،برای بشریت موعظه کرد را عشقت مسیحیّ »کند: موارد تاریخی را بیان می

ولری  ،برود فضلیل و  عقل ه منرادی جرح قرار داد. انقرالب فرانسر و شت و مورد ضربکُ  زاند،سو
و پیگیرری  آزادت حلق  . ایرا ت متحردۀ امریکرا براسراس بدل گشرتسرانجام به اقیانوسی از خون 

، 8991)فایرابنرد، « بردگری و توقیرف و ارعراب برودنیز نجا آاما در  ،شکل گرفت  عادت همگانی
-ل جنرگ میران انسراناز مسائل اخالقی، مانند کشتار و خرونریزی، کره محصروفایرابند (. 14ص

کرن کرردِن چنرین هاست، سخت هراسان و گریزان است و بر آن بود تا فلسفۀ خود را به پرای ریشره
های بشری در  ول تراریخ گِر خشونتمصائبی بریزد. البته باید دانست که فایرابند تنیا از دور نظاره

                                              
( و از 830، ص8961)فایرابند، « داند حقیقت چیست.راستی نمیهیچ کس به»فرض که اصاله بدانیم حقیقت چیست، اما . البته با این پیش1

 کشل وق د در کتراب دهرد. فایرابنرجرانبی سرر مری -به  –شود و صالی حم قضا چون حقیقت مستور است، هر کسی از ظنِّ خود یار آن می
(Killing time )کننده و انتزاعِی فلسفی، نظیرر آزادکردن مردم از ظلم مفاهیم گیج علیه روشهای نگارش ]کتاب[ یکی از انگیزه»نویسد: می
 (.899، ص8992)فایرابند، « بود‘ عینیت’یا ‘ واقعیت’، ‘حقیقت’



   گرایِی فایرابندگرایانه: گرانیگاِه نسبیموازین انسان

 

 ربانی آن بوده است.نبوده، بلکه خود چنین مصائبی را از نزدیک دیده، لمس کرده و حتی ق
دیرد، بره ساله بود و نزِد چند تن از خوانندگان مشریور آمروزش مریهنگامی که فایرابند هیجده

اینکره از هرگونره گرفتراری و دردسرری آزاد باشرد، شد. او بررای سربازی در ارتش آلمان فراخوانده 
-شود، امرا نمریامر موفم میداِر آموزِش افسران شود. اگرچه تا حدی در این کند تا عیدهتالش می

ت را تا پایان جنگ حفظ کندز شرود. او کره بره تا اینکه سرانجام وارد میدان جنگ می 1تواند این ِسمف
نشرینی ارترش آلمران، خرود را  ور اتفاقی فرماندهی گروهانی را به عیده گرفته بود، در زماِن عق 

-کمکی لیسرتانی مریها و نیروهای، تانکنظامفراری، واحدهای پیاده در احا ۀ غیرنظامیانیکباره 

ومرر  و آشرفتگِی رنگرارنگی کره سراسرِر آنجرا را  هرر  »گوید: بیند. فایرابند خود در این باره می
 وری کره[ حواسرم را فراگرفته بود، در آن هنگام در نظرم همچون صحنۀ نمایشی پدیدار شرد، ]بره

ۀ دوم صورتم را خراشید و با خره گلولۀ سروم پرت کرد. یک گلوله به دست راستم اصابت کرد، گلول
ز 525، ص8993)فایرابنرد، « در ستوِن فقراتم فرو نشست و من ناتوان از برخاستن، به زمین افتادم

های جسرمانی ترا پایران عمرر برا او همرراه بودنرد، (. این عارضه25ص ،8992 همو،.  .ر نیز
جنرگ در تررین آنیرا دردنرا از امرا یکری ، برد نهای فراوافایرابند رنجگوید: که ریون می وریبه

 برر انردام او رعشره وارد کررد. ،در اواخرر عمررهرای آن رحمیجنگی که فشاِر بیجیانی دوم بودز 
از آن  2گیر کرد.رحمانه او را زمینهای جنگ جیانی دوم، بیساله بود که گلوله 58فایرابند بیست یا 

-از شردت درد بره خرود مری ی، گاهآمدۀ خود به ستوه میفایرابند اغل  از دردهای خردکنند پس،

کرد که از مسائل مربروط پس از پایان جنگ تصور میفایرابند   .(81ص ،500 ریون،:  .)ر پیچید
هرایش در خواننردگی و موسریقی تررین عالقرهتواند به عمیرمبه جنگ دور شده است و با خره می

کررد. فایرابنرد نگ با آن مواجه شده بود، او را رهرا نمریای که در زمان جبرگردد. اما مسائل اخالقی
گاه شدم»گوید: خود در این باره می آیرد کره ایرن و به نظرم می 3بعدها از مسائِل اخالقی آن دوران آ

                                              
جرا، در خواهی به میدان جنگ در فرانسه بروی یا اینکه مرایلی در همرینمن پرسید که میم از ادهد که: مافوق. فایرابند در این باره توضیح می1

