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 1بول فييرابند

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منال محمد خليفترجمة: 

 
 
 
 

جم لد  ابند ، . جون بريستونمقدمة: هذا نص متر (. ننوه موسوعة ستانفورد للفلسفة، والمنشور عىل )حول بول فيتر

ي الموسوعة عىل
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابط بأن التر

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  النسخة الدارجة، والتر

ة بعض التحديث أو التعديل جمة. وختاًما، نخّص  حيث أنه قد يطرأ عىل األختر من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 حكمة. 

 

 

 

                                                           
1 Preston, John, "Paul Feyerabend", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/feyerabend/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/feyerabend/
https://plato.stanford.edu/entries/feyerabend/
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 (، بعد أن درس العلم يف جامعة فيينا، انتقل إىل الفلسفة لنيل أطروحته يف1994-1924بول فيريابند )
كشارح و)الحقا ( كناقد لـ "عقالنية بوبر"، وأصبح واحدا  من أشهر فالسفة العلم   امسا  الدكتوراه، وصنع لنفسه 

يف القرن العشرين. ومبتكرا  خالقا ، وأصبح انقدا  لفلسفة العلم حبد ذاهتا، وال سيما حماوالت "العقالين" لوضع 
 أو اكتشاف املنهج العلمي.  

 

 ياة وعمل فيريابندتسلسل زمين موجز حل -1
 بداية حياة فيريابند -2

 (1938-1924الشباب ) -2-1
 (1938االنضمام ) -2-2
 (1945-1939احلرب ) -2-3
 (1947-1945أنشطة ما بعد احلرب ) -2-4

 حتول فيريابند إىل الفلسفة: دائرة فيينا، بوبر، وفيتغنشتاين. -3

 (1947-1948العودة إىل فيينا: حياة اجلامعة، ألباخ، وبوبر )  -3-1

 (1948-1952االتصال األول بفتغنشتاين ) -3-2

 (1953 – 1952احلياة يف كلية لندن لالقتصاد )  -3-3

 ( 1955 – 1953العودة إىل فيينا )  -3-4

  بداية عمل فيريابند: حترير التجريبية  -4

 ( 1958 – 1955التعيني األكادميي األول: جامعة بريستول )  -4-1

o 4-2- ( 1964 -1958فورنيا يف بريكلي: السنوات األوىل )جامعة كالي 
o 4-3- "أتثري "الثورة الطالبية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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o 4-4-  أواخر الستينات 
o 5- العمل الالحق لفيريابند: حنو النسبية، وما بعدها 
o 5-1- ( 1975-1970ضد املنهج)  
o 5-2- ( 1978النتائج السياسية للفوضوية اإلبستيمولوجية: العلم يف جمتمع حر ) 
o 5-3- سنوات رائعة: الثمنينات يف بريكلي وزيوريخ عشر 
o 5-4- فيريابند يف التسعينات 

 اخلامتة: األشياء األخرية -6 •
 فهرس •

o الكتاابت الرئيسية لفيريابند 
o التسجيالت الصوتية 
o املصادر الثانوية 

 األدوات األكادميية •
 مراجع األنرتنت األخرى •
 ُمدخالت ذات صلة •
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 فيريابندتسلسل زمين موجز حلياة وعمل  -1
 ولد يف فيينا، ابن ملوظف حكومي وخياطة 1924
 أُدخل إىل خدمة العمل )أدخلت خدمة العمل من قبل النازيني( 1940
 وِضع يف فيلق رائد يف اجليش األملاين. وتطوع بعد التدريب األساسي مبدرسة الضباط.  1942
 علم ابنتحار والدته. 1943
  رتبة مالزم أول، وحاضر يف مدرسة الضباط.زُين ابلصليب احلديدي. وترقى إىل 1944
أصيب بطلق انري يف يده ويف بطنه أثناء تراجع اجليش الروسي. وأحلقت الرصاصة الضرر  1945

 أبعصاب عموده الفقري.
 

حصل على زمالة لدراسة الغناء وإدارة املسرح يف فاميار. وانضم إىل "االحتاد الثقايف لإلصالح  1946
 انيا".الدميقراطي يف أمل

 
عاد إىل فيينا لدراسة التاريخ وعلم االجتماع يف اجلامعة، وسرعان ما انتقل إىل الفيزايء. وكانت  1947

 أول مقالة منشورة حول مفهوم التوضيح يف الفيزايء احلديثة، فيريابند "الوضعي اخلِرف" يف ذلك الوقت.
صبح سكرتريا  للندوات، وقابل كارل بوبر أول زايرة إىل ندوة ألباخ جبمعية الكلية النمساوية، وأ 1948

 ووالرت هولتشري، وتزوج الزوجة األوىل، إيدلرتود.
 

ا للطالب يف "دائرة كرافت"، وهو اندي فلسفي طاليب يلتف حول فيكتور كرافت،  1949 أصبح قائد 
قاء حماضرة، وهو مشرف أطروحة فيريابند وعضو يف دائرة فيينا، وزار لودفيج فيتغنشتاين دائرة كرافت إلل

 وقابل فيريابند أيضا  برتولت برخيت.
 

حصل على شهادة الدكتوراه يف الفلسفة عن أطروحته حول "البياانت األساسية". وتقدم بطلب  1951
للحصول على منحة اجمللس الثقايف الربيطاين للدراسة حتت اشراف فيتغنشتاين يف كامربيدج. لكن 

 د إىل إجنلرتا؛ لذلك اختار فيريابند بوبر كمشرف عليه بدال  منه.فيتغنشتاين تويف قبل أن يصل فيريابن
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جاء إىل إجنلرتا، للدراسة حتت اشراف بوبر يف مدرسة لندن لالقتصاد وركز على نظرية الكم  1952
وفتغنشتاين، ودرس خمطوطة حتقيقات فلسفية لفيتغنشتاين، وأعد ملخصا  عن الكتاب. وعقد صداقة مع 

 بر، وهو جوزيف أغاسي.آخرين من طالب بو 
 

عاد فريايند إىل فيينا، وتقّدم بوبر بطلب لتمديد منحته الدراسية، لكّن فيريابند قّرر البقاء يف فيينا  1953
بدال  من ذلك. وترجم كتاب بوبر "اجملتمع املفتوح وأعدائه" إىل اللغة األملانية. ورفض العرض أبن يصبح 

 سي املنصب. وأصبح فيريابند ابحثا  مساعدا  آلرثر ابب يف فيينا.ابحثا  مساعدا  عند بوبر، وتوىل أغا
 

 ُنشرت املقاالت األوىل عن ميكانيكا الكم وعن فيتغنشتاين. وقدم ابب فيريابند إىل هربرت فيجل. 1954
 حصل على أول تعيني أكادميي له بدوام كامل كمحاضر يف الفلسفة يف جامعة بريستول، إجنلرتا.  1955

 ه لكتاب حتقيقات فلسفية لفيتغنشتاين كمراجعة للكتاب يف جملة املراجعة الفلسفية.وظهر ملخص
 

 تزوج الزوجة الثانية، ماري أونيل. ونشر مقاال  عن "مفارقة التحليل". وتعرَّف فيريابند على الفيزايئي  1956
 الكمومي ديفيد بوهم، الذي كان ألفكاره أتثريا  عليه بشكل كبري.

 
 عن النظرية الكمية للقياس يف ندوة كولستون لألحباث يف جامعة بريستول. قدم ورقة 1957

 
توىل منصب حماضر زائر يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي. وظهرت ورقتني من أهم أوراقه األوىل،  1958

ضد "حماولة يف تفسري واقعي للخربة"، و"التتمة" يف أعمال مجعية أرسطو. ويف هذه األثناء، جادل فيريابند 
الوضعية ولصاحل التفسري الواقعي العلمي للعالقة بني النظرية واخلربة، وذلك إىل حد كبري على أسس مألوفة 

 من آراء التكذييب عند كارل بوبر.
 

مت قبوله مبنصب دائم يف بريكلي، وتقدم بطلب للحصول على البطاقة اخلضراء للعمل يف الوالايت  1959
 املتحدة.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات السابقة مع هربرت فيجل، نشر فيريابند "مشكلة وجود الكياانت النظرية"، كنتيجة للمناقش  1960
حيث قال إنه ال يوجد هناك "مشكلة" خاصة ابلكياانت النظرية، وأن مجيع الكياانت افرتاضية. وقدم 

 حماضرتني لكلية أوبرلني، أوهايو، واليت ابلغ فيها حول آراء بوبر عن املفكرين ما قبل السقراطيني.
، والتجريبية". وانتقد تفسريات التجرييب القائمة للشرح والرد النظري كتاب "الشرح، والرد  ظهر 1962

)مهبل، انجل(، وقدم مفهوم عدم القابلية للقياس، بناء  على "النظرية السياقية للمعىن" اليت ادعى فيريابند 
 أنه وجدها يف حتقيقات فيتغنشتاين.

 
ا 1963 "، مت نشر ورقة موقف يلخص وجهة نظره، ابإلضافة إىل مقالتني "كيف تكون جتريبي ا جيد 

 ".االستبعاديةرئيسيتني عن مشكلة العقل واجلسم، واليت قدم فيها املوقف املعروف اآلن ابسم "املادية 
 

نشر اجلزء األول من مقال "مشكالت التجريبية"، و"رده على النقد"، والذي قام فيه فيريابند  1965
ادة لبناء جتريبية "متساحمة"، و"مطهرة". وعلى الرغم من وجود مسافة ما بينه وبني بوبر، آبخر حماولة ج

 إال أن فيريابند ما زال قادرا  على كتابة مراجعة متوهجة عن "التخمينات والتفنيدات" لبوبر.
 

نه من أجل انتقل تركيز أوراقه املنشورة اآلن إىل "التعددية النظرية"، وهو الرأي القائل إ 1967-1968
تعظيم فرص تكذيب النظرايت املوجودة، ينبغي على العلماء أن يبنوا ويدعموا أكرب عدد ممكن من 
النظرايت البديلة. ودافعت مقاالت فيريابند "عن النقد احلديث لتتمة" عن آراء نيلز بور ضد نقد بوبر. 

 فبوبر ليس مسليا .
 

لم من دون خربة" أخريا  عن احملاولة ألن يكون جتريبيا ، ختلى فيريابند يف مقالة صغرية بعنوان "الع 1969
جمادال  أن اخلربة من حيث املبدأ ضرورية يف أي مرحلة من مراحل بناء أو فهم أو اختبار النظرايت العلمية 

 التجريبية.
 

"، اليت هاجم فيها فيريابند بوبر من وجهة نظر كونية، ونسخة مقالة لالختصاصينشر "التعزية  1970
ضد املنهج: خمطط تفصيلي لنظرية فوضوية عن املعرفة"، واليت ُكشفت فيها "الفوضوية اإلبستيمولوجية" "



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. وزعم فيريابند أنه طبق الليربالية يف كتاب عن احلرية جلون ستوارت ميل على املنهجية العلمية. ألول مرة
 ونشر القليل خالل السنوات القليلة التالية.

 
ند امري الكاتوش، والدافع وراء خمططاهتم لتقدمي اجمللد احلواري "مع وضد موت صديق فيرياب 1974

املنهج". كان فيريابند حماضرا يف جامعة ساسيكس، وكان مريضا  أيضا . ونشر مراجعة الذعة عن "املعرفة 
 املوضوعية" عند بوبر.

 
ستيمولوجية"، اليت كانت ظهور أول كتاب لفيريابند، "ضد املنهج"، وانطالقة "الفوضوية اإلب 1975عام 

أطروحتها الرئيسية أنه ال يوجد شيء امسه املنهج العلمي. وأن العلماء العظماء هم االنتهازيون املنهجيون 
 الذين يستخدمون أي حتركات تصل إىل اليد، حىت لو انتهكوا معايري املنهجية التجريبية.

 
. االكتئابكتاب "ضد املنهج"، وأصابه رد فيريابند على معظم املراجعني الرئيسيني ل 1976-1977

 ونشر مقالته الرئيسية األوىل عن النسبية: أيد يف املرة األوىل الرؤية بشكل صريح.  
 

يظهر كتاب العلم يف جمتمع حر، متضمنا  ردودا  على مراجعي كتاب ضد املنهج. وبعض التوضيح  1978
احملدد يف كتاب ضد املنهج. واستكشاف مزيد  للفوضوية اإلبستيمولوجية، وتراجع قليل جدا  عن املوقف

من اآلاثر السياسية املرتتبة على الفوضوية اإلبستيمولوجية. كما اشتمل الكتاب على واحدة من أتييدات 
فيريابند الرئيسية للنسبية، وهي واحدة من اآلراء اليت أصبح بسببها فيريابند معروف ا. ويظهر اجمللد األول من 

من األوراق الفلسفية لفيريابند. )نشر فيريابند بشكل متزايد ابللغة األملانية من هذه النقطة  الطبعة األملانية
 فصاعدا(.

 
منشور ابللغة اإلجنليزية ألول اجمللدين من األوراق الفلسفية لفيريابند، مع مادة جديدة يف الفصول  1981

 التمهيدية.
 

 قابل غرازاي بوريين يف حماضرات بريكلي. 1983



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ينشر "العلم كفن"، والذي يدافع فيه عن التفسري النسيب الواضح لتاريخ العلم الذي يكون هناك  1984
 ألرنست ماخ. االعتبارمبوجبه تغري، وليس "تقدم". كما يواصل محلته لرد 

 
 1981منشور كتاب وداعا  للعقل، جملد مجع بعض األوراق اليت نشرها فيريابند بني عامي  1987

 مرة أخرى يف الصدارة، خاصة يف نسختها "الربواتغورية". . والنسبية1987و
 

مرة اثنية، تظهر طبعة منقحة من كتاب "ضد املنهج"، وحذف فصل طويل عن اتريخ الفنون  1988
 من كتاب العلم يف جمتمع حر. أجزاء  البصرية، ولكنها تدمج اآلن 

 
وسويسرا يف اخلريف، والسبب إىل حد ما  تزوج بول وغرازاي يف كانون الثاين. وغادرا إىل إيطاليا 1989

 على األقل آاثر زلزال تشرين األول يف كاليفورنيا.
 

 استقال رمسيا  من بريكلي يف آذار. 1990
 

تقاعد من زيورخ. ونشر "ثالثة حوارات حول املعرفة" و"ما وراء العقل"، ُحررت تذكاراي  من قبل  1991
كثري من املنشورات الصغرية، والعديد منها يف املعرفة املشرتكة. تلميذ سابق، غونزالو مونيفار. وأيضا  ال

وعالمات على تزايد التعاسة مع النسبية يف منشورات فيريابند حول هذا الوقت. ولكن ال زال يعارض 
 بشدة "املوضوعية".

 
ند، ومت ُنشرت الطبعة الثالثة من كتاب ضد املنهج. تطور ورم دماغي غري قابل للعالج عند فيرياب 1993

 إدخاله إىل املستشفى.
 

