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نســبیگرایی اخالقــی معمــوال ســه مدعــا دارد :اخــاق تغییــر میکنــد ،ذهنــی و فــردی اســت .بنابرایــن

بــرای نســبیگرا اخــاق بــا گــذر زمــان تغییــر میکنــد .همچنیــن هیــچ چیــز خــوب یــا بــدی وجــود
نــدارد ،افــکار مــا اســت کــه چیــزی را خــوب یــا بــد میکنــد .اخــاق فــردی اســت یعنــی بــرای هــر

کــس تفــاوت میکنــد .مطلقگرایــی اخالقــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اصــول اخالقــی تغییرناپذیــر،
عینــی و جهانــی وجــود دارنــد .در ادامــه بــه نقــد نســبیگرایی فرهنگــی کــه از موضــع مــورد اقبــال

نســبیگرایان اخالقــی اســت ،میپردازیــم   .
نسبیگرایی   فرهنگی

نســبیگرایی فرهنگــی مدعــی اســت انسانشناســان و جامعهشناســان دریافتهانــد کــه نســبیگرایی
اخالقــی نــه تنهــا یــک نظریــه نیســت بلکــه یــک واقعیــت تجربــی اســت .جوامــع و فرهنگهــای
متفــاوت ارزشهــای اخالقــی متفاوتــی دارنــد .در فرهنــگ اســکیمو کشــتن افــراد مســن از نظــر اخالقــی

مجــاز اســت ،ولــی در آمریــکا ایــن کار غیراخالقــی اســت .میتــوان مثالهــای زیــادی از ایــن قبیــل

تفاوتهــا یافــت.

دکارت در کتــاب تأمــات خــود اشــاره میکنــد کــه هیــچ ایــده عجیبــی وجــود نــدارد کــه فیلســوفی بــه
صــورت جــدی بــه آن فکــر نکــرده باشــد .بــه همیــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه هیــچ عمــل عجیبــی

وجــود نــدارد کــه دس ـتکم یــک جامعــه آن را مجــاز نشــمرده باشــد .بــه عنــوان مثــال ،نسلکشــی
یــا آدمخــواری.

نســبیگرایی فرهنگــی بــر ایــن بــاور اســت کــه هــر کســی کــه فکــر کنــد کــه ارزشهــای اخالقــی

در نســبت بــا فرهنگهــا تعییــن نمیشــود صرفــا بــه واقعیتهــای موجــود فرهنگهــای متفــاوت

توجــه نــدارد.

بــرای دریافتــن مغالطــه منطقــی ایــن اســتدالل بایــد بــه پیــش فــرض ناگفتــه آن نگاهــی بیندازیــم .این

پیــش فــرض از ایــن قــرار اســت :درســتکاری اخالقــی یعنــی تبعیــت از ارزشهــای موجــود در فرهنــگ

هــر شــخص .بــه عبــارت دیگــر از نظــر آنهــا همیشــه کار درســت ایــن اســت کــه از ارزشهــای
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فرهنــگ خــود پیــروی کنیــد .تنهــا در صورتــی کــه ایــن پیشفــرض را بپذیریــم میتوانیــم بــه ایــن
نتیجــه برســیم کــه درســت و غلــط اخالقــی در فرهنگهــای مختلــف متفــاوت اســت .یــا آنچــه کــه در

یــک فرهنــگ درســت اســت در فرهنــگ دیگــری غلــط اســت .ولــی ایــن پیشفــرض در واقــع همــان

چیــزی را کــه نســبیگرایی فرهنگــی قــرار اســت اثبــات کنــد اســت فــرض گرفتــه اســت .مطلقگــرای
اخالقــی بــا ایــن ایــده کــه تبعیــت از ارزشهــای فرهنگــی همــواره کار صحیحــی اســت مخالــف اســت.

مطلقگــرای اخالقــی اســتاندارد فرافرهنگــی دارد کــه میتوانــد بــه واســطه آن تمــام ارزشهــای
موجــود در یــک فرهنــگ را نقــد کنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مطلقگــرای اخالقــی میتوانــد

پیشــرو و رادیــکال باشــد ،در حالــی کــه نســبیگرا تنهــا میتوانــد نســبت بــه وضــع موجــود محافظـهکار

باشــد ،چــرا کــه هیــچ اســتانداردی فراتــر از فرهنــگ خــود نــدارد .تنهــا مطلقگــرای اخالقــی اســت کــه
میتوانــد بــه هیتلــر یــا صــدام حســین بگویــد «تــو و تمــام نظــم اجتماع ـیات اشــتباه و تبهکارانــه و

الیــق از بیــن رفتــن اســت» نســبیگرای اخالقــی تنهــا مــی توانــد بگویــد «هــر کســی نظــری دارد ،و

مــن از نظــر شــما متنفــرم و نظــر خــودم را ترجیــح میدهــم ،همیــن».

دومیــن اشــتباه منطقــی طرفــداران نســبیگرایی فرهنگــی در اخــاق ،ابهــام در اســتفاده از «ارزشهــا»

اســت .مطلقگــرای اخالقــی بیــن نظــرات ذهنــی در مــورد ارزشهــا و ارزشهــای صحیــح عینــی
تمایــز قائــل میشــود .همانطــور کــه بیــن نظــرات ذهنــی و حقایــق عینــی در مــورد خــدا ،زندگــی

پــس از مــرگ ،خوشــبختی ،اعــداد ،زیبایــی تفــاوت قائــل مــی شــود .ممکــن اســت اثبــات برخــی از
ایــن مــواردی کــه نــام بــرده شــد ،یــا یقیــن یافتــن در مــورد آنهــا ،یــا اینکــه نســبت بــه همــه آنهــا

معرفــت پیــدا کنیــم کاری دشــوار یــا غیرممکــن باشــد .ولــی ایــن بــه معنــای غیرواقعــی بــودن آنهــا

نیســت.

در اســتدالل نســبیگرای فرهنگــی ابهــام اصلــی بیــن ارزشهــا و نظــر در مــورد ارزشهــا اســت.
فرهنگهــای متفــاوت ممکــن اســت در مــورد آنچــه کــه بــه لحــاظ اخالقــی ارزشــمند اســت و آنچــه

کــه نیســت نظــرات متفاوتــی داشــته باشــند ،همانطــور کــه ممکــن اســت در مــورد اینکــه بعــد از مــرگ

چــه اتفاقــی میافتــد اختــاف نظــر داشــته باشــند .ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آنچــه واقعــا
در یــک فرهنــگ درســت اســت در یــک فرهنــگ دیگــر واقعــا اشــتباه اســت ،همانطــور کــه افــراد در
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فرهنگهــای متفــاوت بــاور دارنــد کــه پــس از مــرگ اتفاقهــای متفاوتــی بــرای آنهــا مــی افتــد

ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه واقعــا همــه آن اتفاقهــا بعــد از مــرگ میافتــد .اگــر شــخصی صرفــا
بــاور داشــته باشــد کــه جهنــم وجــود نــدارد اثبــات نمیکنــد کــه جهنــم وجــود نــدارد و او نیــز بــه آنجــا
نمـیرود .اگــر واقعــا چنیــن بــود ســادهترین و بهتریــن راه بــرای رســتگاری صرفــا ایــن بــود کــه دیگــر

بــه جهنــم بــاور نداشــته باشــیم .بــه همیــن ترتیــب ،چــون یــک نــازی فکــر میکنــد کــه نسلکشــی

درســت اســت اثبــات نمیکنــد کــه نسلکشــی درســت اســت ،مگــر اینکــه تنهــا چیــزی کــه میتوانــد

بــه مــا بگویــد چیــزی خــوب اســت یــا بــد فکــر کــردن مــا باشــد .بنابرایــن نتیجــه نســبیگرا در

پیشفــرض آن هــم موجــود اســت ،اینکــه فکــر کــردن مــا چیــزی را خــوب یــا بــد میکنــد .ایــن
مغالطــه دوم ایــن رویکــرد اســت.

یــک مشــکل دیگــر در اســتدالل نســبیگرای فرهنگــی وجــود دارد .بــه نظــر میرســد کــه تمــام

نقطــه ضعفهایــی کــه یــک اســتدالل میتوانــد داشــته باشــد نســبیگرای فرهنگــی دارد .ایــن

رویکــرد حتــی واقعیتهــای مــورد نظــرش را بــه درســتی عنــوان نمیکنــد .در واقــع فرهنگهــا

در زمینــه ارزشهــا کامــا متفــاوت نیســتند ،حتــی در صورتــی کــه ارزش را بــا نقطــه نظــر در مــورد
ارزشهــا یکــی بگیریــم .هیــچ فرهنگــی وجــود نداشــته اســت کــه بــه خواســته نیچــه بــاور داشــته

باشــد یــا آن را آمــوزش دهــد :تمــام ارزشهــا را دوبــاره ارزیابــی کنیــد .تفاوتهایــی در تأکیدهــا وجــود

داشــته اســت ،بــه عنــوان مثــال اجــداد مــا شــجاعت را بیــش از مــا ارزشــمند میدانســتند ،در حالــی
کــه مــا شــفقت را بیــش از آنهــا ارزشــمند بــه شــمار میآوریــم .ولــی هرگــز چیــزی مبنــی بــر ادعــای

نســبیگرای فرهنگــی وجــود نداشــته اســت .ســعی کنیــد جامعـهای را تصــور کنیــد کــه در آن عدالــت،
صداقــت ،شــجاعت ،خــرد ،امیــد و کنتــرل خویــش شــر اخالقــی در نظــر گرفتــه شــوند .در عیــن حــال

خودخواهــی بــی حــد و مــرز ،بزدلــی ،دروغگویــی ،خیانــت ،اعتیــاد ،و ناامیــدی ارزشهــای اخالقــی بــه
حســاب بیاینــد.

چنیــن جامعــهای را نمیتــوان روی زمیــن یافــت .تنهــا جامعــهای کــه میتوانــد ایــن چنیــن باشــد

جامعــه جهنــم اســت .البتــه تفاوتهایــی در مــورد ارزشهــا بیــن فرهنگهــا وجــود دارد .ولــی در پــس
اختالفنظرهــای موجــود در مــورد ارزشهــای کوچکتــر ،همیشــه توافــق بــر اصــول ابتدایــی اخــاق
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وجــود دارد.

در پــس اختالفنظــر بــر ســر بــه کارگیــری ارزشهــا در شــرایط متفــاوت  -بــه عنــوان مثــال مجــازات
اعــدام بایــد باشــد یــا نــه  -همــواره توافــق در مــورد ارزشهــا وجــود دارد  -بــه عنــوان مثــال ،قتــل

بــد اســت چــون حیــات بشــر خــوب اســت .اختــاف نظــر بیــن فرهنگهــا و افــراد تنهــا در صورتــی

ممکــن اســت کــه توافقهــای اخالقــی عمیقتــری بــر اســاس پیشفرضهــای مشــترک اخالقــی

وجــود داشــته باشــد .نســبت ارزشهــای اخالقــی بــه قوانیــن فرهنگــی ماننــد نســبت مفاهیــم بــه واژگان
اســت .هنگامــی کــه بــه یــک کشــور خارجــی میرویــد ،در ابتــدا شــوکه میشــوید .زبانــی کــه آنهــا

بــدان ســخن میگوینــد کامــا متفــاوت اســت .ولــی در پــس ایــن واژگان متفــاوت شــما مفاهیــم
مشــترکی پیــدا میکنیــد .و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ترجمــه از یــک زبــان بــه زبــان دیگــر را

ممکــن میســازد .بــه همیــن ترتیــب در پــس قوانیــن اجتماعــی متفــاوت ،قوانیــن اخالقــی مشــترکی

وجــود دارد.

*این متن ،ترجمه گزیدهای از نقد کرفت به گونههای متفاوت نسبیگرایی است.
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تعریف نسبیگرایی   اخالقی
نســبیگرایی اخالقــی چیســت؟ در زمانــه مــا ایــده نســبیگرایی اخالقــی بــرای بســیاری جذابیتــی

فــراوان دارد .نســبیگرایی اخالقــی بــه گونههــای متفــاوت مطــرح شــده اســت کــه میتــوان آنهــا

را بــه دو گونــه اصلــی تقســیم کــرد .یکــی از آنهــا «نســبیگرایی فراگیــر» و دیگــری «نســبیگرایی

مطلقانــگار» .ایــن دو گونــه نســبیگرایی مهم تریــن گونههــای نســبیگرایی هســتند.

نســبیگرایی فراگیــر را در فیزیــک میتــوان یافــت .یکــی از درسهایــی کــه از گالیلــه آموختیــم ایــن

اســت کــه «حرکــت مطلــق نداریــم» ،یــا بــه عبارتــی نمیتوانیــم بــه طورکلــی بگوییــم یــک جســم

در حــال حرکــت اســت یــا نیســت .گالیلــه نشــان داد کــه همیشــه بایــد یــک «زمینــه» یــا «چارچــوب»
معرفــی کــرد و بــر اســاس آن متحــرک بــودن اجســام را ســنجید .بنابرایــن چیــزی بــه نــام «حرکــت

مطلــق» نداریــم .هــرگاه از مــا بپرســند ایــن جســم حرکــت میکنــد بایــد بگوییــم «نســبت بــه چــه

چیــزی؟» نکتــه ایــن اســت کــه هیــچ حقیقــت مطلقــی در مــورد حرکــت اجســام وجــود نــدارد و حرکــت
اجســام تنهــا نســبت بــه زمینـهای معنــادار اســت.

همچنیــن هیــچ یــک از ایــن زمینههــا نســبت بــه دیگــری برتــری نــدارد ،چــرا کــه اگــر ایــن اصــل
عــدم برتــری را اضافــه نکنیــم ،در واقــع میگوییــم معیارهــای زیــادی بــرای حرکــت وجــود دارد ولــی
ایــن مــورد بیــش از دیگــر مــوارد مهــم اســت یــا ایــن مــورد برتــر اســت و بنابرایــن نســبیگرایی را

بیمعنــا کردهایــم.

اینشــتین در مــورد همزمانــی نیــز درســی مشــابه بــه مــا داد .قبــل از «نســبیت خــاص اینشــتین» ،بــه

شــکل مطلــق میگفتیــم کــه دو واقعــه ممکــن اســت در آن واحــد رخ بدهنــد یــا ندهنــد ،یــا ســؤال
بپرســیم آیــا ایــن دو رویــداد همزمــان هســتند یــا خیــر؟ «نســبیت خــاص اینشــتین» نشــان میدهــد
کــه تنهــا میتوانیــم در مــورد همزمانــی دو رویــداد نســبت بــه مــکان و زمانــی خــاص ســخن بگوییــم

نــه بــه صــورت مطلــق .هیــچ یــک از ایــن زمینههــای ارجــاع مــکان و زمــان نســبت بــه دیگــر
زمینههــای ارجــاع مــکان و زمــان برتــری ندارنــد و بنابرایــن همــه آنهــا بــا هــم برابــر هســتند.

حــال ممکــن اســت بخواهیــم از همیــن مــدل اســتفاده کنیــم و بگوییــم کــه در مــوارد اخالقــی ،هیــچ

11

واقعیــت مطلقــی در مــورد اینکــه «خــوب» و «بــد» چیســت وجــود نــدارد ،بلکــه خــوب و بــد تنهــا
نســبت بــه زمینـهای وجــود دارد .بنابرایــن وقتــی مــا بگوییــم «دزدی اشــتباه اســت» نســبیگرا بــه مــا

میگویــد ایــن را بــه صــورت مطلــق نمیتوانــی بگویــی ،بایــد بگوییــد «دزدی نســبت بــه زمینــه الــف

اشــتباه اســت» و ایــن زمین ـهای کــه تــو میگویــی برتــری یــا ترجیحــی بــرای تعییــن درســت بــودن

اخــاق نســبت بــه دیگــر زمینههــا نــدارد ،یــا بــه عبارتــی همــه ایــن زمینههــا بــا هــم برابــر هســتند.
  

اما و اگرهای نسبیگرایی   در اخالق
چــه چیــز در ایــن گونــه نســبیگرایی جــذاب اســت ،نســبیگراییای کــه بــه مــا میگویــد هیــچ

واقعیتــی بــرای تعییــن درســت و غلــط اخالقــی بــه صــورت مطلــق نداریــم و تنهــا واقعیتهــای نســبی

وجــود دارد و همــه اینهــا بــا هــم برابــر هســتند؟ یکــی از دالیــل جذابیــت ایــن نســبیگرایی اخالقــی،
دشــواریهای پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه ایــن واقعیتهایــی کــه درســت و غلــط اخالقــی را

بــه صــورت مطلــق تعییــن میکننــد از کجــا میآوریــم و چگونــه میتــوان بــه آنهــا دســت یافــت؟

یــا چگونــه میتوانیــم بدانیــم کــه ایــن واقعیتهــا کــدام هســتند؟ چــرا کــه در سرتاســر زمیــن ،افــراد،
جوامــع و فرهنگهــای متفــاوت بــه نتایــج متفاوتــی در زمینــه اخالقــی رســیدهاند و اختــاف نظــر در
مــورد مــوارد اخالقــی بســیار شــایع اســت.

فــرض کنیــد بــا شــخصی در زمین ـهای اخالقــی اختــاف نظــر پیــدا کردهایــد و او بــه شــما میگویــد

اثبــات کــن کــه مــن اشــتباه میکنــم ،تفــاوت ایــن اختــاف نظــر بــا اختــاف نظــر بــر ســر امــور واقــع
ماننــد شــکل

زمیــن ،مشــهود اســت .در زمانهــای تاریخــی متفــاوت افــراد بــا شــواهد متفاوتــی کــه در اختیــار

داشــتهاند شــکل کــره زمیــن را بــه گونههــای مختلــف معرفــی کردهانــد ولــی اگــر شــواهد موجــود
را بــه افــراد عصــر حاضــر نشــان دهیــم نمیتــوان تصــور کــرد کــه در پذیــرش صــاف نبــودن زمیــن

دچــار مشــکلی باشــند.

ایــن گونــه نســبیگرایی را بایــد جــدی گرفــت و نقــد و بررســی کــرد و در صورتــی کــه آن را جــدی
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نگیریــم میتوانیــم بــه بدفهمیهــای زیــادی در زمینــه اخــاق دامــن بزنیــم.
شرایط و استانداردهای اخالقی
نســبیگراها مــوارد اخالقــی را وابســته بــه دو زمینــه میداننــد؛ «شــرایط» و «اســتانداردهای اخالقــی».

ایــن دو دیــدگاه و نتایجــی کــه میدهنــد بســیار متفاوتنــد .وقتــی شــما مــوارد اخالقــی را نســبت بــه

«شــرایط» در نظــر میگیریــد «نســبیگرای مطلقانــگار» هســتید و وقتــی مــوارد اخالقــی را نســبت

بــه کدهــای اخالقــی در نظــر میگیریــد «نســبیگرای فراگیــر» هســتید .ایــن دو نگــرش بســیار
متفــاوت هســتند و هــر یــک بــه اعمالــی کام ـ ً
ا متفــاوت از دیگــری میانجامنــد.

وقتــی مــا اخالقــی بــودن امــری را نســبت بــه شــرایط تعییــن میکنیــم ،در واقــع میگوییــم کــه
نبایــد بــه صــورت مطلــق گفــت عملــی اشــتباه اســت ،بلکــه همیشــه بایــد گفــت اعمــال مــا نســبت

بــه زمینـهای اشــتباه یــا درســت هســتند .نقطــه قــوت ایــن نگــرش ایــن اســت کــه انســجام دارد و در

برخــی مــوارد قابــل دفــاع اســت .در چــه مــواردی اشــتباه یــا درســت بــودن عملــی وابســته بــه شــرایط
اســت؟ مثـ ً
ا ممکــن اســت ماشــین شــخصی کنــار جــاده خــراب شــده باشــد ،آیــا مــا بایــد بــرای کمــک

بــه او بایســتیم یــا خیــر؟ میتــوان گفــت اینجــا درســت یــا اشــتباه بــودن بســتگی بــه شــرایط دارد،
بســتگی دارد بــه اینکــه آیــا شــخص دیگــری بــرای کمــک بــه آنهــا هســت ،شــرایط آنهــا چقــدر

وخیــم اســت ،اگــر شــما کمــک نکنیــد بــه آنهــا آســیبی میرســد یــا خیــر ،و مثـ ً
ا ممکــن اســت خــود
شــما درهمــان لحظــه الزم باشــد بــرای مــوردی اورژانســی بــه بیمارســتان برویــد یــا خیــر .بنابرایــن در

چنیــن مــوردی نمیتــوان گفــت هــر وقــت ماشــینی کنــار جــاده متوقــف شــده بــود شــما بایــد بــرای
کمــک بایســتید ،بلکــه بــه برخــی مالحظــات بســتگی دارد .ایــن مثالــی اســت از مــوردی کــه درســت
یــا اشــتباه بــودن اخالقــی ،بســتگی بــه «شــرایط» دارد.

مثــال دیگــر ،آداب معاشــرت اســت کــه بــه «شــرایط» وابســته اســت .مثـ ً
ا اینکــه بعــد از غــذا خــوردن

در رســتوران بایــد انعــام داد ،آیــا بایــد بــا ســر و صــدا غــذا خــورد یــا خیلــی آهســته و بــدون ســر و
صــدا ،در برخــی فرهنگهــا اگــر شــما بــدون ســر و صــدا غــذا بخوریــد میزبــان ناراحــت خواهــد شــد،
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چــرا کــه بــه معنــای ایــن اســت کــه غــذا خوشــمزه نبــوده اســت .در بســیاری از مــوارد آداب معاشــرت

درســت و غلــط وابســته بــه فرهنــگ اســت.

ولــی امــور اخالقــی بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه در هیــچ مــوردی قابــل دفــاع نیســتند ،مثـ ً
ا اگــر
شــخصی بگویــد اشــتباه یــا درســت بــودن آزار کــودکان بــرای تفریــح بســتگی بــه زمینــه دارد بایــد بــه

او گفــت خیــر بــه هیــچ زمینـهای بســتگی نــدارد و همیشــه اشــتباه اســت .بنابرایــن هیــچ «شــرایطی»

وجــود نــدارد کــه بتــوان بــر اســاس آن ،ایــن عمــل را اخالقــی دانســت.

نکتــه بســیار مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه نســبی کــردن شــرایط ،از تعهــد
بــه واقعیتهــای مطلــق نرماتیــو فــارغ نمیشــود .انگیــزه «نســبیگرای فراگیــر» ایــن بــود کــه
نمیدانیــم واقعیتهــای مطلــق از کجــا میآینــد .مــا واقعیتــی داریــم کــه آزار کــودکان بــرای لــذت

هی ـچگاه درســت نیســت ،ایــن یــک «واقعیــت مطلــق» اســت؛ معمــا ایــن اســت کــه ایــن واقعیــت
مطلــق از کجــا میآیــد؟ همچنیــن در مــواردی کــه شــرایط را در نظــر میگیریــم و مــوارد اخالقــی را

بــا نظــر بــه آنهــا نســبی میکنیــم (مثــل کمــک کــردن بــه افــرادی کــه ماشــین آنهــا کنــار جــاده

خــراب شــده اســت) ،بــر چــه اساســی میگوییــم کمــک کــردن بــه آنهــا در ایــن شــرایط الزم اســت و
در آن شــرایط الزم نیســت ،بــر اســاس چــه واقعیتــی بــه ایــن نتیجــه میرســیم؟ بنابرایــن اگــر هماننــد
«نســبیگرای فراگیــر» ســوال ایــن باشــد کــه «واقعیتــی عینــی کــه بــه مــا نشــان بدهــد درســت و
غلــط از کجــا میآیــد؟» در مــوارد نســبی شــده بــه شــرایط هــم ایــن مشــکل وجــود دارد .چــه واقعیتــی

بــه مــا نشــان میدهــد کــه در شــرایط خاصــی این کار درســت اســت و در شــرایط دیگــری غلــط؟

بــه همیــن دلیــل اســت کــه اکثــر نســبیگرایان ،اخالقــی بــودن امــور را بــه «کدهــای اخالقــی»

وابســته میکننــد نــه بــه «شــرایط» .بــه عبــارت دیگــر ،وقتــی مــوارد اخالقــی را بــر حســب شــرایط
نســبی میکنیــد ،درســت یــا غلــط بــودن عمــل اخالقــی ،فــارغ از کدهــای اخالقــی شــما و وابســته
بــه شــرایط هســتند .بنابرایــن همچنــان بــه واقعیتهــای عینــی در مــورد اخــاق کــه در ایــن مــورد

«شــرایط» اســت متعهــد خواهیــد شــد ،و از آن جهــت عینــی هســتند کــه بــه شــما میگوینــد در ایــن

شــرایط چــه کاری بایــد انجــام بدهیــد فــارغ از اینکــه «کدهــای اخالقــی» خــود شــما چــه باشــند .از ایــن

رو ،وقتــی درســت و غلــط بــودن را بــه شــرایط وابســته کنیــد« ،نســبیگرای مطلقانــگار» هســتید.
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کدهای اخالقی نسبیگرایی  فراگیر
«نســبیگرای فراگیــر» بــه دنبــال ایــن اســت کــه واقعیتــی وجــود داشــته باشــد کــه درســت و غلــط
را بــر اســاس کدهــای اخالقــی شــما تعییــن کنــد و کاری کــه میکنــد ایــن اســت کــه «کدهــا یــا

اســتانداردهای اخالقــی» معرفــی میکنــد کــه بــر اســاس آنهــا درســت و غلــط تعییــن میشــود و

عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس تعهــد نســبیگرایانهاش ،بایــد اضافــه کنــد کــه هیــچ یــک از ایــن کدهــا و
اســتانداردهای اخالقــی نســبت بــه دیگــر کدهــا و اســتانداردها برتــری نــدارد.

مثــا گیلبــرت هارمــن یکــی از نســبیگرایان معاصــر در اخــاق اســت کــه نســبیگرایی اخالقــی
قابــل دفــاع را گون ـهای میدانــد کــه در آن ،شــما بــر اســاس کدهــای اخالقــی کــه خودتــان قبــول

کردهایــد و بــه شــما میگوینــد کــه چــه بایــد انجــام دهیــد و چــه نبایــد انجــام دهیــد عمــل میکنیــد.
حــال اگــر شــما بگوییــد کــه درســت و غلــط اعمــال مــا بــه کدهــای اخالقــی وابســته هســتند و همــه
کدهــا ،هـمارزش هســتند ،از هرگونــه تجویــز مطلــق بــا موفقیــت فــرار کردهایــد ،چــرا کــه هــر آنچــه

انجــام میدهیــد بــر اســاس کــد اخالقــی خــود شــما درســت یــا غلــط بودنــش تعییــن میشــود .ایــن

گونــه نســبیگرایی از مطلقانــگاری رهــا شــده اســت و تــا اینجــا موفــق بــوده اســت.

ولــی مشــکل ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد اخــاق را بــه عنــوان یــک موضــوع قابــل بررســی منتفــی
میکنــد .فــرض کنیــد بــر ســر تحصیــل دختــران اختــاف نظــر داریــم ،برخــی فکــر میکننــد از

نظــر اخالقــی درســت اســت کــه دختــران درس بخواننــد و برخــی بــر ایــن باورنــد کــه درس خوانــدن

دختــران بــه لحــاظ اخالقــی اشــتباه اســت .ایــن اختــاف موضــع را بــا توجــه بــه آنچــه نســبیگرا
میگویــد بایــد بــه شــکل ایــن دو گــزاره نوشــت« :بــا توجــه بــه کدهــای اخالقــی گــروه اول ،درس

خوانــدن دختــران بــه لحــاظ اخالقــی درســت اســت» و «بــا توجــه بــه کدهــای اخالقــی گــروه دوم،

درس خوانــدن دختــران بــه لحــاظ اخالقــی غلــط اســت» .همــه ایــن دو گــزاره را صحیــح میداننــد،
چــرا کــه ایــن دو گــزاره توصیفــی هســتند و بــه مــا میگوینــد هــر کــد اخالقــی چــه چیــزی را تجویــز
میکنــد ،کســی بــر ســر اینکــه ایــن گــروه درس خوانــدن دختــران را تجویــز میکنــد و آن گــروه درس

خوانــدن دختــران را تجویــز نمیکنــد اختــاف نظــر نــدارد .هــر کســی بــا هــر نــگاه اخالقــی کــه دارد
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میتوانــد بــا گزارههــای نســبیگرا در ایــن شــکل موافقــت کنــد ،چــرا کــه هیــچ اثــری از بایــد و نبایــد

اخالقــی در آنهــا نیســت و صرف ـ ًا کدهــای متفــاوت دو گــروه را بــرای مــا توصیــف میکننــد .عــاوه

بــر ایــن ،بایــد بــه یــاد داشــت کــه نســبیگرا بــه ایــن ایــده هــم التــزام دارد کــه هیــچ کــد اخالقــی بــر

کــد اخالقــی دیگــری برتــری نــدارد .بدیــن ترتیــب بــا «نســبیگرایی فراگیــر» هیــچ اثــری از بحــث
اخالقــی باقــی نمیمانــد و بحــث اخالقــی بیمعنــی خواهــد شــد.

تنهــا گونــه نســبیگرایی اخالقــی کــه حداقــل بحــث اخالقــی را از بیــن نمیبــرد و آن را حفــظ
میکنــد نســبی کــردن مــوارد اخالقــی نســبت بــه شــرایط اســت .همانطــور کــه پیشتــر نشــان داده

شــد ،نســبی کــردن برحســب شــرایط شــما را همچنــان بــه تعهــد بــه واقعیتهــای مطلــق تعیینکننــده

درســت و غلــط امــور اخالقــی وا م ـیدارد .بنابرایــن اگــر بــه هرگونــه قضــاوت اخالقــی بــاور داشــته
باشــید ،بــه واقعیتهــا یــا قضاوتهــای مطلــق اخالقــی متعهــد هســتید ،ایــن طبیعــت موضــوع اخــاق

اســت کــه نمیتــوان همــه تعهدهــا را نســبی کــرد .نتیجــه بســیار جالــب توجــه ایــن بحــث ایــن اســت

کــه تــا زمانــی کــه بــه گفتمــان اخالقــی اهتمــام داریــد ،بــه هــر گونــه گفتمــان اخالقــی ،شــما بــه

وجــود حقیقتهــای مطلــق اخالقــی متعهــد هســتید.
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تنــوع باورهــا و روشهــای زندگــی واقعیتــی قابــل توجــه در مــورد مــا انسانهاســت .آنچــه از نظــر

مورمونهــا درســت و معقــول اســت ممکــن اســت بــرای مارکسیس ـتها یــا مائوریهــا منزجرکننــده

باشــد .آزتکهــا انســانها را بــه دالیلــی کــه امــروز بــرای مــا کامــا غیرقابــل قبــول اســت قربانــی

میکردنــد و هیــچ شــکی نیســت کــه انســانهای آینــده ممکــن اســت بــه همیــن شــکل نســبت

بــه برخــی از اعمــال مــا متعجــب شــوند یــا احســاس انزجــار کننــد .بــه خاطــر چنیــن دالیلــی ،برخــی

بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه حقیقتــی عینــی در مــورد اخــاق وجــود نــدارد .آنهــا میگوینــد کــه
اختــاف نظــر را بــه بهتریــن وجــه میتــوان ایــن گونــه توضیــح داد کــه چندیــن حقیقــت نســبی

اخالقــی متفــاوت و غیرقابــل جمــع وجــود دارد ،کــه بــه شــکلی توســط باورهــای یــک جامعــه تعییــن
میشــوند ،و ایــن تنهــا گونــه حقیقــت اخالقــی موجــود اســت .بنابرایــن بــرای آزتکهــا «قربانــی کــردن

انســانها بــه لحــاظ اخالقــی مجــاز اســت» صحیــح اســت هرچنــد بــرای مــا غلــط اســت .بنابرایــن بــه

طــور کلــی ،حکــم اخالقــی الــف بــه صــورت نســبی صحیــح اســت بــه شــرط آنکــه اعضــای جامعــه

ب بــه آن بــاور داشــته باشــند( .همیــن ایــده اصلــی را میتــوان بــه شــکل دیگــری پرورانــد .بــه عنــوان
مثــال برخــی نســبیگرایان ممکــن اســت بگوینــد ،حکــم اخالقــی الــف بــه صــورت نســبی صحیــح

اســت اگــر اســتانداردهای جامعــه ب بــر آن داللــت داشــته باشــند ،فــارغ از اینکــه اعضــای جامعــه ب

بــه آن بــاور داشــته باشــند یــا خیــر .مــن ایــن جزئیــات را نادیــده میگیــرم چــرا کــه در مــورد نکتـهای

کــه میخواهــم بگویــم تفاوتــی ایجــاد نخواهنــد کــرد).

در مقالــه حاضــر ،ایــن برهــان عــدم توافــق اخالقــی را مــورد بررســی قــرار خواهــم داد و آنچــه را
کــه بــه نظــرم جدیتریــن مشــکل نســبیگرایی اخالقــی اســت ارائــه خواهــم کــرد :و آن ایــن اســت

کــه نمیتــوان فهمیــد نســبی بــودن حقیقتهــای اخالقــی چــه معنایــی مــی توانــد داشــته باشــد .و

از آنجایــی کــه مــا هیــچ ایــدهای نداریــم کــه آن چــه معنایــی میتوانــد داشــته باشــد ،نســبیگرایی

اخالقــی نــه میتوانــد تبییــن خوبــی بــرای واقعیــت اختــاف نظرهــای اخالقــی عمیــق و بــادوام باشــد
و نــه میتــوان بــا هیــچ نــوع دیگــری از اســتدالل از آن حمایــت کــرد .بنابرایــن اگــر عــدم توافــق

اخالقــی ،شــاهدی علیــه عینیــت حقیقــت اخالقــی باشــد ،تنهــا میتوانــد شــاهدی بــر پوچگرایــی
اخالقــی باشــد :یعنــی ایــن ایــده کــه هیــچ حقیقــت اخالقــی وجــود نــدارد.
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تناقضآمیز بودن
برهــان بــر نســبیگرایی اخالقــی بــر اســاس تنــوع اخالقــی ،آن گونــه کــه ایــن برهــان مطــرح شــده،

متقاعــد کننــده نیســت .اگــر صــرف ایــن واقعیــت کــه افــراد یــا گروههــا بــر ســر یــک ایــده اختــاف
دارنــد ،دلیلــی کافــی بــرای ایــن میبــود کــه آن ایــده ارزش صــدق عینــی نــدارد ،در ایــن صــورت ،هیــچ

حقیقــت عین ـیای در مــورد عمــر جهــان یــا علــل اوتیســم وجــود نمیداشــت .نســبیگرایان بــه ایــن

امیــد کــه بتواننــد از خــود در برابــر ایــن اســتدالل نقضــی محافظــت کننــد ،معمــوال ادعــا میکننــد کــه
ایــن اختــاف نظرهــا بــه شــکلی بــا اختــاف نظرهــای اخالقــی متفاوتنــد .بــه عنــوان مثــال جســه

پرینتــز مدعــی اســت کــه اختــاف نظرهــای علمــی را میتــوان بــا مشــاهدات و اندازهگیریهــای

بهتــر حــل و فصــل کــرد ،و هنگامــی کــه دانشــمندان بــا شــواهد یــا دالیــل مشــابه مواجــه میشــوند،

بــا هــم توافــق مــی کننــد ولــی در مــورد متفکرانــی کــه بــر روی قواعــد اخالقــی متفــاوت کار میکننــد،
مســئله از ایــن قــرار نیســت.

امــا حتــی اگــر ایــن تمایــز را تصدیــق کنیــم ،همچنــان محــل تردیــد اســت کــه اختــاف نظــر اخالقــی،

دلیــل خوبــی بــرای پذیرفتــن نســبیگرایی اخالقــی باشــد .از ایــن گذشــته ،در فلســفه هــم هماننــد
اخــاق اختالفنظرهــای عمیــق و بــه ظاهــر غیرقابــل حلــی وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،برخــی
فیلســوفها فکــر میکننــد کــه حالتهــای ذهنــی مثــل درد یــا میــل صرفــا حالتهــای جســمی

هســتند ،برخــی دیگــر از فیلســوفها ایــن را رد میکننــد ،بــا ایــن حــال هــر دو گــروه نســبت بــه
مشــاهدات و دالیلــی کــه نظــر طــرف مقابــل را پشــتیبانی میکننــد ،آگاهــی دارنــد .بنابرایــن ،آیــا بایــد

بگوییــم کــه هیــچ حقیقــت عینــی در مــورد چگونگــی ارتبــاط حالتهــای ذهنــی بــا دنیــای جســم

وجــود نــدارد؟ ایــن کامــا بعیــد بــه نظــر میرســد .از همیــن رو ،بســیاری از فیلســوفها ایــن ادعــای
نســبیگرایی اخالقــی را رد میکننــد کــه حقیقتهــای اخالقــی بــه باورهــای موجــود در یــک جامعــه

وابســتهاند .آیــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در مــورد خــود نســبی گرایــی اخالقــی ،تنهــا حقیقتــی
نســبی و نــه حقیقتــی عینــی وجــود دارد  -یعنــی اینکــه بگوییــم نســبیگرایی اخالقــی از دیــدگاه جســه

پرینتــز صحیــح اســت و دیــدگاه ضدنســبیگرایی نیــز از منظــر مــن بــه همــان انــدازه صحیــح اســت؟
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گمــان میکنــم کــه شــمار اندکــی از نســبیگرایان اخالقــی مایلنــد کــه ایــن گونــه نســبیگرایی

«ســطح باالتــر» را بپذیرنــد .آنهــا فکــر میکننــد کــه هرچنــد فیلســوفهای گرفتــار جهالــت بــا آنهــا
مخالــف هســتند ،امــا حقیقتهــای اخالقــی ،جــز ایــن نیســت کــه نســبت بــه جامعـهای خــاص نســبی

«هســتند»  -ایــن یــک امــر واقــع عینــی در مــورد واقعیــت اســت کــه هیــچ امــر واقــع اخالقــی عینــی

وجــود نــدارد بلکــه تنهــا امــور اخالقــی نســبی وجــود دارنــد .امــا ایــن موضــع بــه نحــو نگرانکننــدهای
متزلــزل اســت کــه نســبیگرایان بــر اســاس اســتداللی بــه نســبیگرایی معتقــد بشــوند کــه خــود

خاصــی در مــورد موضــوع الــف وجــود داشــته
وابســته بــه ایــن اصــل اســت کــه چنانچــه اختــاف نظــر ّ

باشــد ،پــس حقیقتــی عینــی در مــورد الــف وجــود نــدارد .اگــر اصــل مذکــور درســت باشــد ،ایــن امــر
واقــع کــه چنیــن اختــاف نظــری در مــورد نتیج ـهی نســبیگرایانه آنهــا وجــود دارد ،نشــان میدهــد

کــه ایــن نتیجــه خــود نــه بــه شــکل عینــی  ،بلکــه تنهــا بــه صــورت نســبی صحیــح اســت .بنابرایــن
اگــر اســتدالل ایــن نســبیگرا درســت باشــد ،بــا توجــه بــه ضابطههــای خــودش ،نبایــد بــاور داشــته

باشــد کــه نتیجــه آن بــه نحــو عینــی صحیــح اســت؛ امــا اگــر خــود را محــق بدانــد کــه نتیجــه آن را

بــاور داشــته باشــد ،بایــد گفــت کــه اســتداللش معتبــر نیســت.

آیــا ایــن امــر چارهپذیــر نیســت کــه اعتقــاد بــه نســبی بــودن حقیقــت اخالقــی بایــد ناقــض خــود باشــد،

و اینکــه آن حقیقــت مربــوط بــه حقیقــت اخالقــی نیــز خــود صرفــا بــه صــورت نســبی صحیــح باشــد؟

خوشــبختانه نیــازی نیســت کــه اعتنــای زیــادی بــه ایــن ســؤال داشــته باشــیم ،چــرا کــه فکــر میکنــم
مشــکل اصلــی نســبیگرایی اخالقــی ایــن نیســت کــه غلــط ،غیرمحتمــل یــا ناقــض خــود اســت ،بلکــه

در حقیقــت نامعقــول اســت .منظــورم ایــن اســت کــه هیــچ مفهــوم معقولــی از حقیقــت وجــود نــدارد کــه
بتــوان از آن بــرای صورتبنــدی ایــن نظــر اســتفاده کــرد کــه حقیقــت اخالقــی برحســب اســتانداردها
یــا باورهــای یــک جامعــه خــاص نســبی اســت.

حقیقت و باور
اجــازه بدهیــد ایــن ایــراد را بــا بیــان برخــی امــور بدیهــی در مــورد حقیقــت روشــن کنــم .نخســت ،یــک
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گــزاره تنهــا در صورتــی صــادق اســت کــه چیزهــا را آنچنــان کــه واقعــا هســتند بازنمایــی کنــد .ایــن

گــزاره کــه مــن جورابهــای آبــی پوشــیدهام تنهــا در صورتــی صــادق اســت کــه مــن واقعــا جــوراب
پایــم باشــد و جورابهــا واقعــا آبــی باشــند.

همیــن اصــل کلــی ،بیتردیــد ،در مــورد گزارههــای اخالقــی نیــز برقــرار اســت .فــرض کنیــد کــه

مــن بگویــم خودکشــی غیراخالقــی اســت ،بــا ایــن حــال در واقعیــت عینــی «چنــان چیــزی» بــه

عنــوان اشــتباه اخالقــی وجــود نداشــته باشــد .یعنــی فــرض کنیــد کــه هــر کاری کــه هــر کــس انجــام
میدهــد از نظــر اخالقــی اشــتباه نباشــد ،هرچنــد ممکــن اســت برخــی از اعمــال بــه نظــر مــا اشــتباه

بیاینــد .در آن صــورت ،فرضیــه مــن در مــورد غیراخالقــی بــودن غلــط اســت ،چــرا کــه ویژگـیای را بــه
اعمــال خاصــی اطــاق میکنــد کــه هیــچ چیــز آن ویژگــی را نــدارد .ایــن ماننــد آن اســت کــه مــن
بگویــم کــه جورابهــای مــن را بــرادرزاده بابانوئــل ســاخته اســت .هیــچ چیــزی ویژگــی ســاخته شــدن

توســط بــرادرزاده بابــا نوئــل را نــدارد ،و هــر گــزاره ای کــه جورابهــای مــن را بــا ایــن ویژگــی ارائــه
کنــد غلــط اســت.

آنهایــی کــه بــه نســبیگرایی اخالقــی عالقــه دارنــد ممکــن اســت اعتــراض کننــد کــه مــن صرفــا

یــک مفهــوم عینیتگرایانــه ای از حقیقــت را پیــش فــرض گرفت ـهام :مفهومــی کــه آنچــه را دربــاره

جهــان گفتــه میشــود یــا اندیشــیده میشــود مرتبــط میســازد بــه آنگونــه کــه جهــان مســتقل از

ایــن افــکار واقعــا وجــود دارد .آنچــه آنهــا در عــوض در ذهــن دارنــد ،مفهــوم دیگــری از حقیقــت اســت

 مفهومــی کــه متضمــن چنــان رابط ـهای بیــن دیدگاههــای ذهنــی یــا بازنماییهــا و چیــزی مســتقلاز ایــن دیدگاههــا نیســت.

