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بررسي برخي پیامدهاي معرفتي و سیاسي آموزههاي رورتي و گادامر
در باب حقیقت
محسن محمودي

*

استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس
(تاریخ دریافت مقاله39/4/42 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)39/11/43 :

چکیده
در این مقاله ،به بررسي انتقادي آموزههاي رورتي و گادامر در باب حقيقت از طریق تحليل
پيامدهاي نامطلوب معرفتي و سياسي آن پرداخته ميشود .رورتي حقيقت را نفي ميكند و آن را
صرفاً بيانگر ویژگي جملهها ميداند .اما گادامر حقيقت را نفي نميكند و آن را به مثابه
آشكارشدگي ،واقعهاي ميداند كه از دل گفتوگو آشكار ميگردد و آدمي به مقتضاي سنتي كه
درون آن پرتاب شده است از حقيقت بهرهاي محدود ،سيال و تاریخمند ميبرد .با وجود اینكه
آموزههاي گادامر و رورتي در تفسير و پذیرش حقيقت مختلفاند ،اما با پيامدهاي مشابهاي مواجه
اند ،و این امر درست برخالف آن چيزي است كه آنها ميخواهند :نسبيگرایي معرفتي ،نفي اصالت
عقل ،نفي اندیشه انتقادي ،امتناع اصالحگري ،امتناع گفتوگو ،خشونت و به خطر انداختن آزادي
عقالني.
واژه هاي کلیدي :حقيقت ،عينيت ،نسبيگرایي ،گفتوگو ،آزادي.

* رایانامه نویسنده مسئولm.mahmudif@yahoo.com :

14
نشريه فلسفه  سال   24شماره   4پايیز و زمستان 6111

.6مقدمه
پرداختن به مسئلهي حقيقت و اعالم موضع نسبت به آن ،چه با رویكرد سلبي چه ایجابي،
یكي از مهمترین و اصليترین موضوعات تفكر فلسفي است .در دوره پيشامدرن ،حقيقت از
نظر فالسفه (به جز سوفيستهاي یونان كه انسان را مالک حقيقت ميدانستند) جنبه
ابژكتيو داشت و آن را مطابقت ذهن با واقعيت ميدانستند ،اما در دوران مدرن ،فلسفهي
جدید كه «با من مياندیشمِ» دكارت آغاز شد و با انقالب كپرنيكي كانت ادامه یافت و در
نهایت به ایدهآليسم مطلق هگل رسيد ،حقيقت را امري سوبژكتيو ميداند؛ ریچارد رورتي و
گادامر متعلق به این سنت فلسفي هستند ،اما با دو رویكرد مختلف و با پيامدهاي مشترک.
رورتي حقيقت را ناسودمند ميداند و مدعي است آزادي باید جایگزین آن شود .وي از
آنجایي كه به كلي دست از عينيت ميشوید و تحت تأثير هایدگر و گادامر كه حقيقت را
مطابقت با واقعيت نميدانند و آن را یكسره به زبان پيوند ميزنند ،در نهایت به این نتيجه
ميرسد كه حقيقت را باید كنار گذاشت .گادامر حقيقت را به زبان پيوند ميزند ،اما زبان را
مظهر حقيقت ميداند.
در این نوشتار با روش توصيفي– تحليلي ابتدا به مقایسه و انتقاد آموزههاي رورتي و
گادامر در مورد حقيقت پرداخته و سپس برخي پيامدهاي مشترک و زیان بار آموزههاي این
دو فيلسوف اثرگذار تحليل ميشود.
.4آموزهي رورتي و گادامر در باب حقیقت و نقد آن
ریچارد رورتي فيلسوف پساتحليلي ،هرمنوتيكي و نوعملگراي امریكایي است كه در طيف
پسامدرنها جاي ميگيرد .اندیشهي او متأثر از فيلسوفاني چون :هگل ،كواین ،سالرز،
دیویدسن ،دیویي ،ویتگنشتاین متأخر ،نيچه ،هایدگر ،گادامر و دریدا است .رورتي یك
نوميناليست است و كلياتي مانند حقيقت ،خير ،عينيت را انكار ميكند .وي معتقد است
حقيقت هيچ نقشي در پژوهشهایمان ندارد (.)Rorty, 1998: 2-4
رورتي در پي آن است كه نشان دهد فالسفه و دانشمندان با توجيه سروكار دارند نه با
حقيقت و عينيت .وي شناخت عيني اشياء و بازنمایي آیينهوار واقعيت توسط زبان را
ناممكن ميداند .مطابق نظر رورتي شناخت به معناي باور موجه است و توجيه ،مستلزم
گفتوگو یعني نوعي فعاليت اجتماعي است و ارتباط خاصِ بين تصورات (یا واژگان) و اشياء
نيست (.)ibid: 170
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رورتي همبستگي قومي یا توافق در یك اجتماع را جایگزین حقيقت و عينيت ميكند
( .)Rorty, 1980: 178از نظر وي یك جمله نه از آن جهت قابل دفاع و موجه است كه
حقيقت دارد و با واقعيتها مطابق است ،بلكه از این جهت موجه است كه افراد اجتماع
بتوانند در مورد آن به توافق برسند (.)Rorty, 1996: 22,23
رورتي معتقد است ،تاریخ فلسفه نشان ميدهد جوابهاي قطعي به سؤاالت سنتي
دربارۀ شناخت و حقيقت وجود ندارد؛ در نتيجه آنها باید كنار گذاشته شوند .رورتي فكر
ميكند چنين پرسشهایي باید از فلسفه حذف شوند ،زیرا هيچ امكاني براي فراتر رفتن از