شباط. وُعقدت العديد  11، سويسرا( ، ، كانتون فودتويف فريايند يف عيادة جينولييه )جينولييه 1994
 من الندوات التذكارية الرئيسية ومناقشات حوارية حول عمله على مدى العامني التاليني.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بند.قتل الوقت: السرية الذاتية املنشورة لبول فيريا 1995
 

 غزو الوفرة املنشور. 1999
 
 بداية حياة فيريابند -2

)ما مل يُذكر خالف ذلك، صفحة مراجع لكتاب قتل الوقت: السرية الذاتية لبول فيريابند، )شيكاغو: مطبعة  
 ، يشار إليها فيما بعد بـ "قتل الوقت"(.(1995جامعة شيكاغو، 

 

 (1938-1924الشباب ) -2-1

. وكانت األوقات عصيبة يف فيينا 1924عائلة من الطبقة املتوسطة يف فيينا يف عام  ولد بول كارل فيريابند يف
يف العشرينات من القرن العشرين: يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، كانت هناك جماعات، وأعمال شغب 

هادئ بسبب اجلوع، وتضخم جامح. كانت أسرة فيريابند متتلك شقة من ثالث غرف يف فولفغانغغاس، "شارع 
(. تعطي الفصول األوىل من سريته الذاتية انطباعا  عن طفولته الغريبة، 11مغطى أبشجار البلوط" )صفحة 

وأنشطته اليت ركزت ابلكامل حول عائلته، وانفصاله عن اجلريان، واألطفال اآلخرين والعامل اخلارجي؛ ألن "العامل 
سن الثالثة والسادسة من عمره، أمضى معظم وقته (. ويذكر فيريابند أنه بني 15هو املكان اخلطري")صفحة 

يف مطبخ الشقة وغرفة النوم. وزايرات عرضية للسينما والعديد من القصص، خاصة القصص ذات اهلالة 
السحرية، ويبدو جرت العادة أن تكون مملوءة أبصدقاء الطفولة. كان طفال  مريضا ، بل هرب من املنزل ذات 

(. وعندما انطلق إىل املدرسة يف سن السادسة، "مل يكن لديه 7ات )الصفحة مرة عندما كان عمره مخس سنو 
(. ويبدو أن العامل كان مليئا  ابألحداث 16أي فكرة عن كيف يعيش الناس اآلخرين أو ماذا يفعلون" )ص 

البداية. الغريبة اليت ال ميكن تفسريها. استغرق األمر منه بعض الوقت ليعتاد على املدرسة، مما جعله ميرض يف 
ولكن عندما فعل ذلك اختفت مشاكله الصحية. وعندما تعلم القراءة وجد عامل الكتب اجلديد والساحر يف 

(. إال أن إحساسه بعدم القدرة على شرح العامل استغرق بعض الوقت 25انتظاره، وأشبع هنمه ابلكامل )ص 
 ثينيات وخالل احلرب العاملية الثانية.يتذكر الشعور هبذه الطريقة حول األحداث يف فرتة الثال -لتبديده 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابملدرسة الثانوية )مدرسة اثنوية( اليت تعلم فيها الالتينية واالنكليزية والعلم. كان طالبا  مفضال ، أي  اهتم فيريابند
(، وعندما كان يف سن السادسة عشر ذاع صيته مبعرفة الفيزايء 22"طالب جتاوزت درجاته معدال  معينا " )ص 

 ضيات أكثر من أساتذته، ولكن مت طرده من املدرسة خالل مناسبة واحدة.والراي

( عن طريق الصدفة، حدث شيء ما للممثل اهلام يف العملية. مث أدى هذا 26فيريابند "تعثر يف الدراما" )ص 
احلادث إىل آخر، وعندما وجد نفسه مضطرا  لقبول نصوص فلسفية بني حزم من الكتب اليت اشرتاها 

ات والرواايت اليت أوردوها. ادعى الحقا  "أهنا اإلمكانيات الدراماتيكية للتفكري و ... يبدو أن قوة للمسرحي
( فتنته هبا الفلسفة. وعلى الرغم من شهرته كفيلسوف، إال أنه 27تلك احلجج املبذولة على الناس" )ص 

 (.27حد ما )ص فّضل أن يكون مضيفا . وقال إن اهتماماته كانت دائما  بعيدة املنال إىل 

ابلفيزايء وعلم الفلك. ويبدو أن احملاضرة  االهتمامإال أن مدرس الفيزايء أوزوالد توماس مبدرسة فيريابند أهلمه 
(. وقام مع والده ببناء تلسكوب "وأصبح 28األوىل اليت قدمها )يف املدرسة( كانت حول هذه املواضيع )ص 

(. يصف اهتماماته العلمية على النحو 29اقة الشمسية" )ص مراقبا  دائما  للمعهد السويسري ألحباث الط
 التايل:

كنت مهتما  ابجلوانب التقنية واألكثر عمومية للفيزايء وعلم الفلك، لكين مل أرسم أي متييز 
بينهما. كان إيدنغتون ابلنسبة يل، وماخ )كتابه ميكانيكا ونظرية احلرارة(، وهوغو دينغلر 

الذين انتقلوا حبرية من هناية واحدة ملوضوعهم إىل اآلخر. قرأُت )أسس اهلندسة( من العلماء 
 ماخ بعناية شديدة وقدمت العديد من املالحظات.

الغناء. كان فخورا  بصوته وأصبح  -ال خيربان فيريابند كيف تعرف على واحدة أخرى من اهتماماته الرئيسية 
حقا  أنه ظل يف كاليفورنيا حىت ال يتخلى عن معلمه عضو ا يف جوقة، وأخذ لسنوات دروسا  يف الغناء، وادعى ال

يف الغناء. ويف سريته الذاتية يتحدث عن متعة أكثر من أي متعة ذهنية، مستمدة من وجود واستخدام صوت 
(. وخالل الفرتة اليت قضاها يف فيينا يف احلرب العاملية الثانية، قادته مصلحته إىل 83الغناء املدرب جيدا  )ص 

برا )أوهلما األوبرا الشعبية، مث دار األوبرا( مع والدته. وأعطاه مغين أوبرا سابق، يوهان الجنر دروسا  حضور األو 
يف الغناء وشجعه على الذهاب إىل األكادميية. وبعد اجتياز امتحان القبول، قام فيريابند بذلك، وأصبح تلميذا  

 حق:عند أدولف فوغل. وعن هذه املرحلة من حياته، ذكر يف وقت ال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كان مسار حيايت... واضحا : علم الفلك النظري خالل اليوم، ويفضل يف جمال نظرية 
االضطراب؛ مث الربوفات، التمارين، والتدريبات الصوتية، األوبرا يف املساء ...؛ واملالحظة 

 (.35الفلكية يف الليل ... كانت العقبة الوحيدة املتبقية هي احلرب. )ص 

 

 (1938االنضمام ) -2-2

روي فريايند كيف أنه من دون الوقوع يف جاذبية أدولف هتلر، كان يقدر أسلوب هتلر اخلطايب. أعيد توحيد ي
. ومت التعامل مع زمالئه اليهود بشكل خمتلف، وبدأ اجلريان واملعارف اليهود 1938النمسا مع أملانيا يف عام 

 ة عن الوضع:يف االختفاء. ولكن كالعادة، مل يكن لدى فيريابند أي رؤية واضح

الكثري مما حدث يل تعلمته فقط بعد احلرب، من املقاالت والكتب والتلفزيون، واألحداث 
اليت الحظتها إما مل ترتك أي انطباع على اإلطالق أو أثرت علي بطريقة عشوائية. أذكرها 
وأستطيع أن أصفها، لكن مل يكن هناك سياق ملنحها معىن وال هدف للحكم عليها. )ص 

وابلنسبة يل، كان االحتالل األملاين واحلرب اليت أعقبت ذلك مصدر إزعاج، (. 37-8
وليس مشكلة أخالقية، وجاءت ردود أفعايل من أمزجة وظروف عرضية، وليس من منظوٍر 

 (.38واضح املعامل. )ص 

ن دون إن االنطباع العام الذي تقدمه سريته الذاتية هو أنه شخٌص مبتكر ولكنه إنسان منفرد إىل حد ما م
يبدو بدال  من ذلك، أن قراراته ومسارات عمله كانت نتيجة للصراع بني ميله إىل شخصية مستقرة أو حمددة. و 

التوافق ومعارضاته. ومتاما  كما كان عندما كان طفال ، بدت األحداث اليت تدور حوله غريبة، وبعيدة وخارج 
 ان عليه أن يصنع جندي غري حمتمل.السياق. ومن الصعب جدا  رؤيته يتماثل مع أي جمموعة، وك

 

 (1945-1939احلرب ) -2-3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على قدر سجل جيشه، يدعي فيريابند يف سريته الذاتية أن عقله فارغ. إال أهنا يف احلقيقة واحدة من الفرتات 
خ ، أُدخل يف خدمة العمل الراي1942اليت خيربان عنها أكثر. فبعد اجتيازه المتحاانت الثانوية العامة يف آذار 

)خدمة العمل اليت قدمها النازيون(، وأُرسل للتدريب األساسي يف بريمازنز، أملانيا. اختار فيريابند البقاء يف 
أملانيا ليبتعد عن طريق القتال، ولكن بعد ذلك طلب إرساله إىل حيث كان القتال، وبعد أن أصابه امللل من 

ازي ألسباب مجالية. مث مت نشر وحدته يف كويلرين تنظيف الثكنات! تطلع إىل االنضمام إىل سرب احلماية الن
، عاد 1942يف ابس، ابلقرب من بريست، يف بريتاين. ومع ذلك مل ُتسجل أحداث احلرب. ويف تشرين الثاين 

 إىل بيته يف فيينا، لكنه غادر قبل عيد امليالد لالنضمام إىل فيلق ابيونري ابجليش األملاين.

، ليس بسبب الرغبة يف ب من فيينا. وسرعان ما تطوع فيريابند مبدرسة الضباطوجرى تدريبهم يف كرميس، ابلقر 
القيادة ولكن رغبة يف البقاء على قيد احلياة، ونيته يف استخدام مدرسة الضباط كوسيلة لتجنب القتال يف 

ِلم ابنتحار ، ع1943اخلطوط األمامية. وأُرسل املتدربني إىل يوغوسالفيا. يف فوكوفار، وخالل شهر متوز عام 
أمه لكنه مل يتحرك مطلقا ، ومن الواضح أنه صدم زمالئه الضباط بعدم إظهار أي شعور. ويف كانون األول من 
العام ذاته، أُرسلت وحدة فيريايند إىل املعركة يف اجلزء الشمايل من اجلبهة الروسية، لكن على الرغم من أهنم 

 روسي.نسفوا املباين، إال أهنم مل يواجهوا أي جندي 

وعلى الرغم من حقيقة أن فيريابند يفيد عن نفسه أبنه كان متهورا  أثناء املعركة، معتربا  أهنا حداث  مسرحيا ، 
، لقيادته رجاال  إىل قرية حتت نريان 1944حصل على الصليب احلديدي )من الدرجة الثانية( يف أوائل آذار 

البحرية، إىل رقيب، وبعد ذلك، يف هناية  ل عريف يفالعدو، واحتالهلا. وكان يرتقى من جندي خاص إىل وكي
، إىل مالزم. ويف هناية شهر تشرين الثاين من ذلك العام، قدم سلسلة من احملاضرات ملدرسة الضباط 1944

يف ديساو روسالو، ابلقرب من اليبزيغ. وكان موضوعهم )"التأرخيي"( هو أن "الفرتات التارخيية مثل الباروك، 
(. إن وصفه 49صر القوطي تتوحد جبوهر خمفي ال ميكن أن يفهمه سوى دخيل وحيد" )ص الروكوكو، الع

هلذه احملاضرات، ومداخل دفرت مالحظاته يف ذلك الوقت، يكشف عن أتثري فريدريك نيتشه يف افتتانه هبذا 
 (.48"الشخص الدخيل الوحيد"، و"املفكر املعتزل" )ص 

، وهذه املرة ، صعد فيريابند مرة أخرى القطار إىل األمام1944د عام وبعد عودته إىل وطنه من أجل عيد امليال
. ومت تعيينه هناك مسؤوال  عن شركة للدراجات. وعلى الرغم من أنه يدعي 1945لبولندا يف كانون الثاين 

استمتاعه بدور ضابط اجليش أكثر من استمتاعه الحقا  يف منصب أستاذ اجلامعة، كان البد له من أن يكون 
لى األقل جنداي  خمتصا ؛ ألنه يف امليدان جاء ليحل حمل سلسلة من الضباط املصابني: أوال  برتبة مالزم، مث ع
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إىل تراجع  1945كابنت، مث رائد، قبل أن يُطلق عليه النار أثناء عمل بطويل آخر نتيجة إمهال أدى عام 
  الغربيني من اجليش الروسي.

ه الفقري مؤقتا  مشلوال  من اخلصر إىل األسفل، مما يعين أنه أمضى وقتا  تركته الرصاصة اليت استقرت يف عمود
على كرسي متحرك، مث على عكازين، مث سار مبساعدة العصا. وانتهت احلرب بينما كان يتعاىف من إصابته، 

ء احلرب. يف مستشفى يف آبلدا، وهي بلدة صغرية ابلقرب من فاميار، بينما كان أيمل بشدة أال يتعاىف قبل انتها
وجاء استسالم أملانيا مبثابة ارتياح، ولكن أيضا  كخيبة أمل ابلنسبة آلمال وتطلعات املاضي. وقال يف وقت 

 (.111، إزعاج، لقد نسيت ذلك يف اللحظة اليت انقضت فيها" )ص الحق عن قيادته يف اجليش أنه "مقاطعة

 

 (1947-1945أنشطة ما بعد احلرب ) -2-4

حصيلتها حىت من فيريابند. فالرصاصة يف عموده الفقري تركته عاجزا  لبقية حياته. أخذت احلرب مع ذلك 
وعلى الرغم من أنه   )أوصافه للقاءاته اجلنسية الالحقة هي واحدة من أكثر األجزاء املسلية يف سريته الذاتية(.

األمور. ولكن يبدو أنه كان  بدأ يتجاهل متاما  النساء، تزوج أربع مرات، وكان لديه بتفسريه اخلاص، الكثري من
بعيدا  ليس فقط يف عالقته بوالديه، ولكن أيضا  يف بعض زجياته. كره حب العبودية على ما يبدو ضمنيا ، بل 
كره على قدم املساواة احلرية اليت حتققت عرب اختاذ إجراء مراوغ. وقد تعثر يف دورات االعتماد، والعزلة، وجتديد 

  إىل منط أكثر توازان  بعد سنوات عديدة.االعتماد الذي احنل متاما  

ويف هناية احلرب، ذهب فيريابند إىل رئيس بلدية آبلدا وطلب وظيفة. ومت تعيينه يف قسم التعليم، مع منحه 
 مكتبا  وسكرتريا ، وعرفاان  ُوضع مسؤوال  عن الرتفيه.

سة الغناء وإدارة املسرح ملدة عام حصل على زمالة الدولة للعودة لدرا ،1946وبعد أن تعاىف من الشلل عام 
يف كلية املوسيقى يف فاميار. وانتقل من آبلدا إىل فاميار بعد حوايل ثالث شهور. ويف فاميار درس املسرح يف 
معهد التجديد املنهجي للمسرح األملاين، وأخذ يف أكادميية فاميار دروسا  يف اللغة اإليطالية، اإليقاع، البيانو، 

. وبقي الغناء أحد أهم اهتمامات حياته. حضر العروض )الدراما، األوبرا، الباليه، احلفالت الغناء واإللقاء
املوسيقية( يف املسرح الوطين يف فاميار، وروى ذكرايته الحقا  عن جنوم األوبرا يف ذلك الوقت، وتذكر املناظرات 

م فالنتني، هانز إيسلر، إخل. لذا واحلجج حول املسرح )مثال: الصور النمطية لألدوار واملسرحيات( مع مكسي
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لعب دورا  صغريا  يف أحد أفالم اببيست، وهو خمرج أفالم أملاين ابرز. وعلى الرغم من أنه قاد، بتعبريه اخلاص، 
 حياة كاملة، أصبح قلقا  وقرر أن ينتقل.

 

 حتول فيريابند إىل الفلسفة: دائرة فيينا، بوبر، وفيتغنشتاين. -3

 (1947-1948ا: حياة اجلامعة، ألباخ، وبوبر )العودة إىل فيين -3-1

إىل والديه "منزل سكين يف احلي اخلامس عشر يف فيينا". وعلى  هكذا عاد فيريابند، وال يزال على العكازات
الرغم من أنه خطط لدراسة الفيزايء والرايضيات وعلم الفلك، اختار بدال  منها دراسة التاريخ وعلم االجتماع 

ث التارخيية النمساوية التابع جلامعة فيينا، معتقدا  أن التاريخ يهتم على عكس الفيزايء، ابحلياة يف معهد البحو 
احلقيقية. لكنه أصبح غري راض عن التاريخ، وعاد إىل الفيزايء النظرية. وجنبا  إىل جنب مع جمموعة من طالب 

أخرى، غزا فيريابند حماضرات وندوات العلم، الذين اعتربوا أنفسهم متفوقني بقدر ما على الطالب مبواضيع 
الفلسفة. وعلى الرغم من أن هذا مل يكن أول اتصال له ابلفلسفة، يبدو أهنا كانت الفرتة اليت عززت اهتمامه. 
ويذكر أنه يف مجيع املداخالت اختذ طريق الوضعي املتطرف أبن العلم هو أساس املعرفة. وأنه جترييب؛ وأن 

وستكون هذه اآلراء يف سياق مناخ الوضعية  .(68ي إما منطقية أو هراء )ص املؤسسات غري التجريبية ه
املنطقية اليت وجدت جذورها يف دائرة فيينا، وهم جمموعة من الفالسفة ذوي التفكري العلمي، الذين سعوا يف 

جوتلوب العشرينات من القرن العشرين والثالثينات إىل نشر املنطق الصوري الذي أعيد إحياءه حديثا  عند 
فرجيه وكتاب مبادئ الرايضيات عند رسل ووايتهيد لتقدمي بنية املعرفة البشرية. وكما سنرى، فإن علمية الشاب 

 الوضعي فيريابند جتعله على النقيض مع استنتاجاته الالحقة إىل حد بعيد.

 حضرها، التقى جلمعية كلية النمسا يف ألباخ اليت 1948ويف أول اجتماع للندوة الصيفية الدولية يف آب 
فيريابند بفيلسوف العلم كارل بوبر، الذي كان قد قدم لنفسه امسا  كـ "معارضة رمسية" لدائرة فيينا". )أتسست 

من قبل مقاتلي املقاومة النمساويني، "لتوفري منتدى لتبادل العلماء  1945مجعية الكلية النمساوية يف عام 
(. ويف كتابه الذي صدر 109ورواب" )العلم يف جمتمع حر، ص واألفكار وحىت التحضري للتوحيد السياسي أل

، منطق الكشف العلمي قام بوبر بتوضيح رؤية التكذييب اجلذابة واملباشرة أبن العلم العظيم أمكن 1934عام 
وصفه أبنه عملية يطرح فيها املفكرون ختمينات جريئة ومن مث يبذلون قصارى جهدهم لتحسينها من خالل 
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. وبدال  من حماولة تطوير منطق استقرائي، جادل بوبر من وجهة نظر )االستنباطي( أبن املنهج حماولة دحضها
 العلمي أمكن وصفه من حيث االستدالالت االستنتاجية الصحيحة منطقيا .