مــن میپذیــرم کــه مفهومــی عینــی از حقیقــت را پیــش فــرض گرفتـهام ولــی جایگزیــن آن چیســت؟
آیــا مفهومــی از حقیقــت داریــم کــه متضمــن چنیــن رابطـهای نباشــد؟ مطمئنــا افــراد گاهــی میگوینــد

کــه گــزارهای بــرای شــخصی صحیــح اســت ولــی بــرای دیگــری نیســت  -یــه ایــن معنــی کــه ایــن

گــزاره بــرای شــخص اول صحیــح «بــه نظــر میرســد» ولــی بــرای شــخص دوم صحیــح بــه نظــر
نمیرســد .ولــی همانطــور کــه اگــر چیــزی طــا بــه نظــر بیایــد ،نوعــی از طــا نیســت ،چیــزی کــه
بــه نظــر صحیــح بیایــد نوعــی از حقیقــت نیســت .آنچــه در ایــن گونــه ســخن گفتــن مــراد میشــود
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(اگــر در اصــل ،چیــزی مــراد شــود) صرفــا بــاور اســت .اینکــه گفتــه میشــود بــرای برخــی از بچههــا

بابــا نوئــل در قطــب شــمال زندگــی میکنــد صحیــح اســت ،در واقــع شــکل دیگــری از گفتــن ایــن

اســت کــه آنهــا اینچنیــن بــاور دارنــد .ولــی بــاور داشــتن چنیــن چیــزی را واقعیــت نمیبخشــد .بــه

همیــن شــکل ،اگــر نســبیگرایی اخالقــی صرفــا ایــن مدعــا باشــد کــه آنچــه بــرای عــده ای از نظــر
اخالقــی صحیــح بــه نظــر میآیــد (آنچــه آنهــا در مــورد اخــاق بــاور دارنــد) بــرای دیگــران غلــط
بــه نظــر میآیــد ،درســت اســت ولــی از نظــر فلســفی بدیهــی اســت ،و بــا عینیگرایــی در مــورد

حقیقــت اخالقــی ســازگار اســت .همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه نســبیگرایی اخالقــی را بــه ایــن
شــکل بدیهــی تفســیر کــردن نمیتوانــد بــا اســتدالل از طریــق اختــاف نظــر مــورد حمایــت واقــع
شــود .جــان کالم آن اســتدالل ایــن بــود کــه نســبیگرایی اخالقــی توضیــح خوبــی بــرای اختــاف

نظرهــای اخالق ـیای اســت کــه مشــاهده میکنیــم .بــا ایــن حــال ،ایــن ادعــا کــه برخــی گزارههــای
اخالقــی بــرای برخــی صحیــح «بــه نظــر میآینــد» و بــه نظــر برخــی غلــط ،ایــن واقعیــت اختــاف

نظــر اخالقــی را کــه گمــان مـیرود توســط نســبیگرایی تبییــن شــده اســت ،تنهــا «بازگویــی میکنــد»

و نمیتوانــد آن را تبییــن کنــد( .شــاید برخــی چیزهــا خود-تبیینگــر باشــند ،ولــی اختــاف نظــر اخالقــی

چنیــن نیســت).

بنابرایــن ،ایــن نــوع نامآشــنای حقیقــت وجــود دارد کــه بــه چگونگــی واقعیــت ،فــارغ از باورهــا و
ادراکات مــردم ،وابســته اســت و گونـهای ســاختگی هــم هســت کــه چیــزی بیــش از بــاور نیســت .نظریه

نســبیگرایی حقیقــت اخالقــی بــه وضــوح منکــر ایــن اســت کــه گزارههــای اخالقــی  -بــه معنــای

نامآشــنای آن  -هرگــز بتواننــد صــادق (یــا کاذب) باشــند؛ ولــی اگــر نســبیگرایی بــه شــکل دوم (گونــه
ســاختگی) تفســیر شــود ،بــه بــی معنایــی یــا بیمایگــی ســقوط خواهــد کــرد .نســبیگرا بــه گونــه

ســومی از حقیقــت ،در جایــی بیــن حقیقــت نامآشــنا و ســاختگی ،نیــاز دارد :نــه صرفــا «ظاهــری» از

حقیقــت ،و نــه حقیقتــی وابســته بــه «واقعیــت عینــی»  .امــا چنیــن چیــزی وجــود نــدارد .حداقــل مــن
نمیتوانــم تصــور کنــم ایــن گونــه خــاص حقیقــت چــه خواهــد بــود ،و نســبیگرایان بــه شــکل عجیبــی
در مــورد ایــن مســئله اساســی ســکوت میکننــد.
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راه سومی وجود ندارد
بــه یــاد داشــته باشــید کــه نســبیگرایی اخالقــی دو عنصــر دارد :انــکار هــر گونــه حقیقــت اخالقــی
عینــی ،و ادعــای گونهــای دیگــر از حقیقــت اخالقــی .فــرض کنیــد کــه اختــاف نظــر اخالقــی ،در مــورد

حقیقــت عینــی هــر کــد اخالقــی ،تردیدهایــی را برانگیــزد .آیــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کدهــای
اخالقــی بــه معنــای دیگــری حقیقــت دارنــد؟ نــه ،چــرا کــه شــاید بــه ایــن معنــا باشــد کــه گــزاره

هــای اخالقــی «بــه هیــچ» معنایــی حقیقــت ندارنــد .ممکــن اســت اختــاف نظــر افــراد ناشــی از ایــن
باشــد کــه در فرهنگهــای اخالقــی متفاوتــی فرهنگپذیــر شــدهاند ،امــا همــه باورهــای اخالقــی یــا

اســتانداردهای همــه فرهنگهــا صرفــا غلــط اســت .بنابرایــن برهــان مبتنــی بــر اختــاف نظــر ممکــن

اســت برهانــی بــر پوچگرایــی باشــد نــه نســبیگرایی اخالقــی.

نســبیگرایان چگونــه میخواهنــد تــز ایجابــی خــود را اســتوار ســازند ،یعنــی ایــن ادعــا را کــه

گزارههــای اخالقــی گاهــی صادقنــد ،بــدون ایــن کــه بــه نحــو عینــی صــادق باشــند؟ مــن هیــچ

اســتدالل قانعکننــدهای بــرای ایــن ســراغ نــدارم .در مقابــل ،نســبیگرایان تمایــل دارنــد بــه جــای

آن ،بــرای تــز ســلبی خــود بــه تفصیــل اســتدالل کننــد ،یعنــی ایــن ادعــا کــه اخــاق بــه نحــو عینــی

صــادق نیســت ،گویــی ایــن بــه تنهایــی بــرای نتیجــه نسبیگرایانهشــان کافــی اســت .بنابرایــن پرینتــز
میگویــد کــه «قضاوتهــای اخالقــی بــر احساســات بنــا نهــاده شــدهاند» ،و «عقــل نمیتوانــد بــه

مــا بگویــد چــه ارزشهایــی را برگزینیــم» و حتــی اگــر چیــزی بــه نــام ذات بشــر وجــود داشــته باشــد،
کارایــی نــدارد ،چــرا کــه ایــن واقعیــت صــرف کــه مــا ذات ویــژهای داریــم بــاب ایــن ســؤال را همچنــان

بــاز میگــذارد کــه آیــا آنچــه طبیعــی اســت بــه لحــاظ اخالقــی خــوب اســت یــا خیــر .حــال بیاییــد
بــا همــه اینهــا موافقــت کنیــم ،و بــه خاطــر [پیشــبرد] بحــث بپذیریــم کــه دیــدگاه مذکــور ،تردیــدی

واقعــی در مــورد حقیقــت عینــی ارزشهــای اخالقــی بــه وجــود م ـیآورد .در نبــود هــر گونــه دلیــل
موجــه بــرای گونــه خاصــی از حقیقــت کــه گمــان مــی رود در جایــی بیــن بــاور صــرف و بازنمایــی

دقیــق واقعیــت عینــی قــرار بگیــرد ،چــرا بایــد فکــر کنیــم کــه داوریهــای اخالقــی را بــه عنــوان

حقیقــت لحــاظ کنیــم ،بــه «هــر» معنایــی از ایــن حقیقــت کــه میخواهــد باشــد؟ چــرا صرفــا بــه ایــن
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بیــان اکتفــا نکنیــم کــه همــه قواعــد اخالقــی غلطنــد؟ معقــول بــه نظــر میآیــد کــه فیلســوفی کــه

در مــورد اســتدالل اخالقــی ایــن گونــه میاندیشــد ،باورهــای اخالقــی را همــان گونــه بنگــرد کــه
خدانابــاوران باورهــای دینــی را مینگرنــد  -بــه عنــوان باورهــای غلــط.

بــه گمــان مــن دلیــل اینکــه فیلســوفان انــدک شــماری حاضرنــد ایــن نتیجــه پوچگرایانــه را بپذیرنــد
ایــن اســت کــه آنهــا نیــز ،ماننــد اغلــب مــردم ،باورهــای اخالقــی اســتوار خــود را دارنــد .بــه عنــوان
مثــال آنهــا فکــر میکننــد کــه بــه لحــاظ اخالقــی اشــتباه اســت کــه بــه کــودکان تجــاوز کننــد و

بنابرایــن نمیخواهنــد بگوینــد کــه ایــن بــاور «غلــط» اســت .آنهــا چگونــه میتواننــد بــر بــاور خــود

پابرجــا بماننــد و در عیــن حــال بــاور داشــته باشــند کــه بــاور آنهــا حقیقــت نــدارد؟ ایــن مصالحــه

ناخوشــایند قابــل اعتنــا نیســت .اگــر هیــچ حقیقــت اخالقــی «عینــی» نداشــته باشــیم ،حقیقــت اخالقــی
نــوع دیگــری نیــز نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد.
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نظــرات مختلفــی در مــورد نســبیگرایی اخالقــی وجــود دارد .برخــی آن را پادزهــری از موعــد گذشــته
و روحافــزا بــرای امپریالیســم و تکبــر فرهنگــی محســوب میکننــد .برخــی دیگــر آن را چــون عالمتــی

خودویرانگــر و مــردد در راســتای انصــاف و عدالــت فرهنگــی میداننــد .ماهیــت هیجــانآور و پرفشــار

معمــول در مــورد ایــن مســائل نشــاندهنده ایــن اســت کــه بســیاری از مــا نســبت بــه آنهــا مــردد

هســتیم .ممکــن اســت نتوانیــم میــان دو جبهــه تصمیــم بگیریــم :بــا وجــود آن کــه ممکــن اســت
از امپریالیســم و شوونیســم فرهنگــی متنفــر باشــیم ،در عیــن حــال ممکــن اســت تعهــدات اخالقــی

ســنگینی داشــته باشــیم کــه بــاور داریــم کاربردشــان فراتــر از مرزهــای فرهنگــی و سیاســی اســت که ما

مســتقیم ًا بــا آنهــا در تمــاس هســتیم .آنچــه بــه نظــر انکارناپذیــر میآیــد ایــن اســت کــه لجنپراکنـی و
اذیــت و آزار مانعــی بــر ســر راه اندیشـهورزی دقیــق و موشــکافانه اســت .چشــم اندازهــای نســبیگرایی

بایــد بــه شــکلی واقعبینانهتــر مــورد بحــث قــرار بگیرنــد.

ایــن مقالــه قصــد دارد کمکــی کوچــک بــه آن تکلیــف دشــوار باشــد .هــدف مــن ایــن اســت کــه

چیســتی نســبیگرایی اخالقــی را روشــن کنــم و ســپس برخــی از مزایــای مفــروض آن را نقادانــه مــورد
بررســی قــرار دهــم؛ بــه ویــژه ایــن پیشــنهاد کــه مزیــت نســبیگرایی ایــن اســت کــه موجــب اجتنــاب

از شوونیســم فرهنگــی میشــود.
تعریف نسبیگرایی   اخالقی

بــر اســاس نســبیگرایی اخالقــی ،داوریهــای اخالقــی بــه «زمــان و مــکان» خــود وابســته هســتند.
نســبیگرایی اخالقــی دیدگاهــی اســت کــه کاربــرد ادعاهــای اخالقــی را بــه جوامــع ،فرهنگهــا یــا

ســبکهای زندگــی وابســته میدانــد .چنــد نکتــه در مــورد ایــن تعریــف قابــل بررســی اســت .اول

ایــن کــه منظــور از «کاربــرد» چیســت؟ نســبیگرا پاســخی دو قســمتی ارائــه میکنــد .نخســت ،و

بــدون هیــچ مناقش ـهای بایــد گفــت کــه شــرایط محدودکننــدهای بــرای تصمیمگیریهــای اخالقــی

وجــود دارد .در برخــی شــرایط یــا اوضــاع ،داوریهــای اخالقــی بیمعنــا هســتند یــا نابهجــا هســتند
یــا بــه هدفشــان نمیرســند .دوم ایــن کــه شــرایط محدودکننــده بــرای تصمیمگیریهــای اخالقــی،
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خصوصیتــی فرهنگــی دارد.

نســبیگرایی ایــن واقعیــت آشــکار را انــکار نمیکنــد کــه داوریهــای اخالقــی میانفرهنگــی

پیشــرفته هســتند .ایــن را انــکار نمیکنــد کــه رســوم فرهنگــی دیگــر ممکــن اســت نامــزدی کام ـ ً
ا

مناســب بــرای ارزیابــی اخالقــی بــه نظــر برســند .امــا ایــن امــر را انــکار میکنــد کــه داوریهایــی کــه
مــا در مــورد فرهنگهــای دیگــر میکنیــم تأثیرگــذاری معمــول خــود را دارا هســتند .نســبیگرایی

میگویــد کــه هــر فرهنگــی تنهــا پاس ـخگوی معیارهــای خــودش اســت ،بنابرایــن ،داوری یــک فــرد

خارجــی در مــورد یــک فرهنــگ بیگانــه بــه محــدودهی خــارج از تأثیرگــذاری داوریهــای اخالقــی قــدم

نهــاده اســت .پــس ،نســبیگرایی ورای ایــن ایــده م ـیرود کــه داوریهــای اخالقــی خــارج از زمینــه

خــود بــه خوبــی عمــل نمیکننــد و عنــوان میکنــد کــه صــادرات داوریهــای اخالقــی بــه طــور کلــی
غیرمجــاز هســتند.

نظــر دوم در تعریفــم از نســبیگرایی مربــوط بــه جوامــع ،فرهنگهــا و ســبکهای زندگــی اســت کــه
از نظــر نســبیگرایی ،داوریهــای اخالقــی در آنهــا کاربــرد دارنــد .اگــر قــرار باشــد نســبیگرایی مایــه

یــا قــوت نقــد داشــته باشــد ،بایــد در جایگاهــی باشــد کــه بتوانــد فرهنگهایــی را کــه قــرار اســت

داوریهــای اخالقــی بــه نســبت آنهــا باشــند ،کرانبنــدی ( )demarcationکنــد .مــا بایــد بدانیــم

یــک فرهنــگ کجــا پایــان مییابــد و از کجــا فرهنگــی دیگــر آغــاز میشــود تــا بتوانیــم مشــخص
کنیــم ادعاهــا و قضاوتهــای مــورد نظــر مــا حقیقتــ ًا کاردبــرد دارنــد یــا نــه .ایــن الــزام ،خــود بــه

پرســشهای بســیار دشــواری میانجامــد ،پرســشهایی دربــاره اینکــه چگونــه میتــوان ویژگــی
هــای منحصــر بــه فــرد ســبکهای زندگــی یــا فرهنگهــای مرتبــط را جــدا کــرد و تشــخیص داد .مــا

مجبوریــم کــه پرسـشهایی ایــن چنینــی را پاســخ دهیــم« :مــا» کــه هســتیم؟ «آنهــا» کــه هســتند؟

هنگامــی کــه از روی «صندلــی راحتــی» فیلســوف بــه ایــن پرس ـشها میپردازیــم ،بســیار دشــوار بــه
نظــر میرســند.

البتــه معیارهایــی بــرای کرانبنــدی میــان فرهنگهــا وجــود دارد کــه فیلســوف میتوانــد ایــن معیارهــا
را از تاریخنــگار یــا انسانشــناس قــرض بگیــرد .ایــن معیارهــا شــامل مرزهــای جغرافیایــی ،تاریــخ

سیاســی ،زبــان و دیــن مشــترک میشــود .عــاوه بــر ایــن ،ایــن معیارهــا اغلــب بــه طــور غیرتصادفــی
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بــا هــم جفــت و جــور میشــوند .بــرای قصــد بحــث ،بگذاریــد فــرض کنیــم کــه نســبیگرا میتوانــد

معیارهــای زمخــت ولــی کاربــردی کرانبنــدی فرهنگــی را بــه هــم وصلهپینــه کنــد .هنــوز هــم

برخــی محدودههــای خاکســتری یــا مرزهــای فرهنگــی رخن ـهدار وجــود خواهنــد داشــت کــه بایــد بــا
آنهــا دســت و پنجــه نــرم کــرد ،ولــی نســبیگراها اعتــراض خواهنــد کــرد کــه پــروژهی آنهــا ،کــم و

بیــش ،بــه طــور مأیوسکننــدهای نامعیــن نیســت .نســبیگراها شــاید حــق داشــته باشــند کــه چنیــن

خوشبیــن باشــند و شــاید حــق نداشــته باشــند ،امــا مســائل فلســفی دیگــری پیــش رو اســت کــه قصــد

دارم ایــن مســائل را مــورد کاوش قــرار دهــم.
نسبیگرایی   و تنوع اخالقی

نســبیگرایی چــه جذابیتــی دارد؟ چــه چیــزی آن را بــه دکترینــی جــذاب تبدیــل میکنــد؟ یکــی از

مزایــای نســبیگرایی کــه بیدرنــگ بــه ذهــن خطــور میکنــد ایــن اســت کــه نســبیگرایی مــی

توانــد شــکلگیری کدهــای اخالقــی بشــر را بهتــر از نظریههــای غیرنســبیگرا تبییــن کنــد .نســبی
گرایــی بــه نظــر میتوانــد بــه طــور خــاص پاس ـخگوی تنــوع فرهنگــی رادیکالــی باشــد کــه میــان
جوامــع و فرهنگهــا وجــود دارد.

بیشــک تنــوع زیــادی در کدهــای اخالقــی وجــود دارد و ایــن هــم بــدون تردیــد درســت اســت
کــه ایــن تنــوع اخالقــی در تفاوتهــای فرهنگــی گســتردهتر حاصــل میشــود .نوع ـ ًا تربیــت طبقــه
متوســط رو بــه بــاال در بریتانیــای عهــد ویکتوریــا نســبت بــه تربیتهــای نوعــی محصــول فرهنــگ
ســامورایی ژاپــن در قرنهــای میانــه یــا فرهنــگ رم باســتان یــا گروههــای هیپــی کالیفرنیایــی در

دهــه  ،60از منظــر تعهــدات اخالقــی نتایجــی بــا تفاوتهــای فاحــش پدیــد مــیآورد .نســبیگراها
میتواننــد بگوینــد کــه بهتریــن توضیــح بــرای ایــن تفــاوت اخالقــی ،منشــاء فرهنگــی یــا اجتماعــی

باورهــای اخالقــی اســت .چنــان کــه جــی .ال .مکــی بیــان میکنــد« :بــرای توضیــح تفاوتهــای

واقعــی در قواعــد اخالقــی ،اســتفاده از فرضیــهای کــه ایــن تفاوتهــا را بازتــاب دهنــده ســبکهای

زندگــی میدانــد بــه مراتــب بهتــر از آن فرضیــه دیگــر اســت کــه ایــن تفاوتهــا را بیانگــر ادراکات
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میدانــد؛ ادراکاتــی از ارزشهــای عینــی کــه بیشترشــان بــه طــور جــدی ناقــص و بــه صــورت ناصحیــح
تغییــر شــکل یافتهانــد( ».مکــی ،ص )37

یافتن جایگاهی برای هنجار
حتــی اگــر تصویــر توضیحــی ارائــه شــده در بــاال چنــدان مشــکلی نداشــته باشــد ،ایــن دفــاع از
نســبیگرایی ناتمــام اســت زیــرا تــا ایــن جــا چیــزی در مــورد توجیــه اخالقــی گفتــه نشــده اســت.

اگــر ایــن ادعــا کــه «باورهــای اخالقــی مــا تنهــا کارکــردی از امــور تصادفــی یــا ویژگیهــای تربیتــی
مــا ،یــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد فرهنگــی کــه مــا در آن بــزرگ شــدهایم هســتند» صحیــح

بــود ،ایــن نتیجــه کــه باورهــای مــا از نظــر اخالقــی قابــل قبــول هســتند بــه دســت نمیآمــد .و
نشــاندهند ه موجــه بــودن آنهــا نخواهــد بــود .نســبیگرایی ،ماننــد دیگــر نظریههــای فلســفی در

مــورد اخــاق ،بــه ایــن میپــردازد کــه مــردم چگونــه «بایــد» فکــر کننــد یــا چگونــه «بایــد» رفتــار

کننــد .نیــاز بــه بررســی صحیــح «بایــد» اخالقــی ،آن چیــزی اســت کــه نســبیگرایی را بــه نظریـهای

هنجــاری تبدیــل مینمایــد.

ماهیــت هنجــاری نســبیگرایی در صورتــی آشــکار میشــود کــه مــن در مجکــوم کــردن اعمــال
فرهنگــی دیگــر ،قضاوتــی ناســنجیده داشــته باشــم .نســبیگرایی مــرا تصحیــح خواهــد نمــود .نســبی

گراهــا بــه مــن خواهنــد گفــت کــه مــن نبایــد فکــر کنــم کــه مــردم یــک فرهنــگ دیگــر از نظــر
اخالقــی بــه مــن پاســخگو هســتند.

امــا ایــن واقعیــت کــه نســبیگرایی بایــد بــه عنــوان نظریـهای هنجــاری در نظــر گرفتــه شــود ،بایــد در

تطابــق بــا آن چیــزی باشــد کــه اکثــر افــراد آن را بــه عنــوان تســاهل تمــام عیــار آن تلقــی میکننــد:
ایــن امــر مبتنــی بــر ایــن اســت کــه نســبیگرایی هــر قاعــدهی اخالقــی را تــا زمانــی میپذیــرد کــه

بتــوان آن قاعــده را بــه فرهنگــی کــه آن را حفــظ میکنــد ،مرتبــط کــرد .مــن اکنــون در مــورد ایــن
مســئله بیشــتر توضیــح میدهــم.
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«اینجا اینجوری است ،ما اینجا اینجوری کارها را انجام میدهیم»
در نظــر بگیریــد کــه دو فــرد «الــف» و «ب» بحثــی اخالقــی در مــورد ختنــه زنــان دارنــد« .الــف» کــه

نسبیگراســت دوســت دارد از رســم ختنــه زنــان در فرهنگهایــی کــه ایــن رســم در آنهــا شــایع
اســت دفــاع کنــد« .ب» کــه نســبیگرا نیســت مخالفتهــای معمــول بــا آن را بیــان میکنــد؛ ختنــه

زنــان موجــب آســیب جســمی بــه آنهــا میشــود ،موجــب منــع آنهــا از داشــتن تجربــه لــذت جنســی

میشــود و بــا ایــن کار جنســیت زنانــه را دچــار اشــکال مینمایــد و غیــره  .عــاوه بــر ایــن« ،ب»

میگویــد چــون ایــن رســم در فرهنــگ دیگــری اجــرا میشــود ،اعتراضهــا بــه ختنــه زنــان قــدرت

اخالقــی خــود را از دســت نمیدهنــد .بــرای «الــف» ،ایــن هیــچ اهمیــت و ارتباطــی نــدارد.

حــال «الــف» در پاســخ چــه خواهــد گفــت؟ در ابتــدا ،او ممکــن اســت ایــن پاســخ را عرضــه کنــد :خــب،
ایــن چیــزی اســت کــه آنــان بــه آن بــاور راســخ دارنــد .در ایــن وقفــه« ،ب» بیدرنــگ ایــن اتهــام

را وارد خواهــد کــرد کــه موضــوع بحــث ایــن بــوده اســت کــه آنهــا بایــد چــه بــاوری داشــته باشــند.

«الــف» ،بــه عنــوان یــک نســبیگرای کارکشــته بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیــرد چــرا کــه در غیــر
اینصــورت ماهیــت ذاتـ ًا هنجــاری فلســفه اخــاق را درک نکــرده اســت.

آیــا «الــف» میتوانــد ایــن کار را بکنــد؟ بلــه .او میتوانــد اســتدالل کنــد کــه توجیهــات اخالقــی بایــد

در جایــی بــه پایــان برســند .او ممکــن اســت بــه ایــن اشــاره کنــد کــه ایــن ارجــاع «ب» بــه آنچــه کــه
مــردم انجــام میدهنــد و آنچــه کــه بایــد انجــام دهنــد ،کمکــی بــه او نمیکنــد .چــرا کــه باالخــره
زمانــی ،آنچــه آنــان انجــام میدهنــد و آنچــه آنــان بایــد انجــام دهنــد بایــد بــا هــم مرتبــط شــوند .یــک

ویژگــی محتمــل و کلــی توجیــه اخالقــی از نظــر «الــف» ایــن اســت کــه پایانــه نهایــی توجیــه اخالقــی

در ایــن جملــه جلوهگــر شــده اســت« :مــا اینجــا اینجــوری کارهــا را انجــام میدهیــم».
نسبیگرایی   :برخی محاسن

هنگامــی کــه نســبیگرایی بــا ایــن نــوع توجیــه اخالقــی تجهیــز شــود ،بــا یــک ســری ویژگیهــای
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جــذاب دوبــاره ظاهــر میشــود .اول ایــن کــه اگــر چنــان کــه پیشتــر گفتــه شــد شــکافی میــان
آنچــه کــه انجــام میدهیــم و آنچــه کــه بایــد انجــام دهیــم وجــود داشــته باشــد ،ایــن شــکاف بایــد بــه

شــکلی پــر شــود .زنجیــر ه توجیهــات بــرای باورهــای اخالقــی مــا بایــد دیــر یــا زود بــه پایــان برســد .و

ایســتگاه نهایــی انتخــاب شــده توســط نســبیگرایی بــرای توجیهــات اخالقــی بــا واقعیــات عمیــق در

مــورد تنــوع تجربـهی اخالقــی انســانی هماهنگــی دارد .بــه نظــر میرســد ایــن امــر از جملــه مزایــای
آن باشــد.

دوم ،حســن دیگــر نســبیگرایی ایــن اســت کــه نشــان میدهــد کــه اکثــر عامــان اخالقــی باوجــدان

و عاقــان درســتکار در زمانهــای مختلــف و در سراســر فرهنگهــا بــه طــور مأیوسکننــدهای راجــع
بــه باورهــای اخالقیشــان در اشــتباه نبودهانــد .نســبیگرایی بــه مــا راهــی ارائــه میدهــد کــه بــا آن

از متهــم کــردن اعضــای فرهنگهــا و جوامعــی کــه بــا مــا تفاوتهــای زیــادی دارنــد اجتنــاب کنیــم.
آیــا مــا واقع ـ ًا میخواهیــم ســاموراییهای ژاپنــی قــرون میانــه را بــه دلیــل تعهــد داشــتن بــه ارزش

هــا و رســومی کــه بســیار بــا مــا تفــاوت داشــتهاند متهــم کنیــم؟ آیــا اگــر فکــر کنیــم کــه از آنهــا

بهتــر میدانیــم شوونیســتی نیســت؟ آیــا بــه طــور ضمنــی ایــن فــرض پیشــینی و قابــل اعتــراض را

نپذیرفتهایــم کــه فرهنــگ مــا بهتــر یــا عقالنیتــر از فرهنــگ آنهاســت؟ و آیــا ایــن واقعیــت مبتنــی

بــر شــانس کــه مــا زندهایــم و آنهــا نیســتند تنهــا دلیلــی نیســت کــه مــا بــه واســطهی آن میتوانیــم

از زیــر بــار اتهــام شوونیســم در ارزیابــی دیگــر جوامــع و فرهنگهــا در برویــم؟

ســوم ،ایســتگاه پایانــی توجیــه مشــخص شــده توســط نســبیگرا  « -اینجــا اینجــوری کارهــا را انجــام
میدهیــم» -ایــن ایــده را در خــود دارد کــه مــا تنهــا میتوانیــم از جایــی کــه در آن قــرار گرفتهایــم و

چنــان کــه شــکل گرفتهایــم ،عمــل کــرده و فکــر کنیــم .هیــاری پاتنــم ایــن نکتــه را ایــن گونــه بیــان

نمــوده اســت کــه مــا فقــط بــر مبنــای باورهــای خــود میتوانیــم حرکــت کنیــم (پاتنــم ،ص  .)161مــا
نمیتوانیــم بــرای ارزیابــی ایــن کــه آیــا داریــم راه درســت را طــی میکنیــم بیــرون از خودمــان گام

بگذاریــم .اگــر چنیــن باشــد ،نســبیگرایی شایســتگی ایــن را دارد کــه دکترینــی معقــول و انســانی در

نظــر گرفتــه شــود نــه دیدگاهــی بیپشــتوانه و بیاعتنــا بــه تفاوتهــا کــه برخــی از پیــروان تفکــر
عامهپســند میخواهنــد مــا را وادار بــه پذیــرش آن کننــد.
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شوونیسم اخالقی و از خود راضی بودن اخالقی
بیاییــد نگاهــی نزدیکتــر بــه محاســن دوم و ســوم داشــته باشــیم .ایــن محاســن ،یکــی ایــن ادعــا
اســت کــه نســبیگرایی از شوونیســم فرهنگــی اجتنــاب میکنــد و دومــی ایــن ادعــا اســت کــه توجیــه
نســبیگرایانه ،بازتابــی از ایــن واقعیــت اســت کــه مــا فقــط میتوانیــم بــر مبنــای باورهــای خــود پیــش

برویــم .مــن ایــن دو را بــه ترتیــب مــورد بررســی قــرار میدهــم.

ابتــدا ،اتهــام شوونیســم .غیرنســبیگراها ممکــن اســت پاســخی دو قســمتی بــه آن ارائــه دهنــد .اول
ایــن کــه داوریهــای اخالقــی هنگامــی کــه بــه طــور صادقانــه بیــان شــده باشــند ،هدفشــان ایــن

اســت کــه حقیقــت داشــته باشــند .ایــن جنب ـهای آشــنا و کام ـ ً
ا کلــی از تجرب ـهی اخالقــی ماســت.
حتــی کشــمکشهای مــا در مــورد مســائل بســیار پیچیــده یــا مناقشـهبرانگیز اخالقــی  -ســقط جنیــن،
عدالــت اجتماعــی ،مهندســی ژنتیــک ،حقــوق حیوانــات  -کشــمکشهایی بــرای رســیدن بــه دیدگاهــی

صحیــح در مــورد ایــن مســائل اســت.

بــه عبــارت دیگــر ،داوریهــای اخالقــی مــا بیانگــر باورهــا هســتند نــه رویکردهــا یــا تمایــات.
هنگامــی کــه میگویــم ختنــه زنــان اشــتباه اســت ،مــن صرف ـ ًا «رویکــردی منفــی» را نســبت بــه آن

ابــراز نمیکنــم .مــن ایــن بــاور را بیــان میکنــم کــه ختنــه زنــان نادرســت اســت .بــه طــور مشــابه،
هنگامــی کــه میگویــم زمیــن گــرد اســت مــن «رویکــری مثبــت» نســبت بــه ایــن گــزاره کــه زمیــن

گــرد اســت ابــراز نمیکنــم .مــن ایــن بــاور را ابــراز میکنــم کــه زمیــن گــرد اســت .اگــر زمیــن در
واقــع صــاف باشــد یــا اگــر ختنــه زنــان در واقــع درســت باشــد ،داوریهــای اخالقــی مــن نادرســت

هســتند و در صورتــی کــه ایــن واقعیــات برایــم توضیــح داده شــوند بایــد دســت از ایــن باورهایــم بــردارم.

وقتــی داوریهــای اخالقــی میکنیــم ،قصدمــان ایــن اســت کــه بــه حقیقــت برســیم ،امــا ایــن نبایــد
مــا را بــه ســمت عــدم تســاهل ،غیرقابــل انعطــاف بــودن ،خودپرســتی و از خــود راضــی بــودن هدایــت

کنــد .از آنجایــی کــه همــواره ایــن امــکان وجــود دارد کــه شــکافی میــان آنچــه مــا پاسـخهای درســت

و غلــط بــه ســؤاالت اخالقــی تلقــی میکنیــم و آنچــه در واقــع درســت و غلــط اســت وجــود داشــته
باشــد ،پیامــد تعهــد مــا بــه یافتــن حقیقــت بایــد فروتنــی و مالحظــه کاری باشــد نــه عــدم تســاهل،
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نخــوت یــا کلهشــقی .هنگامــی کــه ایــن اظهــار نظــر کــه «مــن شــنیدهام کــه تــو دیدگاههــای قــوی

سیاســی داری» بــه ای .جــی .پــی .تایلــو ِر تاریخــدان گفتــه شــد ،او پاســخ داد کــه «نــه ،اعتقــادات
افراطــی ]دارم کــه [بــه طــور ضعیفــی ]بــه آنهــا[ پایبنــدم ».ضرورت ـ ًا تناقضــی در ترکیــب اعتقــاد و

دوراندیشــی وجــود نــدارد.

حــال ،در بخــش دوم پاســخ ،قصــد مــن رســیدن بــه حقیقــت در داوریهــای اخالقــی اســت ،مــن ادعــا

نمیکنــم کــه بــه عنــوان بخشــی از اســتدالل بــرای حقیقــت آن داوریهــای اخالقــی ،مــن برتــر از تــو

هســتم یــا بــه فرهنگــی تعلــق دارم کــه برتــر از مــال تــو اســت .آنچــه مــن میگویــم ایــن اســت :ایــن
رســوم یــا کارهــا نادرســت هســتند و اینهــا دالیــل مــن بــرای بــاور داشــتن بــه اشــتباه بــودن آنهــا

هســتند .اگــر معلــوم شــود کــه ایــن رســوم یــا کارهــا در فرهنــگ خــودم هــم در حــال رخ دادن هســتند،
رأی مــن بــه همیــن شــدت خواهــد بــود( .اگــر چنیــن نباشــد ،مــن بــه درســتی مســتحق اتهــام عــدم

انســجام یــا ریــاکاری خواهــم بــود).

بــدون تردیــد ،اغلــب ایــن طــور اســت کــه افــکار شوونیســتی نمونههــای نکوهــش اخالقــی میــان
فرهنگــی را توضیــح داده یــا حداقــل همراهــی مینماینــد .ایــن ضرورت ـ ًا بــه ایــن معنــا نیســت کــه

شوونیســم جنبـهای از نکوهــش اخالقــی میانفرهنگــی اســت .بایــد از چنــان رفتــار خودپســندانهای آگاه

باشــیم و هــرگاه کــه رخ داد آن را تقبیــح کنیــم .امــا هنگامــی کــه نســبیگرایی بــر منــع همهجانبــه

تبــادل اخالقــی میانفرهنگــی اصــرار م ـیورزد ،آشــکار میکنــد کــه بیــش از حــد جزمــی اســت .بــا

ورای دســترس قــرار دادن داوریهــای اخالقــی میانفرهنگــی ،امــکان شوونیســم افزایــش مییابــد.

بــه جــای پذیــرش نســبیگرایی بایــد آمادگــی ایــن را داشــته باشــیم تــا نشــانههای شوونیســم و

خودپســندی را بــه صــورت مــوردی بررســی کنیــم.

چنیــن کاری میتوانــد از وخامــت شوونیســم بکاهــد .حــال در مــورد ایــن نکتــه کــه تنهــا میتوانیــم

بــر اســاس نظــر خــود پیــش برویــم ،بحــث کنیــم .ایــن ادعــا را در واقــع میتــوان بــه دو صــورت در
نظــر گرفــت .یــک راه بــا اســتفاده از پرس ـشهای بعــدی پاتنــم آشــکار میشــود :قــرار اســت از چــه

کســی پیــروی کنیــم؟ از یــک فــرد دیگــر؟ اینجــا ایــده ایــن اســت کــه اگــر درنظــر داشــته باشــیم کــه

مــا بــه طــور کلــی بــا داوری کــردن ســر و کار داریــم ،در ایــن حالــت بایــد مســئولیت آن داوریهــا را
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بپذیریــم .چنیــن کارهایــی را نمیتــوان بــه افــراد دیگــری محــول کــرد.

ادعــای نســبیگرایی فراتــر از ایــن ایــده اســت .نســبیگرایی بــه مــا میگویــد کــه دلیــل ایــن کــه

بایــد بــه عمــل مطابــق خواســته خــود راضــی باشــیم ایــن اســت کــه بــر اســاس بــاور خودمــان اســت.

امــا آیــا نســبیگرایی در ایــن حالــت ،شوونیســتی یــا خودپســندانه بــه نظــر نمیرســد؟ اگــر نســبی
گرایــی را رد کنیــم ،مشــکل یافتــن آرامشــگاهی بــرای «بایــد» اخالقــی باقــی خواهــد بــود .امــا ایــن

مشــکل را نمیتــوان بــا راههــای قدیمــی حــل نمــود .اگــر نقایــص آشــکاری در نســبیگرایی وجــود

داشــته باشــد یــا ابهاماتــی در آن نهفتــه ،اوضــاع بدتــر اســت .بایــد بــه پــای تختــه طراحــی برگشــته و

بــا مشــکل بــه گون ـهی دیگــری دســت و پنجــه نــرم کنیــم.
کوتهنظری تاریخی و اخالقی

ظنــی طوالنــی وجــود داشــته اســت کــه نســبیگرایی فــرد را قــادر میســازد تــا از داوریهــای اخالقــی
ســادهلوحانه تاریخــی اجتنــاب نمایــد و ایــن امــر ،دلیــل دلبســتگی افــراد بــه آن اســت .ایــن اســتدالل
را در نظــر بگیریــد:

• قوانین در مورد فرصتهای برابر باید اجرا شوند.

• قدرت یک داوری اخالقی به طور ذاتی وابسته به «زمان و مکانی خاص» نیست.
• بنابراین ،امپراطور نرو میبایست قوانین فرصتهای برابر را به کار میگرفت.

بــرای ایــن اســتدالل بیاییــد تصــور کنیــم کــه مــا بــا شــماره یــک موافــق هســتیم( .اگــر موافــق نیســتید
بــه مــورد دیگــری فکــر کنیــد ).غیــر نســبیگرا قــرار نیســت بــا شــماره دو بحــث کنــد( .البتــه چنــان
کــه خواهیــم دیــد او میتوانــد گاه بــا آن مخالفــت کنــد) .آیــا در نتیجــه ،غیــر نســبیگرا بایــد شــماره

ســه را بپذیــرد؟ بــه نظــر عجیــب یــا حتــی ســادهلوحانه اســت کــه پیشــنهاد کنیــم نــرو بایســتی چنــان

سیاســتهایی را تصویــب مینمــود .ایــن امــر منتهــی بــه پرســشهایی در مــورد شــماره دو خواهــد
شــد .شــاید قوانیــن فرصتهــای برابــر «بــرای زمــان و مــکان خــاص» هســتند.

امــا غیرنســبیگرا میتوانــد بــا رد کــردن تفســیر نســبیگراها از شــماره دو ،شــماره ســه را رد
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کنــد .ایــن روشــن اســت کــه قوانیــن فرصتهــای برابــر تنهــا زمانــی بامعناســت کــه در چارچــوب

اخالق ـیای باشــد کــه عمومــا لیبــرال اســت .بــه عبــارت دیگــر ،تعهــد داشــتن بــه قوانیــن فرص ـت

هــای برابــر ،انتهــای خــط بســیاری از تعهــدات اخالقــی اساســی بیشــتری اســت کــه بایــد قبــل از ایــن
کــه آغــاز چنــان قوانینــی منجــر بــه رســیدن بــه نکتـهای هوشــمندانه شــود ،بــه منصــه ظهــور رســیده
باشــند .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نیــروی اخالقــی قوانیــن فرصتهــای برابــر وابســته بــه «زمــان و

مــکان» خاصــی اســت .ایــن بدیــن معناســت کــه پیــش از آن کــه قوانیــن فرصتهــای برابــر ایــدهای

هوشــمندانه و کارآ بــه نظــر برســند ،کارهــای اخالقــی بســیاری صــورت گرفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر
نکتــه ایــن اســت کــه بــه یــک معنــا قوانیــن فرصتهــای برابــر وابســته بــه زمــان و مــکان هســتند
امــا ایــن معنایــی نیســت کــه بتوانــد نســبیگرایی را مــورد حمایــت قــرار دهــد .تنهــا نکتـهای در مــورد
اولویتهــای اخالقــی اســت .نمیتــوان پیــش از راهرفتــن دویــد.

حقیقت اخالقی و سرزنش
آخریــن نکتــهای کــه بــه آن میپــردازم ،مســئله ســرزنش کــردن اســت .بــه نظــر اشــتباه میرســد

کــه افــراد دیگــر فرهنگهــا را بــه دلیــل باورهــا و اعمالــی کــه بــا معیارهــای مــا قابــل اعتــراض یــا

حتــی انزجــارآور بــه نظــر میرســند ،ســرزنش کنیــم .بــه ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت ایــن فرصــت
تأمــل در مــورد باورهــا و اعمالشــان ،بــه گونـهای کــه آنــان را در مســیر حقیقــت قــرار دهــد ،نداشــتهاند.

بــه هــر حــال بــرای مــا االن آســان اســت کــه کار کــردن کــودکان ،بردگــی ،قربانیکــردن انســان و
نداشــتن حــق رأی را محکــوم کنیــم .چــه چیــزی ممکــن اســت بــرای مــا چالشبرانگیــز باشــد؟ امــا

بــرای متفکــران اولیــه ،شــاید تــاش و ایثــار الزم بــرای روب ـهرو شــدن بــا واقعیتهــای ناخوشــایند و

منافعــی کــه مبتنــی بــر آن واقعیتهــا بــه دســت میآمــد ،وظیف ـهای هرکــولوار بــود .امــکان دیگــر

ایــن اســت کــه ترکیــب فرهنگــی و روانــی ایــن افــراد بــه گونـهای بــوده باشــد کــه اصـ ً
ا فکــر کــردن

بــه برخــی انتخابهــا بــرای آنــان غیــر ممکــن بــوده باشــد .غیــر نســبیگرا میتوانــد و بایــد ایــن

نــکات را بپذیــرد .بایــد بــه گونـهای بــه ایــن مــوارد پرداخــت کــه مــا را صرفـ ًا بــا تأکیــد فــراوان روی
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درســتی یــا نادرســتی یــک بــاور یــا عمــل یــا بــا ایــن ســؤال کــه آیــا درســت اســت کــه افــرادی کــه

چنــان باورهایــی را دارنــد یــا چنــان اعمالــی را انجــام میدهنــد ســرزنش کــرد ،دوبــاره بــه ســمت
نســبیگرایی ســوق ندهــد.

تحســین یــا تقبیــح ســاکنان دورههــای تاریخــی دیگــر بایــد بــه فرصتهایــی کــه آنــان بــرای اکتشــاف

و کاربســت امــور اخالقــی در زمــان خــود داشــتهاند حســاس باشــد .شــاید بــرای افــرادی کــه در جوامعــی
بســیار متفــاوت بــا مــا زندگــی میکننــد رســیدن بــه حقیقــت بســیار پرهزینــه یــا شــاید غیرممکــن

باشــد .بنابرایــن ،شــاید عجیــب باشــد کــه آنــان را ســرزنش کنیــم یــا بدتــر ایــن کــه بــه گذشــته نــگاه
کــرده و آنــان را مســخره نماییــم .شــاید برخــی تجــار بــرده ،روحانیــان آزتــک یــا بارونهــای فئــودال

در پارامترهــای اخالقــی در دسترسشــان بــه طــور محــدودی از نظــر اخالقــی قابــل تحســین بوده باشــند

همانطــور کــه در بســیاری از امــور نامرتبــط بــه اخــاق تحســینبرانگیز بودهانــد .بیشــک انتظــار

داریــم کــه نسـلهای آینــده چنیــن احترامــی را نســبت بــه مــا نشــان دهنــد .زیــرا مــا هــم بــه احتمــال
زیــاد در رســیدن بــه حقیقــت بــه طــور جامــع نــاکام خواهیــم مانــد( .مــا فقــط میتوانیــم بــر اســاس

خودمــان عمــل کنیــم ،یادتــان هســت؟)

هیــچ یــک از ایــن مــوارد نمایاگــر ایــن امــر نیســت کــه چیــزی بــه عنــوان حقیقــت اخالقــی وجــود
نــدارد و نمیتوانــد ایــن ادعــا را کــه ســاکنان آن دورههــا در رســیدن بــه حقیقــت شکســت خوردهانــد
مغشــوش نمایــد .بــه طــور خالصــه ،غیرمجازبــودن یــک کار یــا عمــل اخالقــی تنهــا یکــی از عواملــی

اســت کــه بایــد هنــگام در نظــر گرفتــن ســرزنش قابــل قبــول اعضــای دیگــر فرهنگهــا مــورد
بررســی قــرار گیــرد .هزینههــا و فرصتهــای تأمــل و عمــل اخالقــی بــه همــان انــدازه اهمیــت دارنــد.
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اگــر متوجــه بشــوید کــه مــدارس مــا بــه کــودکان میآموزنــد کــه نادرســت بــودن کشــتن افــراد بــرای

تفریــح یــا تقلــب در آزمونهــا صحیــح نیســت چــه میگوییــد؟ آیــا متعجــب میشــوید؟

مــن متعجــب شــدم .بــه عنــوان یــک فیلســوف ،میدانســتم کــه بســیاری از دانشــجویان بــه واقعیتهای

اخالقــی بــاور ندارنــد .بــا ایــن کــه هیــچ تحقیــق ملــی ایــن پدیــده را اندازهگیــری نکــرده اســت،

اســتادهای فلســفهای کــه بــا آنهــا صحبــت کــردهام عنــوان میکننــد کــه اکثریــت دانشــجویان ســال
اول در کالسهــای درس آنهــا ادعاهــای اخالقــی را صرفــا نقطــه نظراتــی میدانســتند کــه صحیــح

نیســتند یــا در نســبت بــا یــک فرهنــگ صحیــح هســتند.