-خشرمم اخواهم بدون دردسر به مطالعره مشرغول باشرم. امرا مرافوقمانم، چون مینظافت سربازخانه مشغول شوی؟ و من پاسخ دادم: می

 (.39، ص8992)ر. : فایرابند،   .مقدم فرستاد ناکانه مرا به خطِّ خشم
را بر او عارض کرده برود.  -جسمی و جنسی -کند، همان تیری که او از جنگ خالص کرده، تا پایان عمر نیز ناتوانی. فایرابند خود اذعان می 2

 (.29-26، ص8992)ر. . فایرابند، 
دلیرل هیجرانی کره از قضرا بره دهد که در جنگ، تصور چندانی از قساوت و شقاوت نداشته است وتوضیح می کشیوق . فایرابند در کتاب 3

گونه مسائل اخالقی بعدها ذهن و اندیشۀ او را گرفته است. ایندیده، غالباه سنگر هم نمیجنگ برای او داشته و آن را همچون صحنۀ تئاتر می
 (.46-39، ص 8992تحریک کرده است )ر. : فایرابند، 
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آیند که شخصی یرا گروهری، مفراهیِم وجود میگونه مسائل بهمسائل هنوز با ما هستند و زمانی این
گرایانره دارد[ و پندارد ]یعنری نگررش مطلرمب را عینی و واقعی میشخصِی خود از یک زندگی خو

 (.8993رابند، ی)فا« کندسپس مطابم آن عمل می
های فلسفی او و نحوۀ ارائه آنیرا گذاشرت و آشرکارا بیران این مسائل تأثیرات عمیقی بر اندیشه 

و بیگراِه مررا در اه تندی و خشرونِت گر»تواند باِر جنگ جیانی دوم میکند که خا رات خشونتمی
گرایی است که موج  جزمیت )همان(. پس به اعتقاد فایرابند این مطلم« م روشن کندیهااستد ل

شرود. امرا ایرن ان امر به صورت جنگ و کشتاِر فرد متجّلی مییشود و خشونت در پاو خشونت می
کره محصرول و مسربوق  -نکته را باید در نظر داشت که به اعتقاد فایرابند امر قبیحری چرون کشرتن

بشری  اذهان و فرهنگ شود، بلکه شامل کشتارتنیا در کشتار فرد خالصه نمی -اندیشی استمطلم
 شود.نیز می

« اسرت اذهلانکشلتن در بسیاری جاها، به معنرِی ‘ پیشرفت معرفت’»دگاه فایرابند امروزه یاز د
-های سرکوبگر همراه شده و ازایرنوژیعموماه با ایدئول‘ و معرفتپیشُبرد علم ’را ی(ز ز3)همان، ص

« کننرداستفاده می کشتن فره گهایی هستم که از نام علم برای من مخالف ایدئولوژی»روست که 
انگیزۀ اصلی خرود از نوشرتن ایرن  علیه روش(. فایرابند در ابتداِی فصِل پایانِی کتاِب 4)همان، ص

 دهرد، نتیجرۀ سلسرله افکرارِ کتاب را شکل میدیدگاهی که مبنای این »کند: کتاب را چنین بیان می
انرد. هایی است که در مواجیۀ اتفاقی برانگیخته شدهنیست، بلکه نتیجۀ استد ل شده  راحی تماماه 

ایرم و خشرم از تضرمین رویۀ دستاوردهای فرهنگی که همگری از آنیرا آموخترهخشم از تخری  بی
کننرد و انزجرار از اصرطالحات ی مردم مداخله میای که برخی روشنفکران با آن در زندگخودبینانه

« پشت کتراب مرن بروده و هسرت ِ  ، نیروی محّر روایشانشیرین و پوشالی آنیا در آراستن اعمال نا
 (.525)همان، ص

توان در زندگی را نیز می -گرایی و خودبرتربینیدر نتیجۀ مطلم -هاتجربۀ کشتاِر افکار و فرهنگ
به عبارت بیتر، این تجربۀ تلخی بود که فایرابند نادانسته بره دام آن افتراده خود فایرابند مشاهده کرد. 

در دانشگاه کالیفرنیا  8990تا  8921دهد که از سال و خواهان رهایی از آن بود. فایرابند توضیح می
 الت کالیفرنیا بود و این بردانیهای آموزشِی اام اجرای سیاستدر برکلی استاد دانشگاه بودم. وظیفه

داننرد، بره مرردم باید آنچه را که گروه اندکی از روشنفکران سفیدپوست معرفت میمعنی بود که می
ها دربارۀ این وظیفۀ خطیر چندان تأمل نکرده بودم ترا اینکره در حردود سرال تعلیم دهم. در آن سال

و هندوها بره پوستان ها، سیاهالت کالیفرنیا، مکزیکییهای جدید آموزشی ا، به دنبال سیاست8964



   گرایِی فایرابندگرایانه: گرانیگاِه نسبیموازین انسان

 

 بررای فرصرتی چه! بهگفتند: بهو احوال، دوستان عقلگرا به من میدانشگاه راه یافتند. در این اوضاع 
 چره! بشرریت اصرالح و خرد انتشار در شرکت برای فرصتی چه! مرید یک جستجوی در پیامبر یک