ولسوء احلظ، ال ختربان السرية الذاتية لبوبر أي شيء عن اجتماعهم أو عالقتهم، وعلى الرغم من حقيقة أنه 
 أتثري منفرد )إجيابيا  أوال ، مث سلبيا ( على عمل فيريايند. وابلنسبة هلؤالء الذين أيملون أن يستخدم كان أكرب

فيريابند مناسبة سريته الذاتية لتسوية حساابته مع ضمريه الفلسفي السابق، ختيب آماهلم أن الكتاب خيربان 
 أنه:  ابلقليل جدا  عن معرفته ببوبر. ويف مكان آخر خيربان فيريابند

أُعجب حبرية أخالق]بوبر[، ووقاحته، وموقفه غري احملرتم جتاه الفالسفة األملان الذين أعطوا 
من حاسة واحدة، إحساسه ابلفكاهة ... ]و[ قدرته على إعادة اإلجراءات وزان  يف أكثر 

صياغة مشكالت مضجرة يف لغة بسيطة وصحفية. وهنا كان عقال  حرا ، ويطرح أفكاره 
 (.115 مهتم بردة فعل "احملرتفني". )العلم يف جمتمع حر، ص بفرح، غري

لكن أفكار بوبر نفسها، كما يدعي فيريابند مل تكن جديدة ابلنسبة له، فقد مت الدفاع عن االستنباطية يف 
من قبل فيكتور كرافت، واعُتربت التكذيبية "أمرا  مفروغا  منه" يف ألباخ. وأشار إىل أن  1925البداية عام 

كار بوبر كانت مشاهبة أيضا  ألفكار فيلسوف آخر يف فيينا، لودفيج فيتغنشتاين )!(، على الرغم من أنه أف
(. وعلى مدار السنوات التالية، حضر فيريابند ندوة ألباخ 116"أكثر جتريدا  وفقرا " )العلم يف جمتمع حر، ص 

عليه، وقبل منصب "السكرتري العلمي" أوال  كطالب مث كمحاضر ورئيس كرسي. وُعرض  حوايل مخسة عشر مرة
(. ويف الواقع، هذا هو القرار الذي 70للمجتمع، وهذا ما يسميه "اخلطوة األكثر حسما  يف حيايت" )ص 

جييب عن أسئلة وجهها بنفسه حول أصل مهنته، ومسعته وحالته يف وقت كتابة سريته الذاتية؛ ألنه يقتفى أثر 
 موقفه فيها.

الشيوعيون أيضا ، مبا فيهم املثقف املاركسي والرت هولتشري، الذي أصبح معلمه وصديقه.  ويف ألباخ، تقرب منه
قاوم فيريابند احلجج السياسية هلوليتشري على أساس "خنبته الشبابية" اخلاصة به و"كرهه الغريزي تقريبا  لتفكري 

كان "مفكرا  اجيابيا " يف ذلك   (. ولكن على الرغم من أن فيريابند وصف نفسه فيما بعد أبنه73اجلماعة" )ص 
الوقت، فقد كان هوليتشر، كما يقول، هو الذي أقنعه بقوة حجة الواقعية حول "العامل اخلارجي" )جاءت 
حجج بوبر اهلامة عن الواقعية الحقا (. كانت اعتبارات هولتشري املنتشرة، أوال : هي أن البحث العلمي ُأجري 
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املمكن إجراؤه بطريقة أخرى، واثنيا : أن الواقعية مثمرة ومنتجة للتقدم على افرتاض الواقعية، ومل يكن من 
 العلمي، بينما كانت الوضعية جمرد تعليق على النتائج العلمية، وعقيمة يف حد ذاهتا .

مل يقدم هولتشري أبدا  حجة من شأهنا أن تقود، خطوة خطوة، من الوضعية إىل الواقعية وكان 
ل هذه احلجة كحماقة فلسفية. لقد طور ابألحرى املوقف الواقعي ينظر إىل حماولة إنتاج مث

ذاته، ووّضحه أبمثلة من العلم واحلس املشرتك، وأظهر مدى ارتباطه ابلبحث العلمي والعمل 
 (.113اليومي، وكشف ابلتايل عن قوته. )العلم يف جمتمع حر، ص 

، حبجة أن العلم 1957من األوراق بداية عام ويف هناية املطاف طور فيريابند هذه األفكار يف سلسلة رائعة 
حيتاج إىل الواقعية من أجل التقدم، وأن الوضعية سوف تُفسد هذا التقدم. وكانت احلجة تتماشى ابلكامل مع 

 مقاربة بوبر، وكذلك مع استنتاجاته.

 

 (1948-1952االتصال األول بفتغنشتاين ) -3-2

يف قدرته كقائد للطالب بـ"دائرة  1950وأوائل  1940أواخر كان االرتباط الفكري الرئيسي لفيريابند يف 
كرافت". كان فيكتور كرافت عضوا  سابقا  يف دائرة فيينا وأصبح مشرفا  على أطروحة فيريابند. كانت دائرة 
كرافت عبارة عن اندي فلسفي يدور حول كرافت، والذي يشكل جزءا  آخر من مجعية الكلية النمساوية. 

يال جوس، ووالرت هولتشري، وجورج هنريك فون رايت، وإليزابيث أنسكوميب، ووفتغنشتاين من وكان كال  من ب
)العلم  1953أو " 1952إىل  1949املتحدثني الزائرين. ويقرر فيريابند أن الدائرة عقدت اجتماعات من 

طريقة غري (، وأهنم وضعوا على عاتقهم مهمة "النظر يف املشكالت الفلسفية ب109يف جمتمع حر، صفحة 
متناظرة ومع اإلشارة بشكل خاص إىل نتائج العلوم" )"هربرت فيجل: سرية ذاتية" ، يف بول كارل فيريابند 
وماكسويل )احملررون(، العقل، املادة، واملنهج: مقاالت يف الفلسفة والعلم يف شرف هربرت فيجل، مينيابوليس: 

ن مواضيع مناقشتهم الرئيسية كانت األسئلة ( وأ2إىل  1( ، الصفحات 1966مطبعة جامعة مينيسوات، 
 املتعلقة بواقع الكياانت النظرية و"العامل اخلارجي". وحول حماضرة فيتغنشتاين، يذكر فيريابند ما يلي:

( 1952ال ميكن حىت زايرة قصرية ومثرية لالهتمام للغاية من قبل فيتغنشتاين نفسه )يف عام 
ريا  لإلعجاب للغاية يف طريقة عرضه للحاالت أن حتسن مناقشتنا. كان فيتغنشتاين مث
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امللموسة، مثل األميبا حتت امليكروسكوب ... ولكن عندما غادران مل نكن نعرف بعد ما إذا 
كان هناك عامل خارجي  أم ال، أو إذا كان هناك عامل، ما هي احلجج املؤيدة لذلك. )فيريابند 

د البد أن يكون قد حصل على التاريخ . الحظ أن فيريابن4وماكسويل، املرجع السابق، ص 
 (.1951اخلطأ، حيث تويف فيتغنشتاين يف نيسان 

فيتغنشتاين، الذي استغرق وقتا  طويال  لتكوين رأيه ومن مث ظهر بعد أكثر من ساعة وقدم أداءا  محاسيا  وبدى 
م يف جمتمع حر، ص أنه فضل موقفنا عدمي االحرتام على اإلعجاب الدامغ الذي واجهه يف مكان آخر. )العل

109.) 

، مت تقدمي فيريابند إىل بريتول برخيت، ومنحه هولتشري الفرصة ليصبح أحد مساعدي اإلنتاج 1949ويف عام 
عند برخيت، لكنه رفضها، واصفا  هذا الحقا  أبنه إحدى أكرب األخطاء يف حياته )العلم يف جمتمع حر، ص 

التصريح، قائال  إنه ما كان ليستمتع بكونه جزءا  من اجملموعة (. لكنه يرتاجع يف سريته الذاتية عن هذا 114
 املرتابطة اليت أحاطت بربخيت. )يبدو أن أسباب انشقاقه الحقا  من املخيم البوبري كانت مشاهبة(.

كان الفيزايئيون يف جامعة فيينا هم هانز ثرينغ وكارل برزيربام، وفيليكس إهرهنافت. وأُعجب فيريابند بثرينغ 
. وكان إهرهنافت 1947رهنافت، وكان متأثرا  إبيهرهنافت، الذي كان حياضر يف الفيزايء هناك منذ عام وإيه

معروفا  أبنه انقدا  شرسا  ومستقال  عن مجيع أنواع األرثوذكسية يف الفيزايء، ولكن كان يُنظر إليه أحياان  على أنه 
م إىل كشفه على أنه غشاش، ولكن مت التعامل دجال. ويقرر فيريابند أنه تشوق هو وزمالؤه من طالب العل

، ومبعركة بني إهرهنافت واألرثوذكس حيث قدم األول جتاربه لكن 1949معهم يف الواقع يف ندوة ألباخ لعام 
األخري دافع عن موقفهم ابستخدام اسرتاتيجيات كان من املمكن أن يفخر هبا معارضو غاليليو، والتهكم من 

ا جمرد قمامة. وعلق فيريابند قائال : "بعد ذلك بقليل، غار درس إهرهنافت وأمدين ظواهر إهرهنافت على أهن
بتوضيح ممتاز لطبيعة العقالنية العلمية" )العلم يف  موقفنا يف ذلك الوقت ابإلضافة إىل موقف املهنة أبكملها

اإلميان العقائدي  (. ومل يقنع إهرهنافت املنظرين الذين محوا أنفسهم بستار حديدي من111جمتمع حر، ص 
من النوع ذاته الذي نشره معارضو غاليليو. وبقي مجهوره جتريبني راسخني، ومل يشكوا أبدا  يف ضرورة تكييف 
العلم مع احلقائق. وعلق فيريابند على أن العمل اليومي للعلم، وهو ما أطلق عليه توماس كون "العلم القياسي"، 

 النقسام يف الوعي".ال ميكن أن يوجد بدون هذا النوع من "ا
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وعلى الرغم من أنه كان قد خطط أصال  لتقدمي أطروحة حول الفيزايء يف جامعة فيينا، بدهلا فيريابند ابلفلسفة 
عندما مل جيد أي مكان يف مشكلة الديناميكا الكهرابئية اليت كان حيسبها )فيلسوف العلم كعامل فاشل؟(. 

حتت إشراف كرافت. كان موضوع  1951مل األساسية" يف عام نظرية اجل وأكمل أطروحته يف الدكتوراه، "
األطروحة "مجل أساسية"، أو "مجل بروتوكولية"، أي نوع من اجلمل اليت كانت الوضعية املنطقية قد نظّرت 
إليها على أهنا تشكل أسس املعرفة العلمية. وأفاد الحقا  أنه يف عمله الفلسفي "بدأ منها وعاد إىل مناقشة 

(. وهذا أمر 526(، ص1991لربوتوكول يف دائرة فيينا" )"اختتام حمادثة غري فلسفية"، يف مونيفار )عبارات ا
غري مفاجئ، ابلنظر إىل أن كرافت كان الناجي الوحيد من دائرة فيينا يف فيينا. ومع ذلك فإن أتثري كرافت على 

واد من أطروحة فيريابند يف )أو استقاها من( فيريابند مل يتم التأكيد عليه إال مؤخرا . ومت تقدمي الكثري من امل
(. 1958اجتماعات دائرة كرافت، وتظهر أيضا  يف مقاالته األوىل، مثل "حماولة يف التفسري الواقعي للخربة" )

 (.115كانت األطروحة ذاهتا "نسخة خمتصرة عن املناقشات يف دائرة كرافت" )ص 

بند العديد من الصحف األملانية حول فيتغنشتاين، وقد كتب ويف أوائل مخسينيات القرن العشرين، نشر فيريا
ذلك كنتيجة لقراءة الرباهني على التحقيقات الفلسفية، اليت أعارته إايها إليزابيث أنسكوميب. والتقى فيريابند 
ألول مرة أنسكوميب عند إلقاء حماضرة حول ديكارت جلمعية الكلية النمساوية. وجاءت أنسكوميب إىل فيينا 

 تقن لغتها األملانية لرتمجة أعمال فيتغنشتاين.لت

وأعطتين خمطوطات كتاابت فيتغنشتاين فيما بعد وانقشتها معي. وامتدت املناقشات على 
مدى أشهر، وبدأت يف بعض األحيان من الصباح على الغداء حىت وقت متأخر من املساء. 

ى اإلطالق حتديد التفاصيل. وكان هلا أتثري عميق علي على الرغم من أنه ليس من السهل عل
 (.114)العلم يف جمتمع حر، ص 

خطط فيريابند للدراسة مع فيتغنشتاين يف كامربيدج، وكان فيتغنشتاين مستعدا  الختاذه كطالب، لكنه تويف قبل 
 وصول فيريابند يف إجنلرتا. وأصبح كارل بوبر مشرفه بدال  منه.

 

 (1953 – 1952احلياة يف كلية لندن لالقتصاد ) -3-3
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. بدأت لالقتصادأخربان فيريابند يف سريته الذاتية قليال  عن حماضرات بوبر وندوته الشهرية يف كلية لندن 
احملاضرات ابالدعاء أبنه ال يوجد هناك منهج يف العلم، بل هناك بعض قواعد اإلهبام البسيطة واملفيدة. حاول 

من متطلبات بسيطة على حد سواء جلبت النظام إىل بوبر إظهار "كيف أن األفكار البسيطة اليت اسُتنبطت 
)الرأي القائل  لالستقرائية(. وبعد أن اقتنع ابنتقادات بوبر وبري دوهيم 9-88عامل البحث املعقد".)ص ص. 

أبن العلم يتقدم من خالل التعميم من احلقائق احملفوظة يف اخلربة(، اعترب فيريابند أن التكذيبية خيارا  حقيقيا ، 
(، مناشدة التكذيبية يف أوراقه وحماضراته. وهذا ليس اعرتافه 89يقول: "سقطت بسبب ذلك" )ص وكما 

األول أبنه كان تكذيبيا ، بل من اجلدير مالحظة أنه مل يرى أن ذلك يستلزم أن يكون بوبراي . كان فيريابند 
كان البد أن يدافع من خالهلا العلماء   )عادة( تكذيبيا  ليرباليا  إىل حد ما، مع التشديد دائما  على الصالبة اليت

عن نظرايهتم، والسماح أبن تتمكن النظرايت العلمية ابلبدء كوهنا غري قابلة لالختبار. ويؤكد على أن البوبريني 
املخلصني مثل جون واتكينز وجوزيف أغاسي، وخبوه ابستمرار لكونه غري تقليدي )اهُتم يف وقت الحق، من 

من بوبر(. وبدال  من ذلك رأى يف وقت الحق هذا الفاصل كمثال على خماطر التفكري قبل أغاسي، ابالنتحال 
( وُتستثمر بـ "سلطة خارقة تقريبا " )ص 89اجملرد. إن العقالنية هي ابلفعل خطرة؛ ألهنا "تشل حكمنا" )ص 

ة، "قد تكون (. لكن بوبر أضاف عنصرا  خطرا  آخر: البساطة. ويتذمر من فيريابند، إن مثل هذه الفلسف90
 (.90بعيدة كل البعد عن الواقع ... ]أي[، مع املمارسة العلمية" )ص 

يشري فيريابند هنا إىل مقاربة بوبر نقد علم العلم، اليت اتبعها هو نفسه وعززها لفرتة طويلة. ويف الفصل الثاين 
ايري، أو املبادئ، أو (، كان بوبر مييز بني املمارسة العلمية واملع1934من كتاب منطق الكشف العلمي )

املنهجية العلمية. حبجة مضادة للنظرية "املادية" للمنهج اليت جتعل املعايري تعتمد على املمارسة، اختار بوبر 
بدال  من ذلك نقد العلم املعياري بقوة، وهو النظام الذي يضع قواعد املنهج املثلى اليت جيب على العلماء 

 نب وجهة النظر البوبرية اليت أخذها فيريابند أصال  على منت الطائرة.اتباعها. وهذا هو واحد من أهم جوا

إن نقد العلم هذا، والذي يتذمر منه فيريابند اآلن، يقدم افرتاضا  كاذاب  أبن املعايري "العقالنية" ميكن أن تؤدي 
ر العلم كما نعرفه. ومل إىل ممارسة متنقلة، غنية وفعالة كالعلم الذي لدينا ابلفعل. التكذيبية من شأهنا أن تدم

يتطور العلم وفقا  لنموذج بوبر. إنه ليس "غري عقالين"، بل ال حيتوي على منط شامل. وميكن لقواعد بوبر أن 
تنتج العلم، ولكن ليس العلم الذي لدينا اآلن. )تصرحيات فيريايند أن الوضعي املنطقي أوتو نيوراث قد وضع 

 ((.91ابقا  )ص ابلفعل هذا النقد لبوبر يف وقت ما س



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  20

ومع جتمع  لالقتصادقدم فيريابند أفكاره حول التغيري العلمي بندوة بوبر يف كلية لندن  1952ويف عام 
فيتغنشتاين الالمع )إليزابيث إنسكويب، بيرت كاش، هارت وجورج هنريك فون رايت( يف شقة أنسكوميب يف 

هم لعدم القابلية للقياس )على الرغم من أنه ليس أوكسفورد. ويبدو أن هذا االجتماع كان أول بث للمفهوم امل
 املصطلح نفسه، الذي تسلل إىل املنشورات فقط بعد عقٍد من الزمن(:

يف إحدى املناسبات اليت أتذكر فيها بشكل واضح أنسكوميب من خالل سلسلة من األسئلة 
ددة بشكل املاهرة، جعلتين أرى كيف ميكن أن يعتمد تصوران )وحىت تصوراتنا( حلقائق حم

هناك كياانت مثل األجسام املادية اليت  واضح ومكتفية بذاهتا على ظروٍف غري واضحة فيها.
متتثل "ملبدأ احلفظ" مبعىن أهنا حتتفظ هبويتها من خالل جمموعة متنوعة من املظاهر وحىت 
عندما ال تكون موجودة على اإلطالق بينما يتم "إابدة" كياانت أخرى مثل اآلالم والصور 
البعدية مع اختفائها. وقد تتغري مبادئ احلفظ من مرحلة تطورية واحدة للكائن احلي البشري 
إىل أخرى وقد تكون خمتلفة ابلنسبة للغات خمتلفة )راجع "التصنيفات السرية" اخلاصة 

كنت أتصور أن مثل هذه املبادئ ستلعب دورا  مهما  يف العلم، وقد تتغري خالل  بـوورف...(.
قد تنقطع العالقات االستنتاجية بني النظرايت السابقة على الثورة وما بعد الثورة. الثورات، و 

(. وكما قلت: إن االكتشافات الكربى ليست مثل اكتشاف 115)العلم يف جمتمع حر ، ص 
أمريكا، حيث أن الطبيعة العامة للكائن املكتشف معروفة ابلفعل. وهي تشبه بدال  من ذلك 

 (.92لم. )قتل الوقت، ص إدراك أن أحدهم كان حي

 هذه األفكار تلقت استقباال  فاترا  من هارت، وفون رايت وبوبر.