مســئله ایــن بــود کــه نمیدانســتم ایــن نگــرش از کجــا نشــأت میگیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه برخــی

افــراد در حلقههــای آکادمیــک خــود پیــرو نســبیگرایی اخالقــی هســتند ،طبیعــی اســت کــه برخــی

بــر ایــن بــاور باشــند کــه خــود فیلســوفها را بایــد مالمــت کــرد .ولــی ایــن چنیــن نیســت .مثالهــای

تاریخــی از فیلســوفهایی وجــود دارد کــه گون ـهای از نســبیگرایی اخالقــی را تصدیــق میکردنــد ،از

زمــان پروتاگــوراس کــه اعــام کــرد «انســان معیــار ســنجش همــه چیــز اســت» ،و برخــی دیگــر کــه

وجــود هــر گونــه واقعیــت اخالقــی را انــکار میکننــد .ولــی چنیــن موجوداتــی نــادر هســتند .گذشــته
از ایــن ،اگــر دانشــجویان بــا ایــن دیــدگاه نســبت بــه اخــاق بــه دانشــگاه وارد میشــوند ،خیلــی بعیــد
اســت کــه رویکــرد آنهــا نتیجــه تدریــس اســاتید فلســفه دانشــگاهها باشــد .پــس ایــن نگــرش از کجــا

نشــأت میگیــرد؟

چنــد هفتــه پیــش ،مــن متوجــه شــدم دانــش آمــوزان پیــش از اینکه بــه آســتانه آمــوزش عالی برســند در
معــرض ایــن تفکــر قــرار میگیرند.هنگامــی کــه بــه مدرســه پســرم رفتــه بــودم ،دو تابلــوی آزاردهنــده

در تابلــو اعالنــات مدرســه دیــدم .بــه روی آنهــا نوشــته شــده بــود:

واقعیت (فکت) :آنچه که در مورد موضوعی صحیح است و میتوان آن را آزمود و اثبات کرد

عقیده :اندیشهها ،احساسات و باورهای شخص

بــه ایــن امیــد کــه تنهــا ایــن دو تعریــف اشــتباه باشــند ،به خانــه رفتــم و «واقعیــت در برابــر عقیــده» را در

گــوگل جســتجو کــردم .تعریفهایــی کــه بــه صــورت آنالیــن یافتــم اساســا هماننــد همــان تعریفهایــی
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بــود کــه در کالس پســرم نصــب شــده بــود .اســتانداردهایی کــه اکثــر مــدارس در آمریــکا بــه کار میبرنــد
الزم میداننــد کــه دانشآمــوزان بتواننــد تفــاوت بیــن واقعیــت و عقیــده ،و قضــاوت مدلــل در یــک متــن

را شناســایی کننــد .همچنیــن مرکــز نظــارت بــر مفــاد درســی مــدارس در اینترنــت صفحـهای مملــو از

لینکهایــی بــه تعاریــف ،برنامههــای درســی و امتحــان دارد تــا از اینکــه دانشآمــوزان میتواننــد

تفــاوت بیــن واقعیــت و عقیــده را تشــخیص بدهنــد مطمئــن شــوند.

مشــکل ایــن تمایــز چیســت و چگونــه ایــن نظــر کــه واقعیتهــای اخالقــی عینــی وجــود دارد را

تضعیــف میکنــد؟

اول اینکــه تعریــف واقعیــت بیــن حقیقــت و اثبــات در حال نوســان اســت  -ایــن دو مشــخصا ویژگیهای
متفاوتــی هســتند .برخــی چیزهــا حقیقــت دارنــد حتــی اگــر کســی نتواند آنهــا را اثبــات کند .بــه عنوان

مثــال ،ممکــن اســت در جــای دیگــری از جهــان حیــات وجــود داشــته باشــد بــا اینکــه هیــچ کــس نتواند
آن را اثبــات کنــد .خیلــی از چیزهایــی را کــه زمانــی اثبــات کردیــم بعدهــا مشــخص شــد غلــط بودهانــد.

بــه عنــوان مثــال زمانــی بســیاری از مــردم بــاور داشــتند زمیــن صــاف اســت .در هــم آمیختــن حقیقــت
(کــه یکــی از ویژگیهــای جهــان اســت) بــا اثبــات (کــه یکــی از ویژگــی هــای ذهــن ماســت) اشــتباه

اســت .عــاوه بــر ایــن اگــر واقعیتهــا بــه اثبــات نیــاز داشــته باشــند ،آنــگاه واقعیتهــا بــه شــخص
وابســته میشــوند .اگــر چیــزی را بتوانــم اثبــات کنــم بــرای مــن واقعیــت خواهــد بــود ،و اگــر شــما

نتوانیــد آن را اثبــات کنیــد بــرای شــما واقعیــت نخواهــد بــود .در آن صورت   E=MC2یــک واقعیــت

بــرای فیزیکدانــان اســت ولــی نــه بــرای مــن.

ولــی نکتــه دوم و بدتــر ایــن اســت کــه بــه دانشآمــوزان میآموزنــد کــه مدعاهــای انســانها دو نــوع

هســتند ،یــا واقعیــت هســتند یــا عقیــده .بــه آنهــا امتحانهایــی داده میشــود کــه در آن بایــد مدعاهــا
را در یکــی از ایــن دو گــروه دســتهبندی کننــد ولــی نمیتواننــد هیــچ مدعایــی را در هــر دو گــروه

بگذارنــد .ولــی اگــر واقعیتهــا حقیقــت دارنــد و عقیــده مــن چیــزی اســت کــه بــه آن بــاور دارم ،آنــگاه

بســیاری از مدعاهــا مشــخصا هــر دو خواهنــد بــود .بــه عنــوان مثــال ،مــن از پســرم دربــاره ایــن تمایــز

پرســیدم .او بــا اعتمــاد بــه نفــس گفــت کــه واقعیتهــا چیزهایــی هســتند کــه حقیقــت دارنــد در حالــی
کــه عقایــد چیزهایــی هســتند کــه مــا بــه آنهــا بــاور داریــم .پــس از آن مــا ایــن مکالمــه را داشــتیم:
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مــن :بــر ایــن بــاورم کــه جــورج واشــنگتن اولیــن رئیــس جمهــور آمریــکا بــود .آیــا ایــن یــک واقعیــت
اســت یــا یــک عقیــده؟

پسرم :یک واقعیت است

مــن :ولــی مــن بــه آن بــاور دارم و تــو گفتــی اگــر کســی بــه چیــزی بــاور داشــته باشــد آن چیــز عقیــده

نامیــده میشــود.

پسرم :بله ولی این درست است.

من :پس هم واقعیت است و هم یک عقیده؟
بیتفاوتی در چهرهاش گویای همه چیز بود.

دوگانــه بیــن واقعیــت و عقیــده چگونــه بــه اخــاق مرتبــط میشــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش را پــس
از بررســی تکالیــف پســرم یافتــم (و دیگــر نمونههــای تکالیــف درســی آنالیــن) .از کــودکان خواســته

میشــود کــه واقعیتهــا را از دیدگاههــا جــدا کننــد ،و بــدون اســتثنا همــه مدعاهــا در مــورد ارزشهــا بــه
عنــوان عقیــده نامگــذاری شــده بودنــد .در ادامــه تســتی را کــه از بیــن ســؤالهای موجــود در کاربــرگ

آنالیــن «واقعیــت در برابــر عقیــده» بخوانیــد :آیــا آنچــه کــه در ادامــه میآیــد واقعیــت اســت یــا عقیــده؟

کپی کردن تکالیف درسی اشتباه است.

فحش دادن در مدرسه رفتار نامناسبی است.

همه انسانها برابر خلق شدهاند.

محافظت از کشورمان در برابر تروریسم ارزش قربانی کردن برخی از آزادیهای فردیمان را دارد.

مصرف نوشیندنیهای الکلی برای افراد زیر  21سال اشتباه است.
گیاهخواران از افرادی که گوشت میخورند سالمتر هستند.
جای قاچاقچیان مواد مخدر زندان است.

خ اینهــا چیســت؟ کاربــرگ ایــن مدعاهــا را بــه عنــوان عقیــده دســتهبندی میکنــد .توضیحــی کــه
پاسـ 
ارائــه میکنــد ایــن اســت کــه اینهــا مدعاهایــی در مــورد ارزشهــا هســتند و ایــن چنیــن مدعاهایــی

واقعیــت نیســتند .ایــن ادعــا بــه شــکل کســالتباری تکــرار میشــود :هــر مدعایــی کــه در آن از واژههــای

خــوب ،درســت ،غلــط و غیــره اســتفاده شــده باشــد واقعیــت نیســت.
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خالصــه آن کــه مــدارس مــا بــه دانشآمــوزان یــاد میدهنــد کــه مدعاهــا یــا واقعیــت هســتند و یــا عقیــده
و همــه مدعاهــای اخالقــی و ارزشــی در دســته دوم قــرار میگیرنــد .لــب مطلــب :واقعیتهــای اخالقــی
وجــود ندارنــد .و اگــر واقعیتهــای اخالقــی وجــود ندارنــد ،حقیقتهــای اخالقــی نیــز وجــود ندارنــد.

ایــن تناقــض در برنامــه درســی مشــهود اســت .بــه عنــوان مثــال ،در ابتــدای ســال تحصیلــی ،پســرم

لیســتی از حقــوق و مســئولیتهای دانشآمــوزان را بــه خانــه آورد .اگــر در آن زمــان درس تمایــز

بیــن عقیــده و واقعیــت را خوانــده بــود ،ممکــن بــود متوجــه شــود کــه حقــوق دیگــر دانشآمــوزان
بــر چیــزی بیــش از یــک عقیــده اســتوار نیســتند .بــر اســاس برنامــه مدرســه ،قطعــا صحیــح نبــود کــه

بــا همکالس ـیها بــه شــکلهای بــه خصوصــی رفتــار کنیــد  -ایــن یعنــی ایــن مدعــا یــک واقعیــت
اســت .بــه همیــن شــکل ،اینکــه او مســئولیتی دارد واقعــا حقیقــت نــدارد  -چــرا کــه در آن صــورت یــک

گــزاره ارزشــی را حقیقــی معرفــی کردهایــد .اینکــه در امتحانهــای دانشــگاهها زیــاد تقلــب میشــود
حیــرتآور نیســت :اگــر مــا بــه مــدت  12ســال بــه دانشآمــوزان خــود یــاد بدهیــم کــه هیــچ واقعیتــی
در اشــتباه بــودن تقلــب وجــود نــدارد نمیتوانیــم بعدهــا آنهــا را بــرای انجــام ایــن کار مالمــت کنیــم.

البتــه در دنیــای بعــد از مدرســه کــه بزرگســاالن بایــد از تعقــل و معرفــت اخالقــی خود بــرای رفتار مناســب

در جامعــه بهــره بگیرنــد عواقــب وخیمتــر اســت .اینجاســت کــه وجــود واقعیتهــای اخالقــی الزمــه

ســازگاری اســت .اگــر اشــتباه بــودن کشــتن یــک کاریکاتوریســت کــه مــا بــا او مخالــف هســتیم حقیقــت

نداشــته باشــد ،چگونــه میتوانیــم از ایــن رویــداد خشــمگین شــویم؟ اگــر حقیقتــی در مــورد اینکــه چــه

چیــزی خــوب ،ارزشــمند یــا درســت اســت وجــود نداشــته باشــد ،چگونــه میتوانیــم افــراد را بــه خاطــر

جنایــت علیــه بشــریت محکــوم کنیــم؟ اگــر حقیقــت نــدارد کــه همــه انســانها برابــر خلــق شــدهاند ،چــرا
بایــد بــه یــک سیســتم سیاســی کــه بــه شــما بیــش از دیگــران ســود نمیرســاند ،رأی دهیــد؟

مــدارس مــا چیزهــای شــگفتانگیزی بــر ســر کــودکان مــا میآورنــد .و هنگامــی کــه از دانشآمــوزان

میخواهنــد بــا یکدیگــر برخــورد انســانی داشــته باشــند و تکالیــف مدرســه شــان را بــه راســتی و

درســتی انجــام دهنــد ،آنهــا بــه نوعــی در حــال آمــوزش اســتانداردهای اخالقــی هســتند .ولــی در
همــان حــال ،برنامــه درســی کــودکان را بــه پذیــرش دو دســته باورهــای متناقــض وا م ـیدارد .ابتــدا
بــه آنهــا گفتــه میشــود واقعیتهــای اخالقــی وجــود ندارنــد در حالــی کــه جملــه بعــدی بــه آنهــا
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میگویــد بایــد چگونــه رفتــار کننــد.

مــا میتوانیــم بهتــر عمــل کنیــم .کــودکان مــا الیــق شــالوده ســازگار فکــری هســتند .واقعیتهــا

چیزهایــی هســتند کــه حقیقــت دارنــد .عقایــد چیزهایــی هســتند کــه مــا بــه آنهــا بــاور داریــم .برخــی
از باورهــای مــا حقیقــت دارنــد .برخــی دیگــر از باروهــای مــا حقیقــت ندارنــد .برخــی از باورهــای مــا بــا

شــواهدی پشــتیبانی میشــوند ،برخــی دیگــر اینچنیــن نیســتند .مدعاهــای ارزشــی ماننــد دیگــر مدعاهــا

هســتند :یــا صحیــح هســتند یــا غلــط ،یــا شــواهدی بــرای آنهــا وجــود دارد یــا نــدارد .دشــواری کار در
ایــن نیســت کــه حقیقــت دســت کــم برخــی از مدعاهــای اخالقــی را تشــخیص دهیــم بلکــه بایــد بــا

دقــت شــواهد را بررســی کنیــم تــا دریابیــم کــه کــدام یــک از مدعاهــای اخالقــی رقیــب درســت اســت.
ایــن کار دشــواری اســت .ولــی نمیتوانیــم از مســئولیتهایی کــه بــه واســطه انســان بودنمــان بــرای

مــا بــه وجــود میآیــد طفــره برویــم چــون دشــوار هســتند .ایــن کار اشــتباه اســت.
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خــب تصمیــم گرفتهایــد در اخــاق نســبیگرا باشــید .بســیار خــوب! چــه چیــزی بهتــر از اینکــه هــر
کاری کــه فکــر میکنیــد درســت اســت را انجــام دهیــد؟ چــه چیــزی بدتــر از اینکــه بــه کســی اجــازه
بدهیــد بــه شــما بگویــد چــه کاری را بایــد انجــام دهیــد و چــه کاری را نبایــد انجــام دهیــد؟ عــاوه بــر
ایــن ،نســبیگرایی یکــی از راحتتریــن نگرشهایــی اســت کــه میتــوان نســبت بــه جهــان اتخــاذ

کــرد :تنهــا کافــی اســت دیگــران را بــه حــال خود بگــذاری و از دیگــران هــم بخواهــی کــه در قبــال

تــو چنیــن کننــد ،و دیگــر هیــچ گاه نبایــد نگــران باشــی کــه آیــا اعمالــت درســت هســتند یــا غلــط .در
واقــع ،بــه عنــوان نســبیگرا در اخــاق هفــت کار را نمیتوانیــد انجــام دهیــد .صرف ـ ًا از قواعــدی کــه

در ادامــه میآیــد پیــروی کنیــد و بــرای همیشــه از شــر مطلقهــا رهــا خواهیــد شــد!
قاعده اول :نسبیگراها نمیتوانند دیگران را به انجام کار نادرست متهم کنند

نســبیگرایی نقــد رفتــار دیگــران را غیرممکــن مــی ســازد ،چــرا کــه نســبیگرایی نهایت ـ ًا وجــود «کار

نادرســت» را نفــی میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،اگــر بــر ایــن بــاور هســتید کــه اخــاق چیــزی بیــش
از تعریــف شــخصی نیســت ،دیگــر هیــچ گاه نمیتوانیــد اعمــال دیگــران را مــورد قضــاوت قــرار دهیــد.

نســبیگراها حتــی نمیتواننــد نســبت بــه نژادپرســتی بر مبنــای اخــاق اعتراضــی داشــته باشــند.

ایــن قضــاوت کــه «آپارتایــد اشــتباه اســت» توســط شــخصی کــه بــه غلــط و درســت بــاوری نــدارد

چــه معنایــی میتوانــد داشــته باشــد؟ چــه توجیهــی بــرای مداخلــه در آپارتایــد میتوانــد داشــته باشــد؟
مطمئن ـ ًا حقــوق بشــر نمیتوانــد توجیهــی باشــد ،چــرا کــه چیــزی بــه عنــوان حــق نمیتوانــد وجــود

داشــته باشــد .نســبیگرایی غایــت حــق انتخــاب داشــتن اســت چــرا کــه انتخــاب همــه را قبــول
میکنــد  -حتــی انتخــاب نژادپرســت شــدن.

قاعده دوم :نسبیگراها نمیتوانند در مورد مسئله شر چیزی بگویند
وجــود شــر در جهــان یکــی از عمدهتریــن نقدهایــی اســت کــه متوجــه اســتداللهای وجــود خداوند اســت.
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اســتدالل آنهــا ایــن اســت کــه اگــر خــدا قــدرت مطلــق دارد و خوبــی مطلــق اســت ،پــس نبایــد شــر

وجــود داشــته باشــد .ولــی از آنجایــی کــه شــر وجــود دارد ،یکــی از ایــن ســه ســناریو بایــد درســت باشــد:

خــدا قــدرت مقابلــه بــا شــر را نــدارد ،خــدا خــوب نیســت و بــه مســئله شــر کاری نــدارد ،یــا خــدا اصـ ً
ا

وجــود نــدارد .البتــه بــرای اینکــه هــر یــک از ایــن اســتداللها را پیــش ببریــد ،بایــد بــه شــر بــاور داشــته
باشــید ،ولــی نســبیگراها نمیتواننــد بــه وجــود شــر بــاور داشــته باشــند .در واقــع هیــچ چیــز نمیتوانــد
شــر نامیــده شــود ،چرا کــه بــا پذیــرش وجــود شــر بایــد گونـهای از اســتاندارد اخالقــی را بپذیریــد.

قاعده سوم :نسبیگراها نمیتوانند کسی را سرزنش کنند یا تمجید کسی را بپذیرند
تمجیــد و ســرزنش در نســبیگرایی کام ـ ً
ا بیمعنــا خواهنــد بــود ،چــرا کــه اســتانداردی اخالقــی کــه

بتوانیــم بــر مبنــای آن قضــاوت کنیــم کــه چــه چیــزی بایــد محکــوم شــود و چــه چیــزی مــورد تمجیــد
قــرار گیــرد وجــود نــدارد .بــدون مطلقهــا ،هیــچ چیــزی نمیتوانــد بــه صــورت مطلــق بــد ،تراژیــک

یــا مســتوجب ســرزنش باشــد .هیــچ چیــزی هــم بــه صــورت مطلــق خــوب ،قابــل احتــرام یــا مســتحق
تمجیــد نیســت .همــه ایــن مــوارد در افــق پوچــی اخالقــی قــرار میگیــرد .آنهایــی کــه ادعــا میکننــد

نســبیگرا هســتند در ایــن مــورد معمــو ًال عــدم انســجام دارنــد (میخواهنــد مــورد ســرزنش قــرار نگیرنــد

ولــی پذیــرای تمجیــد هســتند) ،پــس مواظــب باشــید!

قاعده چهارم :نسبیگراها نمیتوانند ادعا کنند که چیزی ناعادالنه و غیرمنصفانه است
در نســبیگرایی ،عدالــت و انصــاف دو مفهومــی هســتند کــه مطلق ـ ًا هیــچ معنایــی ندارنــد .اول اینکــه
ایــن واژههــا خودشــان معنایــی نخواهنــد داشــت؛ هــر دو ایــن واژههــا بر مســاوات بر اســاس اســتانداردی

واقعــی مبتنــی بــر اینکــه چــه چیــزی درســت اســت اســتوار هســتند و همان طــور کــه تــا بدینجــا چنــد
بــار گفتــم ،نســبیگراها نمیتواننــد بــه غلــط و درســت بــاوری داشــته باشــند .دوم اینکــه چیــزی بــه

عنــوان احســاس گنــاه وجــود نــدارد .عدالــت بــر مجــازات گناهــکار یــا خاطــی داللــت دارد ،و احســاس
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گنــاه بــه ســرزنش وابســته اســت ،کــه همانطــور کــه نشــان دادم وجــود نــدارد!
قاعده پنجم :نسبیگراها نمیتوانند اخالق خود را بهبود ببخشند
بــا نســبیگرایی بهبــود اخالقــی غیرممکــن اســت .مطمئنـ ًا نســبیگراها میتواننــد اخــاق فــردی خــود
را تغییــر دهنــد ،ولــی هیــچ گاه نمیتواننــد شــخصی اخالقــی باشــند .اصــاح اخالقــی بــه نوعــی قاعــده

عینــی بــرای عمــل وابســته اســت .ولــی ایــن قاعــده دقیق ـ ًا چیــزی اســت کــه نســبیگراها انــکارش

میکننــد .اگــر راه بهتــری وجــود نداشــته باشــد ،بهبــودی هــم نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .عــاوه

بــر ایــن انگیــزهای هــم بــرای بهبــود وجــود نخواهــد داشــت .نســبیگرایی انگیــزه اخالقــی را کــه باعــث
میشــود افــراد از خــود فراتــر برونــد از بیــن میبــرد چــرا کــه چیــزی بــه عنــوان فراتــر برایشــان وجــود
نــدارد .چــرا بایــد نقطــه نظــر اخالق ـیات را عــوض کنــی ،اگــر دیــدگاه فعل ـیات منافــع شــخصیات را

تأمیــن میکنــد و در حــال حاضــر احســاس خوبــی داری؟

قاعده ششم :نسبیگراها نمیتوانند بحث معنادار اخالقی داشته باشند
نســبیگرایی بحــث در مــورد اخــاق را بیمعنــا میکنــد .چیــزی بــرای بحــث کــردن باقــی نمیگــذارد.

بحــث اخالقــی یعنــی مقایســه مزایــای یــک دیــدگاه بــا دیدگاهــی دیگــر تــا متوجــه بشــویم کــدام

دیــدگاه بهتــر اســت .ولــی اگــر اخالقیــات کامـ ً
ا نســبی هســتند و همــه دیدگاههــا بــه شــکلی یکســان
برابــر هســتند ،در آن صــورت هیــچ یــک از روشهــای فکــر کــردن بــر دیگــر روشهــا برتــری نــدارد.

در ایــن صــورت هیــچ یــک از مواضــع اخالقــی را نمیتــوان ناکارآمــد ،غیرعقالنــی ،غیرقابــل قبــول یــا

حتــی وحشــیانه خوانــد .در واقــع ،اگــر مناظرههــای اخالقــی تنهــا در صورتــی کــه اخالقیــات عینــی

باشــد معنــادار باشــد ،آنــگاه نســبیگرایی تنهــا میتوانــد در ســکوت بــه حیــات خــود ادامــه دهــد .حتــی

نمیتوانــد بگویــد «تحمیــل اخــاق خــود بــه دیگــران اشــتباه اســت».
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قاعده هفتم :نسبیگراها نمیتوانند رواداری و مدارا را ترویج کنند
در آخــر ،رواداری و مــدارا در نســبیگرایی وجــود نــدارد ،چــرا کــه تعهــد اخالقــی بــه رواداری ایــن قواعــد

را نقــض میکنــد .اصــل رواداری اغلــب بــه عنــوان یکــی از فضیلتهــای اصلــی نســبیگرایی بررســی

میشــود .اخالقیــات فــردی هســتند ،بنابرایــن بایــد نظــرات متفــاوت را بــه واســطه قضــاوت نکــردن

رفتارهــا و منــش آنهــا روا بداریــم .ولــی بایــد مشــخص باشــد کــه ایــن اصــل بــه واســطه تناقــض نــاکام

میمانــد .اگــر قواعــد اخالقــی وجــود نداشــته باشــد ،قاعــدهای نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد کــه مــدارا
را بــه عنــوان یــک اصــل اخالقــی طلــب کنــد .در واقــع ،اگــر هیــچ مطلقــی در اخــاق وجــود نداشــته

باشــد ،اصــا چــرا بایــد مــدارا کــرد؟ اگــر بــه نفعتــان اســت و اخــاق فــردی شــما اجــازه میدهــد چــرا

اخــاق خــود را بــه دیگــران تحمیــل نکنیــد؟ فقــط اطمینــان حاصــل کنیــد در صورتــی کــه میخواهیــد
ایــن کار را انجــام دهیــد ســکوت کنیــد.
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پرســش اصلــی دربــاره رابطــه افــکار مارکــس بــا نســبیگرایی ایــن اســت کــه چــه مفاهیمــی از اخــاق
یــا علــم وجــود دارنــد کــه مارکــس آنهــا را ایدئولوژیــک نمیدانــد؟ ایدئولــوژی را بــه معنــای منفــی

کــه مارکــس بــه کار میبــرد بــه کار میبــرم ،یعنــی ایدههایــی کــه منافــع طبق ـهای بــه خصــوص را
تضمیــن میکننــد و عینــی نیســتند.

اخــاق از منظــر مارکــس معمــو ًال بــه عنــوان بخشــی از ابرســاختار ایدئولوژیــک جامعــه در نظــر گرفتــه

میشــود .بگذاریــد مختصــری در مــورد چهارچــوب جامعــه و تحــوالت تاریخــی از منظــر مارکــس

بگویــم .مارکــس جامعــه را در هــر زمــان مشــخصی از منظــر تاریخــی بــه ســه قســمت تقســیم میکنــد.
بخشــی از آن مناســبات بنیــادی جامعــه اســت کــه بــه نیروهــای تولیــد اشــاره میکنــد  -همــه وســایلی

کــه افــراد بــه واســطه آنهــا آنچــه کــه بــرای زنــده مانــدن نیــاز دارنــد را تولیــد میکننــد .یکــی از

پیــش فرضهــای مهــم مارکــس ایــن اســت کــه نیروهــای تولیــد در رونــد تاریخــی رشــد خواهنــد
کــرد و ایــن افزایــش ،نقشــی کلیــدی در تبییــن تغییــر جامعــه بــازی میکنــد .برخــی از ابعــاد نیروهــای
تولیــد تغییــر چندانــی نمیکننــد .مثـ ً
ا نیــروی انســانی مــدت زمانــی طوالنــی اســت کــه نیــروی تولیــد

اولیــه بــوده و رشــد بســیار کمــی داشــته اســت .مــا انســانها نســبت بــه دو هــزار ســال پیــش قــدری

بلندتــر و قویتــر شــدهایم .ولــی آنچــه مهــم اســت گونههــای متفــاوت تکنولــوژی اســت کــه در کنــار
نیــروی انســانی قــدرت تولیــد را افزایــش میدهــد .در ســده نوزدهــم ،بــا شــروع انقــاب صنعتــی قــدرت

تولیــد افزایــش فوقالعــاده ای داشــت .مارکــس ماننــد بســیاری دیگــر از متفکــران آرمانشــهری در ســده

نوزدهــم ،بــر ایــن بــاور بــود کــه نیــروی تولیــد آنچنــان رشــدی خواهــد کــرد کــه فراوانــی محصــوالت

خواهیــم داشــت و هــر آنچــه کــه بخواهیــم در اختیــار مــا قــرار خواهــد گرفــت .و بعــد روابــط تولیــد
را داریــم .یکــی از خصوصیــات ســرمایهداری ایــن اســت کــه افــراد حــق مالکیــت دارنــد و میتواننــد

محصــوالت خــود را بفروشــند و برخــی افــراد حــق مالکیتــی کــه دارنــد بســیار بیشــتر از کاری اســت

کــه انجــام میدهنــد .برخــی در کارخانــه هــا ،نرمافزارهــای کامپیوتــری و دیگــر تکنولوژیهــا حــق

مالکیــت دارنــد کــه آنهــا را قــادر میســازد ثــروت تولیــد کننــد .ولــی در سیســتم فئودالیســم افــراد

نســبت بــه نیــروی کار خــود حــق مالکیــت نداشــتند و امــکان فــروش آن را نداشــتند .فئودالهــا حتــی

نســبت بــه نیــروی کار افــراد نیــز حــق مالکیــت داشــتند .در نهایــت ابرســختار ایدئولوژیــک را داریــم.
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مارکــس بــه گونههــای متفــاوت  -همــه ایــن تعریفهــا بــا هــم همخــوان نیســتند  -ابرســاختار

ایدئولوژیــک را تعریــف میکنــد .از نظــر او ایــن ابرســاختار حــاوی ایدههــای اخالقــی ،دینــی ،قانونــی

و سیاســی اســت ،گاهــی مارکــس بــر ایــن بــاور اســت کــه ایدههــای دیگــر اقتصاددانــان نیــز در ایــن

ســاختار جــای دارد .از منظــر فلســفه حقــوق ایــن پرســش وجــود دارد کــه چگونــه میتــوان قانــون را در
ایــن ســاختار قــرار داد .مشــکل ایــن اســت کــه قانــون تــا حــدود زیــادی تشــکیلدهنده روابــط تولیــد
اســت ،بنابرایــن نمیتوانــد بــه صــورت کامــل جزئــی از ابرســاختار ایدئولوژیــک باشــد .ولــی در اینجــا
میخواهیــم در مــورد اخــاق و علــم صحبــت کنیــم.

در کتــاب «نظریــه تاریــخ کارل مارکــس» ،کوهــن بــه خوبــی اشــاره میکنــد کــه نمیتــوان گفــت
کــه علیــت صرفــ ًا از پاییــن بــه ســمت بــاال در ســاختاری کــه مارکــس در نظــر میگیــرد حرکــت
میکنــد .میــزان پیشــرفت نیروهــای تولیــد از نظــر تبیینــی بنیادیــن اســت ،ولــی ابرســاختار ایدئولوژیــک

بــر روابــط تولیــد تأثیــر میگــذارد و روابــط تولیــد تأثیــری علــی بــر نیروهــای تولیــد میگذارنــد .از

نظــر مارکــس میتوانیــد روابــط تولیــد را تبییــن کنیــد .دقیقـ ًا بــه ایــن دلیــل کــه توزیــع حــق مالکیــت
امــکان افزایــش نیروهــای تولیــد موجــود را فراهــم میکنــد .بنابرایــن مــا روابــط تولیــد را تبییــن

میکنیــم .نقــش ابرســاختار ایدئولوژیــک مشــروعیت بخشــیدن و حفــظ روابــط تولیــد موجــود اســت.

بگذاریــد مثــال آمریــکا را بزنــم .کشــوری کــه شــدیدا ســرمایهداری اســت .چــرا حــق مالکیــت در آمریــکا

در بحثهــای حقوقــی و قانونــی اینقــدر مهــم هســتند؟ چــون اگــر بــه حــق مالکیت  اعتقــاد داشــته
باشــید ،بایــد بــه حــق مالکیت  ســرمایهداری کــه نیروهــای تولیــد بســیاری را در اختیــار دارد احتــرام
بگذاریــد .حــق مالیکــت در آمریــکا بــه عنــوان امــری محــوری در اخــاق و آزادی و دیگــر ارزشهــا

مطــرح میشــود .ابرســاختار ایدئولوژیــک کمــک میکنــد تــا روابــط تولیــد مشــروعیت پیــدا کننــد و

تثبیــت شــوند .در نظریــه مارکــس ،پــس از ایــن دوران مــا وارد فــازی انقالبــی میشــویم کــه در آن
رابطــه منظــم و منســجم بیــن ســه بخــش جامعــه برقــرار نیســت .بنابرایــن وقتــی نیروهــای تولیــد

بــه شــکلی رشــد میکننــد کــه روابــط تولیــد موجــود لــرزان میشــود ،وارد فــاز انقالبــی میشــویم.

وقتــی ســرمایهداران اولیــه نیــاز داشــتند بــه نیــروی انســانی دســت یابنــد ،میتوانســتند آن را بــا
پرداخــت دســتمزد بــه دســت بیاورنــد ،بنابرایــن بــا سیســتم فئودالــی و روابــط تولیــد موجــود در آن
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درگیــر میشــدند .در سیســتم فئودالــی افــراد اجــازه نداشــتند نیــروی کار خــود را بــه فــروش برســانند.
بنابرایــن بــرای اینکــه ســرمایهداران بتواننــد بــه ســرمایهداری خــود مشــغول باشــند ،میبایســت روابــط

تولیــد را تغییــر میدادنــد و از تکنولوژیهایــی کــه امــکان تولیــد را افزایــش میدادنــد ،نهایــت بهــره
را میبردنــد .ایــن توضیــح مختصــری از تصویــر مارکــس از جامعــه بــود.

بنابرایــن ،بــرای مارکــس اخــاق در ابرســاختار ایدئولوژیــک قــرار دارد .ایدئولــوژی شــامل گونــهای

اشــتباه یــا بــاور غلــط اســت .مارکــس همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه علــم اصیــل ایدئولوژیــک
نیســت .از نظــر خــود مارکــس نظریــه ماتریالیســم تاریخــی علمــی بــود ،و او توانســته بــود قوانیــن
تاریــخ را کشــف کنــد .او معتقــد اســت نظریــه خــودش ،فیزیــک نیوتــن یــا فرگشــت دارویــن ایدئولــوژی

نیســتند .حــال پرســش ایــن اســت کــه چــرا علــم جزیــی از ابرســاختار ایدئولوژیــک نیســت؟ بــه ایــن
ســؤال خواهــم پرداخــت.

مارکــس نظریــه اخالقــی نــدارد .منظــور نظریـهای اســت کــه بــه صــورت سیسســتماتیک بــه بررســی

«خــوب» و «درســت» پرداختــه باشــد و بــه لحــاظ عقالنــی از آن دفــاع کــرده باشــد .ایــن گونــه

نظریههــای اخالقــی مــورد عالقــه وی نبودنــد و دلیــل ایــن عــدم عالقــه هــم روشــن اســت :از نظــر

او اخــاق متناســب بــا فعالیــت انقالبــی اســت .ولــی بــه طــور کلــی مارکــس نقطــه نظرهایــی اخالقــی

دارد .کافــی اســت مقــدار کمــی مارکــس بخوانیــد تــا متوجــه شــوید کــه او راجــع بــه خیلــی چیزهــا
خشــمگین اســت ،مثــا شــرایط زندگــی مــردم در ســرمایهداری صنعتــی .یــک پرســش ایــن اســت کــه

آیــا مارکــس بــر ایــن بــاور اســت کــه نقطــه نظرهــای اخالقــی خــود او نیــز ایدئولوژیــک هســتند؟ اگــر

نــه ،چــرا؟ پرســش دیگــر ایــن اســت :آیــا جوامــع کمونیســتی چیــزی شــبیه بــه اخــاق خواهنــد داشــت،

هنجارهایــی غیررســمی کــه بــر روابــط بیــن فــردی حاکــم هســتند؟ احتمــال اینکــه جوامــع کمونیســتی
در آینــده چنیــن اخالقــی داشــته باشــند زیــاد اســت ،هرچنــد شــاید بــا آنچــه کــه مــا اکنــون اخــاق

مینامیــم خیلــی متفــاوت باشــد .اگــر چنیــن باشــد ،میتوانیــم بپرســیم آیــا اخــاق جوامــع کمونیســتی

ایدئولوژیــک هســتند یــا خیــر؟ مــن میخواهــم اســتداللهایی ارائــه کنــم و بگویــم نــه ،دیــدگاه

اخالقــی مارکــس و حــزب کمونیســت کــه قــرار اســت از نظــر مارکــس تشــکیل شــود ایدئولوژیــک
نیســتند .همچنیــن علــم نیــز ایدئولوژیــک نیســت.
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شــخصی کــه تحــت تاثیــر ایدئولــوژی اســت از آگاهــی کاذب رنــج مــی برد  .همانطــور کــه از عنــوان

«آگاهــی کاذب» برمیآیــد نوعــی از آگاهــی اســت کــه حــاوی اشــتباهاتی اســت .آنچــه کــه بایــد

بــدان بپردازیــم ایــن اســت کــه چــه نــوع اشــتباهاتی مــد نظــر اســت .اجــازه بدهیــد مشــاهدهای دربــاره
فــرم آگاهــی انجــام دهــم .مشــاهده اول ایــن اســت کــه فــرم آگاهــی میتوانــد هــم ضمنــی باشــد

هــم صریــح ،یعنــی افــراد میتواننــد گونـهای از آگاهــی داشــته باشــند بــدون اینکــه بتواننــد بــه شــکل
کامــل آن را بــه زبــان بیاورنــد ،ولــی بــا ایــن حــال در ســخنانی کــه بــه زبــان میآورنــد آن را

نمایــان میســازند .ایــن مســئله را همــواره در شــبکههای تلویزیونــی آمریــکا میبینیــد .اخبارگوهــای

شــبکههای تلویزیونــی آمریــکا افــراد فقیــر را بداقبــال یــا بدبخــت توصیــف میکننــد .توصیــف افــراد

فقیــر بــه عنــوان «بدبخــت» نشــاندهنده گون ـهای از آگاهــی ضمنــی اســت .یعنــی فق ـ ِر انســان فقیــر

را بــه عنــوان یــک رویــداد ب ـ ِد طبیعــی توصیــف میکننــد ،بــه جــای اینکــه آنرا نتیجــه تصمیمــات

مســتقیمی بداننــد کــه در امــور سیاســی و اقتصــادی گرفتــه میشــود .بنابرایــن ،آگاهــی ضمنــی فقــر
را تصادفــی توصیــف میکنــد ،و نــه عمــدی .ولــی برخــی از آمریکاییهــا بــه شــکل صریــح بــه ایــن
ایدئولــوژی التــزام دارنــد .مثــا لیبرترینهــا بــه شــکل صریــح عنــوان میکننــد کــه فقــر را بــه درســتی

بایــد یــک بداقبالــی در نظــر گرفــت ،چــرا کــه فقــرا در بدســت آوردن آنچــه کــه جامعــه ســرمایهداری
ارائــه میکنــد بازماندهانــد و ایــن ایــراد نیســت ،چــون مــا بــه سیســتمی نیــاز داریــم کــه بــا توجــه بــه

محدودیتهــای بشــر و دیگــر عوامــل ،بهــروزی مــا را تــا حــد ممکــن افزایــش دهــد.

آگاهــی شــامل باورهایــی اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه برخــی از ایــن باورهــا ممکــن اســت غلط باشــند
 -در حالــی کــه امیــال و گرایــش نمیتواننــد غلــط یــا صحیــح باشــند   -هــدف اصلــی در بحــث آگاهــی

کاذب و ایدئولــوژی «باورهــا» هســتند .نهایتــا اینکــه آگاهــی بــه طــور معمــول مبتنــی بر  شــبکهای
گســترده از باورهــا و گرایشهــا و امیــال شــکل گرفتــه اســت .آنچــه مشــخص نیســت ایــن اســت کــه

چــرا اگر  بــاور غلطــی در یــک شــبکه باورهــای شــخصی وجــود داشــته باشــد ،بایــد همــه باورهــای
شــبکه مذکــور را ایدئولوژیــک در نظــر بگیریــم .بــه نظــر مــن مارکــس بــه گون ـهای مینویســد کــه

گویــی از نظــر او چنیــن اســت .حــدس مــن ایــن اســت کــه ایــن یکــی از آن چیزهایی اســت کــه از هگل
اقتبــاس کــرده اســت .هــگل واقعــا بــر ایــن بــاور بــود  -آنچنــان کــه در «پدیدارشناســی روح» توضیــح
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میدهد  -کــه محتــوای گونههــای آگاهــی آنقــدر بــه یکدیگــر نزدیــک و وابســتهاند کــه کل آگاهــی

ماننــد یــک بســته اســت و بــه محــض اینکــه یــک تناقــض بــروز پیــدا میکنــد ،تمــام بســته را از بیــن
میبــرد .مارکــس فــرم آگاهــی را از هــگل اقتبــاس کــرده اســت .تأثیــر هــگل بــر مارکــس شــگرف

اســت .تنهــا تفــاوت نظریــه تاریــخ مارکــس بــا هــگل در ایــن اســت کــه مارکــس در نظریــه تاریــخ

خــود خــدا نــدارد ،و نیــروی تولیــد و رشــد را بــا واقعیــت عریــان هــگل جایگزیــن میکنــد و از نظــر
مارکــس تبیــن نهایــی تاریخــی را بایــد بــا پیشــرفت نیروهــای تولیــد انجــام داد و نــه بــا تغییــر ایدههــا.

حــال ببینیــم چگونــه بــاور اشــتباهی در ایدئولــوژی وجــود دارد .کتابــی از ریمونــد گویــس بــه نــام
«ایــده نظریــه انتقــادی» در ســال  1981بــه چــاپ رســیده اســت .در ایــن کتــاب ،گویــس ســه مفهــوم
ایدئولــوژی را از یکدیگــر متمایــز میکنــد .در اینجــا مــن بــه دو مفهــوم از ایــن کتــاب میپــردازم.

یکــی از گونههــای ایدئولــوژی را ایدئولــوژی معرفتشــناختی مینامــد .مشــخصه معرفتــی یــک بــاور

از دو جهــت میتوانــد بررســی شــود ،اول از جهــت توجیــه یــک بــاور ،و دوم صــدق و کــذب یــک بــاور.
گویــس بــه طــور مشــخص ایــن دو خصیصــه را بــر نمیشــمارد ،ولــی ایــن دو خصیصــه معرفتــی باورهــا

هســتند .گویــس عــدم وجــود شــواهد تجربــی بــرای باورهــا و خلــط باورهــای توصیفــی و هنجــاری
را از جملــه مصادیــق ایدئولــوژی معرفتشــناختی برمیشــمارد .وقتــی شــواهد تجربــی کافــی بــرای
یــک بــاور وجــود نداشــته باشــد نمیتوانیــم بــاور را توجیــه کنیــم ،و هنگامــی کــه باورهــای توصیفــی

و هنجــاری را بــا یکدیگــر خلــط میکنیــم در مــورد شــواهد مرتبــط بــرای توجیــه یــک بــاور ســردرگم
میشــویم .بــه نظــر مــن مشــکل گویــس ایــن اســت کــه خــود او در مــورد مقولههایــی کــه معرفــی
میکنــد دچــار اشــتباه شــده اســت .اگــر بــاور اشــتباهی داشــته باشــیم ایدئولــوژی معرفتشــناختی

معنــادار اســت ،چــرا کــه صــدق و کــذب باورهــا مطــرح اســت .ولــی مســئله ایــن اســت کــه اشــتباه خــود

یــک مفهــوم معرفتشــناختی اســت .اگــر چنیــن باشــد جنبــه معرفتشــناختی ایدئولــوژی جایــی بــرای

دیگــر جنبههــای ایدئولــوژی باقــی نمیگــذارد ،چــرا کــه ایدئولــوژی حــاوی گون ـهای از اشــتباه اســت.
آنچــه گویــس بــدان نیــاز دارد محــدود کــردن مقولــه معرفتشــناختی ایدئولــوژی تنهــا بــه مــواردی

اســت کــه توجیــه یــک بــاور مــد نظــر اســت .مثــا وقتــی گفتــه میشــود کــه فقــرا بــه خاطــر بداقبالــی
فقیــر هســتند ،اینجــا اشــتباه در ارجــاع بــه واقعیــت رخ داده اســت .فقــر بــه عنــوان کارکــرد طبیعــت
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معرفــی مــی شــود و نــه محصــول یــک سیســتم اقتصــادی سیاســی .ایــن گونــه اشــتباهها ،اشــتباه در
مــورد توجیــه یــک بــاور نیســتند .مثــال بســیار مهمــی کــه گویــس بررســی میکنــد بــاور داشــتن بــه

ایــن اســت  که منفعــت یــک طبقــه یــا گــروه منفعــت عمومــی اســت .ایــن بــاور غلــط اســت ،و مشــکل
آن در توجیــه آن نیســت ،بلکــه صرفــا بــاور غلطــی اســت.