ذهن و زبانمان وجود ندارد .نميتوانيم چيزي دربارۀ ذهن متعالي ( )mind-transcendentیا
زبان متعالي ،واقعيت بي مكان یا سرمدي بيان كنيم .وي حقيقت را صرفاً بيانگر ویژگي
قضایا ميداند (رورتي.)11 :1931 ،
یكي از ویژگي هاي اساسي زبان در فلسفۀ زبان رورتي ،ابزاري بودن آن است .به عبارت
دیگر ،زبان براي آن است كه ما به كمك آن نيازها و اهداف خود را تحقق ببخشيم .بر این
اساس باید زبان را به منزلۀ ابزار ( )toolدر نظر گرفت ،نه به منزلۀ آیينهاي براي بازنمایيِ
( )representationواقعيت (رورتي.)111 :1932 ،
هانس گئورگ گادامر (فيلسوف آلماني و از پيشگامان هرمنوتيك فلسفي) برخالف
رورتي زبان را ابزار نميداند .از نظر او زبان فقط یك شيء در دستهاي ما نيست ،بلكه
مخزن سنتهاست و واسطي است كه هستي ما در آن و به واسطهي آن محقق ميشود .در
دیدگاه وي زبان منزلگاه و مظهر حقيقت و هستي است .گادامر به تبع هایدگر ،حقيقت را نه
مطابقت ذهن با واقعيت بلكه آن را آشكارشدگي ( (aletheiaو ظهور هستي ميخواند
( )Heidegger, 1988: 259و معتقد است حقيقت از طریق «روش» به دست نميآید بلكه
ظهور حقيقت از طریق واقعهي فهم و از دل گفتوگو آشكار ميشود و آدمي به مقتضاي
سنت ،افق و عالمي كه درون آن پرتاب شده است از حقيقت حظ و بهرهاي ميبرد؛ اما به
نحو محدود ،سيال و تاریخمند (گادامر.)94 :1933 ،
گادامر در كتاب حقيقت و روش (كه مناسبتر بود اسم آن را ميگذاشت حقيقت عليه
روش) ،به دنبال امكان فهم و عناصر موثر در آن است ( .)Gadamer, 1975: xxxاز نظر وي
عناصر و عوامل فهم عبارتاند از :تاریخمندي ،سنت ،زبان ،پيشداوريها و گفتوگوي با
متن ( .)ibid: 62,276, 432, 490گادامر ميان فهم درست و نادرست فرق نميگذارد ،بلكه
وقوع هر فهمي را حقيقت ميپندارد؛ زیرا در هر واقعهي فهم ،چيزي آشكار ميشود.
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ریچارد رورتي كه ابتدا متعلق به سنت فلسفهي تحليلي بود ،در دههي هفتاد ميالدي تحت
تأثير هرمنوتيك فلسفي هایدگر و گادامر ،به فلسفهي قارهاي رو آورد و نوعي پراگماتيسم را
مطرح كرد .وي تحت تأثير تاكيدِ هرمنوتيك فلسفي بر زباني بودن فهم ،به این نتيجه رسيد
كه جست وجوي حقيقت ،عينيت و صدق و كذب بيهوده و نافرجام است ،زیرا اقسام مختلف
شناخت همان اقسام مختلف گفتوگو است و آنچه ما نام آن را دانش مينهيم ،در واقع یك
هنر است .هنر گفتوگو در هر یك از این اقسام گفتوگو ،زبان ویژه و مجموعهاي از واژگان
را به كار ميبرد كه انتخاب آنها به ارادهي هنرمند (گفتوگو كننده) است و هيچ راهي
وجود ندارد كه اثبات كند كدام نوع گفتوگو بر دیگران برتري دارد ( .)Rorty,1989:5-6از
نظر رورتي ما هيچ وقت در نقطهاي وراي زبانها نميایستيم تا بتوانيم دربارهي درستي و
نادرستي آنها به سنجش بپردازیم.
رورتي عليه سنت فلسفهي تحليلي و پوزیتيوستي طغيان كرد و به فلسفهي قارهاي روي
آورد ،اما در هر دو دورهي فكري عالقه و دلمشغولي پوزیتيویستي وي مبني بر مطابقت یا
عدم مطابقت ذهن با عين با او همراه بود .به عبارت دیگر ،به نظر ميرسد ایدهآل رورتي
مطابقت ذهن با عين است؛ اما چون انسان به خارج زبان راهي ندارد ،بنابراین جستوجوي
عينيت و در نتيجه جستوجوي حقيقت امري است محال و بيهوده .اما این چالش و سؤال
مطرح ميشود كه اگر بپذیریم حقيقت مطابقت ذهن با عين نيست و عين بدون ذهن محلي
از اعراب ندارد ،آیا این امكان هم منتفي است كه حقيقت ميتواند با ذهن و در ذهن،
عينيت و تحقق یابد؟ حقيقت معاني گستردهاي دارد ،گاهي تحقق و عينيتِ بخشي كوچكي
از حقيقت در ذهن ،همان اصول مشترک جهان شمول عقل و اصول انسانيت است .مشكل
رورتي این است كه به عقل و سوژهي انساني اعتماد ندارد .حقيقت صرفاً به معناي مطابقت
ذهن با عين نيست ،گاهي به عكس ،مطابقت عين با ذهن است؛ گاهي حقيقت نفي واقعيت
و عينيت و آنچه هست مي باشد و این یعني تغيير واقعيت و حركت به سمت آنچه نيست و
عينيت ندارد .اگر هما نند رورتي حقيقت را طرد نمایيم دیگر جایي براي خالقيت و آفرینش
انساني باقي نميماند .حقيقت ،هم خالقيت هم انكشاف ذهن انساني است ،همچون آیينهاي
ویژه ،جادویي و معجزهگري است كه هم هستيها را نشان ميدهد و هم نيستيها را.