وقد تُوجت مقاالت فيريابند حول فيتغنشتاين يف مراجعته للتحقيقات الفلسفية، ونصها الذي درسه ابلتفصيل 
بدو أشبه أبطروحة مع حجة أثناء وجوده يف لندن. يقول: "إنين أعود إىل كتايب"، "أعيد كتابة الكتاب حبيث ي

((. ترمجت أنسكوميب موجز فيريابند إىل اللغة اإلجنليزية وأرسلته إىل 116مستمرة" )العلم يف جمتمع حر، ص 
انظر قتل  -املراجعة الفلسفية. وقُبل من قبل احملرر نورمان مالكومل )بعد أن رفضه جيلربت رايل، حمرر مايند 

أول منشور ابللغة اإلجنليزية لفيريابند. أطلق عليه اسم "الوحش  (. كانت هذه املراجعة93الوقت، ص 
 (. وعلق يف وقت الحق:115الفتغنشتايين" )ص 
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كنت أعرف أن فيتغنشتاين ال يريد تقدمي نظرية )معرفة أو لغة(، ومل أقم بنفسي بصراحة 
)قتل بصياغة نظرية. لكن ترتيبايت جعلت النص يتكلم كنظرية وزيفت نوااي فيتغنشتاين. 

 (.93الوقت، ص 

إن تركيز فيتغنشتاين على احلاجة إىل حبث ملموس واعرتاضاته على التفكري اجملرد )"انظر، ال 
تفكر!"( يتشابك إىل حد ما مع ميويل اخلاصة، واألوراق اليت يكون أتثريه ملحوظا  فيها هي 

 (.115ر، ص لذلك مزجيا  من األمثلة امللموسة واملبادئ الكاسحة. )العلم يف جمتمع ح

يف استعراضه للتحقيقات الفلسفية، خلص الكتاب بطريقة فّعالة للغاية، ولفت االنتباه بشكل خاص إىل نقد 
فيتغنشتاين لعائلة من النظرايت "الواقعية" أو "األساسية" للمعىن، حيث أن معىن الكلمة هو الكائن املعني أو 

نشتاين كان حياول استخدام برهان اخللف للنظرايت الواقعية، يشار إليها هبذه الكلمة. وجادل فيريابند أبن فيتغ
وإظهار أهنا امتلكت معىن ضمين ال ميكن الدفاع عنه، وأنه ال ميكننا القول مع ذلك إننا نعرف معىن الكلمات 

 اليت نستخدمها بشكل مستمر بطرق غري معقدة متاما .

شل فيريابند متاما  ابتباع هذه البصرية من خالل (، ف2)الفصل  1997ولسوء احلظ، كما قيل يف بريستون عام 
إقرار مفهوم فتغنشتاين غري التمثيلي للمعىن، والذي مبوجبه يتم حتديد معىن املصطلح من خالل استخدامه. 
وقرن بدال  من ذلك على حنو خاطئ فكرة أن املعىن ُيستعمل مع الوضعية، وفضل فيريابند ما أمساه نظرية املعىن 

واليت حددت معىن املصطلح أو العبارة مع أي دور يلعبه يف السياقات النظرية. لكنه أفرط يف  "السياقية"،
توسيع الفكرة النظرية حبيث تغطي أي سياق مهما كان، وابلتايل حرمانه ابلكامل من احملتوى. وابلنسبة لـفيريابند 

 ال يتناقض النظري مع أي شيء على اإلطالق.

انتقادا  لـفتغنشتاين. ومن اجلدير ابلذكر أهنا تثور ضد مفهوم الفلسفة عند  وكانت مراجعة الكتاب أيضا  
(، وسع فيريابند نقده 1956فيتغنشتاين )كـ"التحليل الفلسفي"(. ويف مقالة قصرية ُنشرت يف العام التايل )

لية وعلمية، أي حبجة أن النظر يف "مفارقة التحليل" الشهرية لـمور أظهرت أن "الفلسفة ال ميكن أن تكون حتلي
مثرية لالهتمام وتقدمية، وحول موضوع معني ومفيدة يف الوقت ذاته ")"مالحظة حول مفارقة التحليل"، ص 

(. وصرح فيريابند سابقا  )عما تصوره من( الفلسفة العلمية. ومثل بوبر، مل يكن لديه سوى القليل من 95
ة" اليت أعقبت كتاب فيتغنشتاين، واليت هيمنت فيها الوقت لنوع من الفلسفة "التحليلية" أو الفلسفة "اللغوي

 جامعة أوكسفورد على املشهد الفلسفي يف اخلمسينات وأوائل الستينيات.
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وواحدة من األشياء اليت يصدف أهنا أكثر وضوحا  من سريته الذاتية هي الطبيعة املرنة على حنو متسق آلراء 
متاما  بشأن كتاب كان يعتربه مرتمجا . وعندما حث أغاسي  فيريابند. يدون أن صديقه أغاسي جعله يغري رأيه

 فيريابند ليصبح بوبراي  خملصا ، يبدو أن مقاومة فيريابند كانت تعتمد أساسا  على كرهه للمجموعات.

 

 ( 1955 – 1953)العودة إىل فيينا  -3-4

إضافية للسماح  ، عندما كان على بوبر أن يتقدم بطلب للحصول على أموال1953حبلول صيف عام 
لفيريابند ابلعمل كمساعد له، قرر فيريابند مغادرة الكنيسة البوبرية والعودة إىل فيينا. ورغم أن املوافقة على 
املساعدة متت حاال ، إال أنه شعر بعدم االرتياح. "مل أمتكن من وضع إصبعي عليها؛ مل أكن أعرف إال أنين 

 (.99أردت البقاء يف فيينا")ص 

الفرتة مل يكن لدى فيريابند شيئا  ليفعله، وحباجة إىل املال، وترجم "اجملهود احلريب" لبوبر، "اجملتمع خالل هذه 
املفتوح وأعداؤه" إىل اللغة األملانية، وكتب مقاالت عن "املنهجية" و"فلسفة الطبيعة" ملوسوعة فرنسية، وأصدر 

النمسا ملكتبة الكونغرس يف الوالايت املتحدة، تقريرا  حول تطورات ما بعد احلرب يف العلوم اإلنسانية يف 
(. لكنه شعر أيضا  أنه ال يعرف ما جيب القيام به على 98وأحدث فوضى يف أول فرصة مهنية له كمغين )ص 

 املدى الطويل، لذلك تقدم بطلب للحصول على وظائف يف خمتلف اجلامعات.

عن الفلسفة التحليلية، والذي كان أيمل، رمبا بشكل مث التقى آرثر ابب، "الذي جاء إىل فيينا إللقاء حماضرة 
غري واقعي إىل حد ما، أن يتمكن من إحياء ما تبقى من السنوات العظيمة لدائرة فيينا والتقليد التحليلي هناك" 

(. وأصبح فيريابند مساعدا  لباب، ورتب ابب لقاء له مع هربرت 3)هربرت فيجل: خمطط السرية الذاتية، ص
، ودرسوا معا  أوراقا  لفيجل. كان فيجل عضوا  يف دائرة فيينا حىت هجرته إىل 1954نا يف عام فيجل يف فيي

، لكنه مل يتخل أبدا  عن رؤية "الواقعي" اليت مفادها وجود عامل 1930الوالايت املتحدة األمريكية يف عام 
ملشكالت التقليدية للفلسفة. إن خارجي معروف. وأقنع فيريابند أن الوضعية اليت اتبعها كرافت وابب مل حتل ا

(، إىل جانب مسامهات "كرافت" وبعض األفكار اليت طرحها بوبر يف ألباخ 1950ورقته "فرضيات وجودية" )
(. 4، قللت بشكل كبري من شكوك فيريابند حول الواقعية )املرجع السابق ، ص 1949و  1948يف عامي 

 هنا كيف يروي فيريابند أتثري فيجل:
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لصدمة متاما  بسماع فيجل يفسر الصعوابت اجلوهرية وبسماعه يشرح بلغة بسيطة لقد كانت ا
التفاضل[  -للغاية من دون اللجوء إىل الصورية ملاذا ال تزال مشكلة التطبيق ]من االحتمالية 

من دون حل. مل تكن الصفة الصورية إذن هي الكلمة األخرية يف املسائل الفلسفية. وكان 
للمضاربة )كلمة خميف!(؛ كان ال يزال هناك إمكانية  - للنقاش األساسي ال يزال هناك جماال  

لإلطاحة ابألنساق ذات الطابع الصوري العايل مبساعدة القليل من احلس املشرتك! )املرجع 
 (.5نفسه، ص 

نشر أول املقاالت املتعددة لفيريابند حول فلسفة ميكانيكا الكم، وهي أول مثار الوقت  1954شهد عام 
ذي قضاه يف الدراسة مع بوبر. ويف هذه املنشورات، أخذ بشكل عام طريق أن اهليمنة اليت حققها "تفسري ال

كوبنهاغن" لنظرية الكم كانت غري مستحقة. وكان فيريابند حريصا  بشكل خاص على القول: إنه مل يكن 
اجملهرية، أو أن يظن مدافعيها  ابإلمكان إثبات أن هذا التفسري للنظرية كان عالجا  عاما  ملشكالت الفيزايء

على حنو غري مربر أهنا مساملة. وجاء للدفاع عن حق منظري "املتغريات اخلفية" مثل لويس دي بروغلي، وديفيد 
بوم، وجان بيري فيغري، يف فرضية وجود بنية حتتية حتمية غري مالحظة تدعم التكهنات غري احملددة على ما يبدو 

 كانيكي الكمي.لألجسام على املستوى املي

ومع ذلك، جاء فيريابند أيضا  ليعتقد أن نقد بوبر السابق لعقيدة كوبنهاغن كان حمدودا  وسطحيا  إىل حد ما. 
ووفقا  لبوبر، فإن تفسري كوبنهاغن كان ببساطة نتيجة لبعض الفلسفات الوضعية السيئة. وكان نيلز بور وويرنر 

السفة وضعيني )مثل إرنست ماخ وأتباعه الظاهرين، دائرة فيينا( هايزنربغ، من وجهة النظر هذه، قد أغواهم ف
إىل االعتقاد أبن نظريتهم ليست ختمينية، بل كانت جمرد وصف خمتصر اقتصادي ولكن غري افرتاضي للخربة. 
جادل فريايند، على العكس من ذلك، أبن منظري كوبنهاغن كان لديهم بعض احلجج "الفيزايئية"، "العلمية"، 

واقعية" اجليدة للتفكري أبن رؤيتهم وحدهم متوافقة حاليا  مع النتائج امللموسة للتجارب. ولذلك قدم دفاعا  أو "ال
عن تفسريهم الوسيط للنظرية الكوانتية. لكن الدفاع كان تكتيكيا  فقط، حيث جادل يف النهاية أبن النتائج 

ا أن تكشف عن حقيقتها أو زيفها. امللحوظة للتجارب نفسها جيب حتديها من خالل وجهة نظر من شأهن
لذا استخدم فيريايند حالة الدفع الكمومي من أجل إعادة النظر يف القواعد املنهجية اليت يشرتك فيها العلماء. 
هذا هو أصل فكرته عن منوذج اختبار "تعددي"، حيث تتم مقارنة النظرايت مع بعضها البعض، وكذلك مع 

ن هذه الفكرة ميكن العثور عليها ابلفعل يف بوبر، وأن فيريايند أقر يف البداية "اخلربة". )الحظ، على أي حال، أ
هبذه احلقيقة(. ووفقا  لفيريابند، من خالل أتييد الواقعية العلمية فقط ميكن للعامل االلتصاق مبنهجية من شأهنا 
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نوع من احلريق الذي أشعله أن ُتظهر ابستمرار )على حنو مفاهيمي( إمكاانت ثورية للنظرايت العلمية، وإحياء 
غاليليو يف ظل الرؤية العاملية األرسطية. مثل هذه الواقعية تفسر النظرايت ليس كملخصات للخربة، بل 
كتخمينات حقيقية حول واقع مستقل بذاته. كما أهنا تضع لغة املالحظة يف القارب املعريف ذاته كمصطلحاته 

نظرية" )أي افرتاضية( مثل النظرايت: "واحلديث من الناحية النظرية: فاملالحظات، كما يقول: هي جمرد "
 .(32، ص1مقاالت فلسفية، اجمللد املنطقية، كل املصطلحات" نظرية، )الحظ 

 

  بداية عمل فيريابند: حترير التجريبية  -4

 ( 1958 – 1955التعيني األكادميي األول: جامعة بريستول )  -4-1

وبر وإروين شرودنغر، ابإلضافة إىل فمه الكبري )العلم يف جمتمع حر، ، مبساعدة مراجع من ب1955يف عام 
( ، قام فيريابند بتأمني أول منصب حماضر أكادميي له يف فلسفة العلم يف 102، قتل الوقت، ص  116ص 

( كيف كان على أغاسي أن يساعده 4-103جامعة بريستول، اجنلرتا. ويصف يف سريته الذاتية )الصفحات 
هلذه احملاضرات؛ ألهنا غطت موضوعا  مل يدرسه فيريابند أبدا  )راجع أيضا  العلم يف جمتمع حر، ص  يف التحضري

 (. كما يصف كيف شعر لبعض الوقت أبنه بال اجتاه وغري مستقر: كان "قتل الوقت".116

خر ويف صيف ذلك العام، زار مرة أخرى ألباخ حيث التقى بفيلسوف العلم فيليب فرانك )وضعي منطقي آ
 سابق(، الذي مارس عليه أتثري )أتخر إىل حد ما(:

جادل فرانك أبن االعرتاضات األرسطية ضد كوبرنيكوس اتفقت مع التجريبية، بينما قانون 
القصور الذايت عند غاليليو مل يفعل ذلك. وكما هو احلال يف حاالت أخرى، كمنت هذه 

اليليو" من كتاب "ضد املنهج" املالحظة يف ذهين لسنوات؛ مث بدأت تلتهب. إن فصول "غ
 (. 112. انظر أيضا  العلم يف جمتمع حر ، ص 103هي نتيجة متأخرة. )قتل الوقت، ص. 

ويف الوقت ذاته تقريبا ، التقى فيريابند مع ديفيد بوم، الذي كان حياضر يف الفيزايء يف جامعة بريستول. وكان 
نوان "نظرية الكم )إنغلوود كليفس، نيوجرسي: قاعة بوم احلامي املفضل لنيلز بور، وكان أول كتاب له بع

( ، كان دفاعا  مطوال  عن تفسري كوبنهاغن للنظرية الكوانتية. لكن يف أوائل مخسينيات القرن 1951برنتيس، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العشرين، رفض بوم رؤيته السابقة، وأصبح أحد املدافعني الرئيسيني عن نظرية "املتغريات اخلفية" اليت ال حتظى 
يف ذلك الوقت. كان له أتثري كبري على فيريابند، وفصمه بعيدا  عن بوبر مع تفسريه اهليغلي إىل حد ما بشعبية 

عن بنية الواقع. ويف عملهم األخري، حترك بوم وفيريابند يف اجتاهات متوازية حنو االهتمام ابلعلم "اهلامشي". 
، 1960صدفة يف الفيزايء احلديثة" يف عام "السببية وال 1957وأنتج فيريابند دراسة نقدية لكتاب بوم عام 

كما هو احلال دائما  مع فيريابند، فإن أفكار بوم غرقت عندما كان ال يزال حتت التأثري الكبري جدا  لبوبر. ولكن  
 تدرجييا ، وكان هلا أتثريا  مرئيا  فقط يف نتاجاته يف أوائل السبعينيات.