حــال بگذاریــد اشــتباه در توجیــه یــک بــاور را بررســی کنیــم .فــرض کنیــد دونالــد ترامــپ بــه اشــتباه
بــاور دارد کــه اوبامــا یــک مســلمان اهــل کنیــا اســت .در آمریــکا تقریبــا  24میلیــون نفــر هســتند کــه

چنیــن بــاوری دارنــد .بــاور دونالــد ترامــپ غلــط اســت .بــاور دونالــد ترامــپ بــاور غلطــی از منظــر

معرفتشــناختی خواهــد بــود .اگــر عــاوه بــر ایــن او بــاور داشــته باشــد کــه  drudge reportتنهــا

منبــع معتبــر در اینترنــت اســت (خبرگــزاری راس ـتگرای افراطــی آمریــکا) و بــاور غلــط خــود در مــورد
اوبامــا را از ایــن ســایت بدســت آورده باشــد آنــگاه دونالــد ترامــپ بــاور غلطــی در مــورد توجیــه بــاور دارد

و ایــن مصــداق ایدئولــوژی معرفتشــناختی خواهــد بــود .مــن در ادامــه میخواهــم در مــورد باورهــای

غلــط صحبــت کنــم ،بــه خصــوص بــاور غلــط در مــورد اینکــه چــه چیــزی بــه نفع شــخص اســت .اشــتباه

در مــورد منفعــت خــود در مفهــوم ایدئولــوژی مارکــس نقشــی محــوری بــازی مــی کنــد .در نظــر داشــته

باشــید کــه ایــن بــدان معناســت کــه واقعیتهایــی در مــورد منفعــت وجــود دارد .واقعیتهایــی وجــود دارد

کــه شــرایطی بــه خصــوص بــه نفــع اشــخاص هســت یــا نیســت .مــن فکــر نمیکنــم ایــن پیشفــرض

بــرای خــود مارکــس مشــکلی داشــته باشــد .مارکس  منفعــت و بهــروزی را عینــی میدانــد .بــه عبارتــی

مارکــس بــر ایــن بــاور بــود کــه واقعیتهایــی در مــورد اینکــه چــه چیــزی بــرای مــردم خــوب اســت

وجــود دارد ،کــه بــه امیــال افــراد وابســته نیســت .واقعیتهایــی در مــورد اینکــه انســانها چگونــه هســتند

و در چــه شــرایطی میتواننــد شــکوفا شــوند وجــود دارد .بدیــن معنــا مارکــس ارســطویی اســت  ،هگل
هــم از ایــن منظــر ارســطویی بــود و مارکــس ایــن نگــرش را از هــگل اقتبــاس کــرد.

گونــه دیگــری از ایدئولــوژی کــه گویــس مطــرح میکنــد مفهــوم پیدایشــی ایدئولــوژی اســت .گونـهای

از آگاهــی بــه واســطه پیدایــش یــا منشــاء تاریخــی آن ایدئولوژیــک یــا غلــط اســت .در ایــن مــورد او

بــه تصــور مکتــب فرانکفــورت در مــورد ایدئولــوژی ارجــاع میدهــد کــه ایدئولــوژی را میتــوان بــه
عنــوان توجیــه عقلــی جمعــی در نظــر گرفــت .یعنــی سیســتم باورهــای شــخص بنــا بــه دالیلــی کــه
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نمیتوانــد آنهــا را شناســایی کنــد پذیرفتــه شــدهاند .اگــر ایــن افــراد انگیزههــا و دالیــل خــود را
بــرای بــاور بــه ایــن سیســتم برشــمارند ،متوجــه خواهنــد شــد کــه دلیلــی وجــود نــدارد کــه بخواهنــد
ایــن ایدئولــوژی را بپذیرنــد .فرانکفورتیهــا ایــن ایــده را از فرویــد اقتبــاس کردهانــد .فرویــد ایدئولــوژی

در مــورد انگیزههــا را در مــورد شــخص مطــرح کــرد و فرانکفورتیهــا عالقــه داشــتند ایــن ایــده را بــه
ایدئولوژیهــای اجتماعــی بســط بدهنــد.

بــه نظــر مــن ایدئولــوژی از منظــر مارکــس را چنیــن بایــد مطــرح کــرد .ایدئولــوژی مجموعــه باورهایــی
اســت کــه بــه اشــتباه منفعــت یــک طبقــه را بــه عنــوان منفعــت همــه مطــرح میکنــد و دوم اینکــه
افــرادی کــه چنیــن باورهــای اشــتباهی دارنــد ،از اینکــه چگونــه بــه ایــن باورهــای اشــتباه رســیدهاند

ناآگاهنــد .بخــش دوم اشــاره بــه جهــل نســبت بــه پیدایــش یــک بــاور دارد و نقشــی ضــروری در حفــظ
باورهایــی کــه بــه اشــتباه منفعــت یــک طبقــه را منفعــت عمومــی اعــام میکنــد بــازی میکنــد.

بگذاریــد یــک مثــال ســاده بزنــم .در آمریــکا شــاخهای درون حــزب جمهوریخــواه وجــود دارد کــه از

خــود جمهوریخواهــان راســتگراتر هســتند و خــود را تــی پارتــی ( )tea partyمینامنــد .اعضــای
تــی پارتــی در آمریــکا بــر ایــن بــاور هســتند کــه دریافــت مالیــات کــم از افــراد بــه نفــع همــه اســت ،حتی
طبقــات متوســط و محروم  -بخــش عمــده اعضــای تــی پارتــی از ایــن طبقــات هســتند .تــی پارتــی

توســط بیلیونرهــا حمایــت مالــی میشــود ولــی ایــن ثروتمنــدان در پــس تصویــر هســتند .ولــی پیــاده
نظــام ایــن حــزب اغلــب افــراد طبقــه متوســطی هســتند کــه بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه مالیــات کــم
باعــث میشــود دولــت در زندگــی دخالــت کمتــری کنــد و آزادی بیشــتر شــود .اعضــای تــی پارتــی در

مــورد منفعــت خــود دچــار اشــتباه هســتند .مالیــات کــم بــه نفــع طبقــات متوســط و محــروم نیســت ،چــرا

کــه ایــن طبقــات بــه بیمههــای اجتماعــی و درمانــی ،حقــوق بازنشســتگی ،مدرسـههای عمومــی و غیــره
نیــاز دارنــد و تنهــا در صورتــی میتــوان ایــن خدمــات را فراهــم کــرد کــه مالیــات بیشــتری از ثروتمنــدان
اخــذ شــود .اعضــای تــی پارتــی در مــورد اینکــه چــه سیاسـتهایی بــه نفــع آنهــا اســت دچــار اشــتباه

هســتند ،اشــتباه آنهــا ایــن اســت کــه نمیداننــد بــه چــه شــکل بــه ایــن بــاور رســیدند کــه مالیــات
کــم بــه نفــع آنهــا اســت .آگاه نیســتند کــه چــه میــزان از پروپاگانــدا توســط طبقــه حاکــم باعــث شــده
اســت بــه ایــن بــاور غلــط برســند .آگاه نیســتند کــه تــی پارتــی ســاخته یــک گــروه بیلیونرهــا اســت .اگــر
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اعضــای تــی پارتــی متوجــه شــوند کــه در واقــع بــرای تبلیــغ و جــا انداختــن منفعــت ثروتمنــدان مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،ممکــن اســت دســت از ایدئولــوژی خــود بردارنــد.

حــال کــه تصــور مارکــس در مــورد ایدئولــوژی مشــخص شــد بگذاریــد بررســی کنیــم کــه چگونــه

ممکــن اســت اخالقــی غیرایدئولوژیــک داشــته باشــیم ،و چگونــه ممکــن اســت علــم ایدئولوژیــک نباشــد.
مارکــس بــا مشــخص کــردن ایدئولــوژی امــکان بررســی اخــاق و علــم غیرایدئولوژیــک را فراهــم

میکنــد .اخــاق ایدئولوژیــک نیســت مادامــی کــه منفعــت اقتصــادی طبقـهای بــه خصــوص را منفعــت

عمومــی معرفــی نکنــد و پذیــرش ایــن ایدههــای اخالقــی بــا مخفــی کــردن سرمنشــاء آن  -کــه منفعــت
یــک طبقــه خــاص را تبلیــغ میکنــد  -همــراه نباشــد .بنابرایــن اگــر نظامــی اخالقــی عنــوان کنــد کــه
آنچه  مطــرح میکنــد بــه نفــع یــک طبقــه خاص اســت ،ایدئولوژیــک نیســت .نظریههــای علمــی

نیــز مادامــی کــه بــه لحــاظ پیدایشــی بــه نفــع طبقــه بــه خصوصــی باشــند و ایــن را پنهــان نکننــد،
ایدئولوژیــک نیســتند .بــه جــز اقتصــاد (کــه از نظــر مارکــس شــبه علــم بــود) ،بقیــه شــاخههای علــم
رابط ـهای بیــن یافتههــای خــود و منفعــت طبقــه حاکــم برقــرار نمیکننــد.

فــرض کنیــد علــوم تجرب ـیای کــه داریــم بــه خاطــر منفعــت طبقــه حاکــم شــکل گرفتهانــد .ایــن

ایــده خیلــی هــم غیرقابــل تصــور نیســت .اعضــای طبقــه ســرمایهدار عالقــه بســیاری بــه علومــی دارنــد

کــه قوانیــن طبیعــی را کشــف میکننــد .اگــر علــم خوبــی نداشــته باشــید نمیتوانیــد نفــت اســتخراج
کنیــد ،نمیتوانیــد از منابــع طبیعــی اســتفاده کنیــد مگــر اینکــه بــا مهندســی و فیزیــک و شــیمی معتبــر

پشــتیبانی شــود .بنابرایــن ســرمایه داران بــه تشــویق علــوم تجربــی عالقــه دارنــد .حــال فــرض کنیــد
کــه ایــن یــک واقعیــت اســت کــه علــوم تجربــی مــا توســط ســرمایهداران تأســیس شــده و همچنــان

توســط آنهــا مــورد حمایــت قــرار میگیــرد ،ایــن واقعیــت اعتبــار نتایــج علمــی را تحــت تأثیــر قــرار

نمیدهــد .چــرا کــه پذیرفتنــی بــودن یافتههــای علمــی بــه معیارهــای معرفتشــناختی وابســته اســت.
مــورد پذیــرش بــودن نظریههــای فیزیــک و شــیمی از منظــر معرفتشــناختی بــه اینکــه ســرمایهداران

بــه نظریههــای قابــل اتکایــی در فیزیــک و شــیمی عالقــه دارنــد وابســته نیســت .بنابرایــن علــوم از
ایدئولوژیــک بــودن محفــوظ میماننــد  .

حــال قضاوتهــای اخالقــی چطــور؟ اگــر قضاوتهــای اخالق ـیای کــه در جامعــه وجــود دارنــد صرفــا
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نماینــده منافــع یــک طبقــه بــه خصــوص هســتند و مــا متوجــه ایــن نکتــه پیدایشــی نشــویم ،آنــگاه آن
قضاوتهــای اخالقــی ایدئولوژیــک خواهنــد بــود ،چــرا کــه قضاوتهــای اخالقــی قــرار اســت منافــع همــه
را در نظــر بگیــرد .افــراد زیــادی در آمریــکا عنــوان میکننــد مالکیــت خصوصــی اصلــی اخالقــی اســت

کــه منفعــت همــگان را حفــظ میکنــد .اگــر متوجــه منشــاء ایــن بــاور بشــوند  -که توســط ســرمایهداران

کــه رســانههای جمعــی را در اختیــار دارنــد تبلیــغ میشــود تــا حــدی کــه ایــن بــاور بــه عنــوان یــک نکتــه
بدیهــی بیــن مــردم جــا میافتد  -نمیتواننــد ایــن باورهــا را قبــول کننــد ،چــرا کــه پذیــرش ایــن بــاور

وابســته بــه پروپاگاندایــی اســت کــه مالکیــت خصوصــی را بــه نفــع همــه معرفــی میکنــد.

اخــاق حــزب کمونیســت کــه مــد نظــر مارکــس بــود چطــور؟ مارکــس بــه طــور پیوســته اخــاق

کمونیســتی را بــه عنــوان اخالقــی وابســته بــه یــک طبقــه معرفــی میکنــد .او عنــوان نمیکنــد کــه
کمونیســم بــه نفــع همــه اســت .نظــرات اخالقــی مارکــس را میتــوان نتیجهگــرای رفاهــی نامیــد.
یعنــی او تصــوری از بهــروزی بشــر دارد و میخواهــد آن را افزایــش دهــد ،و کمونیســم بهــروزی بشــر را

تــا حــدی افزایــش میدهــد کــه ســرمایهداری تــوان آن را نــدارد .ولــی آنچــه مهــم اســت ایــن اســت که
ایــن اخــاق بــه صــورت علنــی منفعــت طبقــات خاصــی را در نظــر دارد .در مانیفســت حــزب کمونیســت،
مارکــس جنبــش طبقــه کارگــر را بــه نفــع اکثریــت میدانــد .مارکــس از «سوسیالیس ـتهای حقیقــی»

ســخن میگویــد (کــه ایــن ســخن میتوانیســت در مــورد هابرمــاس باشــد) و آنهــا را مســخره میکنــد

چــرا کــه عنــوان میکننــد سوسیالیســم بــه نفــع همــه انسانهاســت .او همچنیــن سوسیالیس ـتهای

آرمانشــهری را نقــد میکنــد ،چــرا کــه عنــوان میکننــد میخواهنــد شــرایط همــه را بهبــود بخشــند،

حتــی افــرادی کــه بیشــترین منفعــت را در حــال حاضــر دارنــد .در حالــی کــه مارکــس واقعگرایانــه بــر
ایــن بــاور اســت کــه در جریــان انقــاب کمونیســتی طبقــه حاکــم بــه قتــل خواهنــد رســید یــا اموالشــان

مصــادره خواهــد شــد و غیــره .از نظــر مارکــس بایدهــای اخالقــی جنبــش کمونیســتی منافــع اکثریتــی

کــه در مقابــل طبقــه حاکــم قــرار دارنــد را نمایندگــی مــی کنــد ،بنابرایــن چنین  اخالقــی بــه گفتــه
مارکــس بــه نفــع طبقــه حاکــم نیســت .ایــن اخــاق ایدئولوژیــک نیســت چــرا کــه مقبولیــت آن وابســته

بــه بــاور غلــط در مــورد آن نیســت و طبعــا در مــورد منشــاء ایــن دیــدگاه اخالقــی چیــزی پنهــان نشــده
اســت .ایــن بــدان معناســت کــه اخــاق جنبــش کمونیســتی بــا اخالقــی کــه در جامعــه کمونیســتی بایــد
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شــکل بگیــرد یکســان نیســت .در جامعــه کمونیســتی مــا روابــط تولیــد متفاوتــی داریــم ،همــه افــراد

در تمــام نیروهــای تولیــد مالکیــت دارنــد و منفعــت میبرنــد و اخــاق چنیــن جامعــهای نمیدانیــم
چیســت تــا زمانــی کــه بــه ایــن جامعــه برســیم .ولــی هرچــه باشــد ایدئولوژیــک نیســت ،بــه دو دلیــل:
اول  کــه در چنیــن جامعــه ای چیــزی بــه نــام طبقــه وجــود نــدارد ،و دوم اینکــه بــه نفــع همــه اســت
(چــرا کــه همــه عضــو یــک طبقــه خواهنــد بــود).

افزایــش نیــروی تولیــد در ســده نوزدهــم باعــث شــد بســیاری از متفکریــن  -از جملــه مارکــس  -بــه

ایــن بــاور برســند کــه فراوانــی محصــوالت و تولیــدات بــه ارمغــان خواهــد آمــد .بــرای مــا کــه در ایــن

دوره زندگــی میکنیــم خیلــی ســخت اســت تغییــرات در میــزان تولیــد ،مثــا آنچــه در فاصلــه  1750تــا

 1850در اروپــا رخ داد ،را درک کنیــم .مارکــس یکــی از آرمانگرایــان ایــن دوره اســت کــه ایــن واقعیــت

او را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد .اشــتباه بســیار جــدی مارکس  -جــدای از نظریــه ارزش کار او کــه

غلــط اســت و بایــد بــه همــراه بســیاری از آنچــه مارکــس بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از هــگل

اقتبــاس کــرد کنــار گذاشــته شــود  -پیشــگویی او بــود .او بــر ایــن بــاور بــود کــه ســرمایهداری وفــور نعمت

را بــه زودی بــه ارمغــان خواهــد آورد ،در حالــی کــه هنــوز راه درازی تــا آن دوران داریــم .دلیــل اینکــه

مارکــس فکــر میکــرد انقالبهــای کمونیســتی در کشــورهای ســرمایهداری آن دوران رخ خواهــد داد

ایــن بــود کــه ایــن کشــورها را پیشــتاز در پیشــرفت تولیــد میدانســت .او در مــورد رونــد تغییــر بــه شــدت

خوشبیــن بــود .لنیــن ،مائــو ،اســتالین ،کاســترو و دیگــر پیــروان مارکــس در فهــم و خوانــدن مطالــب
مارکــس بیکفایــت بودنــد .اگــر بگوییــم اســتالین مارکــس را نفهمیــد خیلــی جــای تعجــب نــدارد ،لنیــن

مــورد جالبتــری اســت چــرا کــه پخمــه نبــود ،ولــی بــا ایــن حــال آنچــه کــه کامــا در نوشــتههای

مارکــس مشــهود اســت را ندیــد .حتــی خواننــده معمولی «مانیفســت کمونیســت» هــم در خواهــد یافت که

روشهــای تولیــد ســرمایهداری بــرای افزایــش نیــروی تولیــد انســان ضــروری هســتند و تنهــا بــه وســیله

وفــور نعمتــی کــه تنهــا ســرمایهداری آن را ممکــن میســازد ،کمونیســم میتوانــد شــکل بگیــرد .بنابرایــن

اگــر مائــو ،اســتالین و لنیــن مارکــس را درســت خوانــده بودنــد ،اولیــن کاری کــه بایــد میکردند برقــراری

روابــط تولیــد ســرمایهداری بــود.
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تیموتــی ویلیامســون (متولــد  )۱۹۵۵فیلســوف بریتانیایــی و اســتاد دانشــگاه آکســفورد اســت .زمینههــای
تخصــص وی شــامل معرفتشناســی ،منطــق ،فلســفه زبــان و متافیزیــک میشــود .وی در حــال

حاضــر اســتاد دانشــگاه آکســفورد اســت.

نســبیگرا ،کســی اســت کــه از گفتــن «مــن اشــتباه میکنــم ،حــق بــا توســت» یــا «حــق بــا مــن

اســت ،تــو اشــتباه میکنــی» پرهیــز میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه هــر شــخصی نقطــه نظــر

خــود را دارد و هــر نقطــه نظــری از منظــر همــان نقطــه نظــر صحیــح اســت ولــی از نظــر دیگــر
دیدگاههــا صحیــح نیســت و چیــزی فراتــر از ایــن دیــدگاه نمیتوانــد درســت و غلــط بــودن نظرهــای

مــا را مشــخص کنــد.

نســبیگرا نافــی وجــود هــر گونــه حقیقــت مطلــق اســت .تغییــر دادن دیــدگاه برخــی از اشــخاص بســیار

دشــوار و گاهــی غیرممکــن اســت ولــی ایــن دلیــل نمیشــود کــه آنهــا در اشــتباه نیســتند .بــه طــور
کلــی وقتــی شــخصی نمیخواهــد دیــدگاه اشــتباه خــودش را تغییــر دهــد مشــکل خــودش اســت ولــی

در صورتــی کــه ایــن افــراد بخواهنــد بــر اســاس باورهــای اشــتباه خــود عمــل کننــد و بــرای دیگــران
دردســر درســت کننــد ،دیــدگاه آنهــا بــه مشــکلی بــرای همــه تبدیــل خواهــد شــد.

در برخــی از زمینههــا نســبیگرایی بــه شــکلی همهگیــر پذیرفتــه شــده اســت ،از جملــه میتــوان

بــه دیــدگاه افــراد در مــورد آثــار ادبــی ،هنــری و ســینما اشــاره کــرد .بــه عنــوان مثــال قضاوتهایــی
از ایــن دســت کــه دلیلــی نــدارد بگوییــم شکســپیر بهتــر از دیگــر نویســندهها اســت ،بــرای اکثــر مــا
آشــنا هســتند .یکــی از دالیــل رواج نســبیگرایی در زمینههایــی ماننــد ادبیــات ایــن اســت کــه معرفــی
معیــار یــا ســنجش علمــی بــرای اینکــه کــدام یــک از دو نویســنده یــا اثــر بهتــر هســتند بســیار دشــوار

اســت .ولــی دســت نیافتــن بــه معیــار سنجشــی علمــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه حقیقتــی در ایــن

مــورد وجــود نــدارد.

دیویــد هیــوم چیــزی شــبیه بــه یــک ســنجش تجربی-علمــی برای آثــار ادبــی معرفــی کــرد .از نظــر او آثار
ادبــی کــه در گــذر زمــان مــورد احتــرام باقــی میماننــد و ارزش آنهــا صرفـ ًا بــه دوره ای کوتــاه محــدود

نمیشــود ،آثــاری ارزشــمند هســتند .ولــی برخــی نویســندهها از یــاد میرونــد ،نادیــده گرفتــه میشــوند
یــا آثــار آنهــا خوانــده نمیشــود و کســی نمیتوانــد از ارزشــمند بــودن یــا نبــودن ایــن آثــار آگاه شــود.
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بــه عنــوان مثــال نویســندههای زن در غــرب تــا مدتهــا بــه فراموشــی ســپرده شــده بودنــد و بــه
تازگــی توجهــی دوبــاره بــه آثــار آنهــا شــده اســت .در صورتــی کــه چنیــن توجهــی بــه آثــار ایــن زنــان
نمیشــد شــاید دیگــر هرگــز خوانــده نمیشــدند .بنابرایــن معیــار هیــوم بــا اینکــه میتوانــد بــه مــا

کمــک کنــد ولــی نمیتوانــد چنــدان قابــل اتــکاء باشــد .در مــورد آثــار ادبــی ،ماننــد دیگــر زمینههــا،
همیشــه احتمــال دارد قضــاوت یــا بــاور مــا اشــتباه از آب در بیایــد .حتــی بهتریــن قضاوتهــای ممکــن
در زمینــه ادبیــات نیــز الزامـ ًا بــا حقیقــت یکــی نیســت و ممکــن اســت اشــتباه از کار در بیایــد .هرچنــد

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه شــخصی بــا تواناییهــای داوری پختهتــر ،نســبت بــه دیگرانــی کــه

چنیــن توانایــی را ندارنــد بــه باورهــای درســت بیشــتری برســد ولــی بایــد بــه یــاد داشــت کــه بهتریــن
قضاوتهــا نیــز الزامــا بــا حقیقــت یکــی نیســتند.

بــا توجــه بــه اینکــه معیــاری مطلــق بــرای ســنجش ارزش آثــار ادبــی یــا هنــری بــه دســت نیامــده
اســت ایــن پرســش مطــرح میشــود که حقیقتــی کــه نمیتــوان بــه آن دســت یافــت چــه اهمیتــی

دارد؟ در ایــن مــوارد بایــد بیــن آنچــه حقیقــت دارد و آنچــه نســبت بــه آن معرفــت داریــم تمایــز قائــل
شــویم .ندانســتن چیــزی ،بــه معنــی نبــود حقیقــت دربــاره آن نیســت .بــه عنــوان مثــال هیــچ کــس

نمیدانــد کــه در ســیارهها یــا کهکشــانهای دیگــر حیــات وجــود دارد یــا خیــر ولــی ایــن دلیــل
نمیشــود کــه هیــچ جــای دیگــر حیــات وجــود نداشــته باشــد.

ویلیامســون بــا فیلســوفهای عملگرایــی (پراگماتیســت) مخالــف اســت .بــه عنــوان نمونــه ویلیــام

جیمــز ـ از پیشــگامان عملگرایــی ـ بــر ایــن بــاور بــود کــه مفیــد بــودن ،حقیقــت را تعییــن میکنــد.

یعنــی هــر بــاوری کــه مفیــد باشــد حقیقــت دارد .ولــی ایــن دیــدگاه قابــل قبــول نیســت .ســالیان دور،

دقیق ـ ًا در جایــی کــه شــما نشســتهاید ،دایناســوری راه رفتــه اســت یــا نرفتــه اســت.

از آنجایــی کــه دانســتن یــا نداســتن ایــن نکتــه فایــدهای بــرای مــا نــدارد بنابرایــن از نظــر جیمــز حقیقت

هــم نمیتوانــد داشــته باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه فایدهمنــدی ایــن بــاور ارتباطــی بــا یکــی از
ایــن دو واقعیــت کــه ایــن دایناســور اینجــا راه رفتــه بــوده یــا نــه نــدارد ،حتــی ســؤال عجیبــی ماننــد

اینکــه آیــا در ایــن نقطــه دایناســوری راه رفتــه اســت یــا خیــر ،معنــادار اســت ولــی شــاید اهمیــت

نداشــته باشــد یــا امــکان پاســخ گفتــن بــه آن را نداشــته باشــیم .اینهــا را نبایــد بــا هــم اشــتباه گرفــت.
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چــرا نســبیگرایی ایــن قــدر جــذاب شــده اســت؟ ویلیامســون بــر ایــن بــاور اســت کــه برخــی افــراد
میترســند بــا پذیــرش ایــن موضــع کــه برخــی باورهــا غلــط و برخــی دیگــر صحیــح هســتند و افــراد

گاهــی در اختــاف نظرهــا بــه روشــی منطقــی بــه نتیجــه تــن نمیدهنــد ایــن اختــاف نظــر بــه جنــگ
قــدرت تبدیــل شــود و هــر کــه قدرتمندتــر اســت ،فــارغ از اعتبــار اســتداللهایش بتوانــد نظــرش را

بــر دیگــری تحمیــل کنــد.

یکــی از دالیــل جذابیــت نســبیگرایی ایــن گمــان اســت کــه بــا پرهیــز از ســخن گفتــن در مــورد حقیقــت

مطلــق میتــوان مانــع تحمیــل نظــرات بــا تکیــه بــر قــدرت شــد .در واقــع نســبیگرا مدعــی اســت بیــن

حقیقــت مطلــق و جزمگرایــی رابطــه مســتقیمی وجــود دارد .ولــی ایــن اشــتباه اســت ،میتــوان بــه وجــود

حقیقــت مطلــق بــاور داشــت بــدون ایــن ادعــا کــه یقینـ ًا بــه آن دسترســی پیــدا کردهایم.

برخــی دیگــر بــا توجــه بــه ســابقه اســتعماری غــرب کــه تــاش داشــته کــه ارزشهــای خــود را بــه
دیگــران تحمیــل کنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ارزشهــای غربــی صرف ـ ًا متعلــق بــه غــرب

هســتند و نــه جهانــی و بــه همیــن دلیــل بــه نســبیگرایی روی آوردهانــد .ولــی نبایــد فرامــوش کــرد

کــه افــرادی کــه غــرب ســعی داشــته ارزشهایــش را بــه آنهــا تحمیــل کنــد نســبیگرا نبودنــد.

افــراد تحــت اســتعمار دیــدگاه خــود را داشــتند و ایــن دیــدگاه را صرف ـ ًا دیدگاهــی بیــن دیدگاههــای

دیگــر نمیدانســتند و آنهــا هــم همــان انــدازه کــه غربیهــا بــه ارزشهــای خــود پایبنــد بودنــد ،بــه
ارزشهــای خودشــان پایبنــد بودنــد.

ولــی از آن جایــی کــه غربیهــا قــدرت نظامــی قویتــری داشــتند توانســتند دســت کــم در مــواردی

ارزشهــای خــود را بــه کشــورهای اســتعمارزده تحمیــل کننــد .نســبیگرایی بــه اســتعمارزدگان کمکــی

نخواهــد کــرد و جلــوی اســتمعارگرایی را نیــز نخواهــد گرفــت چــرا کــه تحمیــل ارزش هــا توســط
اســتعمارگر نــه توســط اســتدالل در یــک اختــاف نظــر کــه بــا زور انجــام میشــود .بنابرایــن بــا گفتــن
اینکــه نظــر آنهــا درســت اســت و نظــر مــا هــم درســت اســت نمیتوانیــم جلــوی تحمیــل ارزشهــا را
بگیریــم ،در حالــی کــه یکــی از اهــداف مهــم نســبیگرایان ایــن اســت.

یکــی از دالیلــی کــه افــراد بــه نســبیگرایی در اخــاق روی میآورنــد ایــن اســت کــه از گذشــته تــا

بــه حــال و همچنیــن در کشــورها و فرهنگهــای متفــاوت ،تنــوع بســیار زیــاد اخالقــی وجــود دارد.
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ولــی بنــا نهــادن نســبیگرایی بــر اســاس ایــن تنــوع تاریخــی و جغرافیایــی و فرهنگــی قابــل دفــاع
نیســت .بــا نــگاه تاریخــی بــه علــم درمییابیــم کــه تنوعــی کــه علــم از گذشــته تــا بــه حــال داشــته

اســت بســیار بیشــتر از اخــاق اســت .علمــی کــه مــا امــروز بــه آن دســت یافتهایــم بــا علــم یونــان
باســتان تفاوتهــای بنیادیــن دارد .ایــن در حالــی کــه اســت کــه تفــاوت اخــاق در یونــان باســتان بــا

اخــاق در جوامــع امــروزی بســیار کمتــر از تفــاوت علــم در ایــن دو دوره اســت.

آیــا میتــوان گفــت کــه نســبیگرایی اخالقــی مطلق ـ ًا صحیــح اســت؟ اگــر شــخصی نســبیگرایی را

بــه حــوزه اخــاق محــدود کنــد و عنــوان کنــد کــه نســبیگرایی اخالقــی مطلق ـ ًا صحیــح اســت خــود

را نقــض نکــرده اســت .چــرا کــه نســبیگرایی اخالقــی دیدگاهــی دربــاره درســتی یــا نادرســتی چیــزی

نیســت .نســبیگرایی اخالقــی در واقــع دیدگاهــی در مــورد دیدگاههایــی اســت کــه درســت و غلــط
بــرای خــود معرفــی میکننــد .بــر همیــن اســاس اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم نســبیگرایی اخالقــی
مــا را بــه مــدارا یــا رواداری دعــوت میکنــد چــرا کــه نســبیگرایی اخالقــی هیــچ چیــزی در مــورد

درســت و غلطهــای اخالقــی نمیگویــد و حــاوی هیــچ گونــه پیــام اخالقــی نمیتوانــد باشــد.

تنهــا نتیجــه نســبیگرایی اخالقــی ایــن اســت کــه هیــچ حقیقــت مطلقــی در اخــاق وجــود نــدارد.
برخــی از نســبیگرایان از ایــن نکتــه آگاه هســتند و مــدارا یــا رواداری را جزئــی از نســبیگرایی

بــه حســاب نمیآورنــد و از افتــادن در تلــه ایــن اشــتباه فــرار میکننــد .ولــی ایــن افــراد در تلــهی

دیگــری گیــر میافتنــد .نســبیگراها دیــدگاه اخالقــی خــود را دارنــد مث ـ ً
ا میخواهنــد بگوینــد کــه
«تجــاوز بــد اســت».

بیــان کــردن قضاوتهــای اخالقــی یــا داشــتن باورهــای اخالقــی بــر عــدم تقارنــی بیــن یــک ســری
از دیدگاههــای اخالقــی و دیدگاههایــی کــه بــا آنهــا در تعــارض هســتند داللــت دارد .بــرای اینکــه

بتوانیــم بــه ایــن عــدم تقــارن متعهــد باقــی بمانیــم بایــد بــرای دیــدگاه اخالقــی خــود حقیقــت قائــل

باشــیم .بنابرایــن تلــه دومــی کــه نســبیگرا در آن گیــر میافتــد ایــن اســت کــه عــدم تقــارن آنهــا را

بــه ســخن گفتــن در مــورد حقیقــت دیدگاههــای اخالقــی وادار میکنــد.

مشــکل اصلــی نســبیگرایی ایــن اســت کــه نمیتــوان آن را بــه شــکلی منســجم ارائــه کــرد .فیلســوفی

کــه اغلــب بــه عنــوان یــک نســبیگرا در مــورد حقیقــت از او یــاد میشــود نیچــه اســت .ولــی حتــی
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نیچــه هــم باورهــای خــود را در مــورد چگونگــی امــور داشــت و نظراتــی را کــه بــا نظــرات خــودش

همخــوان نبودنــد عمیق ـ ًا اشــتباه میدانســت .صــرف داشــتن اندیشــه  -هــر اندیشــه ای  -شــما را بــه
عــدم تقارنــی میــان افــراد همفکــر و ناهمفکــر بــا شــما متعهــد میکنــد.

اگــر قــرار باشــد دیدگاهــی داشــته باشــید (هــر دیدگاهــی) یعنــی بــه شــکلی خــاص بــه مســائل نــگاه

میکنیــد و ایــن یعنــی پذیرفتــن اینکــه دیــدگاه مخالفــی وجــود دارد .ممکــن اســت نســبیگرا بخواهــد
از ایــن تلــه نیــز فــرار کنــد .تنهــا راه پیــش روی او ایــن اســت کــه بــه هیــچ دیدگاهــی تعهــد نداشــته

باشــد ،حتــی خــود نســبیگرایی!

نســبیگرایی را نمــی تــوان بــه صــورت منســجمی ارائــه کــرد ،حــال ســؤال اینجاســت کــه چــرا بایــد

بــرای رد کــردن دیدگاهــی چنیــن فاقــد انســجام ،وقــت صــرف کــرد .ویلیامســون اشــاره میکنــد کــه
در جوامــع امــروزی از نســبیگرایی بســیار اســتقبال شــده اســت .درســت اســت کــه ایــن اســتقبال

ناشــی از ســردرگمی اســت ولــی همیــن ســردرگمیها میتواننــد تأثیرگــذار باشــند .بــه عنــوان مثــال
ایــن روزهــا افــراد بســیاری میگوینــد هــر کســی دیــدگاه خــودش را دارد و همــه دیدگاههــا ارزش
یکســانی دارنــد.

ایــن افــراد فرامــوش میکننــد کــه ایــن خــود یــک دیــدگاه اســت و بایــد بــا ایــن دیــدگاه کــه

«برخــی دیدگاههــا از دیگــر دیدگاههــا برتــر هســتند» ارزش یکســانی داشــته باشــد! ســردرگمیهایی

کــه نســبیگرایی بــه بــار مــیآورد میتوانــد در مســئولیتپذیری و عمــل اخالقــی افــراد تأثیرگــذار
باشــد .نســبیگرایی چیــزی جــز قانــع شــدن بــه شــعاری بیمایــه بــه ایــن بهانــه کــه بــه وســیله آن

میتوانیــم بــا یکدیگــر در صلــح زندگــی کنیــم نیســت .اختــاف نظــر یکــی از بنیادیتریــن مســائل
بشــر اســت و بــرای بررســی آن بــه رویکــردی عمیقتــر نیــاز اســت.

*این متن برگرفته از گفت و گویی بین تیموتی ویلیامسون و نایجل واربرتون است.
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درآمدی بر مقاله بوقوسیان
ســازهگرایی یکــی از دیدگاههــای فلســفی متأخــر اســت کــه تأثیــر بســیاری در
عرصههــای مختلــف فکــری و علمــی بــه جــا گذاشــته اســت .ســازه بــه معنــای

طرحــی اســت کــه انســان آن را میریــزد و ســاخته دســت اوســت .ســازهگرایی هــم

شــکل فــردی دارد و هــم شــکل اجتماعــی .در حالــت فــردی ،ســازههایی مــورد نظرنــد
کــه افــراد مختلــف بــه گونههــای مختلــف آنهــا را میســازند .ســازهگرایی اجتماعــی

بــه ســازههایی توجــه دارد کــه در شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی ســاخته میشــوند.
مقالــه حاضــر ،بــا همیــن شــکل اجتماعــی ســازهگرایی ســروکار دارد.

ســازهگرایی اجتماعــی میتوانــد بــه نحــو بنیــادی ،مدعــی آن شــود کــه واقعیتهــای

مــادی ماننــد ســتارگان ،درختــان و غیــره نیــز ســاخته شــرایط اجتماعــی انســانها
هســتند .یعنــی انســانها بــر حســب نیازهــا و عالیــق انســانی خویــش ،آنهــا را

شــکل دادهانــد؛ در حالــی کــه ممکــن اســت حیوانــات همیــن چیزهــا را بــه صــورت
واقعیتهــای متفاوتــی ،متناســب بــا نیازهــای خــاص خویــش ،مشــاهده کننــد .امــا
ســازهگرایی همــواره در ایــن ســطح بنیــادی یــا متافیزیکــی حضــور نــدارد بلکــه
ممکــن اســت نــه در ســطح واقعیتهــا بلکــه در ســطح معرفــت انســانها کــه در

علــوم جلوهگــر شــدهاند ،مــورد نظــر قــرار گیــرد .در ایــن حالــت ،ســازهگرایی شــکل
معرفتشــناختی دارد و مقصــود آن خواهــد بــود کــه مفاهیــم مطــرح در علــوم ماننــد

کــوارک در فیزیــک یــا هــوش و شــخصیت در روانشناســی ،ســازهاند و نبایــد آنهــا را

تصویــر آینــه ای از واقعیــت دانســت .بــر ایــن اســاس ،تحــول در مفاهیــم علمــی ،بــه
معنــای ظهــور ســازههای جدیــد متناســب بــا نیازهــای نویــن اجتماعــی خواهــد بــود.

ســازهگرایی در هــر دو صــورت متافیزیکــی و معرفتشــناختی خــود ،اندیشــه بشــری
را مبتــا بــه نســبیتگرایی میکنــد .همــان طــور کــه نویســنده اظهــار کــرده اســت،

اگــر تأثیرآفرینــی شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی در علــمورزی انســانها مــورد نظــر
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باشــد ،کســی ایــن تأثیــر را انــکار نمیکنــد .امــا هنگامــی کــه ایــن تأثیرآفرینــی چنــان
دامنگســتر در نظــر گرفتــه شــود کــه واقعیــت مســتقل چیزهــا یــا ارزش صــدق معرفــت

انســانی را مــورد تردیــد قــرار دهــد ،در اینجاســت کــه نســبیتگرایی خطرنــاک آشــکار
میگــردد و جایــی بــرای دانــش باقــی نمیگــذارد.

نویســنده کوشــیده اســت بــا نســبیتگرایی بــه عنــوان الزمــه ســازهگرایی اجتماعــی

بــه معارضــه برخیــزد .یکــی از اســتداللهای مطــرح شــده علیــه نســبیتگرایی ایــن
اســت کــه فــرد معتقــد بــه ایــن دیــدگاه ،همچــون هــر معتقــد دیگــری ،دیــدگاه خــود
را بــه دیگــران توصیــه میکنــد و ایــن حاکــی از آن اســت کــه نوعــی ثبــات و درســتی

بــرای آن لحــاظ کــرده اســت .دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه صــرف بودجههــای گــزاف
پژوهشــی ،بــه خصــوص در علــوم پایــه کــه کاربــرد فــوری یــا قابــل پیشبینــی ندارنــد،
نشــانگر آن اســت کــه انســانها بــه کشــف واقعیتهــا توجــه دارنــد.

هــر چنــد ســازهگرایی در پــی آن اســت کــه واقعیتهــای جهــان یــا مفاهیــم و

گزارههــای علمــی را بــه کمــک ارزشهــای فرهنگــی و اجتماعــی دچــار نســبیت کنــد،

امــا بــا همیــن اقــدام ،خــود ارزشــهای فرهنگــی و اجتماعــی را نیــز دچــار نســبیت بنیادی

میکنــد .در اصــل ،بایــد گفــت کــه ســازهگرایی ،نخســت ،نســبیت در ارزشهــای

فرهنگــی و اجتماعــی لحــاظ شــده و ســپس از آنجــا بــه عرصــه علــم و اندیشــه ســرایت
یافتــه اســت .بــه همــان انــدازه کــه نســبیتگرایی در عرصــه علــم و اندیشــه ،مهلــک

معرفــت اســت ،در حیطــه ارزشهــا نیــز مهلــک اصــول پایــدار اخالقــی توانــد بــود.

نقــد نویســنده بــه نحــو اساســی معطــوف بــه عرصــه علــم و اندیشــه اســت امــا نقــد

ســازهگرایی اجتماعــی بــه عرصــه ارزشهــا و اخــاق نیــز قابــل تســری اســت .امــا
ایــن محتــاج فــراز دیگــری از بررســی اســت.

امــروزه صحبــت در مــورد ســازهی اجتماعــی بســیار متــداول اســت .امــا ســازهی اجتماعــی بــه چــه
معناســت و چــه اهمیتــی دارد؟ ایــدهی مرکــزی روشــن بــه نظــر میرســد .اگــر بگوییــم کــه چیــزی
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بــه لحــاظ اجتماعــی ســاخته شــده اســت ،داریــم بــر ایــن تأکیــد میکنیــم کــه آن امــر بــه جنبههــای
امکانــی خویشــتن اجتماعــی مــا وابســته اســت .یعنــی اگــر مــا آن را نمیســاختیم ،وجــود نمیداشــت؛

و الزم هــم نبــوده کــه مــا آن را ،حداقــل در شــکل کنونــی آن ،بســازیم .اگــر مــا نــوع دیگــری از جامعــه

را داشــتیم و از نیازهــا ،ارزشهــا و منافــع متفاوتــی برخــوردار بودیــم ،ممکــن بــود چیــز دیگــری بســازیم
یــا ایــن چیــزی را کــه ســاخته ایــم ،بــه شــکل متفاوتــی بســازیم .تقابــل اجتنابناپذیــر میــان «ســاخته

مــا» بــا شــیءای اســت کــه بــه طــور طبیعــی موجــود اســت؛ چیــزی کــه بــه طــور مســتقل از مــا وجــود
دارد و مــا در شــکل دادن بــه آن شــرکت نکردهایــم .در ایــن صــورت بســیاری چیزهــا ،و واقعیتهایــی در

مــورد آنهــا ،وجــود دارنــد کــه بــر اســاس ایــن ایــدهی مرکــزی ،بــه صــورت اجتماعــی ســاخته شــدهاند:

بــه طــور مثــال ،پــول ،شــهروندی و روزنامههــا .هیــچ کــدام از آنهــا بــدون جامعــه وجــود نمیداشــتند
و در صورتــی کــه مــا انتخــاب دیگــری مینمودیــم ،بــه شــکل دیگــری ســاخته میشــدند.