سی نداشتمز این درحالی بود که خود چنین احسا !روشنفکری از جدیدی مو  برای عجیبی فرصت
 و پیچیرده هرایاسرتد ل اسرت را برای نخستین بار این اندیشه در من ظاهر شده بود که ممکرنیز

 کره باشد اندکی گروه تأمالت و رؤیاها تنیا ام،گفته خود شنوندگان به تاکنون که عجیبی هایداستان
ستم که به این افرراد یمن کبا خود گفتم  .بکشند بردگی به خود هایاندیشه با را دیگران اندشده موفم

دانرم و نره برا بگویم که چگونه و دربارۀ چه چیزی بیندیشند؟ من نه مسرائل و مصرائ  آنیرا را مری
های پرسیدم آیا سفسطهو احوال بود که از خود می عوا ف و احساسات آنیا مأنوسم. در این اوضاع

هرا برا اصرطالحاِت رؤیرایِی لیبررال اند وروحی که فالسفه در قرون متمادی به هم بافتهخشک و بی
از آن پرس برود کره  1دهریم؟اند، چیز درستی است که به خورِد این افراد مریخود آنیا را مزّین کرده

-ها که همواره در مدارس و دانشگاهگونه کاِر روشنفکرانه یعنی قتلز قتِل اذهان و فرهنگدریافتم این

-563، ص 8993ر. : فایرابنرد، شرود )جرام مریهای آموزشِی خار  از کشرور انها و مأموریت
 (.381-389، ص8919ز همو، 562

م از آزادی و برابرری مری زنرد. همچنین در این میان با خود اندیشیدم که فرهنگ غربی، امروزه دف
های بیگانه را بررسی نکرده است، به جای آنیا یا های فرهنگاین در حالی است که هنوز شایستگی

نشاندند و آنیا را مورد تمسخر قرار دادند و یا آنیرا را برا  3و سپس مذه  علم 2انهبرادرعشم مذه 
برابرری در اینجرا تنیرا بردین »تفاسیر متعدد کنار نیادند. آیا این کار برابرری اسرت؟ مسرلماه خیرر. 

انرد انگیز دست یافترههای مختلف اکنون بدین فرصِت شگفتمعناست که اعضای نژادها و فرهنگ
اند تا در علم، تکنولوژی، پزشرکی و های انساِن سفیدپوست شرکت کنند، مجال یافتهیوانگیتا در د

کشراندن بردگری ( و این یعنی نابرابری، یعنی به564، ص8993)فایرابند، « سیاست او سییم شوند
شرد های دیگر. اینیا افکاری بود که به هنگام نگریستن به شنوندگان خود در من پدیدار افراد فرهنگ

                                              
پوست از میز خود بلند شد و گفت: شما سفیدها اصاله آدم نیستید. فایرابند سیاهنویسد: روزی یک دانشجوی می کشیوق . فایرابند در کتاب 1

(. اینیا تجربیراِت 853،  ص8992زند )ر. : فایرابند، گوید، معلوم بود که این دانشجو از فشار و شرایط سخت زندگی این حرف را میمی
 اشته است.ای است که فایرابند را به اندیشه در این مسائل وا ددهندهتکان

2. the religion of brotherly love 

3. the religion of science 
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ن، ترس و تنّفری شدید از وظیفۀ خطیر تدریس در من ایجراد کررد و در نتیجره از آن امتنراع یو بنابرا
 دارخواسرتم برردهبرود و مرن نمری یکدرجهبسیار خبره و  دارِ یک برده کارِ ... زیرا این وظیفه»کردم. 

ترین ، فرومایره)همان(. ]زیرا[ بردگی حتی اگر در خدمت خیرمطلم یا خوِد خردا هرم باشرد باشم
کاِر  -هاکشاندِن مردِم دیگر فرهنگبردگییعنی به -(. این کار 523)همان، ص« وضع ممکن است
و ‘ معلرم’ عنروانغربی، خود را به گرایِی عقل از همان آغازِ  ی که[-]روشنفکران»روشنفکران استز 
(. این کار اگرچره 566)همان، ص« اندرا شاگردان مطیع ]خود[ نگریسته‘ ردمم’جیان را مدرسه و 

هرا و دسرتاوردهای شود، اما بواقع به نرابودی فرهنرگبه باور آنیا، مایۀ پیشرفِت معرفت و تمدن می
ینرد تحمیرل افر»معنری به امروزه ‘ معرفت و تمدن پیشرفِت ’فرهنگی منجر شده استز زیرا اینگونه 

انگیرز نبروغ هرای شرگفتوردهآفرر،]و این امر[ های غربی در سراسر کرۀ خاکی استها و ارزشراه
های تحمیلی بره ها و روش(. از این با تر، تزریم این شیوه3همان، ص«)انسانی را نابود کرده است

 اندازد.ها، آزادی انسان را نیز به مخا ره میفرهنگ
ای چرون مخالفرت برا گرایانرهگفته همگی گویای این است که مالحظرات انسرانشیعبارات پ