ة، وهذه املرة إحدى طالباته السابقات، ماري أونيل. ولكن يبدو ، تزوج فيريابند للمرة الثاني1956ويف عام 
بعيدا  عنه مع والديها، وأهنا  1957أن هذه العالقة مل تدم طويال ؛ ألنه أفاد أن زوجته أمضت عيد امليالد عام 
 .1958كانت يف وقت الحق على عالقة غرامية، وأن آخر مرة رآها كانت عام 

، 1956ضرة بريستول حول ميكانيكا الكم أبنه كارثة. ومع ذلك، يف صيف عام يتذكر فيريابند دوره يف حما
جنبا إىل جنب مع ألفريد الندي، ترأس حلقة دراسية انجحة حول القضااي الفلسفية يف ميكانيكا الكم يف 

ل ، حيث قدم ورقة بعنوان "حو 1957ألباخ. وكان النجاح ذو الصلة مسامهته يف ندوة كولستون لألحباث لعام 
نظرية القياس الكمي". وهنا قدم فيريابند ما أصبح موضوعا  طويال  يف عمله: أنه ال توجد "لغة مالحظة" 
منفصلة أو حمايدة أو "لغة يومية" خُتترب هبا العبارات النظرية للعلم، ولكن "املستوى اليومي هو جزءا  من الشيء 

، التأكيد املضاف(. هذه 217لسفية، اجمللد األول، ص النظري وليس شيئا  مستقال  وكتفيا  بذاته")األوراق الف
كانت مسامهته الرئيسية يف موضوعه املركزي، العالقة بني النظرية واخلربة. ومل يشكل ذلك فقط قطعا  حامسا  

 مع املفهوم الوضعي للنظرايت، بل أيضا  شيئا  من خطوة أبعد من تصور بوبر.

 

o 4-2- (1964 -1958وات األوىل )جامعة كاليفورنيا يف بريكلي: السن 

، قِبل فيريبند دعوة من مايكل سكريفن لزايرة مركز مينيسوات لفلسفة العلم يف مينيابوليس. 1957يف صيف عام 
(. وهناك 115وكان املركز، كما قال فيريابند يف وقت الحق، "واحدا  من أهم املؤسسات يف امليدان" )ص 

يالري بوتنام ، أدولف غرونباوم ، غروفر ماكسويل، إي إل هيل، التقى بفيجل، كارل مهبل، إرنست انجل، ه
، بعد أن تلقى دعوة أخرى للعمل هناك، مدعوما  مبنحة 1958بول ميهل، وآخرين. وعاد إىل املركز يف عام 

 من مؤسسة العلوم الوطنية. زعلى األغلب أنه عاد إىل هناك يف السنوات التالية.
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لعديد من أهم أوراق فيريابند االوىل. ويف ظل أتثري كل من بوبر وفيتغنشتاين، ومبا يقارب هذا الوقت، ُنشرت ا
"التجرييب  بدأ فيريابند نقدا  فائقا  لفلسفات العلم التقليدية آنذاك املقدمة من قبل أحفاد دائرة فيينا، مفكرو

اسة العالقة بني املنطقي" مثل رودولف كارانب، فيجل، انجل ومهبل. ومت إجراء هذا النقد من خالل در 
 املالحظة والنظرية.

( ، وجادل فيريابند ضد الوضعية 1958ولعل أهم هذه املنشورات األوىل، "حماولة يف تفسري واقعي للخربة" )
لصاحل التفسري الواقعي العلمي للعالقة بني النظرية واخلربة، وإىل حد كبري على أسس مألوفة من آراء التكذييب 

أن نظرايت الوضعي عن املعىن هلا عواقب "ختتلف عن املنهج العلمي والفلسفة كارل بوبر. واشتكى من 
(. وهي تشري على وجه اخلصوص ضمنيا  إىل ما أطلق عليه 17، ص1املعقولة". )مقاالت فلسفية، اجمللد 

يف فيريابند لقب "أطروحة الثبات"، حىت أن التغيريات األساسية يف النظرية لن تؤثر على معاين املصطلحات 
 لغة املالحظة العلمية. وضد هذا االفرتاض، دافع فيريابند عما أمساه "األطروحة األوىل"، والفكرة اليت تقول: 

تفسري لغة املالحظة يتم حتديده من خالل النظرايت اليت نستخدمها لشرح ما نالحظه، إن 
 (.31وتتغري حاملا تتغري تلك النظرايت. )املرجع نفسه، ص 

ألوىل اجتاه التفسري الذي افرتضه الوضعيون. وبدال  من املعىن املتخيل فوق مستوى اخلربة وعكست األطروحة ا
)أو لغة املالحظة(، كان فيريابند ينحدر نزوال  من النظرية إىل اخلربة. وابلنسبة له، النظرية ذات معىن مبعزل عن 

ة يف املعىن، واليت مُينح مبوجبها املعىن اخلربة، وليس العكس. وتكمن جذور هذه النظرة بوضوح يف نظريته السياقي
للمصطلحات حبكم مشاركتها يف السياقات النظرية. ويبدو أهنا توحي ضمنيا  أبنه ال يوجد متييز داليل مبدئي 
بني املصطلحات النظرية واملصطلحات املالحظة. وسرعان ما اتبع فيريابيند هذا التضمني مع "نظريته ابملالحظة 

يت تقول: إن ما هو مهم حول مجل املالحظة ليس امتالكها جوهرا  خاصا  للمعىن التجرييب، بل الرباغماتية"، ال
 دورها السبيب يف إنتاج ودحض النظرايت.

، متت دعوة فيريابند لقضاء سنة يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي، وقِبل ذلك. وعندما انتهى 1958ويف عام 
(. 115ة توظيفه على أساس منشوراته، وابلطبع على فمه الكبري )ص هذا التعيني الزائر، قررت إدارة اجلامع

. وهناك قابل 1960ولكن بسبب منحته ابلعمل يف منيابوليس، بدأ فقط حماضرا  بدوام كامل يف بريكلي عام 
توماس كون، وقرأ كتاب كون املرتقب "بنية الثورات العلمية" يف شكل مسودة. مث كتب إىل كون عن الكتاب 

(. لكنه مل يكن جاهزا  متاما  1995، 26هذه الرسائل مؤخرا  يف دراسات يف اتريخ وفلسفة العلم،  )ُنشرت
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ملقاربة كون الوصفية والتارخيية لفلسفة العلم. وعلى الرغم من أن املزيد من األمثلة التارخيية ختللت أعماله 
 األرثوذكسي.املنشورة، إال أنه كان ال يزال يستخدمها لدعم استنتاجات التكذييب 

ويف ما بعد منهجيته، طبق فيريابند من أجل النزاع على تفسري النظرايت العلمية مقياسا  قواي  للتقليدية املنهجية 
البوبرية، حبجة أن النزاع بني الواقعيني واألداتيني ليس قضية واقعية بل مسألة اختيار. وميكننا اختيار رؤية 

ية العلمية( أو كأدوات للتنبؤ )األداتية(، اعتمادا  على ماهية املعرفة العلمية النظرايت إما كأوصاف للواقع )الواقع
احلس -اليت نطمح إليها. إن التقيد هبذه املثل العليا املتنافسة )تقريبا : احملتوى اإلخباري العايل من جهة، واليقني

نظرايت الفلسفية مل تنعكس على من انحية أخرى( حُيكم عليها من خالل عواقبها املعنية. وتشديدا  على أن ال
العلم فحسب بل غريته، قال فيريابند كذلك أن شكل معرفتنا ميكن أن يتغري ليتناسب مع ُمثُلنا. إذن ميكننا أن 
منلك اليقني والنظرايت اليت تلخص اخلربة فقط، إذا أردان ذلك. ولكن، حشد السؤال املعتاد بني احملتوى 

الشائع لـ كارانب، وبوبر وفيريابند(، وحثنا على أن نرفض بشكل حاسم مبدأ اليقني التجرييب والقابلية لالختبار )
وأن خنتار بدال  من ذلك نظرايت تتجاوز اخلربة وتعطي شيئا  إعالميا  عن الواقع ذاته. ويف هذا الصدد اتبع 

بدال  من اعتبارها رؤية  بوضوح قيادة بوبر، وأعاد بناء التجريبية كمذهب على الشكل األكثر تفضيال  لنظرايتنا،
 حول مصادر املعرفة.

جادل فيريابند أبن الفكرة املشرتكة بني الوضعيني، أبن تفسري مصطلحات املالحظة ال يعتمد على حالة معرفتنا 
النظرية، هلا عواقب غري مرغوب فيها على الوضعيني. وواحدا  منها هو أن "كل لغة مالحظة وضعية تستند 

(. واآلخر ينتج عن األطروحة اليت يهتم هبا، 21، ص  1يتافيزيقي" )أوراق فلسفية، اجمللد على علم الوجود امل
وتقول: إن النظرايت اليت نتمسك هبا تؤثر على لغتنا، ورمبا حىت تصوراتنا. وهذا يعين أنه ما دمنا نستخدم 

ع. وإذا قبلنا أيضا  الرؤية الوضعية نظرية واحدة كافية جتريبيا ، فلن نكن قادرين على ختيل تفسريات بديلة عن الواق
أبن نظرايتنا هي ملخصات للخربة، فإن هذه النظرايت ستكون خالية من احملتوى التجرييب وغري القابل 
لالختبار، ومن مث سيكون هناك تضاءل يف وظيفة لغتنا النقدية اجلدلية. فكما أن النظرايت امليتافيزيقية املتعالية 

يب، فإن ما بدأ كنظرية علمية شاملة تقدم اليقني، سيصبح يف ظل هذه الظروف عقيدة البحتة غري قابلة للتكذ
( أبن كراهيته هلذا "املأزق األسطوري" 5)الفصل  1997ال ميكن دحضها، وأسطورة. ويُقال يف بريستون 

 كانت واحدة من القوى الدافعة الرئيسية وراء آراء فيريابند يف ذلك الوقت.

لواقعية اليت تفيد أبن "تفسري النظرية العلمية ال يعتمد إال على حالة الوقائع اليت يصفها" دافع فيريابند عن ا
(. ويف الوقت نفسه، ادعى أنه وجد يف حتقيقات فيتغنسشتاين الفلسفية 42، ص.  1)أوراق فلسفية ، اجمللد 
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ا، وال من خالل اتصاهلا نظرية سياقية للمعىن يتم مبوجبها حتديد معىن املصطلحات ليس من خالل استخدامه
ابخلربة، بل من خالل الدور الذي تلعبه يف السياق األوسع للنظرية أو الشرح. ومن املفرتض أن تغلف األطروحة 
األوىل، االقرتاح الرئيسي لعمل فيريابند األول، كل من النظرية السياقية للمعىن والواقعية العلمية. وقال إن الواقعية 

ا على تفسري النظرايت يف شكلها األكثر ضعفا  كعبارات كمّية شاملة تسعى إىل ، من خالل إصرارهفقط
احلقيقة، وتؤدي إىل التقدم العلمي بدال  من الركود. وتسمح لنا الواقعية فقط أبن نرقى إىل أعلى املثل الفكرية 

 للموقف النقدي واألمانة والقابلية لالختبار.

لم أبخذها اخلربات ككتل بناء غري قابلة للتحليل، تُعامل الواقعية وعلى عكس الوضعية، اليت تتعارض مع الع
اخلربات على أهنا قابلة للتحليل، وتوضحها على أهنا نتيجة لعمليات ال ميكن الوصول إليها مباشرة. وهكذا 

ابند تكشف اخلربات وعبارات املالحظة على أهنا أكثر تعقيدا  وتنظيما  من اليت أدركتها الوضعية. ووّسع فيري 
النظرية السياقية للمعىن حبيث ال تنطبق فقط على املصطلحات النظرية بل على مصطلحات املالحظة أيضا ، 
معتربا  أنه ال توجد "مشكلة" خاصة ابلكياانت النظرية، وأن التمييز بني مصطلحات املالحظة ومصطلحات 

ة السياقية أيضا، أن عبارات املالحظة تعتمد النظرية هو متييز براغمايت حبت. وإذا كان كما تدل ضمنيا  النظري
على املبادئ النظرية فأي قصور يف هذه املبادئ سوف ينتقل إىل عبارات املالحظة اليت ختطوها، من حيث أن 
معتقداتنا حول ما هو مالحظ قد تكون خاطئة، وحىت خرباتنا ذاهتا ميكن انتقادها إلعطاء تفسري تقرييب ملا 

يع عباراتنا ومعتقداتنا وخرباتنا "افرتاضية". وحتتاج املالحظات والتجارب دائما  إىل تفسري، جيري يف الواقع. ومج
ويتم توفري التفسريات املختلفة من خالل نظرايت خمتلفة. وإذا كانت املعاين احلالية جتسد املبادئ النظرية، 

واختبار املبادئ النظرية الضمنية فعندئذ بدال  من قبول عبارات املالحظة بشكل سليب، جيب أن حناول إجياد 
 فيها، واليت قد تتطلب منا تغيري تلك املعاين.

ولذلك، عّزز فيريابند عدم الثبات الداليل، جمادال  أبن الثبات الداليل املفرتض بتفسريات الوضعي للرد، والشرح 
املعىن من خالل النظرية، فإن  والتأييد، قد مت وجيب أن يُنتهك إذا أردان إحراز تقدم يف العلم. وإذا مت حتديد

املصطلحات يف نظرايت خمتلفة للغاية ال ميكن أن تشرتك ببساطة يف املعىن ذاته: ستكون "غري قابلة للقياس". 
وأي حماولة الشتقاق مبادئ نظرية قدمية من تلك النظرية اجلديدة جيب أن تكون إما غري انجحة أو جيب أن 

ظرية القدمية. وابلتايل، فإن "الرد النظري" احملبب عند التجريبيني املنطقيني تؤثر على تغيري معىن مصطلحات الن
"الشرح،  1962يشبه يف الواقع استبدال إحدى النظرايت وأنطولوجيتا أبخرى. ويف ختام مقاله املعروف عام 
ملفهوم حال دون الرد، والتجريبية" ، والذي قدم فيه مفهوم عدم القابلية للقياس، خلص فيريابند إىل أن هذا ا
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أي تفسري صوري للشرح و الرد أو التأييد. )ُنشر كتاب كون بنية الثورات العلمية، والذي استخدم فيه املصطلح 
 ذاته لوصف مفهوم ذي صلة، يف العام ذاته(.

يف أول رحلة نشر رئيسية له من فلسفة العلم، طبق فيريابند هذه األفكار على مشكلة العقل / اجلسم. ويف 
، سعى للدفاع عن املادية )تقريبا ، الرؤية القائلة أبن كل ما هو موجود هو مادي( 1963ني ُنشرات عام ورقت

ضد االفرتاض أبن العقل ال ميكن أن يكون شيئا  ماداي . وعلى الرغم من أن هذه األوراق تظهر خليطا  غري 
وقف املعروف ابسم "املادية املدمرة"، واليت واضح من اآلراء، إال أهنا تُذكر يف املقام األول لكوهنا بشرت يف امل

تفيد أبن طريقتنا يف تصور العقل والظواهر العقلية ترقى إىل نظرية غري كافية جداي  تتعارض مع تفسري علمي 
)مادي( لتلك األشياء ذاهتا. واقرتح فيريابند أن النظريتني املعنيتني غري قابلتني للقياس، لكن مع ذلك جيب 

النظرية املادية على أسس منهجية عامة. وكانت هذه الرؤية املتطرفة ملشكلة العقل / اجلسد واحدة علينا تفضيل 
من أهم املورواثت لفيريابند. على الرغم من أن فيريابند ذاته يبدو أنه ختلى عنها يف أواخر السبعينيات، إال أهنا 

 د.أختذت من قبل ريتشارد روريت، ومؤخرا  بول وابتريشيا تشريشالن

ويف نسخة من أطروحة عدم قابلية القياس لفيريابند، ميكن أن تُنتهك املبادئ الداللية للبناء الذي يدعم النظرية 
)يف تفسريها الواقعي( أو "تعطيلها" بواسطة نظرية أخرى. وكنتيجة لذلك، ال ميكن دائما  مقارنة النظرايت من 

مر من فيريابند بعض الوقت لرؤيتها؛ ألنه مل يصف رمسيا  حيث حمتواها، كما يرغب "العقالنيون". واستغرق األ
، ولكن هذا يفتح الباب للنسبية، الرؤية القائلة: إنه ال توجد طريقة 1960هذه الرؤية حىت أواخر الستينات 

واألكثر شهرة  -املعلنة على نطاق واسع  موضوعية لالختيار بني النظرايت أو التقاليد. ولعل هذه هي النتيجة
 ظرية السياقية للمعىن.للن

ا" ) (، 1963ويف الصحف املركزية الرائدة من هذه الفرتة من أعمال فيريابند مثل "كيف تكون جتريبيا  جيد 
( كانت حجته األهم للواقعية 1965(، "مشكالت التجريبية" و"الرد على النقد" )1964"الواقعية واألداتية" )

هنا تتطلب اإلكثار من النظرايت اجلديدة وغري املتوافقة. وهذا يؤدي العلمية هي املنهجية: الواقعية مرغوبة؛ أل
إىل التقدم العلمي؛ ألنه ينتج يف كل نظرية هلا حمتوى جترييب أكثر من غريها، وذلك ألن اختبار النظرية يتناسب 

وجود تكذيبات  مع عدد التكذيبات احملتملة هلا، وأن إنتاج نظرايت بديلة هو الطريقة الوحيدة املوثوقة لضمان
حمتملة. لذا فإن التقدم العلمي أييت من خالل "التعددية النظرية"، مما يسمح بتعدد النظرايت غري املتوافقة، 
واليت سيساهم كل منها ابملنافسة يف احلفاظ على تعزيز قابلية االختبار، وابلتايل احملتوى التجرييب، لآلخرايت. 