امــا ،همــان طــور کــه ایــان هکینــگ در تکنگاشــت اخیــرش بــا عنــوان ســازهی اجتماعــی از چــه؟

( )1999بــه درســتی بیــان کــرده اســت ،صحبــت از ســازهی اجتماعــی نــه تنهــا بــرای اقــام مــادی
(چیزهــا ،انــواع و واقعیتهــا) بــه کار مـیرود ،بلکــه در بــاب باورهــای مــا در مــورد آنهــا هــم مطــرح

اســت .ســازهی اجتماعــی زنــان پناهنــده ( )1992نوشــتهی هلــن موســا را در نظــر بگیریــد .روشــن اســت

کــه هــدف ایــن نیســت کــه بــر ایــن واقعیــت آشــکار تأکیــد شــود کــه برخــی از زنــان ،متعاقــب برخــی

وقایــع اجتماعــی ،پناهنــده میشــوند .بلکــه ایــده ایــن اســت کــه نشــان داده شــود کــه چگونــه یــک
بــاور خــاص توســط نیروهــای اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت :ایــن بــاور کــه یــک نــوع شــخص خــاص،
یعنــی زن پناهنــده ،وجــود دارد کــه ســزاوار اســت مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد.

امــا بحــث در مــورد ســازهی اجتماعــی بــاور ،نیازمنــد توضیــح بیشــتر در مــورد همــان ایــدهی مرکــزی

اســت .زیــرا بــه طــور بدیهــی درســت اســت کــه هــر بــاوری کــه داریــم ضرورتــا الزم نبــود داشــته باشــیم

و در صورتــی کــه بــا آنچــه هــم اکنــون هســتیم تفــاوت داشــتیم ،ممکــن بــود آن را نداشــته باشــیم .ایــن
باورمــان را کــه زمانــی دایناســورها در زمیــن زندگــی میکردنــد در نظــر بگیریــد .روشــن اســت کــه مــا

بــه طــور اجتنابناپذیــری بــه ایــن بــاور نرســیدهایم .ممکــن بــود مــا هرگــز ایــن مســئله را مــورد بررســی

قــرار ندهیــم .ممکــن بــود در طــی بررســی آن ،بــه دالیــل مختلــف ،بــه نتایــج متفــاوت برســیم :ممکــن بود
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بــه حقیقــت عالقـهای نداشــته باشــیم؛ ممکــن بــود بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه بــه حــد کافــی باهــوش
نمیبودیــم؛ ممکــن بــود هرگــز بــه شــواهد مرتبــط برنمیخوردیــم (فســیلها را نمییافتیــم).

ایــن مشــاهدات ،مفاهیــم مــالآور مختلفــی را فراهــم میآورنــد کــه بــر اســاس آنهــا ممکــن بــود

هــر بــاوری وابســته بــه واقعیتهــای تصادفــی در مــورد مــا باشــد .ســؤال اصلــی ،هنگامــی کــه تمــام
ایــن عوامــل در نظــر گرفتــه شــوند ،در مــورد نقــش اجتمــاع اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بــا مســلم در

نظــر گرفتــن هــوش مــا و مفــروض انگاشــتن عالقـهی مــا بــه ایــن مســئله و خواســتمان کــه حقیقــت
را در مــورد آن دریابیــم و بــا فــرض قــرار گرفتــن در معــرض شــواهد مرتبــط ،آیــا هنــوز هــم بــرای

توضیــح باورمــان بــه وجــود دایناســورها در گذشــته ،بایــد بــه ارزشهــای اجتماعــی تصادفــی متوســل
شــویم؟ اگــر پاســخ «بلــه» باشــد ،یعنــی اگــر ایــن حقیقــت داشــته باشــد کــه جامع ـهی دیگــری کــه

تنهــا ارزشهــای اجتماعــی متفاوتــی بــا مــا داشــته ،بــه بــاوری متفــاوت و مغایــر میرســید ،در ایــن
صــورت میتوانیــم بگوییــم کــه بــاور مــا در مــورد دایناســورها ســازهای اجتماعــی اســت.

بنابرایــن ،مهــم اســت کــه میــان یــک ادعــای ســازهگرایانه کــه هدفــش چیزهــا و واقعیتهاســت،
از یــک ســو ،بــا ادعایــی کــه هدفــش باورهاســت ،از ســوی دیگــر ،تمایــز قائــل شــویم زیــرا اینهــا

ادعاهایــی متمایــز هســتند و نیــاز بــه اثباتهــای متمایــزی دارنــد .اولــی بــه ایــن ادعــای متافیزیکــی

میرســد کــه چیــزی بــه دلیــل ایــن کــه مــا آن را خلــق کردهایــم واقعــی اســت؛ و دومــی بــه ایــن

ادعــای معرفتــی میرســد کــه تبییــن صحیــح در مــورد ایــن کــه چــرا مــا بــاور خاصــی داریــم بایــد
مرتبــط بــه نقشــی باشــد کــه آن بــاور در زندگــی اجتماعــی مــا بــازی میکنــد و بــه طــور خــاص
مربــوط بــه شــواهدی نیســت کــه بــه عنــوان دلیــل در حمایــت از آن اقامــه شــده اســت .هــر یــک از
ایــن ادعاهــا در نــوع خــود جالــب اســت.

اگــر نشــان داده شــود کــه چیــزی در مفهــوم اول ،بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اســت ،بــه ایــن
معنــا خواهــد بــود کــه بــرای کنــار گذاشــتن آن الزم نیســت قوانیــن طبیعــی را زیــر پــا بگذاریــم (البتــه
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه چنیــن کاری آســان خواهــد بــود ،منهتــن را در نظــر آوریــد) .اگــر نشــان

داده شــود کــه یکــی از باورهــای مــا در مفهــوم دوم ،بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اســت ،بــه ایــن
معنــا خواهــد بــود کــه میتوانیــم بــدون تــرس از غیرمنطقیبــودن ،دســت از آن برداریــم :اگــر بــاوری
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را داشــته باشــیم نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــواهد کافــی بــرای حمایــت از آن وجــود دارد بلکــه بــه ایــن

دلیــل کــه بــه ســود یــک هــدف اجتماعــی تصادفــی اســت ،در ایــن صــورت اگــر مــا آن هــدف اجتماعی
را دنبــال نکنیــم ،بایــد بتوانیــم آزادانــه آن بــاور را رد کنیــم.

در مــورد هــر شــق طبقهبنــدی مذکــور ،آثــار مهمــی نوشــته شــده اســت کــه در نظــر مــن مهمترینشــان
راجــع بــه موضوعــات جنســیت و نــژاد بــوده اســت .ســیمون دوبــوآر (جنــس دوم )1953 ،و پــس از او

دیگــر محققــان فمینیســت نشــان دادهانــد کــه نقشهــای جنســیتی ،امــوری اجتنابناپذیــر نیســتند بلکــه

محصــول نیروهــای اجتماعــی میباشــند .آنتونــی آپیــا (فــرد رنــگ آگاه :اخــاق سیاســی نــژاد،1996 ،

همــراه بــا ا ِمــی گاتمــن) بــه ویــژه بــه طــور قدرتمنــدی نشــان داده اســت کــه چیــزی فیزیکــی یــا

زیستشــناختی منطبــق بــا طبقهبندیهــای نــژادی کــه نقشــی گســترده در زندگــی اجتماعــی مــا
بــازی میکننــد وجــود نــدارد و وجــود ایــن طبقهبندیهــا بیشــتر مرهــون کاربــرد اجتماعیشــان

اســت تــا شــواهد علمــی.

برخــی از دیگــر ادعاهــا بیشــتر مناقش ـهبرانگیز بودهانــد .مــری بویــل اســتدالل کــرده اســت کــه بــاور
مــا بــه اســکیزوفرنی ســازهای اجتماعــی اســت (اســکیزوفرنی :توهمــی علمــی؟  .)1990او ادعــا میکنــد

کــه دالیــل کافــی وجــود نــدارد کــه نشــانههایی کــه بــه طــور معمــول تحــت ایــن بیمــاری ردهبنــدی

میشــوند همــه عالیــم تنهــا یــک بیمــاری باشــند و بنابرایــن ،جســتجو بــرای علتشناســی آن بــا
اســتفاده از نوروشــیمی محکــوم بــه شکســت اســت .شــاید حــق بــا او باشــد :درک مــا از بیماریهــای

روانــی بــه حتــم در دوران کودک ـیاش بــه ســر میبــرد .از ســوی دیگــر ،بــه نظــر میرســد شــواهد

روزافزونــی وجــود دارد کــه نشــانههای مرتبــط بــا اســکیزوفرنی پیــش از آغازشــان قابلپیشبینــی

هســتند و ایــن وضعیــت بــه شــدت ارثــی اســت .ایــن واقعیتهــا در مقابــل رویکــرد بویــل قــرار دارنــد.
در یــک برنامـهی پژوهشــی در حــال گســترش ،آمیــزه مــورد انتظــاری از هــر دو دســته آثــار پژوهشــی
مهــم و قابلبحــث را مییابیــم .آنچــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد ایــن اســت کــه گرچــه برخــی از

ادعاهــای مربــوط بــه ســازههای اجتماعــی ممکــن اســت از نظــر تجربــی مناقش ـهبرانگیز باشــند ،امــا

الگوهایــی کــه ایــن ســازهها نمونههــای آنهــا هســتند ،بــه هیــچ وجــه از نظــر فلســفی مناقش ـهبرانگیز

نیســتند .هــم ایــن فکــر انتزاعــی کــه برخــی چیزهــا توســط جوامــع ســاخته شــده و هــم ایــن فکــر
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کــه برخــی باورهــا بیشــتر مرهــون ارزشهــای اجتماعــی هســتند تــا وابســته بــه شــواهدی کــه از آنــان

حمایــت میکننــد ،بــه انــدازه خــود عقــل قدیمــی هســتند .پــس ایــن تصــور رایــج کــه ســازهگرایان

اجتماعــی ضدعقلگــرا ،ضدواقعیتگــرا و ضدعینیتگــرا هســتند ،از کجــا آمــده اســت؟

پاســخ ایــن اســت کــه ایــن امــر از خــود صــورت ادعاهــا یــا از کاربــرد آنهــا در ایــن یــا آن موضوعــی
کــه از نظــر تجربــی قابلبحــث اســت ،نشــأت نیافتــه اســت .بلکــه از خواســت برخــی نظریهپــردازان

برجســته در ایــن ســنت بــرای گســترش دادن بحــث ســازهی اجتماعــی بــه همــه چیزهــا ،بــه ویــژه بــه
واقعیتهــای مــورد مطالعــه و داعیههــای دانشــی نشــأت یافتــه از علــوم طبیعــی ،سرچشــمه میگیــرد.

اگــر بخواهیــم راهمــان را در میــدان جنــگ گلآلــودی کــه ایــن نبــرد معــروف دانشهــا در آن جریــان

دارد بیابیــم ،توجــه بــه برخــی تمایــزات بســیار کمــک خواهــد نمــود .مــن بحــث را بــا ادعــا در مــورد

چیزهــا و واقعیتهــا شــروع میکنــم.
چیزهای ساختهی اجتماع

پــول ،شــهروندی و روزنامـه از ســازههای اجتماعــی آشــکار هســتند زیــرا ،بــه طور روشــنی ،نمیتوانســتند

بــدون اجتمــاع ،موجودیــت داشــته باشــند .بــه همیــن بداهــت ،هــر چیــزی کــه میتوانســت بــه طــور
مســتقل از جامعــه وجــود داشــته باشــد  -یــا وجــود داشــته اســت -ســازهی اجتماعــی محســوب
نمیشــود .نمونههــا :دایناســورها یــا زرافههــا یــا ذرههــای بنیادیــن کــه هم ـهی مــواد از آنهــا ســاخته

شــدهاند و فیزیکدانــان آنهــا را «کــوارک» میخواننــد .اگــر ایــن چیزهــا قبــل از آن کــه جوامــع وجــود

داشــته باشــند ،وجــود داشــتهاند ،چــه طــور ممکــن اســت ســازهی اجتماعــی باشــند؟ بــا وجــود ایــن،
وقتــی برخــی از مهمتریــن متــون در ادبیــات ســازهی اجتماعــی را مطالعــه میکنیــم ،بهمنــی از ادعاهــا
را مییابیــم کــه درســت همیــن ادعــا را دارنــد کــه امــوری همچــون نمونههــای مذکــور کــه مســتقل

از ذهــن و جامعهانــد ،ســازههای اجتماعــی هســتند.

کتــاب انــدرو پیکرینــگ ،ســاختن کوارکهــا ( )1984را در نظــر بگیریــد .آن چنــان کــه از عنــوان هــم
پیداســت ،بــه نظــر میرســد کــه پیکرینــگ بــر ایــن عقیــده اســت کــه کوارکهــا کــه در دهــهی
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 1970تحــت عنــوان «مــدل اســتاندارد» مطــرح شــدند ،بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــدهاند .زبــان خــود
متــن هــم گویــای همیــن اســت ...« :واقعیــت کوارکهــا حاصــل کار فیزیکدانــان ذرهای بــود »...امــا

چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ اگــر کوارکهــا وجــود دارنــد (و مــا بــه دلیــل مقاصــد موجــود خــود
فــرض میگیریــم کــه وجــود دارنــد) آنهــا میبایســت پیــش از وجــود جوامــع انســانی موجــود بــوده

باشــند .پــس چــه طــور ممکــن اســت آنهــا ســازهی اجتماعــی باشــند؟

شــاید پیکرینــگ بــه آن چــه میگویــد اعتقــاد نــدارد و شــاید قصــدش ایــن اســت کــه صرفــا ادعایــی

در مــورد بــاور مــا در مــورد کوارکهــا مطــرح کنــد تــا ایــن کــه حرفــی در مــورد خــود آنهــا زده باشــد؛

ایــن مطلبــی اســت کــه در فرصــت مناســب در مــورد آن بحــث خواهیــم نمــود .امــا خــواه پیکرینــگ

چنیــن ادعایــی کــرده باشــد یــا نــه ،بــه نظــر میرســد کــه اینگونــه ادعاهــا بــه وفــور در اطــراف و
اکنــاف وجــود دارنــد .در اینجــا بــرای نشــان دادن یــک نمونــه دیگــر ،بــه نظــرات برونــو التــور و اســتیو

وولــگار درموضــوع واقعیتهــای مــورد مطالع ـهی علــوم طبیعــی توجــه کنیــد (زندگــی آزمایشــگاهی:
ســازهی اجتماعــی واقعیتهــای علمــی ،1979 ،صــص :)180-182

«مــا نمیخواهیــم بگوییــم کــه واقعیــات وجــود ندارنــد یــا چیــزی بــه نــام واقعیــت

نیســت ...حــرف مــا ایــن اســت کــه «موجــود بــودن» (وجــود داشــتن) معلــول کار علمــی

اســت نــه علــت آن».

امــا بــه آســانی نمیتــوان از ایــن فکــر ســردرآورد کــه واقعیتهــای مربــوط بــه ذرههــای بنیادیــن یــا

دایناســورها معلــول نظریهپردازیهــای علمــی هســتند .چــه طــور ممکــن اســت کــه نظریهپردازیهــای

علمــی موجــب شــده باشــد کــه وجــود دایناســورها در گذشــته یــا وجــود کوارکهــا در حــال حاضــر

حقیقــت پیــدا کنــد؟ البتــه ،علــم بــاور مــا را بــه وجــود دایناســورها یــا کوارکهــا محقــق نمــوده اســت.

چــون بــه آن بــاور داریــم طــوری رفتــار میکنیــم کــه گویــی کوارکهــا و دایناســورها وجــود دارنــد.

اگــر بــه خودمــان اجــازه دهیــم کــه از زبانــی آرایـهدار اســتفاده کنیــم میتوانیــم بگوییــم کــه در جهــان
مــا دایناســورها و کوارکهــا وجــود دارنــد؛ همــان طــور کــه میتوانیــم بگوییــم کــه در جهــان هملــت
شکســپیر ،افلیــا غــرق میشــود .امــا در کل ،چیــزی کــه میتوانیــم بــه طــور منســجم در ایــن بــاره

بگوییــم ایــن اســت کــه علــم ایــن را محقــق ســاخته کــه مــا بــاور داشــت ه باشــیم کــه دایناســورها
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و کوارکهــا وجــود دارنــد .هیــچ کــس بــا ایــن مخالفتــی نــدارد .امــا بــا وجــود همــهی شــواهد در
حمایــت از اینهــا ،ایــن باورهــا هنــوز ممکــن اســت اشــتباه باشــند و تنهــا چیــزی کــه آنهــا را حقیقــی

میســازد ایــن اســت کــه در جهــان خــارج واقعــا دایناســورها در گذشــته وجــود داشــته یــا کوارکهــا

موجــود باشــند .بهیقیــن ،علــم نمیتوانــد اینهــا را بســازد؛ در بهتریــن حالــت ،آنــان را کشــف میکنــد.

دیدگاههــای عرضــه شــده در ایــن جــا بــه «ایدهآلیســم اســتعالیی» رد شــدهی ایمانوئــل کانــت بــاز

میگــردد .در تصویــر کانتــی (یــا حداقــل در خوانــش رایــج آن) ،جهانــی در خــارج ،مســتقل از ذهــن

انســان وجــود دارد؛ بنابرایــن ،الزم نیســت آن قــدر پیــش برویــم کــه بگوییــم مــا جهــان را خلــق

نمودهایــم .امــا ایــن جهــان بــه خــودی خــود بــدون ســاختار اســت :بــه چیزهــا ،انــواع چیزهــا یــا

واقعیــات تقســیم نشــده اســت .مــا بــا فکــر کــردن در مــورد جهــان بــه یــک شــیوه خــاص یــا داشــتن
یــک رشــته باورهــای خــاص ،ســاختار را بــه جهــان تحمیــل مینماییــم.

دو راه مختلــف بــرای درک ادعــای کانتــی کــه مــا ســاختار را بــر جهــان تحمیــل میکنیــم وجــود دارد.
در مــورد اول ،بــا فکــر کــردن در چارچــوب مفاهیــم مشــخصی ماننــد «کــوه» و بــاور بــه ایــن کــه
کوههــا وجــود دارنــد ،بــه معنــای دقیــق کلمــه ،انــواع خاصــی از چیزهــا را بــه وجــود میآوریــم .در

مــورد دوم ،ســاختار بــه طــور کامــل از طــرف ماســت :ایــن ادعــا کــه کوههــا وجــود دارنــد ،تنهــا یــک

طریقــه بــرای فکــر کــردن در مــورد ایــن اســت کــه چــه چیــزی بــر اســاس طــرحوارهی مفهومــی یــا
بــازی زبانــی مــا حقیقــت دارد .حتــی تالشــی صــورت نمیگیــرد کــه ادعــا کنیــم چیزهــا در واقعیتــی
مســتقل از ذهــن چگونــه هســتند.

راه اول ،کــه ادبیــات التــور و پیکرینــگ نزدیــک بــه آننــد ،بــه طــور ناامیدکننــدهای عجیــب و غریــب

اســت .چــه طــور ممکــن اســت ذهــن ،جهــان را بــه انــواع مختلــف تــراش و شــکل دهــد؟ چــه طــور ذهن

میتوانــد چیزهــا را بیافرینــد و بــه آنهــا مشــخصاتی اعطــا نمایــد؟ و چــه اتفاقــی میافتــد وقتــی جهــان

توســط دو جامع ـهی مختلــف بــه دو روش مغایــر تــراش خــورده باشــد؟ برخــی از مــا بــه روح غیرمــادی
بــاور داریــم و برخــی دیگــر نــه .آیــا جهــان خــارج ،هــم شــامل روح غیرمــادی اســت و هــم نیســت؟

امــا ،ریچــارد رورتــی ،در نوشــتههایی کــه بســیار توســط ســازهگرایان اجتماعــی نقــل میشــود،
پیشــنهاد کــرده اســت کــه بحــث در مــورد ســازهی اجتماعــی واقعیتهــا و انــواع در صورتــی کــه طبــق
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مــورد دوم درک شــود ،کامــا متقاعــد کننــده اســت:

یــک دلیــل ایــن کــه مســئلهی واقعیــت مســتقل از ذهــن چنــان مــورد تنفــر و گمراهکننــده
اســت ،مبهــم بــودن مفهــوم «اســتقالل» اســت[ .منتقــدان مــن] گاه [مینویســند] کــه

فیلســوفانی ماننــد مــن کــه بــه «واقعیــت مســتقل از ذهــن» بــاور ندارنــد بایــد ایــن را

انــکار کننــد کــه کوههــا پیــش از آن کــه مــردم ایــدهی «کــوه» را در ذهــن یــا کلم ـهی

«کــوه» را در زبانشــان داشــته باشــند ،وجــود داشــتند .امــا هیــچ کــس چنیــن چیــزی را
انــکار نمیکنــد .هیــچ کــس فکــر نمیکنــد کــه سلســلههایی از علــت و معلولــی وجــود

دارنــد کــه طــی آنهــا کوههــا بــر اثــر افــکار یــا کلمــات بــه وجــود آمدهانــد ...مشــروط

بــه ایــن کــه بحــث در مــورد کوههــا ســودمند باشــد ،کــه هســت ،یکــی از روش ـنترین

حقایــق در مــورد کوههــا ایــن اســت کــه آنهــا پیــش از آن کــه مــا در موردشــان بحــث
کنیــم وجــود داشــتهاند .اگــر بــه ایــن بــاور نداشــته باشــید احتمــاال نمیدانیــد کــه چطــور

در بازیهــای زبانــی کــه کلم ـهی «کــوه» را بــه کار میبرنــد شــرکت کنیــد .امــا بــه کار
بــردن آن بازیهــای زبانــی ،ارتباطــی بــه ایــن مســئله نــدارد کــه آیــا واقعیــت ،مشــتمل

بــر واقعیــت کوههــا ،بــه خــودی خــود ،جــدای از شــیوهای کــه انســانها بــه طــور معمــول

بــرای توصیــف آن در نظــر میگیرنــد ،وجــود دارد یــا نــه.

رورتــی توصیــه میکنــد کــه ســازهگرایان اجتماعــی خــود را از ایــن ادعــا دور کننــد کــه مــا بــا صحبــت

در مــورد کوههــا ســبب وجــود آنهــا مــی شــویم .طبــق نظــر رورتــی ،شــیوهی مناســب مطــرح کــردن
ایــن نکتــه چنیــن اســت :بــرای مــا ســودمند اســت کــه شــیوههایی از ســخن گفتــن را بــر دیگــر

شــیوهها ترجیــح دهیــم .یکــی از شــیوههایی کــه کاربــرد آن بــرای مــا ســودمند اســت ،ایــن اســت

کــه طبــق آن کوههــا مســتقل از انســانها وجــود دارنــد .امــا ،هیــچ شــیوهای از ســخن گفتــن وجــود

نــدارد کــه در خصــوص نحــوه وجــود خــود چیزهــا ،از شــیوههای دیگــر ســخن گفتــن ،رســاتر باشــد

زیــرا هیــچ طریقهــای وجــود نــدارد کــه چیزهــا بــه خــودی خــود آنگونــه باشــند .آنچــه هســت تنهــا ایــن
اســت کــه مــا در مــورد ایــن کــه چیزهــا چگونهانــد ،بــه چــه نحــوی ســخن میگوییــم؛ بــه اضافــه ایــن

واقعیــت کــه برخــی از ایــن نحوههــای ســخن گفتــن ،برتــر از برخــی دیگرنــد .بنابرایــن ،صحیــح اســت
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کــه بگوییــم مــا کوههــا را نمیســازیم؛ ایــن ادعایــی اســت کــه مجــوز آن را از شــیوهی بحثــی کــه

بــرای مــا ســودمند اســت گرفتهایــم .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه کوههــا ،بــه صــورت حقیقــت
مســلم ،مســتقل از ذهــن انســانها وجــود دارنــد؛ هرگــز معنــا نــدارد کــه بگوییــم چیــزی حقیقــت

مســلم اســت .تنهــا چیــزی کــه مــا میتوانیــم بــه طــور ملمــوس در مــوردش حــرف بزنیــم ایــن اســت
کــه چــه چیــزی مبنــی بــر ایــن یــا آن شــیوهی بحــث حقیقــت دارد؛ شــیوههای کــه اتخــاذ برخــی از
آنهــا بــرای مــا ســودمنداند.

ایــن امــر ،بــه هــر حــال ،چنانکــه بســیاری از منتقــدان آن را خاطرنشــان ســاختهاند ،دیدگاهــی غیرممکــن

اســت (بــه ویــژه «ســخن آخــر» تومــاس نیــگل ( )1997و نقــد برنــارد ویلیامــز از آن را در «نقــد کتــاب

نیویورکتایمــز» ( )1998ببینیــد) .اول ایــن کــه حتــی رورتــی هــم نتوانســت خــود را از تعهــد بــه ایــن ایــده

دور کنــد کــه برخــی ادعاهــا بــه ســادگی حقیقــت دارنــد و حقیقــت داشــتن آنهــا بســته بــه این یــا آن روش
بحــث نیســت؛ او بــه ســادگی خــود را بــه ایــن دیــدگاه ناپذیرفتنــی متعهــد میکنــد که تنهــا آن نــوع ادعایی

بــه ســادگی حقیقــت دارد کــه ادعایــی در مــورد شــیوههای ســودمند بحــث اســت کــه مــا اتخــاذ کردهایــم،
نــه ادعاهایــی کــه بــه طــور مســتقیم در مــورد کوههاســت .در غیــر ایــن صــورت ،او نمیتوانــد بــه ســادگی

ابــراز کنــد ،چنــان کــه ایــن کار را کــرده اســت ،کــه بــرای مــا ســودمند اســت کــه در مــورد کوههــا بحــث
کنیــم؛ مگــر در صورتــی کــه بپذیــرد کــه بــرای مــا ســودمند باشــد کــه در مــورد ایــن بحــث کنیــم کــه

بحــث در مــورد کوههــا ســودمند اســت و ایــن بــه تسلســلی بــی پایــان منجــر میشــود.

دوم ،اگــر مــا ایــن دیــدگاه را بپذیریــم کــه در مــورد ایــن کــه چــه چیــزی حقیقــت دارد هیــچ مرجــع
قدرتــی بــه جــز ســودمندی ســخن گفتــن در مــورد آن نداشــته باشــیم و اگــر ،چنــان کــه رورتــی

میپذیــرد ،علــم ،جهانــی از پیــش ســاخته را کــه انباشــته از کوههــا و زرافههاســت کشــف میکنــد؛

در ایــن صــورت ،هیــچ چش ـماندازی بــرای او وجــود نــدارد کــهبتوانــد از طریــق آن بــه طــرح ایــن
دیــدگاه خــاص خــودش بپــردازد کــه جهانــی از پیــش ســاخته و انباشــته از کوههــا و زرافههــا وجــود

نــدارد .او نمیتوانــد هــر دوی اینهــا را بــا هــم داشــته باشــد ولــی داشــتن هــر دوی ایــن دیدگاههــا

چیــزی اســت کــه نظریــهی او میطلبــد.
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باور ساختهشده توسط اجتماع
اگــر مالحظــات پیشــین صحیــح باشــند ،بحــث در مــورد ســازهی اجتماعــی نمیتواند بــه طــور متقاعدکننده

در بــاب «واقعیتهــای» مــورد مطالعـهی علــم اســتفاده شــود؛ امــا آیــا اگــر آن را در مــورد «بــاور» نســبت
بــه واقعیتهــای مذکــور کــه آن علــوم تولیــد کردهانــد اســتفاده کنیــم ،وضــع بهتــر خواهــد بــود؟

مســئله ایــن نیســت کــه آیــا علــم یــک کســب و کار اجتماعــی اســت .البتــه کــه چنیــن اســت .علــم

بــه طــور جمعــی توســط انســانهایی هدایــت میشــود کــه همــراه بــا ارزشهــا ،نیازهــا ،عالیــق

و تعصباتــی وارد آن میشــوند .و ایــن امــور ممکــن اســت رفتــار آنهــا را بــه شــیوههایی بنیــادی
تحــت تأثیــر قــرار دهــد :یعنــی ممکــن اســت نــوع ســؤاالتی را کــه بــه آن عالقــه نشــان میدهنــد

تعییــن کنــد ،یــا نــوع اســتراتژی پژوهشــی کــه روی آن حســاب میکننــد ،یــا آنچــه کــه تمایــل بــه

ســرمایهگذاری روی آن هســتند و از ایــن قبیــل مــوارد را مشــخص نمایــد.

دیــدگاه معمــول البتــه ایــن اســت کــه هیــچ یــک از اینهــا ،در صورتــی کــه آن ادعــا بــه طــور کافــی بــا
شــواهد واقعــی حمایــت شــده باشــد ،در باورپذیربــودن یــک ادعــای خــاص اهمیتــی نــدارد .ممکن اســت

کپلــر بــه دلیــل دلمشــغولیهایش بــه امــور مذهبــی و علــم الغرائــب بــه حرکــت ســیارات عالقهمنــد

شــده باشــد ،و تــا جایــی کــه مــن میدانــم ،ممکــن اســت او بــه شــدت در پــی رســیدن بــه نتیجــه
خاصــی بــوده باشــد .امــا تــا زمانــی کــه ادعــای نهایــی او کــه ســیارهها در مــدارات بیضیشــکل

حرکــت میکننــد میتوانســت توســط شــواهدی کــه او بــرای آن فراهــم آورده بــود توجیــه شــود ،نــه
اهمیتــی دارد کــه او چطــور بــه ایــن مســئله عالقهمنــد شــده و نــه ایــن کــه از قبــل چــه انتظــاری در

مــورد نتیجــه داشــته اســت.

ایــن دیــدگاه (کپلــر) بــه هــر روی مطــرح شــده اســت و خواهــان توجــه ماســت و تنهــا راه بــرای رد آن

باطــل کــردن شــواهدی اســت کــه در حمایــت از آن اقامــه شــده اســت .ایــن ســخن بیربطــی اســت
کــه بگوییــم اگــر کپلــر چنــان دلمشــغولیهایی را کــه مــا بــا او در آنهــا ســهیم نیســتیم نداشــت،
چنــان پژوهشــی را انجــام نمـیداد یــا ایــن کــه او انگیزههــای فراتــر از شــواهد بــرای امیــد بــه رســیدن
بــه نتیجـهای خــاص را داشــته اســت.
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اگــر بخواهیــم ایــن نکتــه را بــه گونـهی دیگــری بیــان کنیــم ،معمــول آن اســت که میــان آنچه فیلســوفان

علــم «زمینـهی کشــف» و «زمینـهی توجیــه» میخواننــد تمایــز قائــلشــویم و بــر آن باشــیم کــه گرچــه

نقــش ارزشهــای اجتماعــی در زمینـهی کشــف ،پذیرفتنــی اســت امــا ایــن پذیرفتنــی نیســت کــه ارزشها
در زمین ـهی توجیــه ،نقشــی داشــته باشــند .ســازهگرایان اجتماعــی ،ایــن تمایــز را در مــورد دانــش انــکار

میکننــد؛ از نظــر آنــان ســادهلوحانه اســت کــه فــرض بگیریــم ارزشهــای اجتماعــی ممکــن اســت وارد
یکــی از ایــن دو زمینــه بشــوند ،امــا الزم نباشــد کــه وارد زمینـهی دیگــر هــم بشــوند.

خــب ،ارزشهــای اجتماعــی چــه طــور میتواننــد وارد زمینــهی توجیــه شــوند؟ در ایــن جــا یــک
ســازهگرا ممکــن اســت چهــار شــیوهی متمایــز بــرای اعــام ایــن نظــر داشــته باشــد .گرچــه هــر چهــار
مــورد را میتــوان در ادبیــات یافــت ،امــا آنهــا همیشــه بــه طــور کافــی از هــم متمایــز نشــدهاند.

در مــورد اول ،یــک ســازهگرا ممکــن اســت بــر ایــن بــاور باشــد کــه توجیــه بــه عهــده شــواهد واقعــی

نیســت بلکــه ارزشهــای اجتماعــی موجــود در پسزمینــهی آنهــا ایــن کار را انجــام میدهنــد.
ممکــن اســت تعجــب آور باشــد کــه کســی بــه طــور جــدی چنیــن نظــری داشــته باشــد ،امــا برخــی

ســازه گرایــان ســخنانی دارنــد کــه جــز ایــن خوانشــی نــدارد .ایــن یــک مــورد اســت (کنــث گرگــن،

«ســنجشگریهای فمنیســت از علــم و چالـش معرفتشناســی اجتماعــی» در کتــاب تفکــر فمینیســت

و ســاختار علــم ،ویرایــش مــری گرگــن :)1989 ،اعتبــار گزارههــای نظــری در علــوم بــه هیــچ وجــه
تحــت تأثیــر شــواهد واقعــی نیســت.

امــا هــر کــس واقعــا بپنــدارد کــه بــه طــور مثــال میتــوان معــادالت مکســول را بــا توســل بــه باورهــای

سیاســی یــا اجتماعــی خــود مکســول ،یــا هــر فــرد دیگــری ،توجیــه نمــود ،مشــخص میشــود کــه

کامــا موضــوع توجیــه ادعاهــای علمــی را اشــتباه فهمیــده اســت .یــک فقــره اطالعــات ،بــا باالبــردن

احتمــال حقیقــی بــودن یــک بــاور خــاص ،آن را توجیــه میکنــد .بایــد پذیرفــت کــه ایــن ایــد ه در مــورد

توجیــه ،بــدون مشــکل نیســت امــا اگــر بخواهیــم آن را بــه طــور قطــع رد کنیــم ،کامــا روشــن اســت
کــه کســی نمیتوانــد قوانیــن بنیــادی الکترومغناطیــس را بــا توســل بــه اعتقــادات سیاســی یــا عالیــق
کاری یــا هــر چیزمشــابهی توجیــه کنــد.

اگــر کســی واقعــا مصمــم باشــد کــه بــه چنیــن رویکــردی اعتقــاد داشــته باشــد ،مســیر تاحــدی بهتــر،
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کــه مــورد دوم از چهــار گزینــه ذکــر شــده در باالســت ،ایــن خواهــد بــود کــه اســتدالل کنــد کــه گرچــه
ارزشهــای اجتماعــی ،باورهــای مــا را توجیــه نمیکننــد ،امــا راه مــا بــرای رســیدن بــه باورهــا ایــن

نیســت کــه ببینیــم عوامــل توجیــهکننــده آنهــا چیســت بلکــه مــا بــه واســطه عالیــق اجتماعـی خــاص

خــود بــه باورهایــی نایــل مــی شــویم.

ایــن دیــدگاه کــه در واقــع ،راه مرســوم (ارتدکــس) میــان افــرادی اســت کــه بــه عنــوان دانشــمندان

«مطالعــات علــم» شــناخته میشــوند ،از ایــن امتیــاز برخــوردار اســت کــه ســخنی بیهــوده در مــورد

توجیــه بیــان نمیکنــد امــا بــه ســختی مــی تــوان آن را دیدگاهــی موجــه تــر دانســت .ایــن دیــدگاه ،در

اغماضگرانهتریــن خوانــش ،از جامعهشناســی دانــش سرچشــمه گرفتــه اســت.

دیــدگاه مــورد نظــر از یکــی از متــون بنیانگــذار مطالعــات علــم ،یعنــی دانــش و تصویــر اجتماعــی

( )1977نوشــته دیویــد بلــور نشــأت گرفتــه اســت .اســتدالل بلــور تقریبــا ایــن اســت :اگــر بخواهیــم
توضیــح دهیــم کــه چــرا برخــی باورهــا در یــک زمــان مشــخص بــه عنــوان دانــش پذیرفتــه میشــوند،
نبایــد در ایــن فکــر باشــیم کــه کــدام یــک از آن باورهــا درســت و کــدام یــک غلــط اســت .اگــر مــی

کوشــیم کــه توضیــح دهیــم چــرا برخــی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بــاوری درســت اســت ،ایــن

اهمیــت و ربطــی نــدارد کــه مــا بدانیــم آن بــاور از صــدق برخــوردار نیســت .ایــن یکــی از «اصــول

تقــارن» جامعهشناســی دانــش اســت :گزارههــای درســت و غلــط را ،در بررســی ایــن کــه چطــور بــاور
بــه درســتی آنهــا بــه وجــود آمــده ،متقــارن (علــی الســویه) در نظــر بگیــر.

امــکان دارد کــه بتوانیــم نقــاط مثبــت و منفــی ایــن اصــل را مــورد بحــث قــرار دهیــم ولــی بــه طــور کلی

بــه نظــر صحیــح میرســد .امــا همانطــور کــه ایــان هکینــگ بــه درســتی بــر آن تأکیــد میکنــد ،ایــن
یــک ســخن اســت کــه بگوییــم (در بررســی پیدایــش باورهــا) باورهــای درســت و غلــط بایــد متقــارن

در نظــر گرفتــه شــوند و ســخن کامــا متفاوتــی اســت کــه بگوییــم باورهــای موجــه و غیرموجــه بایــد
متقــارن در نظــر گرفتــه شــوند .هنــگام توضیــح ایــن کــه چــرا بــاوری را داریــم ،پذیرفتنــی اســت کــه

درســت یــا غلــط بــودن آن را نادیــده بگیریــم ،امــا پذیرفتنــی نیســت کــه وجــود یــا عــدم وجــود شــواهد
را در بــاور بــه آن نادیــده بنگاریــم .بــه دلیــل نامعلــوم ،ایــن تمایــز هرگــز توضیــح داده نشــده اســت ،امــا

بــه نظــر میرســد کــه بلــور و همکارانــش فکــر میکننــد کــه ایــن دو اصــل هـمرده انــد و هــر دو بــرای
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بررســی جامعهشناســی دانــش ،الزمنــد .بلــور هــر دو را در بنیــان موضــوع وارد میکنــد:

[جامعهشناســی دانــش] نســبت بــه درســت یــا غلــط بــودن ،معقــول یــا غیرمعقولبــودن،

موفقیــت یــا شکســت بیطــرف اســت .امــا بــا فــرض ایــن کــه برهانــی بــرای شــکاک

بــودن در مــورد خــود دلیــل خــوب بــرای بــاور وجــود نــدارد (و چگونــه چنیــن برهانــی
میتوانــد وجــود داشــته باشــد کــه بیدرنــگ خــود را نقــض نکنــد؟) یکــی از علتهــای

ممکــن بــرای بــاور مــن بــر آنچــه بــاور دارم ایــن اســت کــه شــواهد خوبــی بــرای آن

دارم .هــر چارچــوب تبیینــی کــه اصــرار دارد ،نــه تنهــا باورهــای درســت و غلــط بلکــه
باورهــای موجــه و غیرموجــه را نیــز علیالســویه در نظــر بگیــرد ،بایــد بــه مــا توضیــح
ارائــه دهــد کــه چــرا شــواهد بــرای بــاور ،بــه منزلــه یکــی از علتهــای بالقــوه آن ،کنــار

گذاشــته شــده اســت .و بایــد ایــن توضیــح را بــدون زیــر ســؤال بــردن خــودش بــه عنــوان

دیدگاهــی کــه بــه ســبب موجــه بودنــش ارائــه شــده انجــام دهــد.

البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه باورهــای علمــی بایــد بــا اســتفاده از شــواهد الــزامآوری کــه بــرای

آنهــا جم ـعآوری شــدهاند توضیــح داده شــوند؛ تاریــخ علــم انباشــته از مثالهایــی  -بــه عنــوان نمونــه

جمجمهخوانــی (شــناخت شــخصیت از روی شــکل کاس ـهی ســر) -اســت کــه هرگــز شــواهد خــوب
برایشــان وجــود نداشــته اســت .صرفــا بایــد بــر ایــن تأکیــد کنیــم کــه بــاور علمــی گاه بایــد بــا شــواهد

الــزامآور توضیــح داده شــود و تاریــخ و جامعهشناســی علــم (کــه بــه درســتی طرحریزیشــده انــد)

الزم نیســت در رد آن دخالــت داشــته باشــند.

ایــن مــا را بــه مــورد ســوم میرســاند کــه مفهــوم مالیمتــری اســت در ایــن خصــوص کــه چگونــه

ارزشهــای اجتماعــی ممکــن اســت بــرای توجیــه بــاور علمــی ضــروری باشــند .در ایــن حالــت ،نظــر بــر

آن اســت کــه گرچــه شــواهد میتواننــد بــرای تبییــن چرایــی بــاور بــه دیدگاهــی خــاص نقــش داشــته
باشــند ،هرگــز بــرای تبییــن آن کافــی نیســتند .هرگونــه شــواهدی کــه داشــته باشــیم ،همــواره بــاوری را

کــه بــر اســاس آن شــواهد قبــول کردهایــم ،بــه صــورت ناقــص متعیــن میکنــد .چیــز دیگــری بایــد

شــکاف میــان آنچــه برایــش شــواهد داریــم و آنچــه واقعــا بــه آن بــاور داریــم را پــر کنــد و آن چیــز بــا
ارزشهــا و عالیــق پسزمینــه آن متفکــر فراهــم میگــردد.
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ایــن ایــده کــه شــواهد علمــی ،نســبت بــه نظریههایــی کــه بــر اســاس آن شــواهد بــه آنهــا بــاور داریم،

تعیــن ناقــص دارنــد ،تأثیــر چشــمگیری بــر فلســفهی علــم  -حتــی در حلقههــای غیرســازهگرایانه-

گذاشــته اســت .ایــن ایــده در شــکل مدرنــش از آرای فیزیکــدان و فیلســوف فرانســوی پیــر دوئــم در

اوایــل قــرن بیســتم سرچشــمه میگیــرد .فــرض کنیــد کــه یــک مشــاهدهی آزمایشــی بــا نظری ـهای

کــه بــه آن بــاور داریــد ،ناهمخــوان اســت :بــه طــور مثــال ،نظریــه میگویــد کــه درجــه بــه 10

میرســد و درجــه از روی صفــر تــکان نمیخــورد .آنچــه دوهــم میگویــد ایــن اســت کــه ایــن

امــر نظریــه را رد نمیکنــد زیــرا پیشبینــی مشــاهداتی ،صرفــا بــر اســاس نظریــه انجــام نمیشــود

بلکــه عــاوه بــر آن ،مبتنــی بــر اســتفاده از فرضیههــای جانبــی در مــورد کار کــردن دســتگاههای
آزمایشــگاهی هــم هســت .در صــورت مواجــه شــدن بــا نتایــج ناســازگار آزمایشــی ،چیــزی بایــد مــورد

تجدیدنظــر قــرار گیــرد ،امــا تــا آن موقــع ممکــن اســت ندانیــم کــه چــه چیــزی :شــاید نظریــه و یــا

شــاید فرضیههــای جانبــی بایــد مــورد تجدیدنظــر قــرار گیرنــد .شــاید اصــا ادعــا ایــن باشــد کــه واقعــا
نتایــج ناســازگار ثبــت کردهایــم؛ شــاید صرفــا دچــار توهــم دیــداری گشــتهایم .دوئــم اســتدالل کــرد

کــه عقــل نمیتوانــد بــه تنهایــی تصمیــم بگیــرد کــه کــدام تجدیدنظرهــا مــورد نیــاز اســت و در نتیجــه
تصحیــح بــاور در علــم نمیتوانــد بــه طــور محــض موضوعــی عقالنــی باشــد؛ چیــز دیگــری هــم بایــد

در آن دخالــت کنــد .آنچــه ســازهگرای اجتماعــی بــر ایــن نظــر میافزایــد همانــا امــور اجتماعــی اســت.
ایــن اســتداللی هوشــمندانه اســت کــه البتــه دشــواریهایش را بــرای بلندمــدت پنهــان نمیکنــد.