که از دیدگاه فایرابند همگی به نوعی ناشری  -نریزی، بردگی و مسئلۀ آزادی انسانجنگ، کشتار، خو
ای است که فایرابند برر برای فایرابند از اهّم مسائل انسانی است. اینیا شالوده -گرایی استاز مطلم

ا وداع بدهد. به همین خا ر بود که فایرابند در آخرین صفحۀ کتاب آن ایستاده است و داِد سخن می
 ،هراسرتم و جنرگ و که علیرغم گرسرنگی، ظلرمزنم تمام کسانی قلم میبرای  ...من»نوشت:  عق 

 (.389، ص8919)فایرابند، « ندیاباندکی دست  یشادکامکنند زنده بمانند و به منزلت و سعی می

 گرایی سیاسی فایرابند. مقّومات نسبی4

را از  -چره فرردی و چره جمعری – آزادی ای چونش پیداست، فایرابند مسئلهیچنانچه از مطال  پ
در پرتو  1شمارد.را حتی دربرابر خدا هم مذموم می -در مقابل آزادی -داند و بردگی اهّم مسائل می

رو، یابرد. ازایرنکراهش مریو دلونریزت  ج لگ، و فقر و گر ل گیآزادی است که مصائبی، مانند 
او  گراییکره فرزنرد ترز نسربی-« جامعۀ آزاد» فایرابند برای تحقم چنین آمالی، اتوپیای خود، یعنی

                                              
ریزی نوع بشر قروام هایی که حیات خود را تنیا با خونها و نژادپرستآن قدر برای فایرابند موضوعیت دارد که حتی به نازیست آزادی . مسئلۀ 1

توانرد بررای کسرانی ( مجزا. قوانین این گروه تنیا میsubsocietyک زیرجامعۀ )بخشند، هم حم حیات و آزادی قائل استز البته تنیا در یمی
 (.835، ص8991ها )ر. : فایرابند، جامعه مشارکت دارند، نه برای تمام انسانآور باشد که در آن زیرالزام



   گرایِی فایرابندگرایانه: گرانیگاِه نسبیموازین انسان

 

 3و دموکراتیسم. 2پلورالیسم 1دهد: آنارشیسم،را در ذیل سه ایسم توضیح می -باشدمی
فایرابند بره  5ترین مؤلفۀ آن است،میم 4فردی در مورد ایسم نخست، یعنی آنارشیسم، که آزادی

در هرر معنرایی کره از آن افراده  ،یشرفتتز من این است: آنارشیسم در نیل به پ»گوید: صراحت می
د. حتی علمی قانونمند و منضبط، تنیا زمانی به توفیم دسرت خواهرد یافرت کره کنکمک می ،شود

(. البتره 81، ص8993)فایرابنرد،  «اقردامات آنارشیسرتی در آن اتفراق افترد یاجازه داده شود، گاه
تررین آنارشیسم شاید جرذابقائل است که  داند وفایرابند آنارشیسم را بیشتر در حوزۀ نظر مؤثر می

 تر است و چنین رویکرردی مطمئنراه دوستانهشک آنارشیسِم نظری انسان، اما بیفلسفۀسیاسی نباشد
 (.3ص ،همان:  .رفلسفۀ علم خواهد بود ) و شناسیمعرفت برای عالی دارویی

تو این نگرش نیز، دلخواِه ایسم دیگری که فایرابند سخت بدان پایبند بود، پلورالیسم است. در پر
آراء شاید شود. او معتقد است که اتفاق است، محقم می -فردی و جمعی -فایرابند که همان آزادی

 ‘عقالنری’و حتی برای پژوهش  ‘پیشرفت’موافِم مذاِق آباِء کلیسای متصّل  باشد، ولی مسلماه برای 
شکاِل زندگی ر تکثّ مشّوق روشی که »دربارۀ ماهیت اشیاء مناس  نیست و  است و تکثر را در آراء و اف

« دارد تالئرم و سازگاری 6نگرش بشردوستانه با که است روشیا ها داند، انسانی  زم و ضروری می
هرم  گرایی پروتراگوراسنسبیبه همین دلیل است که فایرابند قائل است که  7(.35-38)همان، ص

و  کندتوجه می 8هاها و ارزشسنت لورالیسم،پبه که  معقول استرو معقول است هم متمّدن. از آن
شخص و عادات جراری  که روستای خودِ  گرا نیست، یعنی قائل نیستاست که جزممتمدن رو از آن

 سخت   فایرابند که دیگری ایسم سرانجام و( 556ص همان،:  .ر) عالم است مرکزدر آن 
 مربوط یهامیتصم به قیماًمست مردم آن در که ایجامعه اس ؛ دموکراتیسم بود آن دلبستۀ

                                              
1. anarchism 

2. pluralism  

3. democratism 

4. individual freedom 

کنند و خواهان آنند که به فرد اجازه داده شود که آزادانه رشرد کنرد و برا قروانین، ای با هر نوع محدودیت مخالفت میهای حرفهآنارشیست. »5
 (. نیز ر. :85، ص8993)فایرابند، « وظایف و تعیدات مقّید نگردد

Peter, Marshall. Demanding the impossible: A history of anarchism, 2008, p31. 