يريابند، يتم اختبار النظرايت مقابل بعضها البعض. وهكذا، كان إمنوذجا  ووفقا لنموذج االختبار التعددي عند ف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  30

ملا أطلق عليه كون فرتات "ما قبل الربادايغم" و"الثورات العلمية"، وهي مناسبة عندما يكون هناك العديد من 
قلل من مجيعها خضعت للتطور من خالل تنافسها مع بعضها البعض. لكنه النظرايت غري القابلة للقياس، و 

أمهية الفكرة اليت تقول: إن النظرايت قد تتم مقارنتها مع بعضها البعض يف املقام األول لقدرهتا على تفسري 
نتائج املالحظة والتجربة. وكانت هذه الفكرة ابلنسبة لفيريابند أسطورة جتريبية ختفي دور العوامل اجلمالية 

 واالجتماعية يف اخليار النظري.

(، والذي 1859لنظرية تتبع حىت اآلن إىل حد كبري كتاب جون ستيوارت مل عن احلرية )إن حجة التعددية ا
غالبا  ما كان موضع تبجيل فيريابند. لكن فيريايند ذهب حملاولة إظهار آلية متكن النظرايت من زايدة حمتواها 

ها إال مبساعدة نظرايت التجرييب. ووفقا  هلذا اجلزء من احلجة، قد تواجه النظرايت صعوابت ال ميكن اكتشاف
بديلة. وميكن أن تكون النظرية غري صحيحة دون أن نكون قادرين على اكتشاف ذلك بطريقة مباشرة: يتم 
يف بعض األحيان استبعاد بناء املناهج واألدوات التجريبية اجلديدة اليت ستكشف عن اخلطأ من خالل قوانني 

ذا مت اكتشافه( غريبا ، ورمبا ال يُقدم له تفسري صحيح. وهكذا الطبيعة، ويف بعض األحيان قد يعترب التناقض )إ
ميكن أن تتظافر الظروف لتخفي عنا عوائق نظريتنا. ويتطلب "مبدأ القابلية لالختبار" املنهجي أن نطور نظرايت 

تنبؤ. بديلة ال تتوافق مع النظرية القائمة، وأن نطورها أبقوى صيغة هلا، كتوصيف للواقع وليس جمرد أدوات لل
فبدال  من االنتظار حىت تصادف النظرية احلالية صعوابت، عندما يبدأ البحث عن بدائل، جيب علينا أن نكثر 
بقوة من النظرايت وندافع عنها بعناد على أمل أن يقدموا لنا تفنيدا  غري مباشرا  لنظريتنا القائمة. وابلتايل، فإن 

م يف رفع احملتوى التجرييب ألنصارها. لكن فيريابند يصر على أن النظرايت اليت تكون كافية جتريبيا  فقط ستساه
أي نظرية، مهما كانت ضعيفة، قد تصبح مالئمة جتريبيا ، وابلتايل قد تسهم يف هذه العملية. ولكي يكون 

ال  واقعيا ، فإنه يقدم بناء  على ذلك، اقرتاحا  ينطوي على املطالبة بدعم أي نظرية مبا يف ذلك التخمينات اليت
ميكن تصديقها، واليت ال متتلك دعما  جتريبيا  مستقال ، والتخمينات اليت ال تتسق مع البياانت والقوانني املؤكدة 
بشكل جيد. وجيب أن حنتفظ ابلنظرايت اليت هي يف ورطة، وأن نبتكر ونطور نظرايت تتعارض مع الظواهر 

 .لالختباراملرصودة؛ ألننا بذلك فقط سنحرتم املثالية الفكرية 

وهبذا امليل إىل "مبدأ القابلية لالختبار" ابعتباره املبدأ األمسى للمنهجية، ينسى فيريايند أن القابلية لالختبار 
جيب أن يتم تداوهلا مقابل الفضائل النظرية األخرى. إن خوفه املَرضي فقط من النظرايت يفقدها حمتواها 

دة القابلية لالختبار وإىل تبين مبدأ اإلكثار غري املقيد على التجرييب ويصبح أساطري يقوده إىل الرغبة يف زاي
 اإلطالق. كما أنه يتجاهل الدليل التارخيي على أن مناهضة الواقعية ميكن أن يكون تعددي بقدر ما هو واقعي. 
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، توجه فيريابند وفيجل بتقدمي حلقة دراسية مشرتكة حول التطور األخري للفلسفة 1964ويف ألباخ يف عام 
الوضعي املنطقي، رودولف كارانب )الذي  اجتاهلتحليلية. وهناك أعاد فيريابند تسليط الضوء الرئيسي على ا

كان قد التقى به يف جامعة كاليفورنيا(. وحاول كارانب إقناع فيريابند بفضائل الوضوح، لكنه فشل. كان 
القيمة ما مل تقدم مسامهة إجيابية وقابلة للقياس فيريابند ال يزال مرتبطا ابلفلسفة "العلمية"، واعترب الفلسفة عدمية 

 يف منو املعرفة )واليت تعين، ابلطبع، العلم(.

، واليت انقش فيها فيريابند أسس نظرية الكم مع الفيزايئي فون فايزاكري، 1965لكن ندوة يف هامبورغ يف عام 
 كان هلا أتثريا دائما ، ولو أتخر إىل حد ما:

أن ميكانيكا الكم نشأت من حبث ملموس يف حني أنين تذمرت، أظهر فون فايزاكري كيف 
بناء  على أسس منهجية عامة، من أن البدائل اهلامة قد مت حذفها. وكانت احلجج املؤيدة 
لتذمري جيدة للغاية ... لكن كان من الواضح فجأة ابلنسبة يل أهنا فُرضت دون اعتبار 

كون مساعدة: جيب أن مُينح الشخص الذي للظروف اليت كانت تشكل عائقا  بدال  من أن ت
حياول حل مشكلة سواء يف العلم أو يف أي مكان آخر حرية كاملة وال ميكن تقييده أبي 

ما خيص مطالب، ومعايري، ومع ذلك ميكن أن تبدو للمنطقي أو الفيلسوف الذي يدرسها في
طريق مناشدة دراسته. وجيب التحقق من القواعد واملطالب من خالل البحث، وليس عن 

نظرايت العقالنية. ويف مقال مطول، شرحُت كيف استخدم بور هذه الفلسفة وكيف ختتلف 
عن اإلجراءات اجملردة. وهكذا فإن الربوفيسور فون فايزاكري يتحمل املسؤولية الرئيسية عن 

على الرغم من أنه مل يكن مسرورا  على اإلطالق عندما أخربته  -تغيريي إىل "الفوضوية" 
 (.117. )العلم يف جمتمع حر، الصفحة 1977لك يف عام بذ

 

o 4-3- "أتثري "الثورة الطالبية 

كانت فرتة منتصف وأواخر الستينات من القرن املاضي وقتا  للتخمر يف الثقافة الغربية، وكان فيريابند يف غياهبها. 
ويف بريكلي، بطبيعة احلال، واجه حركة حرية التعبري، وواجه "الثورة الطالبية" هناك أيضا، وكذلك يف لندن 
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سياسية، وخاصة يف املسائل السياسية املتعلقة ابلعلم. وبرلني. ومن الواضح أن هذا أاثر اهتمامه ابلفلسفة ال
 ومنصبه يف بريكلي، وقال يف وقت الحق:

كانت وظيفيت هي تنفيذ السياسات التعليمية يف والية كاليفورنيا، وهو ما يعين أنه كان علي 
 (.118تعليم الناس ما قررته جمموعة صغرية من املثقفني البيض. )العلم يف جمتمع حر، ص

ذلك، كانت خربة فيريابند يف ظل هذه السياسات التعليمية هي من دون شك واحدة من الفرتات احملددة ومع 
 يف حياته الفكرية، وهو الوقت الذي أصبح فيه يشك بعمق يف هؤالء املفكرين و"العقالنية الغربية" ككل:

لسياسات  وما بعدها. دخل املكسيكيون والسود واهلنود اجلامعة كنتيجة1964يف السنوات 
تعليمية جديدة. هناك جلسوا، فضوليني إىل حد ما، وُمزدرين جزئيا ، ومرتبكني جزئيا  أمال  
يف احلصول على "التعليم". اي هلا من فرصة لنيب يبحث عن أتباع! اي هلا من فرصة قاهلا يل 
أصدقائي العقالنيون، لإلسهام يف نشر العقل وحتسني اجلنس البشري! شعرُت على حنو 

تلف جدا . ألهنا أطلعتين على أن احلجج املعقدة والقصص الرائعة اليت أخربت هبا حىت خم
لغرور جمموعة صغرية  وانعكاساتاآلن مجهوري األكثر أو األقل تطورا  قد تكون جمرد أحالم، 

جنحت يف استعباد اجلميع أبفكارهم. من كنت أان ألخرب هؤالء الناس ماذا وكيف يفكرون؟ 
 (.123انظر أيضا  كتاب قتل الوقت، الصفحة  )املرجع نفسه،

ويف ذلك الوقت، قدم فيريابند حماضرتني، واحدة حول الفلسفة العامة، وأخرى عن فلسفة العلم. ويبدو أنه 
واجه بعض املشكالت يف بريكلي عن طريق إدارة ندوته حول خطوط فضفاضة غري مقبولة، وإلغاء احملاضرات 

 محاضرات اليت قدمها:ابنتظام، وعدم االستعداد لل

حيث حتتوي املالحظات الرمسية على كل  -وغالبا  ما أخربت الطالب ابلذهاب إىل البيت 
شخص  1200، حىت  500،  300ما حيتاجون إليه. ونتيجة لذلك، تقلص اجلمهور من 

. ومل أكن سعيدا  بذلك. وكنت أفضل مجهورا  أكرب، ومع ذلك كررت 30أو  50إىل 
لت اإلدارة. ملاذا فعلُت ذلك؟ هل كان ذلك ألنه مل يعجبين نظام نصيحيت حىت تدخ

، الذي أفسد اخلط الفاصل بني الفكر والروتني؟، هل كان ذلك ألنين احتقرت االمتحان
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فكرة أن املعرفة كانت مهارة جيب احلصول عليها وتثبيتها من خالل تدريب صارم؟ أم كان 
 (.122عبت كل هذه العوامل دورا . )ص ذلك ألنين مل أفكر يف الكثري من أدائي؟ ل

ولكن على الرغم من تعاطفه مع األهداف األصلية للحركة الطالبية، إال أن فيريابند مل يكن متفائال  بقادهتم، 
والشعور أبن أفكارهم كانت استبدادية مثل أولئك الذين كانوا حياولون استبداهلم. ويذكر أنه قطع عددا  أقل 

ضراب الطالب أكثر من أي وقت مضى أو بعد ذلك! ومع ذلك، من خالل عقد من احملاضرات خالل إ
حماضراته خارج احلرم اجلامعي خالل حرب احلرم اجلامعي هذه، عاند فيريابند اإلدارة اليت وظفته. وعززت 

اع إليها(. كان لديه انطب االفتقارحكاايته املقدمة الدرجات لكل طالب يف صفه، بغض النظر عن إنتاجهم )أو 
أبن بعض زمالئه، وخاصة جون سريل، أرادوا طرده، وأهنم مل يستسلموا إال عندما أدركوا حجم األعمال الورقية 

 (.126)ص

 

o 4-4-  أواخر الستينات 

. )"ملاذا عقائد الكنيسة؟ ألن تطور 1966حاضر فيريابند عن عقيدة الكنيسة يف بريكلي خالل صيف عام 
((. ويف النهاية حّول 8-137السمات مع تطور التفكري العلمي" )ص.  عقيدة الكنيسة يشرتك يف العديد من

، واليت قال فيها إن التجريبية 1970هذه األفكار إىل ورقة حول "التجريبية التقليدية"، اليت نشرت يف عام 
 1965اشرتكت يف بعض السمات اإلشكالية مع الربوتستانتية. وقد سبق له أن قدم طريقة ما من دفاعه عام 

، نشر املقال املكون من أربع صفحات، وعنوانه 1969ن شكل "التطهري"، و"التسامح" للتجريبية. ويف عام ع
"العلم من دون خربة"، والذي جادل أبن اخلربة الضرورية من حيث املبدأ يف أي وقت من مراحل بناء أو فهم 

فيريابند مل يعد مهتما  بتقدمي نفسه على أنه  أو اختبار النظرايت العلمية التجريبية، أعطت يف النهاية إشعارا  أبن
 أي نوع من التجريبية.

جداي ، والدخول يف صراع مع إدارة جامعته كنتيجة  ابلتضاؤلورغم أن واجباته ومسؤولياته األكادميية أخذت 
دن وبرلني لذلك، فإن فيريابند مل يفسد بعد مسعته اجلوهرية كفيلسوف علم. وأفاد أبنه تلقى عروضا  للعمل من لن

واييل وأوكالند، حيث متت دعوته ليصبح زميال  يف كلية أول سولز يف أوكسفورد، وأنه تراسل مع فريدريك فون 
(. وقبل الوظائف يف 127هايك )الذي كان يعرفه من قبل يف حلقات ألباخ( حول وظيفة يف فرايبورغ )ص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يا بريكلي وغادر إىل مينيابوليس، لكنه منى ، واستقال من جامعة كاليفورن1968لندن وبرلني وييل. يف عام 
 ابحلنني إىل الوطن، وأعاد تعيينه، وعاد إىل بريكلي على الفور تقريبا .

ويف لندن، ألقى حماضرات يف جامعية كوليج وكلية لندن لالقتصاد، والتقى إمر الكاتوش. وأصبح االثنان 
ري حىت وفاة الكاتوش. ويذكر فيريابند أن صديقني عظيمني، وتراسال مع بعضهما البعض بشكل منتظم وكب

الكاتوش، الذي كان مكتبه ابلقرب من قاعة حماضرات كلية لندن لالقتصاد، اعتاد أن يتدخل يف حماضراته 
 (.128، قتل الوقت، صفحة  13عندما أبدى فيريابند اختالفه معه )العلم يف جمتمع حر ، صفحة 

 

o 5- وما بعدهاالعمل األخري لفيريابند: حنو النسبية ، 
o 5-1- ( 1975- 1970ضد املنهج) 

بعد فرتات يف لندن وبرلني وييل )كلهم يرتاكضون إىل منصبه يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي(، توىل فيريابند 
 5-134)الصفحات  1974و  1972استاذا  زائرا  يف جامعة أوكالند، نيوزيلندا، وحاضر هناك يف عامي 

(، على الرغم من أن هذا ابلكاد يبدو 153يطان يف نيوزيلندا يف ذلك الوقت )ص (. حىت أنه تطلع إىل االست
 متوافقا  مع أسلوب حياته النفاثة.

وحبلول أوائل السبعينيات من القرن املاضي، كان فيريابند قد أقام حظرية التكذييب وكان مستعدا  لتوضيح وجهة 
مقالة طويلة بعنوان "ضد املنهج" واليت هاجم فيها ، نشر 1970نظره اخلاصة حول املنهج العلمي. ويف عام 

عدة رواايت ابرزة عن املنهج العلمي. وخطط هو والكاتوش يف مراسالهتم، أخريا  لبناء جملد النقاش، بعنوان 
"مع وضد املنهج"، حيث سيقدم لكاتوش القضية "العقالين" أبن هناك جمموعة حمددة من قواعد املنهج العلمي 

، واليت 1974علم جيد علم، وسيهامجها فيريابند. وكانت وفاة الكاتوش غري املتوقعة يف فرباير  واليت جتعل كل
 يبدو أهنا صدمت فيريابند بشدة، تعين أن اجلزء العقالين من العمل املشرتك مل يكتمل أبدا .