حقيقت واقعيت را دگرگون ميكند و بيانگر آزادي است .صرف نظر كردن از حقيقت ،در
واقع چشمپوشي از امكانات ،استعدادها و مقام خاص انساني است .رضایت دادن به وضع
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موجود و غفلت از عوالم تازه است .حقيقت نيروي واالیشگري است كه به انسان طریقت
ميبخشد و به او رفتن به ارمغان ميآورد .حقيقت حاوي تضاد ،آگاهي به تضادها و ناظر بر
بازي بيپایان و مبارزهي بيانتهاي آنهاست .حقيقت ،ضدین و دوگانگي را به رسميت مي-
شناسد نه یگانگي را؛ زیرا یگانگي همانا بيگانگي است .حقيقت یكي از اضداد را به سود
دیگري نقض و حذف نميكند .تضادها شامل :وجود و عدم ،واقعيت و نا واقعيت ،زندگي و
مرگ ،روشنایي و تاریكي ،صدق و كذب ،ذهن و عين ،نفي و اثبات ،باید و نباید ،مطلق و
نسبي ،خدایگان و بنده ،حركت و ثبات ،محدود و نامحدود ،خودآگاهي و ناخودآگاهي،
شناخت و ایدئولوژي ،خير و شر ،فيزیك و متافيزیك ،عشق و كين ،ظهور و غيبت ،كشف و
خلق ،وحدت و كثرت ،جنگ و ص لح ،تشویق و تنبيه ،جبر و آزادي ،حق و تكليف و ...مي-
باشد و قوام عالم به تضاد است .تقليل حقيقت به امري یگانه و واحد در واقع حذف آن است.
حقيقت نه سوبژكيتو است و نه ابژكيتو؛ بلكه امري است سوبژكتيو -ابژكتيو.
یكي از تفاوتهاي رورتي و گادامر این است گادامر از واقعه فهم صحبت ميكند .به
عبارت دیگر گادامر به وقوع عينيتِ حقيقت از طریق فهم و گفتوگو ،قائل است در حالي كه
براي رورتي تركيب عينيت و واقعيتِ حقيقت در زبان مورد انكار است .زیرا از نظر رورتي
وجود حقيقت در ذهن منشأ اثر نيست و هيچ شأنيتي ندارد .اما براي گادامر وقوع حقيقت
در زبان بسيار مهم و اساسي است .اما اشتراک آنها در این است كه هر دو به نحوي
حقيقت را طرد ميكنند .رورتي صراحتاً اهميت حقيقت را انكار ميكند ،اما گادامر با
حقيقت شمردن هر فهمي و همچنين با مطلق كردن تاریخمندي و سياليت حقيقت ،به
ورطهي نسبيگرایي ناخواسته سقوط ميكند و پيامد آن طرد حقيقت است.
گرایش به نسبي گرایي در گادامر در مقایسه با رورتي ظاهراً چندان مشهود نيست ،زیرا
گادامر به حقيقت نظر دارد ،اما در واقع هر دو به طور مشترک حقيقت را ویران ميكنند ،و
بنابراین اولين پيامد مشترک هر دو فيلسوف نوعي نسبيگرایي معرفتي و آنارشيسم سياسي
است ،زیرا هر دو فيلسوف مالكي براي درستي و نادرستي و حتي مالكي براي تقرب به
درستي و نادرستي قائل نيستند .گادامر بين حقيقت و فهم از حقيقت خلط ميكند و در
واقع از حقيقتِ هميشه متغير سخن ميگوید و این سخني است خود متناقض .رورتي به
درستي به این اشكال پي برده بود كه حقيقت را زاید ميدانست ،اما گادامر به لوازم سخنش
پایبند نبود.
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.6تحلیل پیامدهاي معرفتي و سیاسي آموزههاي ريچارد رورتي:
 . 6-1نسبيگرايي قوممدارانه و نفي اصالت عقل ()irrationalism
چنانكه گفته شد ،رورتي همبستگي قومي را جایگزین حقيقت و عينيت ميكند .اولين
پيامد مستقيم این دیدگاه ،نسبيگرایي قوممدارانه است .قوممداريِ ( )ethnocentrismرورتي
به این معناست كه هر كسي در چارچوب جامعه و فرهنگي متولد ميشود و بر حسب آن
فكر ميكند و انسانها نميتوانند از افق فكري و عملي خود كه از ابتداي تولد در آن قرار
گرفتهاند ،فراتر روند .نسبيت و انكار هرگونه مباني معرفتي مشترک و عيني ،نتيجۀ دیدگاه
قوممدارانه رورتي است.