6. humanitarian 

کید را فایرابند به دفعات تکرار می7 شناسری میرم اسرت، بلکره های متافیزیکی، نره تنیرا بررای روشها و دیدگاهپلورالیسم نظریه»کند: . این تأ
 (.31، ص8993فایرابند، «)است دوستانهانسان همچنین بخش ضروری نگرش

8. pluralism of traditions and values 
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 کخه  زمخانی  فایرابنخد . دانشخمندان  کار به راجع تصمیم حتی دهند؛می رأی خود جامعۀ به
 اشخار   نکتخه  ایخ   به صراحتاً .کندمی توصیف را -آزاد جامعۀ یعنی- خود آرمانی جامعۀ

 ،کخرد  مشخور   دانشمندان با توانمی کالن هایطرح مورد در آزاد، جامعۀ در که کندمی
 بیشختر . شخود  واگخاار  مردم منتتبِ و آزادِ مشورتی نهادهای به باید نهایی قضاو  ولی

 گونخه ایخ   در که امّی و عامی افراد آیا. باشند عادی مردم میان از باید نهادها ای  اعضای
 فخاح   اشختباها   مرتکخب  آنهخا  آیخا  دارند؟ را آن معرف  اند،جسته شرک  تصمیما 

 واگخااریم؟  متتصصخان  بخه  را بنیخادی   تصخمیما   که نیس  ضروری آیا و شوند؟نمی
 ز(19ص ،8791 فایرابنخد، : ک.ر) خیخر  قطعاً دموکراسی یک در: دهدمی پاسخ فایرابند

[ کخه  حالی در... ]اس  شد  اغراق بسی علم توفیقا  و پیچیدگی توانایی، در» ،اوالً زیرا
 آن بررسخی  و نقخد  بخه  وانخد تمخی  منخدی هعخالق  فرد هر که اس  فکری فعالیتی تنها علم

 کننخد  گمخرا   و مخنظم  تبلیغخا    دلیخ   بخه  رسخد می نظر به عمیق و دشوار اگر و بپردازد
 متتصصخان  و دانشخمندان  ،ثانیاً 8،(819ص ،8999، یرابندفا«)اس  دانشمندان از بسیاری

 و غیرمُعتمخد  متعصّخب،  اغلخب  آنهخا  رأی بلکخه  نیسختند،  خطا از مصون و معصوم تنها نه
 بخا  خواهنخد مخی  که اندمردم عموم ای  باالتر، ای  از 2.اس  بیرونی کنترل محتاج ن،یرابناب

 جامعخه  از کخوککی  بت  تنها متتصصان و دانشمندان کنند، زندگی خود جامعۀ قوانی 

                                              
-(. البته به نظر می5، ص8993)فایرابند، « دانندتر نیستند، آنیا تنیا جزئیات بیشتری میکسی کامیابدانشمندان از هیچ» . از دیدگاه فایرابند1

ای یرا فیزیرک کوانتروم یرا هرای فیزیرک هسرتهنظرها و ظرافتتوانند، دقتانگاری فایرابند است که تصور می کند عوام میرسد که این ساده
ها، که زندگی روزمرۀ آنیا را بارۀ آثار عملی این قبیل پژوهشۀ نجومی را با اندکی تالش دریابند. گرچه شاید بتوانند درهای پیچیدسنجینکته

 گیری کنند.دهد، تصمیممدام تحت تأثیر قرار می
ندان و متخصصان اغل  به نترایج کند: نخست اینکه، دانشم. فایرابند برای این ادعا ما را متوجه چند نکته می11، ص8991. ر. : فایرابند، 2

ترین تأمل چند مورد از این مروارد را در ذهرن خرود تواند با کمشوندز هم در موضوعات بنیادین و هم در عمل. هر کس میمتفاوتی نائل می
و پزشک سروم رویرۀ نویسد کند و پزشکی دیگر تجویزی علیه آن میکند: براي نمونه، آنجا که یک پزشک، عمل خاصی را توصیه میتداعی 

ها، ها و اسپریکشای، دولت اقتصادی، تأثیر آفتهستهها، ایمنی کند. کیست که تاکنون مباحثی راجع به بیماریکاماله متفاوتی پیشنیاد مي
ری راجرع بره ایرن هرای بیشرتهای آموزش، تأثیر نژاد در هوش و... نخوانده باشد؟ دو، سه یا پنج دیدگاه متفاوت و یا حتی دیردگاهبازده روش

هرا اجررا شوند. اما در عمل کدام یرک از دیردگاهخاص خود حمایت می‘ علمی’تِک آنیا با براهین تر، تکمعضالت وجود دارد. از این میم
هرا ه پرسرشگونمطرح است؟ پاسخ فایرابند به این‘ علمی’تر است؟ آیا اصاله در این مواقع برهان شود؟ برهاِن کدام دیدگاه از دیگران قویمی