 ويف هناية ذلك العام، وجد فيريابند نفسه حماضرا  يف جامعة ساسكس:

ملاذا وكيف ذهبُت إىل جامعة ساسكس يف برايتون ... ما أتذكره ليس لدي أي فكرة عن 
( مث استقلت. اثنيت عشرة ساعة يف 1974/1975هو أنين قمت ابلتدريس بفرتتني )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األسبوع )دورة حماضرات واحدة، والدروس التعليمية املتبقية( كانت أكثر من الالزم. 
 (.153)الصفحة 

 ياء مبزيد من التفصيل:يتذكر أحد أعضاء مجهور فيريابند األش

. مل يكن هناك مقعد يف أكرب قاعة حماضرات 1974جامعة ساسكس: بداية فصل اخلريف، 
الفنون يف احلرم اجلامعي. وبتوتر، وحتسبا  انتظران ونتوقع بفارغ الصرب أن يبدأ احلدث املعلن. 

ظهر على اإلطالق ، كانت الشائعات أنه لن يكالعادة. يف الواقع  -مل يكن على الوقت احملدد 
ذلك أن املرض )أو أنه كان جمرد امللل أو رمبا عشيقة؟( كان قد حصره يف الفراش. لكن 
عندما بدأان يف التوفيق بيننا وبني فكرة أنه لن يكون هناك أي أداء يف ذلك اليوم على 

ودعم  اإلطالق، اندفع بول فيريابند عرب الباب يف مقدمة القاعة املزدمحة. بدال  من الشحوب،
نفسه على عكاز معدنية قصرية، وسار يعرج إىل السبورة. وإبزالة سرتته التقط الطباشري 
وكتب ثالثة أسئلة واحدة حتت األخرى: ما هو العظيم جدا  عن املعرفة؟ ما هو العظيم جدا  

 يف العلم؟ ما هو العظيم جدا  عن احلقيقة؟، مل نكن خبيبة أمل بعد كل شيء!

تالية من هذه الفرتة، وفيما يتعلق ببقية عامه كمحاضر زائر، هدم فيريابند وخالل األسابيع ال
تقريبا  كل احلدود األكادميية التقليدية. مل حيمل أي فكرة وليس شخصا  مقدسا . وانقش بطاقة 
ومحاس مل يسبق هلما مثيل كل شيء من أرسطو إىل األزاندي. كيف خيتلف العلم عن السحر؟ 

قالنية الوحيدة لتنظيم معرفتنا بشكل مدروس؟ ما الذي جيب أن نفعله هل يوفر الطريقة الع
إذا كان السعي وراء احلقيقة يشل عقولنا ويهدد شخصيتنا؟ وأصبحت نظرية املعرفة فجأة 

 منطقة مبهجة للبحث.

خلق فيريابند املساحات اليت ميكن للناس فيها التنفس مرة أخرى. طلب من الفالسفة أن 
ألفكار من أكثر اجملاالت تباينا  وأبعدها على ما يبدو، وأصر على أنه فقط يكونوا متقبلني ل

هبذه الطريقة ميكنهم فهم العمليات اليت تنمو هبا املعرفة. وكان مستمعيه مأسورين، وكان 
حيتفظ جبمهوره اهلائل حىت أصبح مريضا  ومن املضين للغاية أن يستمر، فقد بدأ ببساطة يف 

قبل أن يقلب املنزل عن طريق كتابة "أرسطو" أبحرف ابرتفاع ثالثة  تكرار نفسه. ولكن ليس
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، 1980أقدام على السبورة مث كتابة "بوبر" أبحرف صغرية غري مقروءة فعليا  أسفلها! )كرينغ 
 (.106-7الصفحات 

ك احلني وألن صحته كانت سيئة، بدأ فيريابند يف رؤية املعاجل الذي أوصي به له. كان العالج انجحا ، ومنذ ذل
اعتاد فيريابند على أن يشري إىل حالته كمثال على كل من فشل الطب التقليدي، واإلمكانيات غري املكتشفة 

 إىل حد كبري للعالجات البديلة أو التقليدية.

وبدال  من اجمللد املكتوب ابالشرتاك مع الكاتوش، وضع فيريابند براعته، نسخة من كتاب ضد املنهج )لندن: 
( ، والذي تصوره يف بعض األحيان كرسالة إىل الكاتوش )الذي كرس الكتاب 1975اجلديد،  كتب اليسار

 له(. ومع ذلك، هناك وصف أكثر دقة  وهو الوصف الوارد يف سريته الذاتية:

ضد املنهج ليس كتااب ، إنه جمموعة قطع خمتلفة. حيتوي على أوصاف، حتليالت، واحلجج 
ذاهتا تقريبا ، عشرة، مخسة عشر، أو حىت قبل عشرين  اليت كنت قد نشرهتا، يف الكلمات

سنة ... رتبتها برتتيب مناسب، وأضفت انتقاالت، واستبدلت مقاطع معتدلة أبخرى أكثر 
 (.142،  139فظاعة، ودعوت النتيجة "الفوضوية". أان أحب أن أصدم الناس ... )ص 

 هذا املقال، ونثرها يف دراسة حالة االنتقال من احتوى الكتاب على العديد من املواضيع املذكورة حىت اآلن يف
مركزية األرض إىل علم الفلك الشمسي. ولكن يف حني أنه كان جيادل يف السابق لصاحل املنهجية )أي املنهجية 
"التعددية"(، فقد أصبح اآلن غري راٍض عن أي منهجية. وشدد على أن النظرايت العلمية القدمية، مثل نظرية 

رسطو، كان هلا دعم جترييب وجديل قوي، وأكد من الناحية النسبية، أن أبطال الثورة العلمية مثل احلركة عند أ
غاليليو، مل يكونوا دقيقني كما ُصرح عنهم يف بعض األحيان. وصور غاليليو على أنه استفاد بشكل كامل من 

مس. إن قضية غاليليو حامسة ابلنسبة البالغة، والدعاية، واحليل املعرفية املختلفة من أجل دعم موقف مركزية الش
لفيريابند، حيث أن "الثورة العلمية" هي براديغمه عن التقدم العلمي والتغيري املفاهيمي اجلذري، وغاليليو هو 
بطله ابلثورة العلمية. كما سعى أيضا  إىل تقليل أمهية احلجج التجريبية من خالل اإلشارة إىل أن املعايري اجلمالية، 

الشخصية والعوامل االجتماعية هلا دورا  أكثر حسما  بكثري يف اتريخ العلم مما سيشري إليه أتريخ والنزوات 
 العقالين أو التجرييب.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولفت كتاب "ضد املنهج" االنتباه صراحة  إىل نتيجة "الفوضوي املعريف" أبنه ال توجد قواعد منهجية مفيدة 
ريخ العلم معقد لدرجة أنه إذا أصرران على منهجية عامة لن متنع ومستثناة حتكم تقدم العلم أو منو املعرفة. إن ات

التقدم، فإن "القاعدة" الوحيدة اليت سيحتويها ستكون اقرتاحا  غري جمدي: "كل شيء مقبول". وعلى وجه 
اخلصوص، من شأن املنهجيات التجريبية املنطقية والعقالنية النقدية لبوبر أن متنع التقدم العلمي من خالل 

ض شروط تقييدية على النظرايت اجلديدة. إن "منهجية برامج البحث العلمي األكثر تطورا " واليت طورها فر 
الكاتوش، إما أهنا حتتوي على أحكام قيمة غري حمددة املعامل حول ما يشكل علما  جيدا ، أو معقولة فقط ألهنا 

قنعة. ظاهرة عدم القابلية للقياس جتعل ا
ُ
ملعايري اليت يستخدمها هؤالء "العقالنيون" ملقارنة الفوضوية املعرفية امل

النظرايت غري قابلة للتطبيق. وهكذا فإن الكتاب )بشكل مفهوم( كان قد وصف فيريابند أبنه "غري عقالين". 
يف الوقت الذي كان فيه كون يقلل من شأن تطبيقات "الالعقالين" بكتابه اخلاص، ونُظر إىل فيريابند على أنه 

اته الدور الذي كان اآلخرون قد رأوه فيه ابلفعل. )ومع ذلك، مل يلزم نفسه ابلفوضوية السياسية. يؤدي حبد ذ
 وكانت فلسفته السياسية مزجيا  من الليربالية والدميقراطية االجتماعية(.

 وقال يف وقت الحق:

كان أحد دوافعي لكتابة ضد املنهج هو حترير الناس من استبداد اإلرابكات الفلسفية 
ملفاهيم اجملردة مثل "احلقيقة" أو "الواقع" أو "املوضوعية" اليت تضيق رؤية الناس وطرق وا

وجودهم يف العامل. وبصياغة ما اعتقدت أنه كان موقفي وقناعايت، انتهى يب األمر لألسف 
إبدخال مفاهيم صلبة مماثلة، مثل "الدميقراطية" و"التقليد" أو "احلقيقة النسبية". واآلن بعد 

دركت ذلك، أتساءل كيف حدث ذلك. إن الرغبة يف شرح أفكار املرء، ال تكون أن أ
-179بسيطة، وال يف قصة، بل عن طريق "حساب منتظم" ، وهي قوية ابلفعل.)ص. 

80.) 

 

o 5-2- ( 1978النتائج السياسية للفوضوية اإلبستيمولوجية: العلم يف جمتمع حر ) 

د أخذ فيريابند على حني ُغرة. لقد ُصدم من اهتامه ابلعدوانية يبدو أن رد الفعل احلاسم على "ضد املنهج" ق
والفساد، فأجاب ابهتام متهمني له ابلشيء ذاته. لقد شعر أنه من الضروري الرد على معظم املراجعات الرئيسية 
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ان للكتاب املطبوع، مث مجع هذه الردود يف وقت الحق يف جزء من كتابه التايل، العلم يف جمتمع حر، حتت عنو 
"احملاداثت مع األميني". وهنا قام بتوبيخ املراجعني املؤسسني لكوهنم أساءوا قراءة "ضد املنهج"، ابإلضافة إىل 
كوهنم غري قادرين دستوراي  على التمييز بني السخرية، واملرح، واحلجة من خالل الرد إىل احملال، واألشياء )اليت 

عال  يف ضد املنهج. إن مشهد فيريابند لتسوية هذه االهتامات عند يبدو أهنا قليلة نوعا  ما( اليت التزم هبا ف
اآلخرين مل يكن يف حد ذاته دون سخرية. )تشري أرملته إىل أنه يف سنواته األخرية، كان كتاب العلم يف جمتمع 
حر هو الكتاب الذي يود أن ينأى بنفسه عنه(. ويف الضجة احمليطة بـكتاب ضد املنهج، استسلم فيريابند 

 لالكتئاب:

... اآلن كنت وحيدا ، مريضا  مع بعض اآلالم اجملهولة. كانت حيايت اخلاصة يف حالة من 
الفوضى، وكنت من دون دفاع. وكثريا  ما كنت أمتىن لو مل أكتب هذا الكتاب السخيف )قتل 

 (.147الوقت، ص 

لكثري من ايند نفسه على أنه يقوض حجج موقف العلم املتميزة ضمن الثقافة، واري رأى في
عمله األخري كان نقدا  ملوقف العلم ضمن اجملتمعات الغربية. نظرا  لعدم وجود منهج علمي، 
وال ميكننا تربير العلم كأفضل طريقة الكتساب املعرفة. وال تثبت نتائج العلم متيزها، حيث 

فقط أن هذه النتائج تعتمد يف كثري من األحيان على وجود عناصر غري علمية، والعلم يسود 
(، والتقاليد األخرى، 102ألنه " مت التالعب ابملشهد لصاحله" )العلم يف جمتمع حر، ص 

العلم أقرب إىل األسطورة على الرغم من إجنازاهتا، مل تتح هلا فرصة. ويقرتح أن احلقيقة هي أن 
عدة لالعرتاف به. إنه أحد أشكال التفكري الكثرية اليت طورها اإل

ُ
نسان من الفلسفة العلمية امل

وليس ابلضرورة األفضل. إنه واضح، صاخب، وقح، لكنه متفوق بطبيعته فقط ابلنسبة 
ألولئك الذين قرروا ابلفعل أتييد إيديولوجية معينة، أو الذين قبلوها دون أن يفحصوا مزاايها 

 (. 295وحدودها )ص ، ص 

ولة، لكي حنقق اإلنسانية اليت حنن لذلك ينبغي استكمال الفصل بني الكنيسة والدولة ابلفصل بني العلم والد
قادرون على حتقيقها. وبوضع املثل األعلى جملتمع حر هو "جمتمع تتمتع فيه مجيع التقاليد حبقوق متساوية 

( ، جيادل فيريابند أبن العلم يشكل هتديدا  9وتتساوي يف الوصول إىل مراكز السلطة" )العلم يف جمتمع حر، ص 
جملتمع ضد العلم كان البد لنا من أن نضع العلم حتت سيطرة دميقراطية وأن نشكك للدميقراطية. وللدفاع عن ا
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بشكل كبري يف "اخلرباء" العلميني، ونستشريهم فقط إذا مت التحكم هبم بشكل دميقراطي من قبل هيئات من 
 الناس العاديني.

 

o 5-3- عشر سنوات رائعة: الثمنينات يف بريكلي وزيوريخ 

ميية العديدة كلها لفيريابند، رمبا كان أكثر ما متتع به هو فرتة رائسته طوال فرتة من بني املناصب األكاد
الثمانينيات يف املعهد الفدرايل السويسري للتكنولوجيا يف زيوريخ. تقدم فيريابند إىل املنصب بعد أن أخربه 

عملية االختيار صديقه إريك جانتش أبن كلية العلوم التطبيقية كانت تبحث عن فيلسوف للعلم. وكانت 
وما بعدها(. بعد أن ترك مؤخرا  منصبا  آخر يف  154بتفسري فيريابند، طويلة جدا  ومتضمنة إىل حد ما )ص 

(. 158كاسل، ختلى عن أمله يف التعاقد مع السويسري، و"قرر البقاء يف بريكلي والتوقف عن التحرك" )ص 
ا  الوظيفة، وتبني أن "عشر سنوات رائعة نصفها بريكلي، ولكن بعد عدة مراحل يف إجراء اختاذ القرار ُمنح أخري 

وتيموس  ( هي ابلضبط ما كان يبحث عنه. ويف زيوريخ حاضر يف ثييتيتوس158ونصفها سويسرا" )ص. 
ألفالطون، مث يف فيزايء أرسطو. واحللقات الدراسية اليت استغرقت ساعتني، واليت مت تنظيم الكثري منها من قبل 

)الذي كان حيرر معه فيريابند خمتارات( جرت على نفس خطوط بريكلي: ال يوجد موضوع كريستيان توماس 
(. اعترب فيريابند فيما بعد أن هذه هي الفرتة اليت "قام فيها 160حمدد بل عروضا  مقدمة من املشاركني )ص 

املنهج" وأخريا  مت  (، وهذا يعين أنه تعاىف من ردود الفعل االنتقادية جتاه "ضد162بعمله الفكري معا " )ص 
حتريره من ضرورة الدفاع عنه ضد كل االنتقادات. ومع ذلك يبدو أن هذا مل يؤثر على موقفه جتاه العمل: يف 
زيوريخ، رفض عرضا  ألحد املكاتب؛ ألنه مل يكن هناك مكتب يقصد ساعات العمل، وابلتايل ال مضيعة 

 (158،  131للوقت! )ص 

معا  يف كتاب وداعا  1980بند األهم اليت نشرت خالل منتصف الثمانينات مُجعت العديد من أوراق فيريا
(. إن الرسالة الرئيسية هلذا الكتاب هي أن النسبية هي احلل ملشكالت 1987للعقل )لندن: فريسو ، 

الثقافة املعتقدات املتعارضة وطرق احلياة املتعارضة. يبدأ فيريابند من خالل اقرتاح أن املشهد الفكري املعاصر يف 
الغربية ليس جمزأ  ومتناثرا  أبي حال من األحوال كما يريد العديد من املفكرين منا أن نعتقد. إن التنوع السطحي 
يُكذب الوحدة األعمق، والراتبة املتولدة واملدعومة من قبل اإلمربايلية الثقافية واإليديولوجية اليت يستخدمها 
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أن هذه الوحدة ميكن إظهار أهنا ضارة حىت عندما يتم احلكم  الغرب للتغلب على خصومه يف اخلضوع. غري
عليها وفقا  ملعايري أولئك الذين يفرضوهنا. إن التنوع الثقايف املوجود ابلفعل يف بعض اجملتمعات، هو أمرا  جيدا  

 ليس على األقل ألنه يوفر أفضل دفاع ضد اهليمنة الشمولية.

 على حنو إجيايب، من خالل اإلعتبارات الناجتة لصاحله، وعلى حنو يقرتح فيريابند دعم فكرة التنوع الثقايف
(. ويُقال أن الفلسفات املعاصرة من 5سليب"من خالل انتقاد الفلسفات اليت تعارضه" )وداعا  للعقل، ص 

النوع األخري ترتكز على مفاهيم املوضوعية والعقل. وأنه يسعى إىل تقويض الفكرة السابقة من خالل اإلشارة 
ىل أن املواجهات بني الثقافات ذات اآلراء الراسخة واليت يؤمن هبا أعضاء الثقافات املعنية كوهنا صحيحة إ

موضوعيا  ميكنها أن تظهر بطرق خمتلفة. وقد تكون نتيجة هذه املواجهة استمرارا  لآلراء القدمية، والتفاعل املثمر 
ية" هنا قرارا  للتعامل مع منط حياة اآلخرين واملعتقدات اليت واملتبادل، والنسبية أو التقييم اجلديل. وتعين "النسب

جيسدوهنا على أهنا "حقيقية ابلنسبة هلم"، يف حني أهنم يتعاملون مع آراءان على أهنا "حقيقية ابلنسبة لنا". 
 ويشعر فيريابند أن هذه طريقة مناسبة حلل هذه املواجهة.