آیــا واقعــا حقیقــت دارد کــه هرگــز نمیتوانیــم در پاســخ بــه نتایــج ناســازگار ،تجدیــد نظــر در یکــی
از نظریاتمــان را بــه تجدیــد نظــر در نظریــهای دیگــر ترجیــح دهیــم؟ مثــال دوئــم در مــورد یــک

ستارهشــناس را در نظــر بگیریــد کــه دارد بــا تلســکوپش بــه آســمان نــگاه میکنــد و شــگفتزده

میشــود کــه ســتارهی جدیــدی را در کهکشــان مــورد مطالعــه خــود پیــدا میکنــد .در مواجهــه بــا

ایــن کشــف ،ستارهشــناس ،طبــق نظــر دوئــم ،ممکــن اســت یــا نظری ـهاش در مــورد کائنــات را مــورد

تجدیــد نظــر قــرار دهــد یــا نظری ـهاش در مــورد چگونگــی کارکــرد تلســکوپش را .و اصــول عقالنــی
تثبیــت بــاور ،در ایــن انتخــاب بــه او کمکــی نمیکننــد.

امــا ،ایــن ایــده کــه در نــگاه بــه آســمان از طریــق تلســکوپ ،همــان قــدر داریــم نظریهمــان در مــورد
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کائنــات را میســنجیم کــه نظریهمــان در مــورد تلســکوپ را حــرف بیهــوده ای اســت .نظریــه در مــورد

تلســکوپ از طریــق آزمایشهــای ستارهشــناختی متعــدد اکنــون مــورد قبــول اســت و بــا تعــداد زیــادی
از دیگــر چیزهایــی کــه در مــورد لنزهــا ،نــور و آینههــا میدانیــم انطبــاق دارد .ایــن موجــه نیســت کــه

هنــگام مواجهــه بــا مشــاهدهای غیرمنتظرانــه در آســمان ،پاســخ منطقــی ایــن باشــد کــه بــه تجدیدنظــر
در مــورد تلســکوپها بپردازیــم!

نکتــه ایــن نیســت کــه شــاید هرگــز الزم نباشــد کــه نظریهمــان را در مــورد تلســکوپها مــورد
تجدیدنظــر قــرار دهیــم؛ مطمئنــا میتــوان شــرایطی را تصــور نمــود کــه دقیقــا نیــاز بــه تجدیدنظــر در
نظریهمــان در مــورد تلســکوپها باشــد .بلکــه نکتــه ایــن اســت :چنیــن نیســت کــه هــر شــرایطی کــه

در آن پیشفرضــی در مــورد تلســکوپها وجــود دارد ،شــرایطی باشــد کــه چنــان تجدیدنظــری را طلــب

کنــد .پــس ،ایــن ســخن مــردود اســت کــه در چگونگــی عکسالعمــل نشــان دادن بــه نتایــج ناســازگار،
مالحظــات عقلــی بــه تنهایــی نمیتواننــد معیــار تصمیــم باشــند.

امــا ،در چهارمیــن و آخریــن شــیوهای کــه ارزشهــای اجتماعــی و باورهــا بــه هــم گــره میخورنــد،

نظــر بــر آن نیســت کــه امــر اجتماعــی بایــد بــرای پــر کــردن شــکافی کــه امــر عقالنــی آن را خالــی

گذاشــته مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ بلکــه نظــر بــر ایــن اســت کــه امــر عقالنــی خــود اساســا امــری
اجتماعــی لحــاظ شــود .بــر اســاس ایــن شــیوهی فکــری ،دلیــل خــوب بــرای بــاور داشــتن بــه چیــزی،

تنهــا در وضعیتــی نســبی در ارتبــاط بــا عوامــل اجتماعــی متغیــر قــرار دارد :جدایــی صریــح میــان امــر
عقالنــی و امــر اجتماعــی واهــی اســت.

در حــال حاضــر ،ایــن تنهــا تفســیر مؤثــر در خصــوص رابطـهی بیــن امــر اجتماعــی و امــر عقالنــی در

حلقههــای ســازهگرایانه اســت .ایــن نظــر بــه نســبی کــردن دالیــل خــوب برحســب شــرایط اجتماعــی
مختلــف میانجامــد کــه بــر اســاس آن ،اطالعــات معینــی میتواننــد در برخــی شــرایط اجتماعــی و

در برخــی فرهنگهــا دلیــل خوبــی بــرای توجیــه یــک بــاور قلمــداد شــوند امــا در شــرایط یــا فرهنگــی
دیگــر چنیــن نباشــند .ایــن نظــر بــه خوبــی در ایــن متــن بیــان شــده اســت (بــری بارنــز و دیویــد

بلــور« ،نســبیگرایی ،عقلگرایــی و جامعهشناســی دانــش» ...« :)1981 ،ایــن ایــده بــی معناســت کــه

بگوییــم برخــی اســتانداردها یــا باورهــا واقعــا عقالنــی هســتند ،متمایــز از آنهایــی کــه صرفــا بــه طــور
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محلــی عقالنــی محســوب میشــوند».

امــا ایــن تفســیر غیرممکنــی در مــورد دالیــل باورهاســت ،چنــان کــه افالطــون دیرزمانــی پیشــتر آن را

دریافــت (تئتتــوس او را ببینیــد) .اگــر ،چنــان کــه ایــن نظــر پیشــنهاد میکنــد ،همـهی دالیــل بــرای باورهــا
و ابــراز عقیدههــا بــه طــور قاطــع بــه چش ـماندازهای پسزمین ـهای مختلــف وابســته باشــند ،آنــگاه مــا

نمیتوانیــم بــه طــور منســجم خودمــان را در حــال بــاور داشــتن و ابــراز هیچ چیــزی ببینیــم .راههــای زیادی
بــرای نشــان دادن ایــن امــر وجــود دارد ،امــا شــاید آشــکارترین آنهــا ایــن باشــد :حتــی خــود نســبیگرا

نمیتوانــد چنــان رویکــری نســبت بــه دیــدگاه خــود اتخــاذ نمایــد .زیــرا مطمئنــا نســبیگرا فکــر نمیکنــد
کــه نســبیگرایی در مــورد دالیــل ،تنهــا نســبت بــه چشـمانداز خــود او توجیهپذیــر اســت .اگــر چنیــن بــود
چــرا دارد نظــرش را بــه مــا کــه چش ـمانداز او را قبــول نداریــم توصیــه میکنــد؟

وقتــی چیــزی را بــاور میکنیــم ،آن را بــاور میکنیــم چــون فکــر میکنیــم کــه دالیلــی بــرای

حقیقتداشــتن آن وجــود دارد؛ دالیلــی کــه فکــر میکنیــم بــه حــد کافــی کلــی هســتند کــه حتــی
بــرای افــرادی کــه چش ـمانداز مــا را ندارنــد میتواننــد موجــه باشــند .بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــود

را در توصی ـهی آن بــه دیگــران محــق میدانیــم .دشــوار اســت بتــوان شــیوهای بــرای فکــر کــردن در
مــورد بــاور و ابــراز عقیــده متصــور شــد کــه امــکان چنیــن کلیتــی را منــع میکنــد.
مرجعیت فرهنگی علم
نــه یــک ســازهگرایی کلــی در مــورد اشــیا و واقعیتهــا کــه علــوم طبیعــی آنهــا را مــورد مطالعــه
قــرار میدهــد و نــه ســازهگرایی کــه در آن ،دالیــل بــاور توســط آن علــوم فراهــم شــده ،هیــچ یــک

چنــدان باورپذیــر نیســتند .اهمیــت ایــن امــر در چیســت؟ دو دیــدگاه مخالــف را در ادامــه میبینیــد.
رورتــی («جنگهــای علمــی جعلــی» ،ماهنامــه آتالنتیــک:)1999 ،

جنگهــای علمــی تــا حــدی محصــول یــک تقابــل عمیــق و طوالنــی میــان نهادها هســتند
امــا اغلــب آنهــا ترفندهــای رســانهایاند؛ روزنامهنــگاران متفکــران را تهییــج میکننــد

کــه یکدیگــر را شــیطانی قلمــداد کننــد .شــیطانی قلمــداد کــردن شــاید در برانگیختــه و
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فعــال نــگاه داشــتن متفکــران مفیــد باشــد امــا نبایــد آن را چنــدان جــدی گرفــت.

در مقابل رورتی ،نلکین را داریم:

نظریههــای جــاری در مــورد علــوم ،در ظاهــر ،تصویــر عینیــت علمــی غیرخودخواهانــه را

مــورد ســؤال قــرار میدهنــد و مرجعیــت علمــی را تضعیــف مینماینــد .ایــن اتفــاق در زمانــی

میافتــد کــه دانشــمندان در تالشــند معصومیــت از دسترفتهشــان را بازیابنــد و بــه عنــوان

حقیقتجویــان پــاک و ناآلــوده درک شــوند .جنگهــای علمــی در ایــن مــورد اســت.

مــن فکــر میکنــم نلکیــن نظــرش درسـتتر اســت .همــان طــور کــه ســازهگرایان خیلــی خــوب میداننــد

اگــر مــا بــا مفاهیــم ســازهگرایانه از علــم متقاعــد شــده بودیــم ،چنــدان اهمیتــی بــه علــم نمیدادیــم.

اهمیــت فرهنگــی علــم مشــتمل بــر چــه چیزهایــی اســت؟ البتــه ایــن موضوعــی گســترده اســت ،امــا
بــه نظــر مــن دو عامــل مرکــزی وجــود دارد .مــورد اول و مهمتــر ایــن اســت کــه در موضوعــات
مربــوط بــه بــاور ،مــا بــه علــم احتــرام مــی گذاریــم .دشــوار بتــوان در اهمیــت ایــن کار اغــراق نمــود؛

زیــرا انعــکاس آن را میتــوان در آمادگــی مــا بــرای تدریــس آن بــه کــودکان در مدرسـهها دیــد یــا در

پذیــرش شــواهد در دادگاههــا و در مبتنــی کــردن سیاس ـتهای اجتماعــی بــر آن مشــاهده نمــود .دوم،

مــا پــول زیــادی صــرف تحقیقــات پای ـهای علمــی میکنیــم؛ تحقیقاتــی کــه بــه نظــر نمیرســد ســود

کاربــردی فــوری داشــته باشــند.

رویکــرد خونســردانه رورتــی مبتنــی بــر ایــن فکــر اســت کــه هیــچ یــک از ایــن دو دســته فعالیــت،

پیشــفرضهای فلســفی جالبــی ندارنــد و در نتیجــه نمیتواننــد نســبت بــه نقــد ســازهگرایانه آســیبپذیر
باشــند (احتمــال دارد کــه در نــگارش خطایــی صــورت گرفتــه باشــد و مقصــود ایــن باشــد کــه آســیبی
بــه ســازهگرایی نمیرســاند) .امــا ایــن اشــتباه بــه نظــر میرســد .بــرای ایــن کــه چنــان مالحظــه و

احترامــی معنــادار باشــد ،بایــد احتمــال بدهیــم کــه علــم تجربــی ،چنــان دانشــی را ارائــه میکنــد کــه

همــه ،گذشــته از تعهــدات سیاســی یــا ایدئولوژیــک گستردهشــان ،دلیلــی بــرای بــاور بــه آن دارنــد .امــا
ایــن امــر فــورا بــا تــزی ســازهگرایانه در مــورد دالیــل بــاور ،در هــر کــدام از تعبیــرات موجــودش ،مــورد

چالــش قــرار میگیــرد.

اگــر بــه اختصــاص هزینههــای فــراوان در مــورد علــوم پایــه نظــر کنیــم ،یعنــی ســرمایهگذاری روی
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علومــی بــدون هیــچ ســود کاربــردی قابــل پیشبینــی؛ در ایــن صــورت ،مســتدل بــه نظــر میرســد

کــه گفتــه شــود حتــی فلســفه گرانمایــه تــری پیشفــرض ایــن کار قــرار گرفتــه اســت ،زیــرا نــه تنهــا
بایــد ایــن را بپذیریــم کــه علــم تجربــی ،دانشــی را ارائــه میکنــد کــه همــه دلیلــی بــرای باورداشــتن

بــه آن دارنــد بلکــه ایــن را نیــز بایــد قبــول کنیــم کــه دانشــی حقیقــی یــا نزدیــک بــه حقیقــت از
ســاختار یــک واقعیــت موجــود مســتقل ارائــه مینمایــد .زیــرا اگــر بپرســیم چــرا بــا وجــود مشــکالت
اجتماعــی زیــادی کــه داریــم ،دههــا بیلیــون دالر بــرای ســاخت یــک شــتابدهندهی ذرهای صــرف

میکنیــم تــا ذرات کوچــک را بــه هــم بکوبــد بــه ایــن امیــد کــه ذرات کوچکتــری آزاد شــوند کــه

هرگــز آنــان را ندیدهایــم امــا نظریههــا آنهــا را پیشبینــی کردهانــد ،چــه چیــزی میتوانــد پاســخی

قانعکنندهتــر از ایــن باشــد کــه انجــام ایــن کار بــه مــا کمــک میکنــد کــه بنیــاد اساســی و پنهــان

جهــان را درک کنیــم و ایــن هزینــه ارزشــش را دارد؟ اگــر فکــر کنیــم کــه کاوش در وجــود چنــان
بنیــاد پنهانــی ،بیمعنــا اســت یــا حتــی اگــر وجــود داشــته باشــد ،بیمعناســت کــه دانــش را قــادر بــه

کاوش آن بدانیــم ،در نتیجــه چــه معیــاری بــرای صــرف چنــان پولهایــی وجــود دارد ،در حالــی کــه
میشــد همــان پــول را صــرف چــاره کــردن ایــدز یــا فقــر نمــود؟ (بــرای تصریــح :مــن نمیگویــم کــه

پژوهــش بــرای حقیقتهــای بنیــادی بــر هــر مالحظـهی دیگــری برتــری دارد؛ بلکــه ایــن را میگویــم

کــه انســجام آن بــه عنــوان یــک هــدف بــرای معنابخشــی بــه اهمیتــی کــه بــه علــوم پایــه میدهیــم
الزم اســت).

نتیجهگیری
تفکــر ســازهگرایانهی اجتماعــی در بهتریــن نمونههــای آن ،ماننــد آثــار دوبــوآر یــا آپایــا ،ایــن نکتــه
را روشــن میکنــد کــه آن دســته از اعمــال اجتماعــی کــه مــا آنهــا را بــه طــور نادرســت ضــروری

ل خــوب علمــی
تلقــی کردهایــم ،امــوری امکانیانــد .ایــن کار بــا اعتمــاد بــه قوانیــن اســتاندارد اســتدال 
انجــام میشــود .امــا تفکــر مذکــور وقتــی تــاش میکنــد بــه یــک متافیزیــک کلــی یــا نظری ـهای

کلــی در مــورد دانــش تبدیــل شــود ،راهــش را گــم میکنــد .در مــورد اول (یعنــی بــه عنــوان متافیزیــک
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کلــی) ،ایــن تفکــر بــه ســرعت بــه گونــهی ناممکنــی از ایدهآلیســم تنــزل مییابــد .در مــورد دوم

(یعنــی بــه عنــوان نظریــه ای کلــی) ،جایگاهــی در تاریخچــهی طوالنــی تالشهــای حلوفصــل

نشــده بــرای نســبی کــردن ایــدهی عقالنیــت پیــدا میکنــد .ســازهگرایی چیــز جدیــدی بــرای افــزودن
بــه ایــن دیدگاههــای بیاعتبــار تاریخــی نــدارد؛ در واقــع دیدگاههــای ســازهگرایانه مبهمتــر و

ســردرگمکنندهتر از همردههــای سنتیشــان هســتند .دشــواری در فهــم ایــن نکتــه اســت کــه چــرا

چنیــن کاربردهــای کلــی ســازهی اجتماعــی ،افــراد زیــادی را وسوســه نمودهانــد.

بیشــک یکــی از منابــع جذابیــت ،در کارآمــدی آنهاســت .اگــر از ابتــدا بدانیــم کــه هــر دانشــی تنهــا بــه
ایــن دلیــل دانــش شــمرده میشــود کــه ارزشهــای اجتماعــی تصادفــی ،آن را پذیرفتهانــد ،در نتیجــه

هــر ادعایــی در مــورد دانــش را میتــوان در صــورت نداشــتن آن ارزشهایــی کــه بــه اصطــاح بــه
آنــان وابســته اســت رد کــرد .الزم نیســت وارد جزئیــات پیچیــده ایــن بحــث بشــویم.

امــا ایــن امــر تنهــا ســؤال اصلــی را بــه تأخیــر میانــدازد .چــرا ایــن تــرس از دانــش وجــود دارد؟ چــرا

نیــاز بــه محافظــت در برابــر اظهــارات آن داریــم؟ هکینــگ در مــورد برخــی فمینیسـتهای مینویســد
کــه در میــان آنهــا ،بــه طــور مثــال ،کســانی هســتند کــه...« :عینیــت و حقیقــت انتزاعــی را بــه عنــوان

ابزارهایــی مــی داننــد کــه علیــه آنــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .آنــان مــا را بــه یــاد ایــن اصطــاح

قدیمــی میاندازنــد :زنــان ذهنیتگــرا هســتند ،مــردان عینیتگــرا .آنــان بحــث میکننــد کــه خــود

همــان ارزشهــا و کلمـهی «عینیــت» ،حقـهی بــزرگ اعتمــاد هســتند .برخــی اســتدالل میکننــد کــه

اگــر عینیــت قــرار باشــد مــورد حفاظــت قــرار گیــرد ،بایســتی عینیتــی باشــد کــه در پــی نقطــه نظــرات
چندگانــه اســت( ».ص )96

هکینــگ اعتــراف میکنــد کــه نمیدانــد آیــا بایــد بــا ایــن فکــر موافقــت کنــد یــا نــه .امــا او بایــد

بدانــد .هــر نگرانــی مشــروعی در ایــن جــا وجــود داشــته باشــد ،نمیتــوان آن را بــه ایــن نحــو بیــان

کــرد کــه عینیــت و حقیقــت انتزاعــی ،ابزارهــای ســرکوب و ظلــم هســتند .ایــن مشــاهدات ،میتواننــد
مــا را در ایــن حــد محــق کننــد کــه بگوییــم زمانــی وجــود داشــته کــه ایــن مفاهیــم بــه عنــوان ابــزار

ظلــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .هیــچ کــس نمیخواهــد بــا ایــن امــر مخالفــت کنــد .امــا ایــن

واقعیــت کــه مفهومــی میتوانــد مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد و قــرار گرفتــه اســت ،بــه ســختی
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میتوانــد مبنایــی بــرای ایــن باشــد کــه خــود آن مفهــوم را گناهــکار بدانیــم .آیــا بایــد بــه مفهــوم آزادی

ظنیــن باشــیم زیــرا نازیهــا بــر ســردر آشــوویتز نوشــتند« :کار آزادی م ـیآورد»؟

دیــدگاه شــهودی حاکــی از آن اســت کــه حالتــی وجــود دارد کــه در آن ،چیزهــا مســتقل از آرای انســانی

وجــود دارنــد ،و ایــن کــه مــا بــه شــیوهی معقــول و عینــی قــادر بــه رســیدن بــه بــاور در مــورد
چگونگــی وجــود چیزهــا هســتیم؛ شــیوهای کــه همــۀ افــراد قــادر بــه درک شــواهد مرتبــط را ،گذشــته از
چش ـمانداز ایدئولوژیــک آنهــا ،وادار بــه بــاور بــه آن امــر میکنــد .ایــن ایدههــا هــر قــدر هــم دشــوار

بــه نظــر برســند ،اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم فلســفهی ســازه گرایانــه اخیــر ،هیــچ گونــه دلیــل خوبــی
بــرای رد آنهــا هویــدا نمــوده اســت.
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روایتهــای مختلفــی از نســبیگرایی وجــود دارد ،ســه نمونــه آن عبارتنــد از نســبیگرایی اخالقــی،

نســبیگرایی مفهومــی و نســبیگرایی معرفتــی .در ایــن نوشــته تنهــا بــه یــک روایــت از نســبیگرایی
نظــر دارم؛ نســبیگرایی در مــورد درســتی ( .)truthبــه عنــوان یــک صــورت بنــدی اولیــه ،نســبی

گرایــی در مــورد درســتی را بــه صــورت زیــر تعریــف میکنــم:

نســبیگرایی نظری ـهای اســت مبنــی بــر ایــن کــه درســتی (یــا نادرســتی) هــر گــزاره همــواره وابســته
اســت بــه انــواع معینــی از نگرشهــای روان شــناختی از جانــب شــخصی کــه درســتی آن گــزاره را
بیــان میکنــد ،بــه آن بــاور دارد یــا در مــورد درســتی آن داوری میکنــد.

ایــن تعریــف تــا حــدی مبهــم اســت امــا فکــر میکنــم بــه قــدر کافــی روشــن باشــد .گــزارهای کــه مــن

بیــان میکنــم ،تنهــا در نســبت بــا عالیــق یــا دیــدگاه مــن درســت اســت .بنابرایــن ،بر حســب نســبیگرایی

بــا ایــن تعریــف ،یــک گــزاره ممکــن اســت از نظــر مــن درســت و از نظــر شــما نادرســت باشــد.

از ایــن رو ،نســبیگرایی ،چیــزی بیــش از یــک ادعــای نحــوی اســت حاکــی از ایــن کــه اظهــارات بــه

صــورت «الــف درســت اســت» اظهــارات ارتباطــی در لبــاس مبدلانــد .ممکــن اســت گفتــه شــود کــه

چنیــن اظهاراتــی ،هــر چنــد در شــکل دســتوری ظاهــری خــود ،بــه صــورت

موضوع-محمــول یــک موضعــی بیــان میشــوند .در واقــع ،اظهــارات ارتباطــی دوموضعیانــد .یعنــی

بــه صــورت « »a is fنیســتند بلکــه بــه صــورت  aRbهســتند .بــه طــور مثــال ،حامیــان نظریــه

مطابقــت در خصــوص درســتی چنیــن ادعایــی دارنــد.

بــر اســاس نظریــه مطابقــت ،اظهــار «الف درســت اســت اگــر و تنهــا اگر الــف» بــا واقعیتی مطابقــت دارد.
ایــن گــزاره ،روایتــی ارتباطــی از درســتی ارائــه میدهــد امــا بــه نحــوی کــه مــن مفهــوم نســبیگرایی را

بــکار میبــرم یــا بــه نحــوی کــه مدعیــان نســبیگرایی بــه طــور اســتاندارد نســبیگرایی را میفهمنــد،

نمیتــوان آن را روایتــی از نســبیگرایی در مــورد درســتی دانســت .بــا ایــن تفســیر ،نســبیگرایی در

مــورد درســتی ،در برابــر مطلقگرایــی در مــورد درســتی قــرار دارد .مــن مطلقگرایــی را دیدگاهــی

تعریــف میکنــم کــه بــر اســاس آن ،شــمار فراوانــی از ادعاهــای درســتی وجــود دارد کــه درســتی آنهــا

بــه هیــچ وجــه بــه احساســات و نگرشهــای کســانی کــه آن ادعاهــای درســتی را بیــان یــا اظهــار

میکننــد ،وابســته نیســت .مــن از روی عمــد ،کلمــه «مطلقگرایــی» را بــه کار میبــرم زیــرا درســتی،
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اغلــب ناراحــت کننــده اســت ،بــه ایــن معنــا کــه درســتیهای فراوانــی وجــود دارنــد کــه مــا بــه آنهــا

بــاور نداریــم یــا آنهــا را نمیپذیریــم ،ماننــد ایــن ســخن درســت کــه کســانی کــه مــا بســیار دوســت

میداریــم ،همگــی خواهنــد مــرد.

یــک شــیوه ابطــال اســتاندارد  -و بــه نظــر مــن قاطــع  -در مــورد نســبیگرایی وجــود دارد .ایــن ابطــال

بــه ایــن نحــو بیــان میشــود :شــما نمیتوانیــد نســبیگرایی را بــدون نفــی آن حتــی اظهــار کنیــد.

تصــور کنیــد کــه شــما میگوییــد:

• هــر درســتی ،در نســبت بــا عالیــق و زاویــه دیــد شــخصی قــرار دارد کــه آن ادعــای درســتی

را بیــان میکنــد.

درستی معتبر جهانشمولی وجود ندارد.
• هیچ
ِ
درستی مطلقی وجود ندارد.
• هیچ
ِ

بــه نظــر میرســد کــه در هــر مــوردی شــما بایــد خــود ادعــا را از قلمــرو کاربــرد آن مســتثنی کنیــد .امــا
در ایــن صــورت ،شــما از ادعــای خــود دســت میشــویید زیــرا نظــر بــر ایــن بــوده کــه ایــن ادعــا در

کاربــرد خــود جهانشــمول اســت .گــزاره شــماره  1بــه ایــن نحــو فهمیــده میشــود کــه اگــر مــن آن را
بپذیــرم ،در ایــن صــورت ،نبایــد هیــچ ادعــای درســتی را کــه عالقـهای بــه قبــول آن نــدارم بپذیــرم .امــا

چــه چیــزی مــرا از ایــن اندیشــه بــاز مـیدارد کــه عالقـهای بــه قبــول گــزاره شــماره  1نــدارم؟

مشــکل در مــورد گزارههــای  2و  3حتــی از ایــن نیــز واضحتــر اســت .آیــا گــزاره  2بــه ایــن نحــو

فهمیــده میشــود کــه در مــورد خــودش کاربــرد داشــته باشــد یــا نــه؟ در هــر دو حــال ،شــما گرفتــار
عــدم انســجام هســتید .اگــر بگوییــد کــه هیــچ درســتی معتبــر جانشــمولی وجــود نــدارد ،بجــز ایــن

درســتی کــه هیــچ درســتی معتبــر جانشــمولی وجــود نــدارد ،در ایــن صــورت ،شــما بــه یــک اســتثنا
رخصــت دادهایــد و هیــچ دلیلــی نیاوردهایــد کــه چــرا اســتثناهای دیگــری وجــود نــدارد .امــا گــر بگوییــد

کــه هیــچ درســتی معتبــر جهانشــمولی وجــود نــدارد و ایــن ســخن را شــامل خــود ایــن ادعــا نیــز بدانیــد

کــه هیــچ درســتی معتبــر جهانشــمولی وجــود نــدارد ،در ایــن صــورت ،دچــار تناقضگویــی شــده ایــد
زیــرا اظهــار کردهایــد کــه ادعــای مذکــور بــه صــورت جهانشــمول هــم معتبــر اســت و هــم نیســت.

چنیــن برهانهایــی قاطــع بــه نظــر میرســند و نمیفهمــم کــه یــک نســبیگرا چگونــه میتوانــد
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بــه آنهــا پاســخ دهــد .تــا همیــن اواخــر ،حامیــان نســبیگرایی اغلــب نوجوانــان یــا افــراد تحــت تاثیــر
نیچــه یــا کســانی بودنــد کــه از جرگــه اهــل اندیشــه بیــرون بودنــد .اخیــراً نســبیگرایی چــون بخشــی

از پسامدرنیســم در نظــر گرفتــه شــده اســت .چــرا نســبیگرایان نگــران عــدم انســجام موضــع خــود
نیســتند؟ نمیدانــم ،امــا فکــر میکنــم دلیــل آن ایــن اســت کــه آنــان چنیــن میاندیشــند کــه واجــد
بینــش واالیــی هســتند کــه دامــن آن فراتــر از دســترس ایــن نگرانیهــای منطقــی اســت.

ایــن بینــش بایــد بــا خصیصــه زاویــه دیــد در مــورد همــه ادعاهــای دانشــی مواجــه شــود .نکتــه ایــن
اســت کــه همــه ادعاهــا از دیدگاهــی خــاص یــا زاویــه دیــد معینــی مطــرح میشــوند و هیــچ زاویــه

دیــد برتــر یــا مســلطی وجــود نــدارد کــه بتــوان از آن در مــورد ســایر زاویههــای دیــد داوری کــرد .تمــام

نســبیتی کــه آنهــا میخواهنــد ،نســبیت در مــورد زاویههــای دیــد اســت و ایــن واقعیــت کــه داوری

کــردن بــه ایــن صــورت کــه «هــر داوری دارای زاویــه دیــد اســت» خــود نیــز زاویــه دیــد خاصــی دارد،
بــه نظــر آنهــا ابطــال قاطعــی نســبت بــه موضــع خودشــان نیســت.

بــه نظــر مــن ،موقعیــت نســبیگرایی وخیمتــر از آن اســت کــه خــود نســبیگرایان یــا هــر کــس
دیگــری عنــوان کــرده اســت .مســئله تنهــا ایــن نیســت کــه نمیتــوان نســبیگرایی را بــه صورتــی

منســجم بیــان کــرد ،مســئله ایــن اســت کــه اگــر کســی یــک نســبیگرای منســجم باشــد ،نمیتوانــد

هیــچ ســخنی را بــه نحــو منســجم بــه زبــان آورد .تصــور کنیــد کــه میخواهیــد بگوییــد «بــاران
میبــارد» یــا ایــن کــه «دو بــه اضافــه دو مــی شــود چهــار» یــا ایــن کــه «دنــور مرکــز کلــرادو اســت»

یــا هــر ســخن دیگــری .اگــر نســبیگرا باشــید ،چگونــه میتوانیــد ایــن ســخنان را بــه زبــان آوریــد؟

تصــور کنیــد کــه میگوییــد (االن ،اینجــا) بــاران میآیــد .در تعبیــر معمــول ،شــما داریــد میگوییــد

کــه «بــاران میبــارد» ،در برابــر ایــن کــه «بــاران نمیبــارد» .یعنــی ،ســخن شــما عرصــهای از

فضــای امکانهــا را در بــر میگیــرد و بنابرایــن ،عرصههــای دیگــری را مســتثنی میکنــد .وقتــی

شــما میگوییــد کــه بــاران میبــارد ،چنیــن مقصــودی داریــد .امــا اگــر شــما نســبیگرا باشــید ،چطــور

میتوانیــد چنیــن مقصــودی داشــته باشــید؟ تصــور مـیرود کــه مقصــود شــما از ایــن ســخن کــه «بــاران

میبــارد» ایــن باشــد :درســت اســت کــه بــاران میبــارد امــا ایــن درســتی نســبت بــه دیــدگاه مــن

اســت .پــس ایــن از نظــر مــن درســت اســت امــا ممکــن اســت از نظــر شــما درســت نباشــد .ایــن معنــا
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از درســتی در مــورد بــاران در مــورد هــر چیــز دیگــر نیــز مطــرح اســت .بنابرایــن ،بــه طــور مثــال ،اگــر
مــن بگویــم « »2 + 2 = 4مقصــود واقعــی مــن ایــن اســت« ،درســت اســت کــه  2 + 2 = 4امــا ایــن

درســتی نســبت بــه دیــدگاه مــن اســت .پــس ایــن از نظــر مــن درســت اســت ،امــا ممکــن اســت از

نظــر شــما درســت نباشــد».

همیــن شــیوه در مــورد ســایر مــوارد نیــز مطــرح اســت .امــا اکنــون مــا بیدرنــگ در برابــر ایــن قانــون
منطقــی بــا مشــکل مواجــه میشــویم :بــه ازای هــر گــزاره الــف ،ایــن گــزاره درســت اســت اگــر و تنهــا

اگــر ب ،در حالتــی کــه بــه جــای الــف عبارتــی را قــراردهیــد کــه معــرف آن گــزاره اســت و بــه جــای
ب خــود گــزاره را قــرار دهیــد .بنابرایــن ،اگــر مثــال معروفــی را کــه در ایــن خصــوص مطــرح مــی شــود

در نظــر بگیریــم« :بــرف ســفید اســت درســت اســت» اگــر و تنهــا اگــر بــرف ســفید باشــد .ایــن قانــون
را گاه «حــذف نقــل قــول» مــی خواننــد زیــرا جملــه یــا گــزارهای کــه در ســمت راســت بــه صــورت نقــل

قــول آمــده ،در ســمت چــپ نیــز میآیــد ،در حالــی کــه عالمــت نقــل قــول برداشــته شــده و بنابرایــن

حــذف نقــل قــول شــده اســت.

مشــکل ایــن اســت کــه حــذف نقــل قــول ،نــه تنهــا درســتی بلکــه خــود بــاران و هــر چیــز دیگــر را بــر

حســب مــن نســبی میکنــد .بنابرایــن ،اکنــون بایــد بگویــم:
باران میبارد ،اما تنها نسبت به دیدگاه من.
و این سازوار است با

باران نمیبارد ،نسبت به دیدگاه شما.

وقتــی کــه شــما فــرض میگیریــد کــه درســتی نســبت بــه مــن مطــرح اســت آنــگاه بــه ســبب حــذف

نقــل قــول ،بــه هرگونــه چیــزی کــه در اصــل بتوانــد اســناد داده شــود ،تنهــا نســبت بــه مــن چنیــن خواهد
بــود .نســبیت دربــاره درســتی بیدرنــگ حاکــی از نســبیت هــر واقعیتــی خواهــد بــود.

بیــن مطلقگرایــی و نســبیگرایی هستیشــناختی (دیدگاهــی مبنــی بــر ایــن کــه هــر چیــزی وجــود دارد

تنهــا نســبت بــه احساســات و نگرشهــای مــن وجــود دارد) موضــع بینابینــی تحــت عنــوان نســبیگرایی

درســتی یــا نســبیگرایی معناشــناختی وجــود نــدارد .نســبیگرا بایــد ایــن فکــر را کنــار بگــذارد کــه وقتــی

میگویــد بــاران میبــارد ،ایــن مقصــود را داشــته باشــد کــه واقعــا بــاران میبــارد ،در برابــر ایــن کــه
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بــاران نمیبــارد ،زیــرا تنهــا از نظــر اوســت کــه بــاران میبــارد و ممکــن اســت در واقــع نبــارد.

نســبیگرا چالــش خــود را بــا ایــن بینــش آشــکار آغــاز کــرد کــه جهــان واقعــی تنهــا از دیدگاههــای

مختلــف قابــل توصیــف اســت .تصویــر اولیــه ایــن بــود کــه جهانــی واقعــی وجــود دارد ،امــا بازنمایــی
مــا از آن همــواره بــر حســب یــک دیــدگاه نســبی اســت ،زیــرا هــر بازنمــودی از دیــدگاه معینــی اســت

و تصــور میرفــت کــه ایــن تنهــا بــه نســبیگرایی مربــوط بــه درســتی منجــر شــود ،نــه مربــوط بــه

واقعیــت .امــا اکنــون او بایــد ایــده اصلــی خــود را نیــز واگــذار کنــد کــه جهانــی واقعــی وجــود دارد کــه
میتوانــد از ایــن یــا آن دیــدگاه توصیــف شــود ،زیــرا اگــر درســتی بــر حســب دیــدگاه او نســبی اســت،
در ایــن صــورت ،حــذف نقــل قــول ،جهــان واقعــی را بــه دیــدگاه وی وابســته میســازد.

خــب مگــر او آمــاده پذیــرش ایــن امــر نیســت؟ آیــا ایــن درســت همــان چیــزی نیســت کــه نســبیگرا
بایــد طلــب کنــد؛ ایــن کــه هــر واقعیتــی تنهــا نســبت بــه دیــدگاه او وجــود دارد؟ آیــا ایــن موضــع
منســجمی اســت؟

مــن اینگونــه فکــر نمیکنــم .درســت همــان گونــه کــه موضــع منســجم نســبیگرایی معناشــناختی یــا

نســبیگرایی درســتی در حــد فاصــل بیــن مطلــق گرایــی و نســبیگرایی هستیشــناختی وجــود نــدارد،

بــه همیــن قیــاس ،موضــع منســجم نســبیگرایی هستیشــناختی فراتــر از مــن -آئینــی ()solipsism

تــام نیــز وجــود نــدارد .دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه افــراد واجــد دیــدگاه و خــود دیدگاههــای آنــان

نیــز اکنــون بایــد برحســب دیدگاههــا نســبی شــوند.

اگــر بــه آغــاز بحــث برگردیــد و تعریــف اصلــی مــا را از نســبیگرایی مالحظــه کنیــد ،مطلــب ایــن بــود که

درســتی را تنهــا نســبت بــه افــراد و دیدگاههــای آنــان تعریــف کنیــم .ســپس مــا دریافتیــم کــه نســبیت

درســتی ،حاکــی از نســبیت واقعیــت اســت .امــا فــرض اصلــی در پــس تعریــف مــا ایــن بــود کــه بــه واقــع

افــرادی بــا دیدگاههــای مختلــف وجــود دارنــد و ایــن یــک فــرض مطلــق بــود .اکنــون مــا در مییابیــم

کــه نســبیگرایی ،وجــود مطلــق هیــچ چیــز ،حتــی افــراد و دیدگاههــای آنــان را نیــز روا نمـیدارد.

بنابرایــن وقتــی کــه نســبیگرا میگویــد ،تــو و مــن هــر دو بــا دیدگاهایمــان وجــود داریــم و ممکــن

اســت دیــدگاه تــو ایــن باشــد کــه بــاران نمــی بــارد ،هــر چنــد از دیــدگاه مــن بــاران میبــارد ،بایــد
منظــورش ایــن باشــد «تــو و دیدگاهــت تنهــا میتوانیــد از دیــدگاه مــن وجــود داشــته باشــد».
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قضیــه از چــه قــرار اســت؟ فکــر میکنــم ماجــرا بــه شــرح زیــر اســت .نســبیگرا مایــل اســت همــه
ســخنان را بــه بیــان ترجیحهــا فروبکاهــد .بنابرایــن ،الگــوی مــورد نظــر ،بــه طــور مثــال ،ایــن اســت

کــه گــزاره «شــکالت خوشــمزه اســت» کــه مــن آن را بیــان میکنــم ،الزم نیســت بــا گــزاره «شــکالت

خوشــمزه نیســت» کــه تــو بیانــش میکنــی ،ناســازوار باشــد .زیــرا ممکــن اســت منظــور مــن ایــن باشــد
کــه شــکالت از نظــر مــن خوشــمزه اســت و مقصــود شــما ایــن باشــد کــه شــکالت از نظر شــما خوشــمزه

نیســت؛ و ایــن مواضــع بــا هــم ســازوارند .خوشــمزه بــودن شــکالت تنهــا نســبت بــه ذائقههــا وجــود

دارنــد .حــال چــرا همــه ســخنان نمیتواننــد بــر ایــن قیــاس باشــند؟ چــرا «بــاران میبــارد» نمیتوانــد

بــه ایــن معنــا باشــد کــه «از نظــر مــن بــاران میبــارد» و بــا «از نظــر شــما بــاران نمیبــارد» ســازوار باشــد،
درســت همــان گونــه کــه در مــورد مــزه شــکالت گفتــه شــد؟ پاســخ کامـ ً
ا ســاده اســت.

نســبیت خوشــمزه بــودن شــکالت تنهــا هنگامــی معنــا دارد کــه وجــود مــزه و خــوب بــودن یــا بــد

بــودن چشــیدن آنهــا را بــه طــور مطلــق فــرض گرفتــه باشــیم .هنگامــی کــه شــما میگوییــد شــکالت

خوشــمزه اســت ،ایــن نســبی اســت (مــا فــرض میکنیــم کــه شــما آن را چنیــن در نظــر داریــد) .امــا
وقتــی میگوییــد کــه شــکالت از نظــر شــما خوشــمزه اســت و بــه ایــن ترتیــب نســبیت ادعــای نخســت
را مشــخص میکنیــد ،ادعــای نســبیت خــود نمــی توانــد نســبی باشــد .اگــر نســبی باشــد ،نمــی توانــد

زمینــه ســاز نســبی بــودن ادعــای نخســت باشــد .نکتــه ژرفــی در اینجــا وجــود دارد کــه میخواهــم آن

را بــه طــور کامــل تصریــح کنــم :نســبیت مــورد نظــر ،یعنــی نســبیت بــر حســب ترجیحهــا ،نگرشهــا

و غیــره ،تنهــا هنگامــی معنــادار اســت کــه چیــزی باشــد کــه خــود آن نســبی نباشــد .میتــوان بــه
طــور معنــادار گفــت کــه عبــارت «شــکالت خوشــمزه اســت» برحســب نظــر مــن درســت اســت ،امــا
تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه وجــود مــن و مــزهای کــه شــکالت بــرای مــن دارد ،مطلــق باشــند .هیــچ یــک
از اینهــا نمیتوانــد نســبی باشــد.

بــرای ایــن کــه لغزیــدن نســبیگرایی در عــدم انســجام را مالحظــه کنیــد ،اجــازه دهیــد گامهــای زیــر
را طــی کنیــم.

• فــرض کنیــد کــه همــه درســتیها نســبت بــه ترجیحهــای اظهــار کننــدگان درســتی

مطــرح باشــند .اگــر الــف بــه اظهــار ب میپــردازد ،ب تنهــا نســبت بــه عالیــق الــف درســت اســت.
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• از طریق حذف نقل قول ،اگر درستی نسبی باشد ،آنگاه واقعیت نسبی است.

• اگر واقعیت نسبی باشد ،برحسب وجود افراد و ترجیحهای آنان نسبی است.

• اگر هر چیزی نسبی باشد ،آنگاه وجود افراد و ترجیحهای آنان خود نیز نسبی است.

نسبت به چه چیزی نسبیاند؟

دو احتمال وجود دارد .یا می گوییم:

(الف) افراد و ترجیحهای آنان تنها نسبت به افراد و ترجیحها وجود دارند
یا میگوییم:

(ب) از دیــدگاه مــن ،کــه تنهــا دیدگاهــی اســت کــه مــن بــه آن دسترســی دارم ،افــراد و ترجیحهــا تنهــا
نســبت بــه مــن وجــود دارنــد.

اجازه دهید هر یک از این حاالت را بررسی کنیم :نخست (الف) را در نظر بگیریم.
گزاره  .1باران میبارد

باید به این صورت تعبیر شود

گزاره  .2باران میبارد اما تنها نسبت به ترجیح .1

امــا البتــه گــزاره  2نیــز ماننــد گــزاره  1نســبی اســت .آن را تنهــا میتــوان بــه ایــن صــورت

تعبیــر کرد

گزاره  .3گزاره  2درست است اما تنها نسبت به ترجیح .2

یعنی ،باران میبارد نسبت به ترجیح  ،1اما تنها نسبت به ترجیح .2

اما گزاره  3خود نیز باید نسبی باشد ،چنان که با گزاره زیر بیان میشود

گزاره  .4گزاره  3درست است اما تنها نسبت به ترجیح .3

پس ،باران میبارد نسبت به ترجیح  ،1نسبت به ترجیح  ،2اما تنها نسبت به ترجیح .3

خــود بــه خــود ایــن تسلســل بــه طــور بیپایــان ادامــه مییابــد .چــرا ایــن تسلســل باطــل اســت؟ زیــرا

تــوان بیــان گــزارهای در مــورد هــر چیــزی را غیرممکــن میســازد .بــرای هــر گــزاره نســبیگرایانه
بایــد همــواره گــزارهای در پــس آن باشــد کــه تفســیر نســبیگرایانه آن را موجــب

میشــود ،امــا آن گــزاره دیگــر نیــز بــه همیــن قیــاس نیازمنــد تفســیر نســبیگرایانه اســت ،همــان
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طــور کــه در مــورد گــزاره اصلــی نیــز چنیــن بــود.
پس بگذارید امکان ب را بررسی کنیم.

اگــر درســتی بــرای مــن ،نســبت بــه ترجیحهــای مــن مطــرح باشــد و بنابرایــن هــر چــه وجــود دارد،

تنهــا نســبت بــه ترجیحهــای مــن وجــود دارد ،در ایــن صــورت ،تــو و ترجیحهــای تــو تنهــا نســبت بــه

ـی مــن منســجم
ترجیحهــای مــن وجــود داریــد .ایــن مــن  -آیینــی ( )solipsismاســت .مــن  -آئینـ ِ

اســت ،امــا نتیجـهاش ناممکــن شــدن هــر اظهــاری بــه هــر کــس دیگــری اســت زیــرا کــس دیگــری

ـی تــو ،بــی
وجــود نــدارد و زبانــی همگانــی نیــز وجــود نــدارد کــه بتــوان چیــزی گفــت .مــن  -آئینـ ِ
درنــگ توســط مــن ابطــال میشــود .امــا ایــن بــه ســبب آن اســت کــه وجــو ِد مــن ،مطلــق اســت و

برحســب هیــچ ترجیحــی نســبی نیســت؛ خــواه ترجیــح مــن یــا هــر کــس دیگــری.