البته رورتي نسبيگرایي و خردستيزي ( )antinationalismرا اتهامي ميداند كه
مخالفان پراگماتيسم یعني مبناگرایان و واقعگرایان به او نسبت ميدهند (رورتي.)49 :1932 ،
رورتي معتقد است این اتهام كه پراگماتيسم ،خردستيزانه و نسبيگرایانه است ،ابراز انزجار
نسنجيدۀ فيلسوف سنتي است .رورتي ميگوید صرفاً با عقلگرایيِ افالطوني و كانتي ضدیت
و ستيز دارد :با «عقل ،آن طور كه در سنت افالطوني و كانتي به كار برده شده است ،با
مفهوم حقيقت به عنوان مطابقت ،شناخت به عنوان كشف ماهيت ،اخالق به عنوان اطاعت
از اصول» (رورتي.) 31 :1931 ،
رورتي خود را نسبيگرا نميداند ،اما به نظر نگارنده آموزههاي او در مورد حقيقت به
شكلي از نسبيگرایي ختم ميشود ؛ زیرا بر مبناي دیدگاه او ،مفهوم حقيقت در ارتباط با
مالکهاي قومي و محلي توجيه ميگردد .رورتي بر این باور است كه «چيزي دربارۀ حقيقت
یا عقالنيت نميتوان گفت مگر از راه و روشهاي آشناي توجيه كه یك جامعۀ مشخص –
جامعۀ ما -در این یا آن قلمرو از تحقيق به كار ميبرد» (رورتي .)139 :1931 ،همچنين او
ادعاي ویليام جيمز را مورد تایيد قرار ميدهد ،ادعایي كه بر اساس آن حقيقت «چيزي ذاتاً
نسبي ،ذاتاً زماني است» ( .)Rorty, 1998: 60رورتي در مورد عدالت نيز همين نسبيگرایي
را مورد تاكيد قرار ميدهد و ميگوید« :درستي و نادرستي آنچه ما ميگویيم ،فقط مربوط
به یك زمان و مكان است» ( .)Rorty, 1998: 60رورتي حقيقت و عدالت را بر اساس عمل
توجيه ،تبيين ميكند و آنها را به موضوع باور یا ارزش موجه كاهش ميدهد و چنين
توجيهي را وابسته به جوامع تحقيقي خاص ميداند .انتقاد مهمي كه بر این نوع نسبيگرایي
قابل طرح است ،این است كه از آنجایي كه به باور رورتي اعتبار ارزشهاي سياسي به
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مالک هاي قومي و محليِ توجيه وابسته است ،دیدگاه سياسي او به امكان انتقاد سياسيِ
مبنایي وقعي نمينهد و از این رو ارائهكنندهي چيزي غير از دفاع از وضع موجود نيست .در
نتيجه دیدگاه سياسي رورتي ،خطري براي امكان سياست عقالني به ویژه براي جوامع
توسعه نيافته است ،سياست عقالنياي كه انسانها با همدیگر در آن به تحقيق نقادانه مي-
پردازند تا دربارهي ارزشها و اصول موجه كه چارچوب زندگي مشترک سياسي نوع انسان را
ميسازد ،به توافق عقالني برسند .رورتي به این امر بيتوجه است كه اندیشهي حقيقت،
قدرت انتقادي دارد .وي در واقع با طرد حقيقتْ اندیشه انتقادي را هم طرد ميكند .بدون
توانایي فرا رفتن از مالکهاي قومي و محلي ،چنين نظریهي سياسي نسبيگرایانهاي نمي-
تواند به جایگاهي برسد كه از آنجا بتواند آن مالکها را نقادي كند (كوكب.)413-413 :1931 ،
رورتي هر شكل از توجيه متافيزیكي باورها و ارزشها را انكار ميكند .وي در مقالهاي با
عنوان «اولویت دموكراسي بر فلسفه» بر این باور است كه نميتوان از حقانيت یا برتري یك
نظام اجتماعي یا سياسي بر دیگر نظامها دفاع فلسفي كرد .وي معتقد است اصول و
نهادهاي دموكراسي ليبرال نياز به پشتوانه یا مباني فلسفي ندارد (رورتي.)49 :1931 ،
رورتي در مورد احكام اخالقي هم ميگوید :ما باید انكار كنيم كه «احكام اخالقي
حقيقي به دليل چيزي خارجي در جهان؛ حقيقي ميشوند» ( .)Rorty, 1998: 205به عالوه
رورتي اظهار ميكند كه « جهان اخالقي قابل تقسيم به ذاتاً مناسب و خوب و ذاتاً بد و زشت
نيست» (.)ibid: 207
به دليل چنين سخناني ،رورتي منكر اصالت عقل نيز ميباشد ،بدین معنا كه وي به ما
«هيچ دليلي براي این باور ارایه نميدهد كه مجموعهاي از واژگان بهتر از مجموعهي دیگر
است» ( .)Thompson, 2001: 36بر اساس تبيين رورتي ،هر نظریهي اخالقي خاص «به
همان خوبي» هر نظریهي دیگر است .علي رغم انكار صریح رورتي چنين تفسيري از نظریه-
ي او قابل قبول است ،زیرا او نميتواند دليل كافي براي این نظر كه یك دیدگاه سياسي یا
اخالقي خاص بهتر از دیدگاه دیگر است ،ارایه دهد و در نتيجه رورتي از طریق انكار وجود
یك واقعيت اخالقي مركب از امور واقع اخالقي و از طریق انكار این امكان كه گزارههاي
اخالقي ما ،چنين امور واقعي را بازنمایي مي كنند یا مطابق با چنين اموري هستند ،ما را در
یك جهان نهيليستي ،سرگردان نگه ميدارد .یكي از پيامدهاي دیدگاه رورتي نهيليسم
است ،زیرا منكر این است كه ميتوانيم ادعا كنيم كه ارزشهاي سياسي ما به نحو عقالني
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موجه هستند یا اظهاراتي كه در تایيد این ارزشها بيان ميشود ،صادق است (كوكب:1931 ،
.)413

یكي از مفاهيم اساسي مرتبط به قوممداري رورتي اعتقاد او به گسست معرفتي پارادایم-
هاي فلسفي و قياس ناپذیري پارادایمها ،ارزشها و فرهنگهاست ( .)Rorty, 1980: 3قياس
ناپذیريْ متكي بر این ادعا است كه پارادایمها و ارزشها اساساً با یكدیگر متفاوت و گسسته
هستند ،و این تفاوت و گسست آن قدر زیاد است كه هيچ مالک مشترک و جهانشمولي
وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن انواع مختلف پارادایمها و ارزشها را با هم قياس كرد.
قياس ناپذیري رورتي بيانگر عدم اعتماد وي به كارآمدي و توانایي عقل استداللي در
شناخت امور است و این وضعيتي است كه به گفتهي جوزف راز «عقل استداللي ما را تنها
ميگذارد» ( .)Raz, 1999: 66قياس ناپذیري زندگي اخالقي ما را از عقل استداللي تهي
ميسازد و بنابراین زندگي اخالقي ما را در معرض خطر قرار ميدهد.
 . 4-1امتناع گفتوگو
قوممداريِ نسبيگرایانهي رورتي از آن جهت كه مطلق اندیشي و جزم گرایي را كه به
استبداد فكري و توتاليتاریسم سياسي منجر ميشود ،به چالش ميكشد ،قابل تأمل است و
شاید باعث نوعي تسامح و مدارا در جامعه شود ،اما از آن جهت كه معتقد است مالک
مشترک در قضاوت و زبان مشترک وجود ندارد (چون حقيقت عيني و ذهني وجود ندارد)،
مضر اجتماع است (به ویژه براي جامعهي ما كه دچار تنبلي عقالني هستيم) ،چون باعث
حاكميت آنارشيسم معرفتي و در نتيجه راه را بر گفتوگو و مفاهمه ميان افراد و فرهنگها
ميبندد و وقتي باب گفتوگو و تبادل اندیشهها مسدود شد ،باب زور و اختالفاتِ خشونت-
آميز و فریبكاري گشوده ميشود و وقتي چنين شد ،آزادي معقول انسانها به خطر ميافتد.