ترین نقشی ندارد. اجماع آنیرا رسندز توافقی که رأی مردم در آن کوچکاین است که در اینجا منا قی است که دانشمندان در آن به توافم می
بره  مانند تا اعتبار و آبروِی علمشوند و یا خاموش باقی میاغل  یا نتیجۀ یک تصمیم سیاسی است که در این حالت مخالفان یا سرکوب می

های مشتر  است: کره در ورزیاعتماد و معرفتی تقریباه مصون از خطا حفظ شود یا اینکه این اجماع معلوِل منافع و غرضعنوان منبعی قابل 
 است )فایرابند، 8992شوند. شاهدی بر این ادعا،  رد تنجیم در سال ترین آزمایش پذیرفته و یا رّد میاین حالت، آراء و عقاید بدون کوچک

 . (.19، ص 8991
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 عمخوم  بخا  باید قوانی  اجرای و تصویب در دلی  همی  به. دهندمی اختصاص خود به را
 فایرابنخد، .ک: ر) دردبخی  متتصخ   مشختی  انتزاعخیِ  ایهمدل با نه ،کرد مشور  مردم

 فایرابنخد، ) «دهخد  کاه  را اهتصمیم توفیقِ درصد امر، ای  اگر حتی» 1،(261ص، 8771
 جنخ   کخون  مخواردی  بخه  را خود دموکراتیک موضع ان،یدر پا ،فایرابند(. 19ص ،8791
 و مخانع  هخی   و  سخ ا آزاد کامالً جن  در توتالیتر دول  یک :گویدمی و دهدمی تسری
 را او جنگخی  تخدابیر  «دوسختانه انسخان  مالحظخا  » حتخی . ندارد وجود او فرارویِ رادعی
 بخه  کخه  گیخرد مخی  مفروض دموکراسی»بر مبتنی دول   یک که حالی در .کندنمی محدود

 مخا ... دهخد  کخاه   را پیروزی شانس امر ای  اگر حتی کنیم، رفتار دشم  با انسانی شیو 
 در حقیقخ   کشخف   و علخم  پیشبُرد  درجن ، پیروزی از تریمهم کیزهای هک بدانیم باید
 سیاسخی  گرایخی نسخبی  مقوّمخا   کخه  کنیخد مخی  مالحظه .(همان)2«دارد وجود جهان ای 

 اصخ   یخک  بر متکی و مبتنی همگی ،دموکراتیسم و پلورالیسم آنارشیسم، یعنی ،فایرابند
 .دوستانهانسان مالحظا : اس 

 دوسرتانهانسران نظرری آنارشیسرم .8: فایرابنرد دگاهید از که است این شدهان یب مطال  خالصۀ
 .3 داردز سرازگاری و تالئرم دوسرتانهانسان نگررش برا کره اسرت روشری پلورالیسم تنیرا .5استز 

 حّتی و جنگ در حّتی استز دموکراتیک هایحکومت مفروضات از یکی دوستانهانسان مالحظات
 در شردت بره دوسرتانهانسان یهاگرایش شودمی مالحظه چنانچه .یروزیقیمِت کاهش شانس پ به

-مری ترمیم نیز علم پیشُبرد و حقیقت کشف از آن راحتی که وری است، به ُپررنگ فایرابند فلسفۀ

 از پرس آزاد جامعرۀ در علرم کتراب در فایرابند که بود دوستانهانسان مالحظات همین دلیل به .داند
 و کنندمی دارلّکه را گراییانسان که ظالمانی با چرا دانمنمی من»: گویدمی گراییعقل و علم تخطئۀ

 .(836ص همان،) «باشم مؤّدب باید هستند، خود منافعخرده فکر به تنیا
 مسلال    و انسلانکره  است فیلسوفی فایرابند که است نکته این گویای همگی گفتهشیپ مطال 

 و فقرر کشرتار، و جنرگ رنرج، و درد از او. نشیندمی امور صدر اش درفلسفه دراو  زندگی به مربوط
                                              

موضوعات میم باید به مردمی راجع شود که به آنیا مربوط است، نه به عوامل انتزاعی و »نویسد: می وداع با عق . همچنین فایرابند در کتاب  1
رت  (.41، ص8919)ر. . فایرابند، « نه به متخصصان پف

ردز »نویسد: کشی می. شاید یکی از این موارد عشم باشد. فایرابند در کتاب وقت2 نگرانی من این است که بعد از مرگم چیزی از مرن بجرا مانف
د...]بواقع[ آنچه مرایلم اتفراق بیفترد، بقرای عشرم اسرت نره بقرای  ]اما[ نه مقا ت و نه واپسین اظیارات فلسفی، بلکه عشم از من بجا مانف

 (.818، ص 8992)فایرابند، « ]مطال [ روشنفکرانه
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 از بشرر رهرایی خواهان شدیداه  و بردمی رنج انسان و معضل عدم آزادی بردگی از نیایتاه  و 8گرسنگی
 خرویش عمیرم خواسرتۀ به بتواند که گرددمی حلیراه دنبال به ن،یبنابرا و است هایگرفتار گونهاین