نســبیگرایی ســازوار ایــن را ناممکــن میســازد کــه بتــوان چیــزی گفــت زیــرا پایانــی نیســت و تسلســل

بیپایــان باطلــی از نســبیگراییها بــه ســوی نســبیگرایی هــا برقــرار اســت .راه فــرار از ایــن معضــل -
کــه بــه صــورت ضمنــی در دیــدگاه اول شــخص نســبیگرا وجــود دارد  -اصــرار بــر ســر ایــن اســت کــه

نســبیگرایی در وجــود و ترجیحهــای نســبیگرا بــه فرجــام میرســد .امــا ایــن نیــز گونــهای از مــن -

آئینــی اســت زیــرا هــر کــس دیگــری تنهــا نســبت بــه وجــود و ترجیحهــای او وجــود دارد.

امــا چــرا یــک نســبیگرا نمیتوانــد در حالــت دموکراتیکتــر قــرار بگیــرد؟ چــرا او در میانــه راه نایســتد

و بگویــد« ،بســیار خــوب ،آنچــه از نظــر مــن درســت اســت ،نســبت بــه ترجیحهــای مــن درســت اســت
و آنچــه از نظــر تــو درســت اســت ،نســبت بــه ترجیحهــای تــو درســت اســت ،امــا همــه مــا برابــر
آفریــده شــدهایم ،بنابرایــن هــر یــک از مــا حقــی برابــر نســبت بــه ترجیحهــای خــود دارد ».مشــکل

ایــن پاســخ در آن اســت کــه انــکار صریــح نســبیگرایی اســت .ایــن گون ـهای از مطلقگرایــی اســت

زیــرا بیانگــر آن اســت کــه افــراد و ترجیحهــای آنــان دارای وجــودی مطلــق و غیــر نســبیاند .امــا در

ایــن صــورت ،اگــر افــراد و ترجیحهــای آنــان وجــود مطلقــی دارنــد ،چــرا همــه چیزهــای دیگــر ماننــد
کوههــا و آبشــارها ،بارانهــای اســتوایی و اعــداد اول چنیــن نباشــند .اگــر فــرض مــن بــر ایــن باشــد

کــه شــما وجــود مطلقــی داریــد ،در ایــن صــورت چــرا نبایــد لبــاس شــما ،خانــه شــما ،ماشــین شــما،

ســگ شــما و بســیاری چیزهــای دیگــر چنیــن نباشــند؟
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مدتــی طوالنــی اســت کــه فمینیســم آکادمیــک در آمریــکا بــرای دســتیابی بــه عدالــت و برابــری بــرای
زنــان ،اتحــادی نزدیــک بــا مبارزه عملــی داشــته اســت .نظریــه پــردازان ،نظریــه فمینیســتی را صرفــا

واژههایــی شــیک بــروی کاغــذ نمیداننــد؛ نظریــه بــا پیشــنهادهایی بــرای تغییــرات اجتماعــی مرتبــط

اســت .از ایــن رو پژوهشــگران فمینیســت بــا بســیاری از پروژههــای عینــی از جملــه اصــاح قانــون

تجــاوز؛ جلــب توجــه نســبت بــه مشــکالت خشــونت خانگــی و آزار جنســی و تصحیــح قوانیــن مرتبــط

بــه آن؛ بهبــود فرصــت هــای اقتصــادی و آمــوزش زنــان؛ بــه دســت آوردن مزایــای بــارداری بــرای
کارگــران زن؛ راهانــدازی کمپیــن علیــه بردگــی جنســی زنــان و دختــران؛ تــاش بــرای برابــری سیاســی

و اجتماعــی همجنسگراهــا در گیــر شــدهاند.

برخــی از نظریهپــردازان بــه طــور کلــی دنیــای آکادمیــک را رهــا کردهانــد ،در دنیــای سیاســت عملــی

احســاس راحتــی بیشــتری میکننــد ،جایــی کــه میتواننــد بــه ایــن مشــکالت بــه شــکل مســتقیم

بپردازنــد .آنهایــی کــه در دنیــای آکادمــی باقــی ماندهانــد مکــررا آکادمیــک بــودن از نــوع تعهــد بــه

مســائل عملــی را مســئله آبــرو و شــرافت خــود برشــمردهاند و بــا توجــه دائمــی بــه شــرایط عینــی

زنــان در نوشتههایشــان همــواره بدنهــا و مبارزههــای واقعــی را مــورد توجــه قــرار میدهنــد .بــه

عنــوان مثــال نمیتــوان یــک صفحــه از نوشــتههای «کاتاریــن مــک کینــون » را خوانــد بــدون آنکــه

بــا مســائل واقعــی تغییــرات نهــادی و قانونــی درگیــر نشــد .اگــر بــا پیشــنهادهای او مخالــف باشــید

 بســیاری از فمینیســتها بــا آنهــا مخالــف هســتند  -چالشــی کــه نوشــتههای او ایجــاد میکنــدیافتــن راهــی دیگــر بــرای حــل مســئلهای اســت کــه بــه شــکل واضحــی ترســیم شــده اســت.

فمینیســتها در برخــی مــوارد دربــاره آنچــه کــه بــد اســت ،و اینکــه چــه چیهایــی بــرای بهبــود

شــرایط الزم اســت بــا هــم اختــاف نظــر داشــتهاند؛ ولــی در ایــن موضــوع کــه شــرایط زنــان اغلــب

ناعادالنــه اســت و قانــون و عمــل سیاســی میتوانــد بــه عادالنهتــر شــدن آن بینجامــد توافــق دارنــد.
مــک کینــون کــه سلســله مراتــب و فرمانبــرداری را در تمامیــت فرهنــگ مــا بومــی شــده میدانــد،
بــه تغییــر از طریــق قانــون متعهــد و محتاطانــه خوشبیــن اســت  -قانــون داخلــی تجــاوز و آزار جنســی
و قانــون حقــوق بشــر بیــن المللــی .حتــی نانســی چــودروف کــه در کتــاب «بازتولیــد مــادری» از تکــرار

مقولههــای جنســیتی ســتمگرانه در بــزرگ کــردن کــودکان گزارشــی یــأس برانگیــز میدهــد ،اســتدالل
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میکنــد کــه امــکان تغییــر ایــن شــرایط وجــود دارد .زنــان و مــردان میتواننــد تصمیــم بگیرنــد ،بــا

فهــم عواقــب ناخوشــایند ایــن گونــه عادتهــا ،از ایــن پــس بــه شــکل دیگــری عمــل کننــد؛ و تغییــر در

قوانیــن و نهادهــا میتواننــد بــه تحقــق چنیــن تصمیمهایــی کمــک کننــد.

نظریــه فمینیســتی همچنــان در بســیاری از نقــاط جهــان بــه همیــن شــکل اســت .بــه عنــوان مثــال در

هنــد ،فمینیس ـتهای آکادمیــک خــود را وارد مبــارزات عملــی کــرده انــد و نظریهپــردازی فمینیســتی
قرابــت نزدیکــی بــا تعهدهــای عملــی ماننــد ســواد خوانــدن و نوشــتن زنــان ،اصــاح قوانیــن نابرابــر

ارضــی ،تغییــرات در قانــون تجــاوز (کــه در هنــد امــروز اغلــب اشــکاالتی کــه نســل اول فمینیسـتهای
آمریکایــی مــورد هــدف قــرار دادنــد را داراســت) ،تــاش بــرای به رســمیت شــناخته شــدن آزار جنســی و

خشــونت خانگــی توســط جامعــه دارد .ایــن فمینیسـتها میداننــد کــه وســط واقعیــت خشــن ناعادالنــه
زندگــی میکننــد؛ نمیتواننــد بــدون اینکــه ایــن مســائل را کمابیــش بــه صــورت روزانــه مــورد توجــه

قــرار دهنــد ،در نوشــتههای نظــری خــود و در فعالیتهــای بیــرون از کالسهــای درس بــا وجــدان

خــود کنــار بیاینــد.

هرچنــد ،در آمریــکا ،اوضــاع در حــال تغییــر اســت امــا میتــوان وقایــع غمانگیــزی را همچنــان
مشــاهده کــرد .نــه تنهــا نظریــه فمینســتی توجــه نســبتا کمــی بــه مبــارزات زنــان خــارج از آمریــکا

دارد (ایــن نکتــه همیشــه خصیصــهای دلســرد کننــده بــوده اســت ).بلکــه مســئلهای مزورانهتــر از
کوتهفکــری در آکادمــی آمریــکا برجســته شــده اســت .ایــن مســئله عبارتســت از چرخشــی کامــل از

ابعــاد واقعــی زندگــی بــه ســمت گونـهای از سیاســت ســمبولیک و کالمــی کــه تنهــا ارتباطــی سســت

بــا موقعیــت واقعــی زنــان واقعــی دارد.

بــه نظــر میآیــد گونـهی متفکــران فمینیســت ســمبلیک متأخــر ،بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از واژگان
بــه شــکلی واژگــون ،در مقالــه هــای آکادمیــک بــا ابهامــی متکبرانــه و انتزاعــی موهــن ،روش فعالیــت

در سیاســت فمینیســتی اســت .بــاور آنهــا بــر ایــن اســت کــه ایــن اداهــای ســمبلیک خــود شــکلی
از مقاومــت سیاســی هســتند؛ و بنابرایــن نیــازی نیســت بــا مســائل آشــفتهای ماننــد قانونگــذاران و

جنبشهــا درگیــر شــوید تــا جســورانه عمــل کــرده باشــید .عــاوه بــر ایــن ،فمینیســم جدیــد بــه
اعضــای خــود میگویــد کــه جــای بســیار کمــی بــرای تغییــرات کالن اجتماعــی وجــود دارد ،و شــاید
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اصــا جایــی نداشــته باشــد .همــه مــا کــم و بیــش زندانیــان ســاختار قــدرت هســتیم کــه هویــت مــا
را بــه عنــوان زنــان تعریــف کــرده اســت؛ مــا هرگــز نمیتوانیــم ایــن ســاختارها را بــه شــکل کالن

تغییــر دهیــم ،و هیــچ گاه نمیتوانیــم از آنهــا فــرار کنیــم .تنهــا کاری کــه میتوانیــم بــه انجــام آن
امیــد داشــته باشــیم ایــن اســت کــه درون ســاختارهای قــدرت فضایــی پیــدا کنیــم تــا قــدرت را در

ســخنان خــود بــه ســخره بگیریــم ،تحقیــر کنیــم و از آن ســرپیچی نماییــم .از ایــن رو سیاســت کالمــی
ســمبلیک ،عــاوه بــر اینکــه بــه عنــوان گون ـهای از سیاســت ملمــوس و عینــی ارائــه میشــود ،بــه

عنــوان تنهــا نــوع سیاســتی کــه در واقــع ممکــن اســت برشــمرده میشــود.

ایــن تغییــرات تــا حــدود زیــادی مرهــون مطــرح شــدن اخیــر افــکار پســت مــدرن فرانســوی اســت.

بســیاری از فمینیســتهای جــوان  -وابســتگی محســوس آنهــا بــه ایــن یــا آن متفکــر فرانســوی

هــر چــه کــه باشــد  -تحــت تأثیــر ایــن ایــده بــه شــدت فرانســوی قــرار گرفتهانــد کــه روشــنفکر بــه
وســیله ســخن گفتــن بلواگرانــه سیاس ـتورزی میکنــد ،و ایــن یــک نــوع عمــل سیاســی قابــل توجــه

اســت .بســیاری نیــز از نوشــته هــای میشــل فوکــو (بــه غلــط یــا درســت) ایــن ایــده جبــری را اســتنتاج
زندانیــان ســاختار همهگیــری هســتیم ،و جنبشهــای اصالحطلبانــه در زندگــی
کردهانــد کــه مــا
ِ

واقعــی معمــوال بــه ارائــه خدمــت بــه ســاختار قــدرت بــه روشهــای جدیــد و پــر از توطئــه منجــر

میشــود  .بنابرایــن ،چنیــن فمینیس ـتهایی در ایــن ایــده کــه اســتفاده واژگــون از واژگان هنــوز بــرای

روشــنفکران فمینیســت در دســترس اســت تســلی پیــدا میکننــد .محــروم از امیــد بــه تغییــرات بزرگتــر
و پایدارتــر ،مــا همچنــان میتوانیــم مقاومــت خــود را بــا بازســازی مقولههــای زبانــی انجــام دهیــم و
بنابرایــن در حاشــیه خویشــتنی قــرار بگیریــم کــه توســط قــدرت شــکل میگیرنــد.

یــک فمینیســت آمریکایــی بیــش از دیگــران در شــکلگیری ایــن تغییــرات نقــش داشــته اســت .بــه

نظــر بســیاری از پژوهشــگران جــوان« جودیــت باتلــر» کســی اســت در حــال حاضــر فمینیســم را
تعریــف میکنــد .او کــه فلســفه خوانــده اســت ،خیلــی اوقــات (بیشــتر توســط افــراد در حــوزه ادبیــات

تــا فیلســوفها) بــه عنــوان متفکــر برجســتهای در زمینــه جنســیت ،قــدرت و بــدن بــه حســاب میآیــد.

در حالــی کــه بــه ایــن فکــر میکنیــم کــه چــه اتفاقــی بــرای سیاســت فمینیســتی ســبک قدیمــی و
واقعیتهــای مهمــی کــه بــه آن متعهــد بــود افتــاده اســت ،بــه نظــر ضــروری میآیــد کــه نوشــتهها
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و تأثیــر باتلــر را بررســی کنیــم ،و اســتداللهایی کــه باعــث شــده اســت بســیاری موضعــی شــبیه بــه
انــزوا و آرامشگرایــی اتخــاذ کننــد را بررســی کنیــم.

بررســی ایدههــای باتلــر دشــوار اســت ،چــرا کــه فهمیــدن اینکــه ایــن ایدههــا چــه هســتند دشــوار

اســت .باتلــر شــخص بســیار باهوشــی اســت .در گفتوگوهــای عمومــی ،او ثابــت کــرده اســت کــه

میتوانــد بــا وضــوح ســخن بگویــد و فهــم ســریعی نســبت بــه آنچــه کــه بــه او گفتــه میشــود

دارد .هرچنــد ،ســبک نوشــتاری او ســنگین و نامفهــوم اســت .نوشــتههای او مملــو از ارجــاع بــه دیگــر
نظریهپــردازان اســت ،کــه از ســنتهای فکــری متفاوتــی میآینــد .عــاوه بــر فوکــو ،و توجــه اخیــر او

بــه فرویــد ،کارهــای باتلــر بــه شــدت بــه افــکار لوئــی آلتوســر ،نظریهپــرداز لزبیــن فرانســوی مونیــک

ویتینــگ ،انسانشــناس آمریکایــی گیــل رویــن ،ژاک لــکان ،جــان النگشــاو آســتین ،و فیلســوف زبــان
آمریکایــی ســول کریپکــی متکــی هســتند .کمتریــن چیــزی کــه میتــوان گفــت ایــن اســت کــه

همــه ایــن چهرههــا بــا یکدیگــر توافــق ندارنــد؛ بنابرایــن مشــکل اولی ـهی خوانــدن نوشــتههای باتلــر

ســردرگمی ناشــی از ایــن اســت کــه اســتداللهای او بــا توســل بــه مفاهیــم و دکترینهــای متناقــض

بســیاری بــه یکدیگــر وصــل شــدهاند .اغلــب هیــچ شــرحی از اینکــه چگونــه تناقضهــای ظاهــری

قــرار اســت حــل شــوند ،ارائــه نمیشــود.

مشــکل دیگــر شــیوهی ارجــاع بــه دیگــر نویســندگان اســت .ایدههــای ایــن متفکــران هیــچ گاه بــه

انــدازه کافــی توصیــف نمیشــوند تــا شــخص غیرمتخصــص نیــز بتوانــد متــن را بخوانــد (اگــر بــا

مفهــوم بازخواســت آلتوســری آشــنایی نداشــته باشــید چندیــن فصــل کتابهــای او را نخواهیــد فهمیــد)
یــا بــه شــخص متخصــص نیــز توضیــح داده نمیشــود کــه ایــن ایدههــای دشــوار چگونــه فهــم

شــدهاند .بســیاری از نوشــتههای آکادمیــک او کــه بــه دیگــر نویســندگان ارجــاع داده میشــوند بــه

دانــش قبلــی خواننــده از مواضــع و دکترینهــای بــه خصوصــی را پیشفــرض میگیــرد .ولــی هــم

در ســنت فلســفه تحلیلــی و هــم در ســنت فلســفه قــارهای ،نویســندگان آکادمیــک کــه بــرای مخاطــب
متخصــص مینویســند بــه شــکل متــداول اعــام میکننــد کــه ایــده شــخصیتهایی کــه بــه آنهــا
اشــاره میکننــد پیچیــده هســتند و تفســیرهای متعــددی از آنهــا شــده اســت .بنابرایــن آنهــا معمــوال

مســئولیت پیــش بــردن تفســیر بــه خصوصــی را از بیــن تفســیرهای رقیــب برعهــده میگیرنــد ،و ســعی
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میکننــد بــا اســتدالل نشــان دهنــد چــرا آن شــخص را بــه ایــن شــکل تفســیر کردهانــد ،و چــرا

تفســیر خودشــان از دیگــر تفســیرها بهتــر اســت.

مــا هیــچ یــک از اینهــا را در کارهــای باتلــر نمییابیــم .تفســیرهای متفــاوت اصــا مــورد توجــه قــرار

نگرفتهانــد  -حتــی در ارتبــاط بــا فوکــو و فرویــد ،در حــال ارائــه تفســیری بــه شــدت مناقشــه برانگیــز

اســت کــه مــورد تأییــد بســیاری از پژوهشــگران نخواهــد بــود .بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه این

خصیصــه نوشــتاری را نمیتــوان بــه شــکلی معمــول توضیــح داد ،کــه ایــن نوشــتهها بــرای مخاطبــان
متخصــص اســت کــه تمایــل دارنــد جزییــات یــک موضــع آکادمیــک مبهــم و ســری را بــه بحــث بگذارند.

نوشــته هــای او بــرای اقنــاع چنیــن مخاطبینــی بــه شــدت ســطحی اســت .همچنیــن مشــخص اســت کــه

هــدف نوشــتههای باتلــر مخاطبهــای غیرآکادمیــک کــه مایــل هســتند بــا بــی عدالتیهــای واقعــی

دســت و پنجــه نــرم کننــد نیســتند .چنیــن مخاطبانــی بــا آش شــور نوشــتار باتلــر ،بــا حــس فهمیدگــی
درونگروهــی بهخصوصــش ،و نســبت بســیار بــاالی نامهــا بــه توضیحهــا گیــج خواهنــد شــد.

پــس باتلــر بــا چــه کســی ســخن میگویــد؟ بــه نظــر میآیــد کــه او گروهــی از نظریهپــردازان

فمینیســت جــوان در آکادمــی را خطــاب قــرار داده اســت کــه نــه دانشــجوی فلســفه هســتند ،و نــه

برایشــان مهــم اســت کــه آلتوســر و فرویــد و کریپکــی واقعــا چــه گفتهانــد  ،و نــه بیگانههایــی هســتند
کــه بــه آگاهــی در مــورد ماهیــت پروژههایشــان و اقنــاع شــدن نســبت بــه ارزش آن نیــازی داشــته

باشــند .ایــن مخاطبــان مفــروض ،بــه نظــر میآیــد بــه طــور قابــل مالحظــه ای ســربراه هســتند .نســبت
بــه نــدای غیــب متــن باتلــر تابــع هســتند ،بــا زنــگاری از انتــزاع  ،خواننــده فرضــی چنــد ســؤال مطــرح

میکنــد ،و هیــچ اســتدالل یــا تعریــف مشــخصی از اصطالحــات را طلــب نمیکنــد.

عجیبتــر اینکــه از خواننــده فرضــی توقــع مـیرود بــه دیــدگاه نهایــی خود باتلــر در مــورد مســائل  ،کاری
نداشــته باشــد .بخــش بســیار زیــادی از جملههــای باتلــر در هــر یــک از کتابهایــش  -بــه خصــوص

جمــات پایــان هــر فصــل  -پرســش هســتند .گاهــی اوقــات پاســخی کــه پرســش مطــرح شــده دارد
مشــهود اســت .ولــی اغلــب مســائل خیلــی نامشــخص هســتند .از بیــن جمالتــی کــه پرسشــی نیســتند،

بســیاری از جمــات بــا «فکــر کنیــد »..یــا «میتــوان پیشــنهاد کــرد »..شــروع مــی شــوند  -بدیــن

شــکل باتلــر هیــچ گاه بــه خواننــده دقیقــا نمیگویــد کــه آیــا بــا دیدگاهــی کــه توصیــف میکنــد موافــق
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اســت یــا خیــر .زبــان ســردرگمکننده در کنــار سلســله مراتــب از جملــه ابــزار کاری او هســتند ،زبــان
ســردرگمکنندهای کــه از نقــد طفــره م ـیرود چــرا کــه ادعاهــای مشــخص خیلــی کمــی میکنــد.

به دو نمونه توجه کنید:

«اینکــه عاملیــت یــک ســوژه انقیــاد خــود را پیــش فــرض میگیــرد بــه چــه معناســت؟ آیــا عمــل پیــش
فــرض گرفتــن شــبیه عمــل دوبــاره گماشــتن اســت ،یــا انقطاعــی بیــن قــدرت پیــش فــرض گرفتــه

شــده و قــدرت انقیــاد یافتــه وجــود دارد؟ در نظــر بگیریــد کــه در همــان عملــی کــه بــه وســیله آن ســوژه
شــرایط انقیــاد خــود را بازتولیــد میکنــد ،ســوژه آســیب پذیــری گــذرای خــود را کــه بــه آن شــرایط ،بــه

خصــوص پیشــامد تجدیــد آنهــا را بــا نمونــه نشــان میدهــد».

و

«چنیــن پرســشهایی را نمیتــوان اینجــا پاســخ گفــت ،ولــی مســیری از تفکــر را نشــان میدهنــد
کــه احتمــاال بــر پرســش از وجــدان مقــدم هســتند ،یعنــی همــان پرسشــی کــه اســپینوزا ،نیچــه و اخیــرا

جورجــو آگامبــن را بــه خــود مشــغول کــرده اســت :مــا چگونــه بایــد میــل بــه میــل تشــکیل دهنــده
بــودن را بفهمیــم؟ بــا تغییــر جایــگاه وجــدان و بازخواســت در چنیــن رویکــردی ،ســپس میتوانیــم بــه
ایــن ســؤال دیگــری را اضافــه کنیــم :چگونــه چنیــن میلــی نــه تنهــا توســط قانــون بــه صــورت مفــرد،
بلکــه توســط انــواع مختلــف قوانیــن مــورد اســتثمار قــرار میگیــرد بــه شــکلی کــه مــا تســلیم انقیــاد
میشــویم تــا بتوانیــم معنایــی از بــودن اجتماعــی مــان را حفــظ کنیــم؟»

چــرا باتلــر ترجیــح میدهــد بــه ســبک سربهســرگذار و خشــمدرآوری بنویســد؟ ایــن ســبک قطعــا

ناشــناخته نیســت .برخــی از افــراد در ســنت فلســفه قــارهای -البتــه مطمئنــا نــه همــه آنهــا -تمایــل

تأس ـفآوری دارنــد کــه بــه فیلســوف بــه عنــوان ســتارهای کــه دل همــه را میربایــد نــگاه کننــد ،و

اغلــب ایــن کار را بــا مبهــم ســخن گفتــن  -نــه بــه عنــوان یــک شــخصی کــه بــا دیگــران بــه شــکلی
برابــر بحــث میکنــد  -انجــام میدهنــد .بــه هــر حــال ،هنگامــی کــه ایدههــا بــه شــکلی مشــخص

بیــان میشــوند ،ممکــن اســت از مؤلــف اثــر جــدا شــوند :میتــوان آن ســخن را بــا خــود بــرد و بــه
بررســی آن پرداخــت .ولــی هنگامــی کــه ســخن اســرارآمیز و مبهــم باقــی میمانــد (البتــه ،هنگامــی
کــه ایــن چنیــن بــه آنهــا نــگاه نشــود) مخاطــب بــه مرجــع ســخن وابســته باقــی میمانــد .متفکــر
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تنهــا بــه خاطــر کاریزمــای متورمــش مــورد توجــه قــرار میگیــرد .شــخص در هــوا معلــق میمانــد ،و
مشــتاق حرکــت بعــدی اســت .هنگامــی کــه باتلــر ایــن «جهــت بــرای اندیشــدن» را دنبــال میکنــد،

چــه خواهــد گفــت؟ لطفــا بــه مــا بگــو اینکــه عاملیــت یــک ســوژه انقیــاد خــود را پیــش فــرض بگیــرد

چــه معنایــی دارد؟ (تــا جایــی کــه مــن میتوانــم ببینــم ،هیــچ پاســخ مشــخصی در کار نیســت) .ایــن گونه

گمــان م ـیرود کــه ذهنــی اینچنیــن اندیشــمند در مــورد هیــچ چیــز ســخن ســبکی نخواهــد گفــت:
بنابرایــن منتظــر میمانیــم ،در اوج حیــرت ،تــا در نهایــت ایــن کار را انجــام دهــد.

بدیــن شــکل گنگنویســی هال ـهای از اهمیــت درســت میکنــد .همچنیــن کارکــرد مرتبــط دیگــری

هــم دارد .خواننــده را بــه زور وادار میکنــد از آنجایــی کــه نمیتوانــد بفهمــد چــه خبــر اســت ،بپذیــرد

کــه حتمــا ســخن مهمــی گفتــه شــده اســت و افــکار پیچیــدهای در جریــان اســت ،در حالــی کــه

در واقــع اغلــب مفاهیــم ســاده یــا حتــی نخنمایــی مطــرح میشــوند ،کــه آنچنــان ســطحی و بــی
پشــتوانه بررســی شــدهاند کــه نمیتواننــد بعــد جدیــدی بــه فهــم مــا ببخشــند .هنگامــی کــه خوانــدگان

کتابهــای باتلــر جــرأت خــود را بــرای اینگونــه فکــر کــردن جمــع میکننــد ،متوجــه میشــوند کــه

ایدههایــی کــه در ایــن کتــاب مطــرح شــدهاند ســطحی هســتند .وقتــی مفاهیــم بــه کار رفتــه توســط
باتلــر را بــه وضــوح و مختصــر عنــوان کنیــم ،مشــخص میشــود کــه اســتدالل زیــادی در آن وجــود

نــدارد ،بــه جــای خاصــی نمیرســند و ســخنان جدیــدی نیســتند .بنابرایــن ابهــام در ســخن میتوانــد
فضــای خالــی پیچیدگــی واقعــی تفکــر و اســتدالل را پــر کنــد.

ســال گذشــته باتلــر ،بــه خاطــر جمل ـهای کــه در ادامــه میآیــد ،جایــزه ســاالنه مســابقه بدنویســی را

کــه توســط مجلــه «فلســفه و ادبیــات» ارائــه میشــود را دریافــت کــرد.

«گــذار از شــرح ســاختاری کــه در آن ســرمایه روابــط اجتماعــی را بــه اشــکال نســبتا همســانی ســاختار
میبخشــد بــه دیدگاهــی از هژمونــی کــه در آن روابــط قــدرت امــکان تکــرار ،انحــراف ،و بازگویــی

هســتند پرســش از بــی دوامــی را بــه درون تفکــر ســاختار وارد میکنــد ،و تغییــری از گونـهای از نظریــه
آلتوســری کــه تمامیتهــای ســاختاری را بــه عنــوان ابژههــای نظــری در نظــر میگیــرد بــه شــکلی

کــه در آن بینــش نســبت بــه احتمــاالت مشــروط ســاختار مفهومــی تجدیــد شــده از هژمونــی کــه بــا
اســتراتژیهای مشــروط در بازگویــی قــدرت محــدود شــده اســت را آغــاز میکنــد».
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در حالــی کــه باتلــر مــی توانســت بنویســد «رویکــرد مارکسیســتی ،کــه بــر ســرمایه بــه عنــوان نیــروی

مرکــزی ســاختار بخــش بــه روابــط اجتماعــی تمرکــز میکنــد ،عملکــرد ایــن نیــرو را بــه شــکلی متحــد

در همــه جــا بــه تصویــر میکشــد .در مقابــل ،رویکردهــای آلتوســری ،بــر قــدرت متمرکــز میشــوند ،و
عملکــرد آن نیــرو را گوناگــون و متغیــر بــر اثــر گــذر زمــان در نظــر میگیرنــد ».بــه جــای اینکــه ایــن
گونــه بگویــد ،گونــه ای از گزافهگویــی را ترجیــح میدهــد کــه باعــث میشــود خواننــده آنقــدر انــرژی

صــرف رمزگشــایی از نوشــته او کنــد کــه انــرژی کمــی بــرای بررســی صــدق ادعاهــای او برایــش باقــی
بمانــد .ویراســتار مجلــه بــا اعــان ایــن جایــزه ،عنــوان کــرد «احتمــاال ابهــام اضطراببرانگیــز چنیــن

ســبک نوشــتاری باعــث شــده اســت پرفســور وارن هجــز ،اســتاد دانشــگاه ارگــون جنوبــی ،جودیــت

باتلــر را بــه عنــوان یکــی از ده نفــر باهــوش بــروی کــره زمیــن تحســین کنــد»( .از قضــا ،اینگونــه
بدنویســی بــه هیــچ عنــوان در بیــن نظریهپــردازان کوییــر کــه باتلــر بــا آنهــا مرتبــط اســت رواج نــدارد.

بــه عنــوان مثــال ،دیویــد هالپریــن از رابطــه فوکــو و کانــت ،و دربــاره همجنسگرایــی یونانــی بــا دقتــی
فلســفی و تاریخــی مینویســد).

باتلــر در دنیــای ادبیــات بــه خاطــر فیلســوف بــودن خــود پرســتیژ کســب کــرده اســت؛ بســیاری از
عالقهمنــدان بــه او ســبک نوشــتار او را دلیــل بــر عمــق فلســفی آنهــا بــر میشــمارند .ولــی بایــد

پرســید کــه آیــا ایــن نوشــتههای او اساســا بــه ســنت فلســفه متعلــق اســت ،یــا اینکــه شــباهت بســیار
زیــادی بــه ســنتهای دشــمن فلســفه یعنــی سفســطه و بالغــت تعلــق دارنــد؟ از زمانــی کــه ســقراط

فلســفه را بــا آنچــه کــه سوفســطاییها و اهــل فــن بالغــت انجــام

میدادنــد تمایــز بخشــید ،فلســفه تبدیــل بــه گفتگویــی بیــن انســانهای برابــر شــده اســت کــه

اســتداللهای موافــق و مخالــف بــا یکدیگــر رد و بــدل میکننــد بــدون اینکــه بــا مبهمگویــی

تردســتی کننــد .ســقراط بدیــن شــکل عنــوان کــرد کــه فلســفه بــرای روح احتــرام قائــل اســت در حالــی
کــه روشهــای فریــب دهنــده دیگــر تنهــا نشــاندهنده

بیاحترامــی اســت .یــک روز بعــد از ظهــر کــه از نوشــتههای باتلــر خســته شــده بــودم بــه پیشنویــس

پایاننامــه یکــی از دانشــجویانم در بــاب دیــدگاه «دیویــد هیــوم » در مــورد هویــت فــردی پرداختــم.

حالــم ســرجایش آمــد .بــا غــرور و لــذت پیــش خــودم فکــر کــردم چقــدر واضــح نوشــته اســت .و هیــوم
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چــه روح دلپذیــر و شــگرفی اســت :چــه مهربانانــه بــه شــعور خواننــده احتــرام میگــذارد ،حتــی وقتــی
بــه قیمــت برمــا کــردن عــدم اطمینــان خــود تمــام شــود.

ایــده اصلــی باتلــر اولیــن بــار در کتــاب «آشــفتگی جنســیتی» او در ســال  ۱۹۸۹معرفــی شــد و در دیگــر

کتابهــای او تکــرار شــده اســت .ایــن ایــده عبــارت اســت از اینکــه جنســیت ،تصنعــی اجتماعــی اســت.

ایدههــای مــا دربــاره اینکــه زن و مــرد چــه هســتند بازتــاب دهنــده هیــچ امــر جاودانـیای در طبیعت نیســتند.
در عــوض ،ایــن ایــده هــا از عرفهــای نهفتــه در قــدرت روابــط اجتماعــی مــا نشــأت میگیرنــد.

البتــه ایــن ایــده چیــز جدیــدی نیســت .طبیعتزدایــی از جنســیت در آثــار افالطــون وجــود داشــته
اســت  ،و توســط جــان اســتوارت میــل ترقــی پیــدا کردنــد .جــان اســتوارت میــل در کتــاب «کنیــزک

کــردن زنــان» مینویســد «آنچــه در حــال حاضــر طبیعــت زنــان نامیــده میشــود بــه طــور برجســتهای

امــری مصنوعــی اســت» .جــان اســتوارت میــل متوجــه شــد کــه ادعاهایــی کــه در مــورد طبیعــت زنــان
مطــرح میشــود از سلســله مراتــب قــدرت گرفتــه میشــوند و بــه آن ختــم میشــوند :زنانگــی آنچنــان

ســاخته میشــود کــه بــه نهضــت در انقیــاد نگــه داشــتن زنــان خدمــت کنــد ،یــا آنطــور کــه میــل خــود
میگویــد «ذهنهــای آنهــا را بــه بردگــی بکشــانند ».لفاظــی در مــورد طبیعــت ،چــه دربــاره خانــواده
چــه دربــاره فئودالیســم ،بــه نهضــت بــردهداری خدمــت میکنــد« .انقیــاد زنــان بــه مــردان یــک عــرف
جهانــی اســت ،هرگونــه عزیمــت از آن طبیعتــا غیرطبیعــی بــه نظــر میآیــد  -ولــی آیــا هرگــز نوعــی از

ســلطهگری وجــود داشــته اســت کــه بــرای ســلطهگران غیرطبیعــی بــه نظــر بیایــد؟»

میــل را بــه ســختی بتــوان اولیــن ســازهگرای اجتماعــی نامیــد .ایدههایــی مشــابه در مــورد جنســیت،

حــرص ،آز ،و دیگــر مشــخصههای زندگــی مــا در تاریــخ فلســفه از زمــان یونــان باســتان فراگیــر بودهانــد.
بهکارگیــری ایدههــای آشــنای ســازهگرایی اجتماعــی در مــورد جنســیت توســط جــان اســتوارت میــل نیــاز

داشــتند و هنــوز هــم نیــاز دارنــد کــه بســط بســیار بیشــتری پیــدا کننــد؛ اظهارنظرهــای راهنماییبخــش او
نتوانســتند بــه حــد کفایــت باشــند کــه بــه نظریــه جنســیت بینجامنــد .بســیار قبلتــر از آنکــه باتلــر مطــرح
شــود ،فمینیسـتهای زیــادی بــه مطــرح کــردن چنیــن رویکــرد کمــک کردنــد.

کاتاریــن مــک کینــون و آنــدرآ دورکیــن در آثــاری کــه در دهــه هــای  ۷۰و  ۸۰بــه چــاپ رســاندند
استداللشــان بــر ایــن بــود کــه فهــم عرفــی از نقشهــای جنســیتی راهــی بــرای اطمینــان حاصــل
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کــردن از تســلط مــردان در روابــط جنســی اســت ،همانطــور کــه در فضــای عمومــی چنیــن اســت.
آنهــا ایــده اصلــی جــان اســتوارت میــل در مــورد فضایــی از زندگــی کــه فیلســوف ویکتاتوریایــی (میــل)

ســخن کمــی دربــاره آن گفتــه بــود را بــه کار گرفتنــد( .نــه اینکــه هیــچ نگفتــه باشــد :در ســال ۱۸۶۹

جــان اســتوارت میــل متوجــه شــده بــود کــه کوتاهــی در جــرم تلقــی کــردن تجــاوز درون ازدواج ،زن را
بــه عنــوان ابــزاری بــرای بهــره مــردان تعریــف میکــرد و شــأن انســانی زن را نفــی میکــرد) .پیــش از
ای زنــان کــه تنهــا نیــاز
باتلــر ،مــک کینــان و دورکیــن فانتــزی فمینیســتی سکســوالیته طبیعــی چکامـه ِ

بــه «رهایــی بخشــی» داشــت را مــورد توجــه قــرار داده بودنــد؛ و بــرای اینکــه نیروهــای اجتماعــی آنقدر

عمیــق هســتند کــه مــا نبایــد تصــور کنیــم بــه ایــده ی «طبیعــت» دسترســی داریــم اســتداللهایی
ارائــه کــرده بودنــد .پیــش از باتلــر ،آنهــا بــر راههایــی کــه در آن ســاختارهای قــدرت مردســاالر نــه

تنهــا زنــان را بــه انقیــاد در میآوردنــد و بــه حاشــیه میراندنــد ،بلکــه حتــی افــرادی کــه تصمیــم بــه

روابــط همجنــس مــی گرفتنــد نیــز چنیــن میشــدند تأکیــد کردنــد .آنهــا متوجــه شــدند کــه تبعیــض
علیــه همجنــس گرایــان راهــی بــرای تقویــت نقشهــای جنســیتی متعــارف کــه بــه صــورت سلســله
مراتبــی مشــخص شــدهاند اســت؛ و بنابرایــن از نظــر آنهــا تبعیــض علیــه همجنسگرایــان نوعــی

تبعیــض جنســی اســت.

پیــش از باتلــر ،نانســی چــودروف  -روانشــناس  -بــه شــکل دقیــق و قانــع کننــدهای نشــان داد کــه
چگونــه تفاوتهــای جنســیتی بیــن نســلهای متفــاوت خــود را تکــرار میکننــد :اســتدالل او ایــن

بــود کــه همــه جــا حاضــر بــودن مکانیسـمهای تکــرار مــا را قــادر میســازد کــه بفهمیــم کــه چگونــه

چیــزی کــه مصنوعــی اســت میتوانــد بــا ایــن حــال تقریبــا همــه جــا حاضــر باشــد .پیــش از باتلــر ،آنــا
فاســتو اســترلینگ  -بیولوژیســت  -بــا نقدهــای خــود بــه کارهــای تجربــی کــه ظاهــرا از طبیعــی بــودن

تمایــز عرفــی جنســیت پشــتیبانی میکردنــد ،نشــان داد کــه روابــط قــدرت اجتماعــی بــه چــه میــزان

عمیقــی عینیــت دانشــمندان را زیــر ســؤال بــرده اســت« :افســانه جنســیت» ( )۱۹۸۵عنــوان مناســبی

بــرای یافتههــای او در بیولــوژی آن زمــان بــود( .دیگــر بیولوژیســتها و نخستینشناســان نیــز بــه
ایــن اقــدام مهــم کمــک کــرده بودنــد) .پیــش از باتلــر ،نظریهپــرداز سیاســی ســوزان مولــر اوکیــن

نقــش قانــون و تفکــر سیاســی در تعییــن سرنوشــت زن در خانــواده را توضیــح داده بــود؛ و ایــن پــروژه
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نیــز توســط تعــدادی از فمینیسـتها در حقــوق و فلســفه سیاســی پیگیــری شــد .پیــش از باتلــر ،تبییــن

مهــم انسانشــناختی گیــل روبیــن از انقیــاد تحلیلــی ارزشــمند از روابــط بیــن ســاماندهی اجتماعــی

جنســیت و عــدم تقــارن قــدرت ارائــه داد.

پــس کارهــای باتلــر چــه چیــزی بــه ایــن حجــم از نوشــته هــای مفصــل اضافــه میکنــد؟ کتابهــای
«آشــفتگی جنســیتی» و «بدنهایــی کــه مســئله میشــوند» شــامل هیــچ اســتدالل تفصیلــی علیــه

ادعاهــای بیولوژیــک مبنــی بــر تفــاوت «طبیعــی» نیســت ،هیــچ تبیینــی از مکانیســمهای تکــرار

جنســیت ،و هیــچ تبیینــی از شــکلگیری قانونــی خانــواده ارائــه نمیدهــد؛ همچنیــن شــامل تفصیلــی
بــر امــکان تغییــرات قانونــی نیســت .پــس باتلــر چــه چیــزی ارائــه میکنــد کــه مــا نمیتوانیــم بــه

صــورت کاملتــر در نوشــتههای فمینیسـتهای دیگــر بیابیــم؟ یــک ادعــای نســبتا جدیــد از او عبــارت
اســت از ایــن کــه هنگامــی کــه مــا مصنوعــی بــودن تمایزهــای جنســیتی را تشــخیص میدهیــم ،و از
فکــر کــردن دربــاره آنهــا بــه شــکلی کــه واقعیــت طبیعــی مســتقلی را بیــان میکنــد ،متوجــه خواهیــم

شــد کــه هیــچ دلیــل محکمــی وجــود نــدارد کــه گونههــای جنســیتی بایــد دو تــا باشــند (کــه بــا
جنــس بیولوژیــک مرتبــط هســتند) ،میتــوان ســه یــا پنــج یــا بیشــمار جنســیت داشــته باشــیم .باتلــر

عنــوان میکنــد« :هنگامــی کــه وضعیــت ســاخته شــده جنســیت بــه شــکل رادیــکال مســتقل از جنــس
تئوریــزه میشــود ،خــود جنســیت تصنعــی شــناور میشــود».

از نظــر باتلــر ،از ایــن مدعــا نمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــا آزادیــم کــه جنســیتها را آزادانــه

اختــراع کنیــم :چنــد محدودیــت بــرای آزادی مــا وجــود دارد .او تأکیــد دارد کــه مــا نبایــد بــه شــکل
ســادهباورانهای خیــال کنیــم کــه خویشــتن آغازینــی پشــت جامعــه وجــود دارد ،کــه آمــاده اســت بــه

شــکل خالــص و رهایییافتــه بــروز کنــد« :هیــچ خویشــتنی پیــش از همگرایــی کــه بتوانــد یکپارچگــی
را قبــل از ورودش بــه تعــارض در زمینــه اجتماعــی حفــظ کنــد وجــود نــدارد ».بــا ایــن حــال باتلــر ادعــا

میکنــد کــه میتوانیــم مقولههایــی کــه بــه نوعــی جدیــد هســتند را بــه وســیله نقیضــه مقولههــای

قدیمــی خلــق کنیــم .بنابرایــن شناختهشــدهترین ایــده او  -تصــور او از سیاســت بــه عنــوان اجــرای

نقیضــه گونــه  -از مفهــوم آزادی محــدود برگرفتــه شــده اســت .ایــن آزادی هنگامــی رخ میدهــد کــه
تشــخیص دهیــم ایدههــای مــا دربــاره جنســیت بیــش از آنکــه توســط نیروهایــی بیولوژیــک شــکل
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بگیرنــد ،توســط نیروهــای اجتماعــی شــکل گرفتهانــد .مــا بــه تکــرار ســاختارهای قدرتــی کــه در آنهــا
متولــد شــدهایم محکــوم هســتیم ،ولــی دســت کــم میتوانیــم آنهــا را بــه ســخره بگیریــم؛ و برخــی
از ایــن شــکلهای تمســخر ســرپیچی از نرمهــای اصلــی هســتند.

ایــده جنســیت بــه عنــوان اجــرا ایــده مشــهور باتلــر اســت ،بنابرایــن ارزش ایــن را دارد کــه قــدری بــر آن

متمرکــز شــویم و بــا دقــت بیشــتری آن را بررســی کنیــم .او در کتــاب «آشــفتگی جنســیتی» ایــن ایــده
را بــه صــورت شــهودی و بــدون اســتناد بــه پیشــنیه نظــری آن مطــرح میکنــد .بعدهــا او ارجــاع ایــن

مفهــوم بــه اجــرای شــبهتئاتری را انــکار کــرد و ایــده اش را بــه نظریــه کنــش گفتــاری «جــان النگشــاو
آســتین »مرتبــط ســاخت .مقولــه زبــان شــناختی «انشــائی» آســتین ،مقول ـهای از پارهگفتارهــای زبــان

شــناختی هســتند کــه بــه خــودی خــود بــه عنــوان عمــل و نــه بیانیــه کارکــرد دارنــد .هنگامــی کــه در

شــرایط مناســب اجتماعــی مــن میگویــم «مــن ده دالر شــرط میبنــدم» ،یــا «متأســفم» ،یــا «بلــه»
(در مراســم عروســی) ،یــا «مــن ایــن کشــتی را فــان مینامــم» ،مــن یــک شــرطبندی ،عذرخواهــی،

ازدواج یــا نامگــذاری را گــزارش نمیکنــم ،در حــال اجــرای آنهــا هســتم.