رورتي به این نكته بيتوجه است كه آزادي با حقيقت مالزمه دارد و در واقع انسان
حقيقتگرا آزاد است .حقيقت با آزادي متحقق ميشود و انسان ،با حقيقت آزاد ميشود
وگرنه حيوانات هيچكدام آزاد نيستند (داوري اردكاني و همكاران« .)43 :1934،وقتي ميان عرصه
آزادي و عرصه حقيقت پيوند باشد در آن صورت آزادي خود به معناي رهایي از تمنيات و
هوس هاي آزاد فردي و درک خير و مصلحت عمومي ظاهر ميشود» (بشيریه و همكاران،
.)91:1934
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فرض جامعهاي بدون اختالف و تضاد ،غير ممكن است اما در عين حال ميتوان و ميباید در
جهت كاهش تضادها كوشيد .اميد به كاهش تضادها و خشونت ،مستلزم اعتقاد به وجود
مباني معرفتي جهانشمول و مشترک ميان نوع بشر است كه رورتي منكر آن ميشود.
گرچه رورتي انساندوست ،آزاديخواه و بيزار از خشونت است ،اگر به مباني نظرياش
پايبند باشد و آموزههایش (در مورد حقيقت ،عينيت و عقالنيت) را تا انتهاي منطقياش
پيش ببرد ،چارهاي جز فرو رفتن در مرداب خشونت نخواهند داشت .براي مثال ،افراد ستم-
دیده و قربانيان بيعدالتي در این وضعيتِ نسبيگرایانه براي دفاع از خویش اميدي به
استفاده از سالحِ نيرومندِ زبانِ حقيقت و عقل نخواهند داشت؛ بلكه به سمت سالح زور و
خشونت سوق پيدا خواهند كرد.
مفهوم گفتوگو در نظریات رورتي دربارهي شناخت ،نقش مهم و كليدي دارد .رورتي
شناخت را باور موجه ،و توجيه را مستلزم گفتوگو یعني فعاليت اجتماعي ميداند ( Rorty,
 .)1980: 170وقتي رورتي حقيقت به عنوان مطابقت با واقعيت را كنار ميگذارد و مالک
مشترک عقالني را انكار ميكند ،گفتوگو را یگانه چارچوبي ميداند كه در آن شناخت معنا
پيدا ميكند ( .)ibid: 389گرچه رورتي به قوممداري تن ميدهد ،از طرف دیگر گفتوگوي
بين فرهنگها را ممكن ميداند .او در بحث قوممداري تأكيد ميكند كه« :نميتوانيم از
قلمرو دیدگاه خود بيرون برویم و بر روي مبنایي بيطرف كه فقط با نور طبيعي عقل روشن
شده باشد ،بایستيم» ( .)Rorty, 1996: 25از نظر او ما همواره قوممدارانه عمل ميكنيم و
امتياز خاصي براي گروه خود قائل هستيم .او قوم هر فرد را شامل اشخاصي ميداند كه
«عقاید مشترک با آنان به اندازهاي است كه گفتوگوي مفيد ممكن ميگردد» (.)ibid: 30
چنين مدعایي داللت بر این دارد كه گفتوگوي بين فرهنگها امكانپذیر نيست .اما از
طرف دیگر رورتي برخالف ادعاي خود دربارهي قوممداري ،گفتوگوي بين فرهنگها را
ممكن ميداند ،اما سازوكاري را براي آن بيان ميكند كه نشانگر این است كه چنين گفت-
وگویي ممتنع است .رورتي ميگوید« :اگر بخواهيم عقاید ارائهشده به وسيلهي فرهنگ
دیگري را محك بزنيم ،باید تالش كنيم آنها را در درون تافتهي عقاید فعلي خودمان جاي
دهيم و بافت مجددي را انجام دهيم» ( .)ibid: 26چنين سازوكاري بيانگر این است كه ما
هيچ راهي براي فهم آراي موجود در فرهنگ دیگر نداریم .فقط ميتوانيم آراي دیگران را در
قالب فرهنگ خودمان درآوریم ،كه در این صورت دیگر گفتوگو معنا ندارد (كوكب:1931 ،
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 432و  )431و راه بر نقد و نقدپذیري بسته خواهد شد و در نهایت اندیشهي اصالحگري و
تصحيح خطا منتفي خواهد شد.
نظریهي رورتي ،به بيان برخي از منتقدانش منجر به حفظ وضع موجود یا حتي تبدیل
به خطابهاي در جهت خدمت به قدرت ميشود ( .)Thompson, 2001: 37انكار حقيقت از
سوي رورتي در نهایت همانطور كه پوپر هم به خوبي به آن اشاره كرده است ،منتهي به
حاكم شدن قانون زورمندان به جاي قانون حقيقت ميگردد (پوپر.)11 :1913 ،
.6تحلیل نتايج معرفتي و سیاسي آموزههاي گادامر در مورد حقیقت:
. 6-2نسبيگرايي و طرد انديشهي انتقادي:
آموزهي گادامر سر از نسبيگرایي درميآورد و همبستهي نسبيگرایي طرد اندیشهي
انتقادي است .این نسبيگرایي به دليل تلقي خاص او از نسبت حقيقت (واقعهي فهم) با
سنت و تاریخمندي است .گادامر در هرمنوتيك فلسفي به اقتفاي هایدگر در پي آن است
كه توصيفي پدیدارشناختي از فهم به عنوان یكي از شئون وجودي «دازاین» ارایه دهد
( .)Weinsheimer, 1985: 2او در پي آن است كه نشان دهد فهم انسان (یا ظهور حقيقت)
هميشه ریشه در سنت ،تاریخ و پيشداوريها دارد .از نظر گادامر انسان همواره در سنت
زندگي ميكند و از آن متأثر است و نميتواند از سنت بيرون بياید و به ادعاي معرفت-
شناسان به آن همچون ابژه نگاه كند .بنابراین اقتدار و حاكميت سنت مانع از آن ميشود كه
داوري و سنجش در مورد فهمها تحقق یابد .گادامر هر فهمي را پارهاي از حقيقت مي
پندارد ،زیرا از نظر او در هر واقعهي فهم چيزي ظهور ميیابد و بنابراین ارایه مالک براي
داوري و نقادي منتفي ميشود .ریشهي مشكل فلسفهي گادامر عدم تفكيك حقيقت و فهم
از حقيقت است .گادامر به این مسئله بيتوجه است كه فهم سيال و نسبي غير از حقيقتِ
سيال و نسبي است و این دو فاصلهي زیادي از هم دارند.