 ایسم سه پرتو در را خود اتوپیای و آوردمی روی سیاسی گرایینسبی به رو،ازاین. بپوشاند عمل جامۀ
 .کندمی دفاع -گرایانهانسان مالحظات دلیل به -آنیا  از و هدمی توضیح

 نکته و نتیجه 

گیری  زم است موضوعی را در اینجا مطرح کنم و آن این اسرت: چنانچره بتروان رأی پیش از نتیجه
ن روش تعریف کرد که: او ه و بالّذات هریچ معیرار جرامِع فراسرنِت غیرتراریخی گرایان را بدینسبی

ع هیچ نظریه بف نروِع دیگرِر خرود ای، پارادایمی و یا سنتی برتر از هرمای، ایدهوجود ندارد و ثانیاه و بالتَّ
گرایرری، نسرربی» 3رابللرت نوزیلل ( و برره تعبیررر 853-855، ص 8319 2نیسررت )ر. : چررالمرز،

ز داد: معیرار یرتوان دو معیار ترجیح را از هم تمیمی( 4، ص5004)باقرامیان، « یی استگرایتساو
شرمول معیراری اسرت منرّزه از معیار تررجیح جیران 5و معیار ترجیح محلی. 4شمولترجیح جیان

جغرافیرایی کره همره -زمان، مکان و سّنتی خاص، و در یک کالم معیاری است آفاقی و فراتراریخی
اند. در حالی که معیار ترجیح محلری، معیراری اسرت صررفاه بررای ن قائل و ملتزمجوامع بشری بدا

ای کنندهبودِن آن. معیار نخست مخصروص مشراهدهجغرافیایی-ترجیح، بدون اذعان به فراتاریخی
تروان با این توضیحات می 6ای است دروِن سنت.کنندهاست فراسنت و معیار دوم مختصِّ مشارکت

کسی که به هیچ یک از این دو معیار قائل نیست، یعنی قائل است که نره معیرار  چنین نتیجه گرفت:
عیراِر سرسرخت گرای تمامشمولی، او یکنسبیای وجود دارد و نه معیار ترجیح جیانترجیِح محلی

                                              
نامرۀ خرود، یعنری در نیز تجربۀ تلخی بود که فایرابند در زندگی خود از سر گذرانده بود. فایرابنرد در زنردگی گر  گیفقر و . مالحظه کنید که 1

گوید: پس از جنگ جیانی دوم زندگی بسیار سختی داشته است. در حالی که مرادرش خودُکشری کررده برود، تنیرا برا می کشی،وق کتاب 
، 8992داشرتن خرود، نداشرتند )ر. : فایرابنرد،  وری بود که غذا و حتی زغال، برای گررم نگهکرد. وضعیت زندگی آنیا پدرش زندگی می

ت پول هم نداشت(. او زمانی که در لندن نزد پوپر مي65ص  (.19)همان، ص رود، حتی یک ِسنو
 

2 . Alan Chalmers 

3 . Robert Nozick 

4. Universal 

5. Local 
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است. اما کسی که به هر دو معیار قائل است، یعنی معتقد است که معیاِر ترجیحی وجرود دارد کره 
گرا است. اما چنانچه کسی قائل به معیرار تررجیح شمول، او یک مطلمهم جیان هم محلی است و

بردون  یشمول نداند، به عبارت بیتر، چنانچه فرردمحلی باشد، ولی در عین حال آن را معیار جیان
رو گراِی میانهشمول به معیار ترجیح محلی قائل باشد، آن فرد نسبیشدن به معیار ترجیح جیانقائل

تروان گرایی سیاسی فایرابند را میشود که: با این توضیحات نسبیین پرسش مطرح مینک ااست. ای
مسرتقل از  هراارزشپرذیرد کره یرک از مروارد فروق قررار داد؟ پاسرخ آنکره: فایرابنرد مریذیل کدام

، خرود مبرّین ایرن متنروع های اخالقرِی . وجود سیستمخاص خود نیستند های اجتماعِی ارچوبیچ
/ از جامعرهو تاریخی، باورهرای مترافیزیکی و... مبتنری اسرت  ها، شرایِط ینیها بر آکه ارزشاست 

 تروان گفرت کره. فایرابند معتقد است که حتری نمریدنکندیگر تغییر میجامعه/ گروهی گروهی به 
در میان مرا کسرانی زیرا  زآور باشدبرای همگان الزامباید که  استاصلی  ،انسان بقا و حیاتس تقّد 

 مرگبار تنیا زمانی که در خطرِ و  دنبخشمیم وجود خود را تحّق  همنوعانشان که تنیا با کشتِن  هستند
به اعتقاد فایرابند این افرراد محکروم  (.835، ص8991فایرابند، ) سرزنده و شادند کاماله  گیرند،قرار 

-نی کره مریکسا». یعنی ل دهندیشکتاجازه دارند که یک زیرجامعه برای خود به مرگ نیستند. آنیا 