لكن هذا ال يؤسس أي شكل من أشكال النسبية. وقد حنول  ومن املسلم به أن هذه النتائج ممكنة ابلفعل.
اجلدل حوله يف الواقع، ونقول: إن إمكانية حل النزاع من جانب أحد املشاركني يف حرية الوصول إىل وجهة 

 نظر اآلخر ُتظهر عدم قابلية النسبية.

(؛ 10" )وداعا  للعقل، ص ويتذمر فيريابند أن أفكار العقل والعقالنية "غامضة وال ميكن شرحها بشكل واضح
زأهنم يتأملون من أوقات االستبداد اليت مل يعد هلا أي حمتوى سوى "هالة متيزها" )املرجع نفسه( تتمسك هبم 

 وتضفي عليهم االحرتام الزائف:

ال متتلك العقالنية أي حمتوى ميكن حتديده وال يربر أي أجندة ميكن التعرف عليها فوق 
امسها قد مت اإلستيالء عليه. وكل ما تفعله اآلن هو إقناع  مبادئ احلزب اليت صدف أن

الطبقة ابلدافع العام حنو الراتبة. لقد حان الوقت لفك ارتباط العقل هبذا الدافع، كما مت 
 (.13اخرتاقه بشكل كامل من خالل التداعي، لتوديعه بوداعا . )وداعا  للعقل، ص 

يقوض هبا أساس العقل" )املرجع نفسه(. ولكن هل العقل ابحلرف النسبية هي األداة اليت أيمل فيريابند أن "
الكبري "العقل"، وجتريد الفالسفة وحده، والتخلي عنه، أو العقل ذاته أيضا ؟ فيريابند ليس على أرض ضعيفة 
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عندما يدعي أن "العقل" هو مفهوم الفالسفة الذي ليس له أي حمتوى؛ ألنه ابلضبط الفيلسوف الذي يرغب 
ق حمتوى معني ابملفهوم الصوري للعقالنية )على عكس الشخص العادي، الذي ميتلك مفهوما  عن يف إرفا

العقل أقرب إىل ما يسميه فيريابند "املفهوم املادي"، حيث يكون العقالين هو "جتنب آراء معينة وقبول أخرى" 
 ((. 10)املرجع نفسه، ص

(. ويدرك 19هم ظاهرة التنوع الثقايف" )وداعا  للعقل، ص إن النسبية هي نتيجة للمواجهة الثقافية، "حماولة لف
فيريابند جيدا  أن مصطلح "النسبية" نفسه يُفهم بعدة طرق خمتلفة. لكن حماولته الحتالل موقع نسيب كبري ميكن 
الدفاع عنه هو الفشل. ويؤيد يف بعض النقاط فقط اآلراء اليت ال ينكرها أحد، بل ال تستحق أن يُطلق عليها 

بية )مثل فكرة أن الناس قد يستفيدون من دراسة وجهات نظر أخرى، بغض النظر عن مدى قوة وجهة نس
((. ويف حاالت أخرى، ينجح يف االشرتاك يف رؤية نسبوية حقيقية 20نظرهم اخلاصة( )وداعا  للعقل، ص 

 لكنه يفشل يف إظهار السبب الذي جيب قبوهلا بناء عليه.

(. 1ذكرى اخلمسني لتوحيد النمسا مع أملانيا، أصبح فيريابند مهتما  مباضيه )ص ، يف ال1988إال أنه يف عام 
(. وخالل هذه احلركة أعاد 2)ص  1989غادر فيريابند كاليفورنيا ليعيش يف سويسرا وإيطاليا يف خريف عام 

كتابة سريته   (، واليت رمبا كانت أحد العوامل اليت دفعته إىل9فيريابند اكتشاف مالحظة انتحار والدته )ص 
الذاتية. وتشوق فيريابند إىل تقاعده، وقرر هو وغرازاي أن حياوال إجناب أطفال. وزعم أنه نسي مخسة وثالثني 

 (.168عاما  من حياته األكادميية ابلسرعة نفسها اليت نسي هبا سابقا  خدمته العسكرية )ص 

 

o 5-4- فيريابند يف التسعينات 

ند على إعداد حماضرات كان قد قدمها من قبل يف بريكلي يف سلسلة من يف أوائل التسعينيات، عمل فيرياب
وقد مت تسليمها يف األصل جلمهور عام، ولكنها ُحررت  مخس حماضرات بعنوان "ما هي املعرفة؟" ما هو العلم؟

 [ 2011ككتاب بعنوان "طغيان العلم" ]فيريابند  ونشرت يف وقت الحق من قبل أرك أوبراهيم

ت الرئيسية للكتاب هي على النحو التايل: يف بعض األحيان يقدم العلماء والفالسفة العلم على إن املوضوعا
أنه نظرة عاملية موحدة، أو منفردة )أو وحش، اعتمادا  على تفضيالت املرء(. إن العلم ليس غري مكتمل وغري 

ليست يف حملها.  إىل"العلم" اجملردموحد بقوة اتمة. وهو ال يتكلم بصوت واحد، وابلتايل فإن النداءات املوجهة 
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فاإليديولوجية املعروفة ابملوضوعية، أو املادية العلمية، اليت أتخذ العلم على أنه مقياسنا النهائي ملا هو موجود، 
هي ابلتايل غري مقيدة. واملدافعني عنه والذين يصورون أنفسهم كمدافعني عن العقل، هم يف الغالب من نوع 

   كريني الذين أدت مواقفهم ونصائحهم يف املاضي أو ستؤدي، إىل تدمري اجملتمعات األممية األوىل.اإلمربايليني الف

واالدعاءات الفلسفية الشعبية األخرى على قدم املساواة حول العلم هي أيضا  معيبة. وفكرة أن العلم انجح 
ن األيديولوجية اليت يبدو أهنا حتتاج إىل استجواب. إن العلم حيقق بعض النجاحات، ولكن هذا ميكن فصله ع

تدعمه. ففكرة أن العلم يبدأ من احلقائق، ويتجنب النظرايت حىت يتم مجع احلقائق هي أسطورة. وميكن قول 
الشيء ذاته عن الفكرة القائلة أبن العلم خايل من القيمة، وكذلك فكرة أن النتائج العلمية ذات صلة ابملشكالت 

 االجتماعية العاجلة.

أحد جوانب عدم وحدة العلم يف أن "العلماء" ال ينبغي أن تعين املنظرين فحسب: فالعلم أيضا  ويتمثل 
)وبشكل أساسي( مييز التجريبيني. إن أمهية اخلربة العملية يف عملهم، وما أطلق عليه ميشيل بوالين "املعرفة 

هذه دورا  مهما  يف العلوم، حىت يف  الضمنية" هي األكثر بروزا . ولكن يف الواقع، تلعب أنواع اخلربة واملعرفة
األجزاء النظرية األكثر وضوحا . إن الصورة العقالنية األفالطونية للعلم على أنه تفكري جمرد حول طبيعة الواقع 

 هي التشويه.

ورمبا يكون التذمر املركزي للكتاب هو أنه ملخصا  خاصا ، ونوع من العلم "املوضوعي" النظري، إىل جانب أنه 
من التفكري املرتبط ابلعلم، ويسيطر اآلن على تفكريان، ويستبعد أمناط تفكري بشرية أكثر. إن العلمية، نوع 

واالعتقاد أبن العلم لديه اإلجابة على مجيع األسئلة ذات املغزى، هي أيضا  هدفا . وتتمثل اسرتاتيجية فيريابند 
أن جناح العلم يرجع إىل املالحظة والتجربة(، النموذجية يف أخذ بعض األفكار املقدسة )على سبيل املثال، 

أكسينوفان(،  ونسأل: كيف نشأ؟ وبتتبع أصله نعود إىل مفكرين يواننيني قدماء )عادة أفالطون، ابرمينيدس، أو
ويقييم حججهم ألجل ذلك، وجيدهم مقاومني بشكل واضح. وشكواه ليس أن حججهم غري صحيحة، رغم 

يم شبه العلمي. وبدال  من ذلك، يوضح فيريابند أنه يفضل "القصص" )أو حىت ستتخذ ابلفعل منط التقي -أهنا 
القصص اخليالية( على احلجج، وأن القصص املنافسة جيب تقييمها من حيث مدى اهتمامها أو جاذبيتها أو 

قاييس الكشف عنها. إن أنواع القصص اليت يقوهلا الرتاجيديون اليوانن القدماء، كوهنم بشرا  أكثر وضوحا ، م
أفضل بكثري من تلك اليت يتبعها الفالسفة اليوانن القدماء، لذا ال ينبغي لنا أن نفرتض أن الفالسفة هم أفضل 

  مرشدين لنا يف مثل هذه األمور.
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)على الرغم من أن العديد منها كانت أوراقا   1990نشر فيريابند أيضا  عددا  كبريا  من األوراق يف التسعينات 
كان له يد يف ى متداخل(. ظهر عددا  منها يف جملة جديدة بعنوان "املعرفة املشرتكة"، و قصرية ذات حمتو 

 افتتاحيتها اليت هتدف إىل دمج الرؤى أبجزاء املنظر الفكري كلها.

وعلى الرغم من أن هذه األوراق كانت موضوعا  مبعثرا ، إال أن هناك بعض املواضيع القوية اليت تتخللها، واليت 
 (. وهنا سوف أرسم فقط الرئيسية منها.1998ديد منها مبا يسمى "ما بعد احلداثة" )انظر بريستون يقارن الع

 انبثاقإن أحد املشاريع اليت عمل عليها فيريابند لفرتة طويلة، لكنه مل يصل إىل مرحلة اإلجناز، حتت اسم "
حلرف الكبري( والعلم كان قد شرد العقالنية الغربية". ويف ظل هذه املظلة كان أيمل يف إظهار أن العقل )اب

املبادئ امللزمة لآلراء العاملية السابقة ليس كنتيجة للفوز حبجة، بل كنتيجة للعب القوة. يف حني أن الفالسفة 
األوائل )املفكرون ما قبل السقراطيني( كان لديهم آراءا  مثرية لالهتمام، وحماولتهم الستبدال وتبسيط أو عقلنة 

اليت أحاطت هبم كانت قابلة للمقاومة بشكل واضح. وقد أدى إدخاهلم لالنقسام املظهر / احلكمة الشعبية 
الواقع إىل تفاهة العديد من األشياء اليت كان الناس يعرفوهنا يف السابق. وحىت يف أايمنا هذه، قدمت ثقافات 

 الشعوب األصلية واملمارسات املضادة للثقافة بدائل للعقل والعلم الغريب السيئ.

ومع ذلك، فإن فيريابند أدرك يف بعض األحيان أن هذا العلم الراهن يشبه الكثري من الوحدات املرتاصة. ويف 
معظم أعماله بعد كتاب ضد املنهج، يؤكد فيريابند على ما أصبح يعرف ابسم "عدم وحدة العلم". ويصر على 

و ال يشمل فقط الكثري من املكوانت املشتقة أن العلم جمموعة قطع خمتلفة، وليس نظاما  أو مشروعا  موحدا . فه
من ختصصات "غري علمية" متميزة، بل هذه املكوانت غالبا  ما تكون أجزاءا  حيوية من "التقدم" الذي حققه 
العلم )ابستخدام أي معيار للتقدم تفضله أنت(. العلم عبارة عن جمموعة من النظرايت واملمارسات وتقاليد 

حُيدد نطاق تطبيقها بشكل جيد وتتفاوت مزاايها إىل حد كبري. وميكن تلخيص كل  البحث وآراء عاملية ال
 هذا يف شعاره: "العلم ليس شيئا  واحدا ، إنه العديد من األشياء".

وابملثل، ال يتكون االرتباط العلمي األنطلوجي املفرتض، "العامل"، من نوع واحد من األشياء فحسب، بل 
شياء، أشياء  ال ميكن "ردها" لبعضها البعض. ويف الواقع، ليس هناك سبب وجيه أنواعا  ال حصر هلا من األ

يفرتض أن العامل له طبيعة واحدة حمددة. بل حنن الباحثون نقوم ببناء العامل يف سياق أحباثنا، وتضمن تعدد 
جملهرية هي ببساطة أحباثنا أن العامل نفسه يتمتع جبودة اجلمع العميقة: إن آهلة هومريوس وجسيمات الفيزايء ا
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طرق خمتلفة يستجيب فيها "الوجود" لـ) أنواع خمتلفة من( البحث. كيف يكون العامل "يف حد ذاته" غري معروف 
 على اإلطالق. ويف هذا الصدد، ميكن اعتبار العمل األخري لفيريابند على أنه يتماشى مع "البنيوية االجتماعية". 

 

 اخلامتة: األشياء األخرية -6 •

، عيادة جينولييه، املطلة على حبرية جنيف. 1994شباط  11ت سرية فيريابند الذاتية حىت وفاته يف احتل
وأعرب يف هناية الكتاب، عن رغبته يف أن يكون ما تبقى منه "ليس ورقات وال إعالانت هنائية، بل حب" 

 (. 181)ص 

، وظهر كتابه 1999سفية يف عام ، وظهر جملد اثلث من أوراقه الفل1995وُنشرت سريته الذاتية يف عام 
األخري "غزو الوفرة"، الذي حرره بريت تريبسرتا يف العام ذاته. وجيري حاليا  إعداد عدد من أوراقه حول فلسفة 

 ميكانيكا الكم حتت إشراف ستيفانو غايت وجوزيف أغاسي.

يف السنوات األخرية، إال أن هذا  وعلى الرغم من أن تركيز فلسفة العلم قد ابتعد عن االهتمام ابملنهجية العلمية
ال يُعزى إىل حد كبري إىل قبول حجة فيريابند املناهضة للمنهجية. إن نقده للعلم )الذي منحه مسعة كونه 
"فيلسوفا  مناهضا  للعلم" ، "أسوأ عدو للعلم"، وما إىل ذلك( غري مكتمل. تنبع بعض عيوبه مباشرة  من واقعيته 

مباشرة بني العلم وأنظمة االعتقاد األخرى كما لو أهنا هتدف مجيعها إىل القيام  العلمية. فهو يقيم مواجهة
ابلشيء ذاته )تعطينا "معرفة العامل"( وجيب مقارنتها مبدى جناحها يف تسليم البضائع. وأفضل طريقة ستكون 

اصة أبنظمة يف كلمات جيلربت رايل، "أن نستخلص تناقضات ال تقبل املساومة" بني أعمال العلم وتلك اخل
االعتقاد األخرى. واقرتب مثل هذا النهج املناسب بشكل أفضل ملوضوع فيريابند يف وقت الحق من حياته: 

 إنه تفكك العلم.

كان يُنظر إىل فيريابند ابعتباره نسيب ثقايف رائد، ليس فقط ألنه شدد على أن بعض النظرايت غري قابلة 
ة يف السياسة وكذلك يف نظرية املعرفة. وابستنكاره لإلمربايلية الغربية للقياس، ولكن أيضا  ألنه دافع عن النسبي

العدوانية، وانتقاده للعلم ذاته، واستنتاجه أنه قد ال يكون هناك شيئا  "موضوعيا " لالختيار بني ادعاءات العلم 
ئية. وكان بطال  لثقافة وتلك املتعلقة بعلم التنجيم، والشعوذة، والطب البديل، فضال  عن اهتمامه ابلقضااي البي

 مضادة مكافحة للتقنية.
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لقد أثرت مكوانت ومراحل خمتلفة من عمل فيريابند على جمموعات خمتلفة جدا  من املفكرين. وواقعيته العلمية، 
ية مت تبين الطريقة اليت اقرتحها عن املادية من قبل ريتشارد روريت لفرتة، وأيد أيضا  املادونظرية املعىن السياقية، و 

. وأثَّر نقد فيريابند لالختزالية على فالسفة علم مثل كليف هوكر، وابس فان فراسني، وجون دوبري، االستبعادية
وأثرت وجهة نظره العامة على كتب مثل مقدمة آالن تشاملرز املعروفة لفلسفة العلم "ما هو هذا الشيء الذي 

 (.1978يطلق عليه اسم العلم؟" )

ثريا  كبريا  داخل الدراسات االجتماعية. واليت استوحت مباشرة  كتبا  مثل كتاب "التخلي كان لفيريابند أيضا  أت
( ، حيث جرت حماولة جتاوز املنهجية. وبصورة أقل مباشرة ، كان قد مارس نفوذا  هائال  1973عن املنهج" )

لالعقالنية الظاهرة. وال على جيل من علماء اجتماع العلم من خالل نظرته النسبية، البنائية االجتماعية، وا
 يزال من املبكر للغاية القول ما إذا كانت فلسفته سُتذكر، وأبي طريقة.
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