گادامر مدعي است دلمشغولي واقعي او نه آن است كه ما انجام ميدهيم یا باید انجام
بدهيم ،بلكه چيزي است كه وراي خواست و عمل ما برایمان رخ ميدهد .چنين پژوهش
توصيفي خنثایي فاقد دستورالعمل و مالكي براي پرهيز و جلوگيري از خطاست .در این
زمينه یورگن هابرماس به خوبي و به تفصيل به این نواقص فلسفهي هرمنوتيكي گادامر
پرداخته است .فقدان هرگونه مالكي در فلسفهي گادامر با مشكالت جدي روبهروست« :براي
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آنكه بتوانيم ميان فهم و بدفهمي تميز دهيم ،باید مالكي در دست داشته باشيم تا بتوانيم
آن تمييز را بر این مالک استوار كنيم» (هوالب.)33 :1931 ،
مهمترین انتقادات مطرحشده عليه هرمنوتيك فلسفي گادامر مربوط به مدافعان
هرمنوتيك انتقادي (یورگن هابرماس و كارل اتو اَپل) و عينيتگرایان مدافع روش (اميليو
بتّي و اریك دونالد هرش) ميباشد .در این قسمت جا دارد به طور خالصه به یكي از
نقدهاي مهم هابرماس اشاره شود.
مدافعان هرمنوتيك انتقادي كه نمایندهي اصلي آنها یورگن هابرماس متعلق به نسل
دوم مكتب فرانكفورت ميباشد ،معقتد است تعميم هرمنوتيك فلسفي بر همهي حوزههاي
دانش بشري نادرست است .وي آن را صرفاً محدود به علوم تاریخي هرمنوتيكي از قبيل
ادبيات ،هنر و تاریخ ميداند .هابرماس در شناخت و عالیق انساني سه نوع عالقهي انساني
را تشخيص ميدهد -1 :عالقه به مهار فني )عالقهي انسان به تفوق بر طبيعت ( -4 ،عالقه
به فهم متقابل) عالقهي عملي انسانها براي تعامل با دیگران و شناخت یكدیگر) و  -9عالقه
به رهایي (عالقهي انسانها به حقيقت ،آزادي و عدالتِ فارغ از دستاندازيهاي قدرت و
ایدئولوژي) .او این عالقهها را «عالقههاي شناخت ساز» مينامد؛ یعني آنها را پدیدآورندهي
ردهي خاصي از علوم بشري ميداند؛ این عالقهها به ترتيب« -1 ،علوم تجربي -تحليلي»-4 ،
«علوم تاریخي  -هرمنوتيكي»« -9 ،علوم اجتماعي انتقادي» را به وجود آوردهاند
(.)Habermas, 1987: 301-317
هابرماس ،با این تقسيمبندي در پي آن است كه نشان دهد ،نظریهي هرمنوتيكي گادامر
عام نيست و در حوزهي علوم انتقادي كاربردي ندارد .تعبير «انتقادي» در قسم سوم علوم به
طور كلي به این معناست كه بر اساس مالکهاي به دست آمده از شناختِ وضعيت مناسب
تري كه اكنون تنها به گونهاي بالقوه یا در مقام یك گرایش وجود دارد ،وضعيت كنوني را
مورد سنجش و داوري قرار دهيم .همچنين عنوان «انتقادي» بيانگر ارتباط محكم این نوع
از هرمنوتيك با «نظریهي انتقادي» مكتب فرانكفورت و دیدگاه ماركس است .ميراث این دو
نظریه عبارت است از تغيير واقعيت و نه بسنده كردن به تفسير آن (همان.)41 :
از نظر هابرماس ،گادامر به این امر بيتوجه است كه ما در زیست جهاني به سر ميبریم
كه یكي از واقعيتهاي مهم آن ،سلطهي قدرت و ایدئولوژي است .مسئله مهم این است كه
زبان نيز واسطي براي قدرت و سركوب است؛ زبان داراي خصلت ایدئولوژیكي است .حتي در
مشاهدات علمي و روابط سياسي هم به وضوح دیده ميشود كه صميمانهترین گفتوگوها
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براي فهم و توافق ،اكثراً در خدمت سلطهي ایدئولوژیك قرار ميگيرد .روابط مبتني بر قدرت
در زبان ریشه ميدواند و بر ما سيطره پيدا ميكند .از این رو یك نظریهي اجتماعي و
سياسي باید بعد عيني جهت تبيين و نقد واقعيتهاي اجتماعي نيز داشته باشد .از طرفي
گادامر سنتها را چنان تقدیس و تمجيد ميكند كه اجازهي تأمل رهایيبخش را نميدهد؛
در نتيجه باید هرمنوتيك را محدود كرد و تأمل را جهت فروپاشي نيروهاي جزمي و
ایدئولوژیك گسترش داد .بنابراین تنها نظریهي اجتماعي انتقادي قادر است به الیههاي
عميق قدرت دست یابد .گادامر از سنت چنان سخن ميگوید كه گویي امري است مستقل و
هيچ چيزي از بيرون بر آن تأثيرگذار نيست و بنابراین گفتوگوها درون سنت همواره به
صورت ایدهآل در جهت رسيدن به نتایج معقول رخ ميدهد .گادامر به این مطلب بيتوجه
است كه این گفتوگوها ممكن است بر اساس عوامل بيروني مثالً عوامل اقتصادي یا سياسي
به وجود آمده باشد .به همين دليل هابرماس هرمنوتيك گادامر را یك نظریهي ایدهآليستي
ميداند و آن را ایدهآليسم زباني مينامد (.)Warnke, 1987: 109
. 4-2طرد آزادي (رابطهي تناقضآمیز سنت و آزادي)
گادامر در مورد سنت تعبير «مرجعيت/اقتدار» ( )authorityرا به كار برده است .او معتقد
است سنتهاي پژوهشي یا همان چارچوبهاي فهم ،مرجعيت و اقتدار را بر ما اعمال مي-
كند .گادامر مدعي است قبل از آن كه تاریخ یا سنت به ما متعلق باشد ،ما به آن متعلقيم.