 ،خواهنرد خرون انسران را بچشرندپرمخا ره را رهبری کنند و کسرانی کره مری خواهند یک زندگِی 
را کسرانی  ند،اما مجراز نیسرت ،دنخویش انجام ده جامعۀزیر جازند که چنین کاری را درون قلمروِ مُ 

نره علرم، نره  فایرابنرد )همران(. 1«برونرد آنیراد کره بره راه نوادار ندارند،به چنین کاری  یمایلتکه 
نمونه، فایرابند در مورد مسئلۀ  یداند. برانمی شمولعقالنیت و نه حتی آزادی را معیار ترجیح جیان

داند و تنیا دغدغۀ جوامع خاصی، از جمله جوامع غربری ها نمیرا معضل تمام سنتکه آن -آزادت 
ار صردور آزادی بره مرن  رفرد»کند کره به صراحت بیان می -داندکه خود عضوی از آن است، می

اش هریچ میلری بره تغییرر کنند و نیز منا قی که اهرالیمنا قی که بدون آزادی دارند خوب کار می
 .(39)همان، ص« دهند نیستممسیرشان نشان نمی

معیرار تررجیح هریچ  توان گفت، اگرچه فایرابند قائرل اسرت کرهبنابر این توضیحات می
رو، اند. ازاینعرضها بالُمرّجح و همکه تمام ارزشپذیرد اما نمی، وجود ندارد یشمولجیان

دهد. به بیانی بیتر، فایرابند در عرین هرگز تن نمی« گرایی استگرایی تساوینسبی»به گزارۀ 

                                              
 کند.استوارت میل بیان می. فایرابند این مطل  را به نقل از جان1
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پذیرد و آن پذیرد، اما معیاِر ترجیح محلی را میشمولی را نمیاینکه هیچ معیاِر ترجیح جیان
کند. فایرابند که خود را جزئری از د و سخت از آن دفاع میدهقرار می دو تانهانسانرا معیار 

و نره تمرام  -هرایش را متوجره ایرن قبیلرهسرنجیدانرد و نکترهقبیلۀ روشرنفکران غربری مری
را در قّلرۀ دو لتانهانسان(، مالحظرات 93ر. : همران، صدانرد )مری -قبایل/جوامع بشری

حتی از کشف حقیقرت و پیشرُبرد  نشاندز مالحظاتی که از نظر او،های سنِت خود میارزش
است که فایرابند به اعتبار آنیا پلورالیسم  دو تانهانسانعلم نیز برتر است. همین مالحظات 

-های ضابطهو آنارشیسِم نظری را بر بدیل 2سم،یانیتاریدموکراتیسم را بر توتال 1را بر مونیسم،

فرد و فرهنگ، تمجید تسرامح و  گرایی، تشنیع کشتارِ دهد. تقبیح جزمّیتآن ترجیح می 3منِد 
-بیان مری دوستانهانسانگوید، نیز در پرتِو همین موازین تساهل که فایرابند از آنیا سخن می

 یِح تررج معیرارِ و  فایرابنرد سیاسِی  گراییینسب ثقِل  مرکز دوستانهانسان ممحظات. پس شوند
ای را برر مکتر  یرا نحلرهزند و ایرده، ز معیاری که با آن دست به قضاوت میاوست محلی

 .است رومیانه گراِی نسبی یک اون، باید گفت که یبنابرا دهد.رقیِ  آن ترجیح می
در ناپرذیری خرود، دة قیاسیها دفاع از اپس از مدتفایرابند نکتۀ میم آنکه، از آنجا که 

برودن قائلدلیل به -توان نمیشود، دیگر ده رویگردان مییاش از این احیات های پایانیسال
. با فرونیادِن این تز فایرابنرد بر قامت او دوختعیار گرات  اما نسبیجامۀ  -ناپذیریبه قیاس

-ر مالحظرات انسرانیها برگزیند. آن معیار از نظر او ناگزباید معیاری برای مقایسۀ سنتمی

تروان دیگرر نمری»ها با یکردیگر مقایسره شروند، دوستانه است، یعنی اگر بنا باشد که سنت
-ها مورد قضاوت قرار داد. بلکه شیوهها را از دریچۀ هنجارهای جاافتادۀ خوِد آن سنتسنت

مرورد  دوسرتانهانسراننحرو قانونمنردی، از بیررون و از منظرر تواند به های آنیا میها و روّیه
توفیرم . فایرابنرد حتری از مقایسرۀ (84، ص1111  4هرون،)هروینینگن« ارزیابی قرار گیرد

 آنهلا برحسب مزایات ی علمی[هافرهنگها و ]با فعالیت های غیرعلمیها و فرهنگتفعالی
 - موازین بشردو تانهها را بر حس  یم توفیم فرهنگیکند که بیاپیشنیاد می زند وسرباز می

                                              
1 . monism 

2 . totalitarianism 

3. law-and-order alternatives 

4 . Paul hoyningen-huene 
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معنرادار و خوشرایند  ،شرودبرای مردمی که بره آنیرا مربروط مری این توفیقاتاینکه آیا  مانند
 .(90، ص 5000 1ر. : پرستون،یریم )اندازه بگ -است

                                              
1 . John Preston 
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