البته گادامر توضيح ميدهد كه اقتدار و مرجعيت سنت ،اوالً عقالني است و دوماً قابليت
جذب حدي از آزادي را درون خود دارد .گادامر هنگامي كه از عقالنيتِ سنت و آزادي بحث
ميكند ،منظورش تأیيد نظریه ي آزادي عقالنيِ دكارتي و عصر روشنگري نيست ،وي با آن
كامالً مخالف است .دكارت در نظریهي آزادي عقالني خود این اندیشه را ارایه ميكند كه ما
مي توانيم ماهيت و قلمرو خطاهاي شناختي را كه بر ما حاكماند ،مورد سنجش قرار دهيم.
آن استقالل عقلي كه از شك روشي و كوژیتوي دكارتي حاصل ميشود ،ما را قادر ميسازد
تا مرجعيت سنت را محدود كنيم (واعظي.)131 :
اما گادامر با چنين استقاللي كامالً مخالف است و در مقابل ،بر محدودیتهاي ما در
قلمرو فهم و شناخت تأكيد دارد .البته او سعي ميكند در كنار محدودیتهاي فهم و
مرجعيت سنت ،جایي را نيز براي آزادي باز كند؛ یعني فهم ما همواره با نوعي آزاديِ
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محدود ،درون یك سنت تاریخي ،به وجود ميآید .پس ارتباط معناداري ميان شكلگيري ما
به وسيله ي سنت از یك طرف ،و اصالح سنت توسط ما از طرف دیگر ،وجود دارد .گادامر بر
این باور است كه سنتها ،قبل از آن كه ما بتوانيم آنها را تغيير شكل دهيم ،آنها ما را به
عنوان فهمكنندگان ،شكل دادهاند .با این وجود ،ما این آزادي محدود را داریم كه در
قواعدي كه سنت را ميسازند ،تجدید نظر كنيم .اما براي این منظور ،باید فهم عميقي از آن
داشته باشيم و ارتباط معناداري را با آنها برقرار كنيم .به عبارت دیگر ،آزادي ما براي
اصالح سنتها ،درون خود این سنتها قابل اجراست ،نه از یك منظر بيروني؛ چنان كه
معرفتشناسان معتقداند .به همين دليل است كه گادامر تأكيد دارد كه سنت را تنها با
داشتن درک عميقتري از آن ميتوان تغيير داد؛ اما درک عميق سنت ،مستلزم قبول اقتدار
و مرجعيت آن است (همان .)131 :سؤال مهمي در این جا مطرح ميشود :آیا اعتقاد به
حاكميت ،مرجعيت و حضور هميشگيِ سنت در فرایند فهم ،جایي براي آزادي باقي مي-
گذارد؟ این مشكلي است كه ميتوان آن را رابطهي تناقضآميز سنت و آزادي در هرمنوتيك
فلسفي گادامر ناميد.
.6نتیجه
آراي رورتي و گادامر از نكات سودمندي برخوردارند ،درآموزههاي آنها تأكيد بر اهميت
گفتوگو ،آزادي ،تسامح ،دموكراسي ،نفي زور ،دوريگزیني از جزم گرایي و قطعيت و دعوت
به تفكر پویا مشهود است ،با این وجود آراي آنها با نتایج ناخواستهي مضري مواجه است.
رورتي با عدم اعتماد به عقل در شناخت واقعيت و حقيقت و در نهایت با دست شستن
از آنها ،به ورطهي نسبيگرایي قوممدارانه فرو ميافتد و همبستگي یا توافق در یك اجتماع
را جایگزین حقيقت و عينيت ميكند .از نظر وي یك جمله نه از آن جهت قابل دفاع و
موجه است كه حقيقت دارد و با واقعيتها تطابق دارد ،بلكه از این جهت موجه است كه
افراد اجتماع بتوانند در مورد آن به توافق برسند.
امتناع گفتوگو ،نقادي و اصالحگري و آنارشيسم معرفتي و سياسي و در نهایت
خشونت و به خطر افتادن آزادي از نتایج مخرب نظریههاي رورتي است.
رورتي گفتوگو را تنها چارچوبي ميداند كه در آن شناخت معنا پيدا ميكند و براي آن
نقش مهم و كليدياي در عرصهي شناخت قائل است و به گفتهي خودش به دنبال این
است كه گفتوگو را جایگزین مفهوم عقالنيت و حقيقت كند ،اما در این راه ناموفق است
زیرا در عين حال نميتوان هم قوممدار بود و هم به امكان گفتوگوي ثمربخش ميان
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فرهنگها كه در جزایر مختلف معرفتي و بيگانه از یكدیگر زیست ميكنند ،باور داشت .از
طرف دیگر اصالحگري اجتماعي ،نقادي و تصحيح خطا نيز منتفي است .الزمهي نقادي و
اصالح گري ،پذیرش ایدهي حقيقت است .ایدهي حقيقت نيروي تصحيح كننده و نقادانه
دارد و انكار آن منتهي به حاكم شدن قانون زورمندان ،به جاي قانون حقيقت ميگردد.
یكي دیگر از پيامدهاي تبيين رورتي از حقيقت ،تأثير مخرب آن بر سياست و عدالت
است .نظریهي رورتي باعث ميشود گفتمان سياسي صرفاً به موضوع خطابي كاهش یابد .به
جاي این كه زبان سياست وسيلهي بيان عقل و تعيين حقيقت باشد ،به خطابهاي در جهت
خدمت به قدرت تبدیل ميشود .رورتي به جاي این كه خود سياست را عمل مربوط به خرد
جمعي بداند ،آن را به چيزي كاهش ميدهد كه صرفاً مبارزه براي كسب قدرت است .بر
اساس تبيين رورتي ،قرارداد یا مالک مفروضي كه حقيقت یا عدالت را در یك جامعهي
خاص تعيين ميكند ،فقط به این دليل حاكم شده است كه طرفداران آن این قدرت را
داشتهاند كه آن مالک یا قرارداد را در آن موقعيت وضع كنند .عقل الزمهي ادارهي زندگي
سياسي است و بنابراین رورتي با طرد عقالنيت مشترک ،امكان سياست اصولي را از بين
ميبرد .در واقع ،رورتي اندیشهي سياست عقالني را كنار ميگذارد ،دیدگاهي كه بر مبناي
آن ،ما از طریق تفكر جمعي به توافق معقول و ارادي در مورد ارزشهایي ميرسيم كه باید
حاكم بر زندگي مشترک ما باشد .رورتي با استناد به مالکها و قراردادهاي قومي و محلي،
راهنماي اخالقي قابل اعتمادي براي ادارهي امور سياسي در اختيار ما قرار نميدهد .آراي
رورتي به ویژه براي جوامع توسعهنيافته كه نياز مبرم به عقالنيت انتقادي ،علمگرایي ،قانون-
گرایي و نظم در امور دارند ،مضر است.
مهمترین آموزههاي هرمنوتيك فلسفي گادامر یعني :دخالت داشتن پيشداوريها و
ذهنيت مفسر و سنت زمانه در فهم حقيقت ،بينهایت بودن عمل فهم و فقدان هر گونه
برداشتي ثابت و غير سيال و غير تاریخمند ،تغيير دایمي مستمر عمل فهم ،دست نيافتن به
فهم عيني و بنابراین نبودن مالكي براي تشخيص و داوري بين فهمهاي صحيح و خطا ،در
انتها به نسبيگرایي آنارشيستي ،نفي اندیشهي انتقادي و طرد آزادي معقول منجر ميشود.
فقدان هرگونه مالک عيني یا ذهني در نظر گادامر با مشكالت جدي روبهروست ،گادامر
ميان فهم درست و نادرست فرق نميگذارد ،بلكه هر فهمي را حقيقت ميپندارد ،زیرا از نظر
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او در هر فهم چيزي آشكار شده است .براي آن كه بتوانيم ميان فهم و بدفهمي تميز دهيم،
ناگزیریم مالكي در دست داشته باشيم تا بتوانيم آن تمييز را بر این مالک استوار كنيم.
تأكيد گادامر بر حاكميت و اقتدار سنت ،كه تداعيگر انسانِ حبس ابدي است ،در نهایت
منجر به اتخاذ موضعي محافظهكارانه ميشود؛ محافظهكارانه به معناي مقاومت در مقابلِ
اصالحگري .هرمنوتيك گادامر فاصلهي زیادي با انعطافپذیري در برابر اصالحگري و آزادي
دارد كه هستهي عقالنيت مدرن است .رابطه پارادوكسيكال سنت و آزادي در هرمنوتيك
فلسفي گادامر یكي از مشكالتِ جدي فلسفهي اوست.
نگارنده این سطور تا اینجا با گادامر همراه است كه ميتوان از وقوع و عينيتِ حقيقت در
زبان و عالَم انساني سخن گفت و همچنين فهم آدمي همواره محدود ،تاریخمند ،سيال و در
نتيجه در بسياري از موارد نسبي است ،اما فهم سيال و نسبي غير از حقيقيتِ سيال و نسبي
است و این دو فاصلهي زیادي باهم دارند .از آنجایي كه گادامر به نظریاتش بُعد هستي-
شناسانه ميدهد ،بنابراین از نظر او تاریخمنديِ فهم همان تاریخمنديِ وجود است .نگارنده
با اتخاذ موضع دیالكتيكي یعني اعتقاد به وجودِ دوگانگي ،تضاد و ثنویت در همهي امور
( مانند اعتقاد به اینكه حقيقت شامل هم ثبات است و هم تغيير و تغيير فرع بر تضاد است)
و با اتخاذ رویكردي معرفتشناسانه و اعتقاد به ضرورت تفكيك دو گونه از معرفت یعني
معرفت درجهي اول و معرفت درجهي دوم (شامل معرفتشناسي پيشيني و پسيني) بر این
باور است كه نظریات گادامر درخصوص حقيقت پارادوكسيكال است ،زیرا اعتقاد به حقيقت
نسبي و سياليت آن متعلق به معرفت درجهي اول است نه به معرفتشناسي كه معرفتي
درجهي دوم است ،معرفتشناسي هرگز مدعي نميشود كه همه چيز نسبي و سيال است،
زیرا این سخني تناقضآميز و خود ویرانگر است .معرفتشناسي حداكثر ميتواند مدعي باشد
كه همهي معارف درجهي اول سيالاند .گادامر با خلط بين معرفت درجهي اول و معرفت
درجهي دوم نظریات خود را با عيب منطقي مواجه ميسازد.
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