مدعــای مشــابه باتلــر در مــورد جنســیت مشــخص نیســت ،چــرا کــه «اجراهــای» مــورد نظــر وی شــامل
اشــارات ،لبــاس ،حرکــت ،عمــل و زبــان میشــود .نظریــه آســتین کــه در واقــع بــه تحلیلــی تخصصــی
از گونــه خاصــی از جمــات محــدود میشــود ،در واقــع بــرای پیشــبرد ایدههــای باتلــر مناســب

نیســتند .البتــه بــا وجــود اینکــه او بــه شــدت خوانشهایــی کــه ایــده او را بــه تئاتــر تشــبیه مــی کننــد
را رد مــی کنــد ،بــه نظــر میآیــد مرتبــط کــردن ســرپیچی تئاتــر زنــده[ ]۱و جنســیت ،نظــرات او را

بســیار بیــش از ارتبــاط آســتین و نظراتــش روش میکنــد.

تلقــی باتلــر از آســتین هــم پذیرفتنــی نیســت .او ادعــای عجیبــی دارد کــه مراســم ازدواج یکــی از
مثالهــای آســتین در مقولــه «انشــائی» اســت و ایــن یعنــی «دگرجنسســازی پیونــد اجتماعــی فرمــی

مــورد بــارزی از آن کنشهــای گفتــاری اســت کــه آنچــه کــه مینامنــد را بــه ارمغــان میآورنــد».

ازدواج بــه ســختی بــرای آســتین بیــش از شــرطبندی یــا نامگــذاری کشــتی یــا قــول دادن یــا
معذرتخواهــی مــورد بــارزی اســت .آســتین بــه خصوصیــات فرمــال پارهگفتارهــای بــه خصوصــی

عالقهمنــد اســت ،ولــی هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه فــرض کنیــم کــه محتــوای ایــن جمــات
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بــرای اســتداللهای او اهمیتــی داشــته باشــند .معمــوال تــاش بــرای یافتــن نــکات مهــم در مثالهــای

روزمــرهای کــه فیلســوفها انتخــاب میکننــد کار اشــتباهی اســت .آیــا بایــد از اینکــه ارســطو بــرای قیــاس

عملــی از مثــال غذاهــای کمچــرب اســتفاده کــرده اســت بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه «مــرغ» محــور

فضیلتهــای ارســطویی اســت؟ یــا اســتفاده جــان رالــز از ســفر در زمــان در بحــث عقــل عمل ـیاش بــه
ایــن معنــی اســت کــه نظریــه عدالــت او میخواهــد بــرای همــه مــا مرخصــی فراهــم کنــد؟

ایــن عجایــب بــه کنــار ،ظاهــرا نکتــه باتلــر ایــن اســت :هنگامــی کــه مــا بــه شــکلی جنســیت زده

عمــل میکنیــم یــا ســخن میگوییــم ،صرفــا آنچــه کــه در جهــان مــا ماندنــی شــده اســت را گــزارش
نمــی کنیــم ،بلکــه بــه صــورت فعــال در حــال شــکل بخشــیدن بــه آن ،تکــرار و تقویــت آن هســتیم.
هنگامــی کــه بــه گونــه ای رفتــار کنیــم کــه گویــی طبیعــت نــر و مــاده وجــود دارد ،مــا در خلــق ایــن
افســانه اجتماعــی کــه ایــن طبیعــت هــا وجــود دارنــد نقــش بــازی کــرده ایــم .ایــن مقولــه هــا هیــچ گاه

جــدای از اعمــال مــا وجــود ندارنــد؛ مــا همیشــه آنهــا را بوجــود مــی آوریــم .در عیــن حــال ،بــا انجــام
ایــن اجراهــا بــه شــکلی نســبتا متفــاوت ،یعنــی نقیضــه گونــه ،شــاید بتوانیــم در حــد کوچکــی از ســاخته

شــدن آن جلوگیــری کنیــم.

بنابرایــن در ایــن دنیــای محدودیتیافتــه توســط سلســله مراتــب تنهــا مــکان موجــود بــرای عاملیــت

مــا انســانها ،فرصتهــای کوچکــی اســت کــه بــرای مخالفــت بــا نقشهــای جنســیتی  -هــرگاه
کــه اتفــاق میافتنــد  -وجــود دارد .وقتــی مــن متوجــه میشــوم کــه نقــش جنســیتی خــودم را تکــرار

میکنــم ،میتوانــم آن را برگردانــم ،آن را مســخره کنــم ،و قــدری متفــاوت آن را انجــام دهــم .چنیــن

اجراهــای نقیضهگونــه و واکنشــیای ،از نظــر باتلــر ،هیــچگاه سیســتم بزرگتــر را بیثبــات نمیکننــد.

او بــه فکــر جنبشهــای گســترده بــرای مقاومــت یــا کمپیــن اصــاح سیاســی نیســت؛ تنهــا بــه فکــر
اعمــال فــردی اســت کــه توســط گــروه کوچکــی از بازیگــران آگاه انجــام میشــود .همانطــور کــه
بازیگــران بــا ســناریوی ضعیــف میتواننــد آن را بــا اجــرای عجیــب خــود بــه ســخره بگیرنــد ،بــا

جنســیت نیــز میتــوان چنیــن کــرد :ســناریو بــد باقــی میمانــد ،ولــی بازیگــران یــک مقــدار خیلــی
کمــی آزادی دارنــد .ایــن همــان زمینــه ای اســت کــه کــه باتلــر در کتــاب «گفتــار آزاردهنــده» خــود،
امیــدواری نقیضهگونــه مینامــد.
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تــا بدیــن جــا بحثهــای باتلــر ،بــا وجــود اینکــه ایــن ایدههــا نســبتا آشــنا هســتند ،باورکردنــی و حتــی
جالــب اســت ،هرچنــد از همیــن حــاال دیــدگاه محــدود او در مــورد امــکان تغییــر ،انســان را مغشــوش

میکنــد .ولــی باتلــر بــه ایــن مدعاهــای باورپذیــر دربــاره جنســیت دو ادعــای دیگــر کــه قویتــر و

شــدیدتر هســتند اضافــه میکنــد .مدعــای اول اینکــه انســان عاملــی در پــس نیروهــای اجتماعــی یــا قبــل

از اینکــه نیروهــای اجتماعــی خویشــتن مــا را بســازند وجــود نــدارد .اگــر ایــن تنهــا بــدان معنــا باشــد کــه

بچههــا در دنیایــی جنســیتزده متولــد میشــوند کــه تقریبــا بــدون وقفــه نــر و مــاده را تقلیــد میکنــد،

ایــن ادعــا قابــل بــاور اســت ولــی شــگفتانگیز نیســت :مدتــی اســت کــه آزمایشهــا نشــان دادهانــد کــه

نحــوهای کــه بچههــا در بغــل گرفتــه میشــوند یــا بــا آنهــا صحبــت میشــود ،نحــوهای کــه احساســات

آنهــا توصیــف میشــود ،بــه شــکل عمــدهای توســط جنســی کــه والدیــن بــرای فرزندانشــان در نظــر

میگیرنــد شــکل میگیــرد( .اگــر والدیــن فکــر کننــد بچــه پســر اســت او را در بغلشــان بــاال پاییــن
میاندازنــد ،اگــر فکــر کننــد دختــر اســت او را بغــل میکننــد؛ اگــر والدیــن فکــر کننــد بچــه دختــر اســت

گریــه او تــرس تفســیر میشــود ،اگــر پســر باشــد گریــه کــردن او خشــم تفســیر میشــود) .باتلــر عالقــه
ای بــه ایــن واقعیتهــای تجربــی نــدارد ،ولــی مدعــای او را پشــتیابی میکننــد.

هرچنــد اگــر منظــور او ایــن اســت کــه بچههــا کامــا خنثــی بــه دنیــا میآینــد ،یعنــی بــدون هیــچ

گونــه گرایشــی و بــدون هیــچ توانایــی کــه بــه معنایــی مقــدم بــر تجربــه جامعــه جنســیت زده باشــد ،بــه
ســختی باورپذیــر اســت و پشــتوانه تجربــی یافتــن بــرای آن بســیار دشــوار اســت .باتلر هیــچ گونه پشــتوانه

تجرب ـیای ارائــه نمیکنــد ،و ترجیــح میدهــد در ســطح انتــزاع متافیزیکــی باقــی بمانــد ( .البتــه ،اثــر
فرویــدی اخیــر او ممکــن اســت حتــی ایــن ایــده را رد کنــد :ایــن اثــر بــا همراهــی فرویــد پیشــنهاد میکند

کــه دســت کــم برخــی گرایشهــا و تکانشهــای پیش-اجتماعــی وجــود دارنــد ،هرچنــد ایــن ایــده

ماننــد دیگــر ایــده هــا در آثــار وی پــرورش نیافتــه اســت) .عــاوه بــر ایــن ،چنیــن انــکار اغــراق شــدهای

از عاملیــت پیش-فرهنگــی نیــاز بــه یــادآوری برخــی از منابعــی کــه چــادوروف و دیگــران بــه کار میبرنــد

تــا تغییــر اجتماعــی بــه ســمت بهتــر شــدن را نشــان دهنــد را خاطــر نشــان میکنــد.

باتلــر در نهایــت میخواهــد بگویــد کــه مــا گونــهای از عاملیــت ،و توانایــی بــرای ایجــاد تغییــر و

مقاومــت داریــم .ولــی ایــن توانایــی از کجــا میآیــد ،اگــر ســاختاری در شــخصیت وجــود نــدارد کــه
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تمامــا توســط قــدرت خلــق نشــده اســت؟ پاســخ دادن بــه ایــن پرســش بــرای باتلــر غیرممکــن نیســت،

ولــی مطمئنــا هنــوز پاســخی نــداده اســت ،بــه گونـهای کــه بتوانــد آنهایــی کــه بــاور دارنــد انســانها

دســت کــم یــک ســری میلهــای پیش-فرهنگــی دارنــد را قانــع کنــد  -بــرای غــذا ،بــرای راحتــی،
بــرای مهــارت شــناختی ،بــرای بقــا  -و اینکــه ایــن ســاختار موجــود در شــخصیت در تبییــن رشــد مــا
بــه عنــوان عاملهــای سیاســی و اخالقــی تعییــن کننــده اســت .خواننــده دوســت دارد شــاهد پرداختــن

باتلــر بــه قــوی تریــن گونههــای ایــن دیــدگاه باشــد ،بــا شــفافیت و بــدون جارگــون ،کــه دقیقــا چــرا
و کجــا ایــن دیــدگاه را رد میکنــد .همچنیــن خواننــده دوســت دارد ســخنان باتلــر در مــورد بچههــای

واقعــی را بشــنود ،کــه بــه نظــر ســاختاری بــرای میــل و تــاش دارنــد کــه از آغــاز دریافــت فرمهــای
فرهنگــی آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

ادعــای قــوی دومــی باتلــر ایــن اســت کــه خــود بــدن ،و تمایــز بیــن جنسهــا بــه طــور خــاص ،خــود

ســازهای اجتماعــی اســت .از نظــر او نــه تنهــا بــدن بــه شــکلهای زیــادی توســط نرمهــای اجتماعــی

کــه مــرد و زن چگونــه بایــد باشــند شــکل میگیــرد؛ بلکــه ایــن واقعیــت کــه تمایــزی دوتایــی بیــن

جنسهــا اساســی قلمــداد میشــود ،و در ســازماندهی جامعــه مهــم اســت ،خــود یــک ایــده اجتماعــی
اســت کــه در واقعیــت جســمانی موجــود نیســت .ایــن دقیقــا بــه چــه معناســت و چقــدر باورپذیــر اســت؟

باتلــر بــا بررســی خالصــه نوشــتههای فوکــو در مــورد هرمافرودیتهــا بــه مــا تأکیــد مضطربانــه جامعــه
بــر مقولهبنــدی هــر انســان بــه درون یــک جعبــه را نشــان میدهــد ،حــال چــه فــرد در یــک جعبــه

جــا بگیــرد چــه جــا نگیــرد؛ البتــه نشــان نمیدهــد کــه مــوارد غیرقابــل تعییــن بســیار زیــادی وجــود

دارد .حــق بــا اوســت وقتــی تأکیــد میکنــد کــه ممکــن بــود مــا دســتهبندی هــای متفــاوت زیــادی

از گونههــای بــدن درســت میکردیــم ،کــه ضرورتــا بــر تمایــز دودویــی بــه عنــوان برجســتهترین

تمایــز تأکیــد نمیکــرد؛ همچنیــن تــا حــدود زیــادی حــق بــا اوســت وقتــی تأکیــد دارد کــه مدعاهــای

تفــاوت جنســی بدنــی کــه ظاهــرا بــر اســاس تحقیقهــای علمــی بنــا نهــاده شــدهاند فرافکنیهــای
تعصبهــای اجتماعــی اســت  -هرچنــد باتلــر هیــچ چیــزی در ایــن جــا ارائــه نمیکنــد کــه حتــی بــه

تحلیــل بیولوژیــک دقیــق فاســتو اســترلینک نزدیــک باشــد.

بــا ایــن حــال گفتــن اینکــه قــدرت تمــام آنچــه کــه بــدن اســت زیــادی ســاده اســت .ممکــن بــود
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بــدن مــا ،بــدن یــک پرنــده ،یــا یــک دایناســور یــا یــک شــیر میبــود  ،ولــی نیســت؛ و ایــن واقعیــت

انتخابهــای مــا را شــکل میدهــد .فرهنــگ میتوانــد برخــی از ابعــاد وجــود بدنــی مــا را شــکل
ببخشــد یــا شــکل آنهــا را تغییــر دهــد ،ولــی تمــام ابعــاد آن را شــکل نمیبخشــد .همانطــور کــه

سکســتوس امپریکــوس در گذشــته دور اشــاره کــرد بــرای انســانی کــه بــه واســطه گرســنگی و تشــنگی
ســختی میکشــد غیرممکــن اســت بــا اســتدالل بتــوان او را قانــع کــرد کــه ســختی نمیکشــد .ایــن

نکتــه واقعیــت مهمــی بــرای فمینیس ـتها هــم هســت ،چــرا کــه نیازهــای غذایــی زنــان (و نیازهــای

بــه خصــوص آنهــا هنگامــی کــه بــاردار هســتند یــا شــیر میدهنــد) موضــوع مهــم فمینیســتی اســت.
حتــی در جایــی کــه تفــاوت جنســی مطــرح اســت ،مطمئنــا خیلــی ســاده انگارانــه اســت کــه همــه چیــز
را بــه پــای فرهنــگ بنویســیم؛ فمینیســتها نبایــد بــه بیــان ســخنان کلــی تمایــل داشــته باشــند.

بــه عنــوان مثــال ،زنانــی کــه مــی دونــد یــا بســکتبال بــازی میکننــد ،در اســتقبال خــود در از بیــن

بــردن افســانه عملکــرد ورزشــی زنــان کــه محصــول فرضیههــای مردســاالرانه بــود حــق داشــتند؛ ولــی

همچنیــن در مطالبــه تحقیقهــای تخصصــی بــه روی بــدن زنهــا نیــز حــق داشــتند .تحقیقهایــی

کــه فهــم مــا را از نیازهــای تمرینــی و آســیبهای ورزشــی زنــان ارتقــا داده اســت .بــه طــور خالصــه:
آنچــه فمینیســم نیــاز دارد ،و گاهــی بــه آن دســت مییابــد ،مطالع ـهای دقیــق از تأثیــر متقابــل بیــن

تفاوتهــای بدنــی و ســازههای اجتماعــی اســت .ســخنان انتزاعــی باتلــر کــه بــر فــراز تمــام ایــن
موضوعهــا شــناور اســت هیــچ یــک از چیزهایــی کــه نیــاز داریــم را ارائــه نمیکنــد.

فــرض کنیــد جالــب تریــن ادعاهــای باتلــر تــا بدینجــا را بپذیریــم :اینکــه ســاختار اجتماعــی جنســیت

همــه جــا حاضــر اســت ،ولــی میتوانیــم بــا اعمــال شورشــی و نقیضانــه خــود در برابــر آنهــا مقاومــت
کنیــم .دو پرســش قابلتوجــه باقــی میمانــد .در برابــر چــه چیــزی و بــر چــه اساســی بایــد مقاومــت

کنیــم؟ اعمــال مقاومــت چــه شــکلی خواهنــد بــود و توقــع داریــم بــه چــه هدفــی برســند؟

باتلــر چندیــن واژه بــه کار میبــرد از آنچــه کــه بــه نظــر او بــد اســت و بنابرایــن ارزش مقاومــت دارنــد:

ســرکوبگر ،مطیــع کــردن ،ستمپیشــه .ولــی هیــچ گونــه بحــث تجربــی از مقاومــت بــدان شــکل

کــه مثــا در کتــاب بســیار خــوب جامعــه شــناختی بــری آدام «بقــای ســلطه» ( )۱۹۷۸ارائــه میشــود،
کــه بــه بررســی مطیــع کــردن ســیاه پوســتها ،یهودیهــا ،زنــان ،گیهــا و لزبینهــا و گونههــای
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مبارزهشــان بــا قــدرت اجتماعــی کــه بــه آنهــا ســتم میکنــد میپــردازد نمییابیــم .اگــر مــا شــک

داشــته باشــیم کــه در برابــر چــه چیــزی بایــد مقاومــت کنیــم ،باتلــر هیــچ تبیینــی از مفاهیــم مقاومــت

و ســتم کــه بــه مــا کمکــی کنــد ارائــه نمیکنــد.

باتلــر از ایــن حیــث از فمینیسـتهای ســازهگرای اجتماعــی پیشــین فاصلــه میگیــرد ،افــرادی کــه همــه
از ایدههایــی ماننــد نبــو ِد سلســله مراتــب ،برابــری ،شــأن انســانی ،خودمختــاری ،و غایــت برشــمردن بــه

جــای وســیله ،اســتفاده کردنــد تــا مســیری بــرای سیاســت واقعــی نشــان دهنــد .همچنیــن او میــل کمتری
بــه توضیــح هــر گونــه مفهــوم نرماتیــو ایجابــی دارد .البتــه مشــخص اســت کــه ماننــد فوکــو ،باتلــر بــه
شــدت بــا مفاهیــم نرماتیــوی ماننــد شــأن انســانی یــا غایــت برشــمردن انســانیت مخالــف اســت چــرا کــه

ایــن مفاهیــم را ذاتــا دیکتاتــوری میدانــد .از نظــر او بایــد صبــر کنیــم و ببینیــم مبــارزه سیاســی خــودش

چــه چیــزی را بــاال م ـیآورد ،و نــه اینکــه از پیــش بــرای مشــارکتکنندگان چیــزی را تجویــز کنیــم .او
میگویــد کــه مفاهیــم نرماتیــو جهانــی تحــت عالمــت همســانی اســتعمار میکننــد.

ایــن ایــده کــه صبــر کنیــم تــا ببینیــم چــه بــه دســت میآوریــم  -در یــک کالم ،ایــن انفعــال اخالقــی

 -در کارهــای باتلــر قابــل بــاور بــه نظــر میآینــد چــرا کــه او بــه شــکل ضمنــی خواننــدگان خــود را

افــرادی بــا ذهنیــت شــبیه بــه خــود در نظــر میگیــرد کــه بــا او (تــا حــدودی) در مــورد آنچــه کــه بــد

اســت موافــق هســتند  -تبعیــض علیــه گیهــا و لزبینهــا ،رفتــار نابرابــر و سلســله مراتبــی بــا زنــان  -و

(تقریبــا) بــا او در مــورد اینکــه چــرا بــد هســتند موافــق هســتند (آنهــا عــده ای از انســانها را تحــت امــر

گروهــی دیگــر از انســانها در میآورنــد و افــراد را از آزادیهایــی کــه بایــد داشــته باشــند منــع میکننــد).

ولــی ایــن فرضهــا را کنــار بگذاریــد ،نبــود بعــد نرماتیــو بــه مشــکلی اساســی تبدیــل میشــود.

ســعی کنیــد مثــل مــن فوکــو را در دانشــکدههای حقــوق معاصــر تدریــس کنیــد ،بــه ســرعت درخواهیــد
یافــت کــه برانــدازی بــه ســرعت اشــکال گوناگونــی پیــدا میکنــد ،کــه همــه آنهــا بــا ســلیقه باتلــر

و متحدانــش همخــو نیســتند .یکــی از دانشــجویان باهــوش لیبرتریــن بــه مــن گفــت ،چــرا نمیتوانــم
ایــن ایدههــا را بــرای مقاومــت در برابــر ســاختار مالیــات بــه کار ببــرم ،یــا علیــه قوانیــن ضدتبعیــض،

یــا شــاید حتــی بــرای پیوســتن بــه نیروهــای شــبه نظامــی؟ دانشــجویانی کــه بــه آزادی کمتــر عالقــه

دارنــد ممکــن اســت بــه اجــرای ســرپیچی از طریــق مســخره کــردن ســخنان فمینیســتی در کالس
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روی بیاورنــد ،یــا پوســترهای انجمنهــای دانشــجویان گــی و لزیبــن رشــته حقــوق را پــاره کننــد .ایــن

چیزهــا اتفــاق میافتــد .ایــن اعمــال شورشــی و نقیضهگونــه هســتند .پــس چــرا ایــن اعمــال شــجاعانه
و خــوب نیســتند؟

خــب پاســخهای خوبــی بــرای ایــن پرســشها وجــود دارد ،ولــی نمیتوانیــد ایــن پاســخهای خــوب

را در آثــار فوکــو یــا باتلــر بیابیــد .بــرای پاســخ دادن بــه آنهــا الزم اســت بحــث کنیــد انســانها چــه

آزادیهــا و فرصتهایــی را بایــد داشــته باشــند ،و نهادهــای اجتماعــی چگونــه بایــد رفتــار کننــد تــا
انســانها بــه عنــوان غایــت در نظــر گرفتــه شــوند و نــه عنــوان وســیله  -بــه طــور خالصــه ،نظریــه

نرماتیــو عدالــت اجتماعــی و شــأن انســانی در ایــن بحــث مدنظــر اســت  .اینکــه گفتــه شــود بایــد در

رابطــه بــا نرمهــای جهانــی خــود فروتــن باشــیم و آمادگــی یادگیــری از تجربههــای انســانهای

تحــت ســتم را داشــته باشــیم یــک حــرف اســت .اینکــه گفتــه شــود مــا بــه هیــچ نرمــی نیــاز نداریــم
حــرف دیگــری اســت .فوکــو ،برخــاف باتلــر ،دســت کــم نشــانههایی از کلنجــار رفتــن بــا ایــن مشــکل
را در آثــار متأخــر خــود نشــان داد؛ و همــه آثــار وی سرشــار از حــس نیرومنــدی اســت بــرای نمایــان

کــردن تــار و پــود ســتم اجتماعــی و آســیبی کــه از آن بــه بــار میآیــد.

در تحلیلهــای باتلــر ،عدالــت بــه عنــوان یــک فضیلــت شــخصی دقیقــا دارای ســاختار جنســیت اســت:

درونــی یــا طبیعــی نیســت ،و توســط اجراهــای مکــرر بــه وجــود میآیــد (یــا همانطــور کــه ارســطو
گفتــه اســت مــا بــا انجــام کاری آن را یــاد میگیــرم) ،گرایشهــای مــا را شــکل میدهــد و برخــی

دیگــر از گرایشهــای مــا را ســرکوب میکنــد .ایــن اجراهــای آیینــی ،و ســرکوبهای مرتبــط بــه آن،

توســط ســازمندی قــدرت اجتماعــی تقویــت میشــود؛ همانطــور کــه کودکانــی کــه از شــریک شــدن
در زمیــن بــازی خــودداری میکننــد کشــف خواهنــد کــرد .عــاوه بــر ایــن ،ســرپیچی نقیضهگونــه از

عدالــت در همــه جــای سیاســت حاضــر اســت هماننــد زندگــی شــخصی .ولــی تفــاوت مهمــی وجــود

دارد .بــه طــور کلــی مــا اجــرای ســرپیچی را دوســت نداریــم ،و فکــر میکنیــم کــه جوانــان بایــد از
داشــتن ایــن نگــرش بدبینانــه بــه نرمهــا بــر حــذر داشــته شــوند .باتلــر نمیتوانــد بــه شــکلی کامــا
ســاختاری یــا فرآینــدی تببیــن کنــد کــه چــرا ســرپیچی از نرمهــای جنســیتی یــک خیــر اجتماعــی
اســت در حالــی کــه ســرپیچی از نرمهــای عدالــت یــک شــر اجتماعــی اســت .بایــد بــه یــاد داشــته
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باشــیم کــه فوکــو آیــت اهلل (خمینــی) را مــورد تحســین قــرار داد ،و چــرا کــه نــه؟ کاری کــه آیــت اهلل

انجــام داد نیــز مقاومــت بــود و البتــه هیــچ چیــزی در متنهــای فوکــو وجــود نــدارد کــه بــه مــا بگویــد

ایــن مقاومــت ارزش کمتــری از مقاومــت بــرای رســیدن بــه حقــوق و آزادیهــای مدنــی دارد.

بنابرایــن ،خالئیــی در قلــب مفهــوم سیاســت باتلــر وجــود دارد .ایــن خــاء میتوانــد رهاییبخــش باشــد،

چــرا کــه خواننــده آن را بــا نظریــه نرماتیــو برابــری انســانها و شــأن انســانی پــر میکنــد .ولــی اشــتباه
نشــود :بــرای باتلــر ،ماننــد فوکــو ،ســرپیچی ســرپیچی اســت ،و در اصــل بــه هــر جهتــی میتوانــد
بــرود .سیاســت توخالــی ســادهلوحانه باتلــر بــرای آرمــان هایــی کــه برایــش مهــم هســتند خطرنــاک

اســت .بــه ازای هــر یکــی از دوســتان باتلــر کــه مایــل هســتند بــا اجــرای ســرپیچی ســرکوبگری
نُرمهــای جنســیتی دگرجنسخواهانــه را نشــان دهنــد ،چندیــن نفــر وجــود دارنــد کــه دوســت دارنــد

بــا اجــرای ســرپیچی تمکیــن مالیاتــی ،عــدم تبعیــض ،یــا برخــورد مؤدبانــه بــا همکالسیهایشــان را
مــورد تحقیــر قــرار دهنــد .در مقابــل چنیــن افــرادی مــا بایــد بگوییــم کــه تــو نمیتوانــی صرفــا در
برابــر هــر چــه کــه خواســتی مقاومــت کنــی ،چــرا کــه نرمهــای برابرنگرانــه ،نزاکــت و شــأن انســانی

وجــود دارد کــه بــه مــا میگوینــد ایــن کارهــا بــد هســتند .ولــی بــرای ایــن منظــور بایــد ایــن نرمهــا
را بیــان کنیــم  -و ایــن کاری اســت کــه باتلــر از انجــام آن خــودداری میکنــد.

هنگامــی کــه باتلــر مــا را بــه ســرپیچی فرامیخوانــد دقیقــا چــه میکنــد؟ بــه مــا میگویــد کــه

اجراهــای نقیضهگــون داشــته باشــیم ،ولــی بــه مــا اخطــار میدهــد کــه رؤیــای فــرار از ســاختار

ســتمگر صرفــا یــک رؤیــا اســت :درون ایــن ســاختارهای ســتمگر اســت کــه مــا فضــای کوچکــی بــرای

مقاومــت پیــدا میکنیــم و ایــن مقاومــت نمیتوانــد امیــد بــه تغییــر شــرایط کلــی را داشــته باشــد .در
ایــن جــا آرامشگرایــی خطرناکــی نهفتــه اســت.

اگــر باتلــر صرفــا میخواهــد بــه مــا نســبت بــه خطــر رؤیاپــردازی در مــورد دنیایــی دلپذیــر کــه در آن

جنــس هیــچ مشــکلی جــدیای بــه بــار نخواهــد آورد  ،هشــدار دهــد ،خیلــی اخطار هوشــمندانه ای اســت.
ولــی مکــررا از ایــن فراتــر م ـیرود .از نظــر او ســاختارهای نهــادی کــه بــه حاشــیه رانــدن لزبینهــا و

گیهــا در جامعــه مــا ،نابرابــری ادامــه دار زنــان را تضمیــن میکنــد هیــچ گاه بــه شــکل اساســی تغییــر

نخواهــد کــرد :بهتریــن امیــدی کــه داریــم تحقیــر ایــن ســختارها و یافتــن فضــای کوچــک آزادی فــردی
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درون آنهاســت « .بــا نامــی آزاردهنــده خوانــده شــده و حیاتــی اجتماعــی یافتــم .و از آنجــا کــه بــه ناچــار

وابســته بــه موجودیتــم هســتم ،چــون خودشــیفتگیای خــاص هــر اصطالحــی را کــه وجــود مــی بخشــد
در بــر میگیــرد ،مــن بــه ســوی در آغــوش کشــیدن اصطالحاتــی کــه مــرا آزار میدهنــد هدایــت
میشــوم زیــرا آنــان از نظــر اجتماعــی مــرا میســازند» .بــه عبــارت دیگــر :نمیتوانــم از ســاختارهای

تحقیرکننــده فــرار کنــم مگــر اینکــه وجــود نداشــته باشــم ،بنابرایــن بهتریــن کاری کــه میتوانــم بکنــم
مســخره کــردن و اســتفاده از زبــان انقیــاد بــه شــکل گزنــده اســت .در آثــار باتلــر ،مقاومــت همیشــه بــه

شــکلی فــردی تصــور میشــود ،کــم و بیــش خصوصــی اســت ،و شــامل هیــچ گونــه عمــل غیر-نقیضــه
ای ،عمومــی و ســازماندهی شــده بــرای تغییــرات قانونــی یــا نهــادی نمیشــود.

آیــا مثــل ایــن نیســت کــه بــه یــک بــرده بگوییــم نهــاد بــردهداری هیــچ گاه تغییــر نخواهــد کــرد،

ولــی میتوانــی راههایــی بــرای مســخره کــردن و ســرپیچی علیــه آن پیــدا کنــی و بدیــن وســیله

آزادی فــردی خــود را در آن اعمــال ســرپیچی محــدود پیــدا کنــی؟ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه نهــاد
بــردهداری را میتــوان تغییــر داد ،و تغییــر کــرد  -ولــی نــه توســط افــرادی کــه دیدگاهــی باتلر-ماننــد

در مــورد امکانهــای موجــود اتخــاذ کردنــد .تغییــر نهــاد بــردهداری بــه ایــن خاطــر بــود کــه افــراد بــه
اجراهــای نقیضهگونــه رضایــت ندادنــد :آنهــا دگرگونــی اجتماعــی را مطالبــه کردنــد و تــا حــدودی نیــز

آن را بدســت آوردنــد .همچنیــن ایــن یــک واقعیــت اســت کــه ســاختارهای نهــادی کــه زندگــی زنــان را

شــکل میدهنــد تغییــر کردهانــد .قانــون تجــاوز بــا اینکــه هنــوز کاســتی دارد ولــی دســت کــم بهبــود
یافتــه اســت؛ قانــون آزار جنســی وجــود دارد ،کــه قبــا وجــود نداشــت؛ ازدواج دیگــر بــه معنــای اعطــای

کنتــرل شاهنشــاهی مــرد بــر بــدن زن نیســت .اینهــا توســط فمینیسـتهایی تغییــر کــرد کــه اجــرای

نقیضهگونــه را بــه عنــوان پاســخ خــود برنگزیدنــد ،و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه قــدرت جایــی کــه بــد
باشــد بایــد در برابــر عدالــت تســلیم شــود و خواهــد شــد.

باتلــر نــه تنهــا از چنیــن امیــدی پرهیــز مــی کنــد ،بلکــه از غیرممکــن بــودن آن نیــز لــذت میبــرد.
او بــا فکــر کــردن بــه مدعــای غیرقابــل تغییــر بــودن قــدرت و از تصــور آیینهــای ســرپیچی بــردهای

کــه متقاعــد شــده اســت بایــد چنیــن باقــی بمانــد هیجــان زده میشــود .او بــه مــا میگویــد  -طبــق
ایــده مرکــزی کتــاب «زندگــی روان پریــش قــدرت» اســت  -همــه مــا ســاختارهای قدرتــی کــه بــه
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مــا ســتم میکننــد را اروتیــک میکنیــم ،و بنابرایــن تنهــا درون مرزهــای ســاختار قــدرت لــذت جنســی
مییابیــم .بــه نظــر میآیــد کــه بــه همیــن دلیــل اســت کــه او اعمــال جنســی ســرپیچی نقیضگونــه را

بــه هــر گونــه تغییــر نهــادی یــا پایــدار ترجیــح میدهــد .تغییــر واقعــی چنــان ریشــه روان مــا را از ریشــه

در مـیآورد کــه رضایــت جنســی را غیرممکــن میکنــد .لیبیدوهــای مــا ســاخته نیروهــای بردهســا ِز بــد

هســتند ،و بنابرایــن ضرورتــا بــه لحــاظ ســاختاری سادومازوخیســتی هســتند.

وقتــی یــک اســتاد قدرتمنــد دارای تصــدی در دانشــگاهی لیبــرال باشــید اجــرای نقیضهگونــه خیلــی

هــم بــد نیســت .ولــی ایــن همــان جایــی اســت کــه تمرکــز باتلــر بــر امــر ســمبلیک ،و بیتوجهــی
متکبرانــهاش بــه وجــه واقعــی زندگــی ،تبدیــل بــه نابینایــی مرگبــاری میشــود .بــرای زنانــی کــه

گرســنه هســتند ،بیســواد هســتند ،از حقــوق شــهروندی محــروم هســتند ،کتــک خوردهانــد ،بــه آنهــا
تجــاوز شــده اســت ،اجــرای مجــدد شــرایط گرســنگی ،بیســوادی ،محرومیــت ،کتــک خــوردن یــا تجــاوز
هــر چقــدر هــم نقیضهگونــه باشــد اروتیــک یــا رهاییبخــش نیســت .چنیــن زنانــی غــذا ،مدرســه ،رأی

دادن ،و یکپارچگــی بــدن خــود را ترجیــح میدهنــد .دلیلــی وجــود نــدارد کــه بــاور کنــم آنهــا میلــی
«سادومازوخیســتی» بــرای بازگشــت بــه شــرایط بــد داشــته باشــند .اگــر برخــی از افــراد نمــی تواننــد

انگیری ســلطه زندگــی کننــد ،بــه نظــر غمانگیــز مــی آیــد ،ولــی واقعــا بــه مــا ربطــی
بــدون شــهوت
ِ
نــدارد .ولــی وقتــی یــک نظریهپــرداز بــزرگ بــه زنــان درمانــده میگویــد کــه زندگــی تنهــا میتوانــد

بندگــی بــه مــا ارائــه کنــد ،دروغــی رن ـجآور میگویــد ،و دروغــی کــه شــر را نــوازش میکنــد  -بــه
واســطه قــدرت بخشــیدن بــه آن ،بیــش از آنچــه کــه واقعــا قــدرت دارد.

آخریــن کتــاب باتلــر« ،گفتــار آزاردهنــده » ،کــه تحلیــل او در مــورد مناقشــههای قانونــی در مــورد

پورنوگرافــی و گفتــار بیزارجویانــه اســت ،نشــان میدهــد کــه آرامشگرایــی او دقیقــا تــا چــه انــدازه

اســت .چــرا کــه حــاال مایــل اســت بگویــد حتــی جایــی کــه تغییــر قانونــی ممکــن اســت ،و حتــی در

جایــی کــه تغییــر قانونــی رخ داده اســت ،دوســت دارد از بیــن بــرود ،تــا بدیــن وســیله بتوانــد فضایــی کــه

در آن افــراد تحــت ظلــم هســتند را حفــظ کنــد تــا بتواننــد آییــن هــای نقیضــه گونــه سادومازوخیســتی

خــود را اجــرا کننــد.

«گفتــار آزاردهنــده» بــه عنــوان اثــری در زمینــه قانــون آزادی بیــان ،کتــاب بســیار بــدی اســت .بــه نظــر
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میآیــد کــه باتلــر هیــچ گونــه آگاهــی از رویکردهــای نظــری عمــده بــه متمــم اول قانــون اساســی
آمریــکا نــدارد ،و هیــچ گونــه آگاه ـیای از گســتره زیــاد مــواردی کــه چنیــن نظریــه ای بایــد بررســی

کنــد  ،نشــان نمیدهــد .او ادعاهــای حقوقــی مضحکــی مــی کنــد :بــه عنــوان مثــال ،او میگویــد

تنهــا گون ـهای از بیــان کــه بــه عنــوان بیــان محافظــت نشــده در نظــر گرفتــه میشــود ،بیانــی اســت
کــه پیشتــر بــه عنــوان رفتــار تعریــف شــده اســت و نــه بیــان( .در واقــع ،گونههــای زیــادی از بیــان

وجــود دارد ،از تبلیــغ غلــط یــا گمــراه کننــد تــا اظهــارات افتراآمیــز تــا هرزگــی آنچنــان کــه در حــال
حاضــر تعریــف میشــوند ،کــه هیــچ گاه ادعــا نشــده اســت کــه عمــل هســتند و نــه بیــان ،و بــه هــر

حــال شــامل محافظــت متمــم اول قانــون اساســی آمریــکا نمیشــوند ).باتلــر حتــی بــه اشــتباه ادعــا

میکنــد کــه هرزگــی بــه عنــوان هــم ارز «واژگان ســتیزه» قضــاوت میشــوند .اینچنیــن نیســت کــه

باتلــر اســتداللی بــرای پشــتیبانی خوانــش بدیــع خــود از گســتره زیــاد مصادیــق بیــان محافظتنشــده

داشــته باشــد کــه تبییــن متمــم اول قانــون اساســی بایــد آنهــا را تحــت پوشــش قــرار دهــد .او
صرفــا متوجــه نشــده اســت کــه گســتره زیــادی از مصادیــق وجــود دارد ،یــا اینکــه دیــدگاه او دیــدگاه

حقوقـیای کــه بــه طــور گســترده پذیرفتــه شــده باشــد نیســت .افــرادی کــه بــه رشــته حقــوق عالقــه
دارنــد نمیتواننــد اســتداللهای او را جــدی بگیرنــد.

ولــی بگذاریــد از مباحــث باتلــر در مــورد گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی هســته دیــدگاه او را بیــرون
بکشــیم .نتیجــه ایــن میشــود :منــع قانونــی گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی مشــکلزا هســتند (هرچنــد

در پایــان او بــه شــکل مشــخص بــا آنهــا مخالفــت نمیکنــد) چــرا کــه فضایــی کــه در آن افــراد آســیب

دیــده از گفتــار بیزارجویانــه میتواننــد مقاومــت خــود را اجــرا کننــد را مــی بنــدد .بــه نظــر میآیــد کــه

باتلــر بــا گفتــن ایــن ســخن منظــورش ایــن اســت کــه اگــر درون سیســتم قضایــی بــه ایــن تخطــی
رســیدگی شــود ،فرصتهــای کمتــری بــرای مخالفــت غیررســمی وجــود خواهــد داشــت؛ و همچنیــن

شــاید اگــر ایــن تخطــی بــه دلیــل غیرقانونــی شــدنش کمتــر رخ دهــد فرصتهــای کمتــری بــرای

مخالفــت بــا وجــود ایــن تخطــی خواهیــم داشــت.

خــب بلــه .قانــون چنیــن فضاهایــی را میبنــدد .گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی موضوعهــای بــه
شــدت پیچیــده ای هســتند کــه ممکــن اســت فمینیس ـتها بــه شــکل معقولــی بــا یکدیگــر اختــاف

118

نظــر داشــته باشــند( .بــا ایــن حــال بایــد نظــرات رقیــب بــه دقــت بیــان شــوند :آنچــه باتلــر از مــک

کینــون عنــوان میکنــد اصــا دقیــق نیســت ،او عنــوان میکنــد کــه مــک کینــون از قوانیــن علیــه
پورنوگرافــی حمایــت میکنــد  -و بــه رغــم اینکــه مــک کینــون مشــخصا ایــن قضیــه را انــکار کــرده
اســت  -و ایــن بــه معنــای گونـهای از سانســور اســت .باتلــر هیــچ جــا اشــاره نمیکنــد کــه آنچــه مــک
کینــون در واقــع از آن حمایــت میکنــد یــک عمــل مدنــی اســت کــه در آن زنــان بــه خصوصــی کــه

از طریــق پورنوگرافــی آســیب دیدهانــد میتواننــد از ســازندگان و توزیعکننــدگان آن شــکایت کننــد).

ولــی اســتدالل باتلــر دالیلــی فراتــر از مــوارد گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی دارد .بــه نظــر میآیــد نــه
تنهــا از آرامشگرایــی در چنیــن زمینههایــی حمایــت میکنــد ،بلکــه از آرامشگرایــی حقوقــی بســیار

کلیتــر نیــز حمایــت میکنــد  -و البتــه یــک نــوع لیبرترینیســم رادیــکال را نیــز حمایــت میکنــد.

دیــدگاه او چنیــن شــکلی دارد :بگذاریــد همــه چیــز از ضوابــط ســاخت و ســاز ســاختمان گرفتــه تــا قوانیــن
ضــد تبعیــض و قوانیــن تجــاوز را کنــار بگذاریــم چــرا کــه ایــن قوانیــن فضایــی را کــه در آن مســتأجرین
آســیبدیده ،قربانیــان تبعیــض ،و زنانــی کــه مــورد تجــاوز میتواننــد مقاومــت خــود را بــه مرحلــه اجــرا
در آورنــد ،مــی بنــدد .ایــن همــان اســتداللی نیســت کــه لیبرترینیسـتهای رادیــکال بــرای مخالــف بــا

ضوابــط ســاخت و ســاز ســاختمان یــا قوانیــن ضدتبعیــض بــه کار میبرنــد؛ حتــی آنهــا هــم تجــاوز را

خــط قرمــز مــی داننــد .ولــی نتیجههــای آنهــا همگرایــی دارد.

اگــر باتلــر پاســخ بدهــد کــه اســتدالل او تنهــا شــامل بیــان میشــود (و هیــچ دلیلــی در متــن بــرای

چنیــن محدودیتــی داده نشــده اســت ،بــا توجــه بــه اینکــه بیــان آسیبرســان بــا عمــل آسیبرســان

همسانســازی شــده اســت) ،آنــگاه مــا میتوانیــم در عرصــه بیــان بــه ایــن مدعاهــا بپردازیــم .بگذاریــد
از شــر قوانیــن علیــه تبلیغــات دروغ و مشــاوره پزشــکی بــدون مجــوز رهــا شــویم ،چــرا کــه در غیــر

اینصــورت فضایــی کــه در آن مشــتریان مســموم شــده و بیمــاران قطــع عضــو شــده میتواننــد مقاومــت

خــود را اجــرا کننــد را بســته ایــم! اگــر باتلــر چنیــن بس ـطهایی را در نظــر خــود نمــی پذیــرد ،بایــد
اســتداللی ارائــه کنــد کــه مــوارد خــود را از دیگــر مــوارد جــدا کنــد ،و مشــخص نیســت کــه دیــدگاه او

اجــازه چنیــن تمایــزی را مــی دهــد یــا خیــر.

عمــل ســرپیچی بــرای باتلــر آنقــدر جــذاب و سکســی اســت کــه فکــر اینکــه ممکــن اســت جهــان
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جــای بهتــری شــود هــم خــواب بــدی اســت .برابــری چقــدر کســالتآور اســت! بــدون بردگــی هیــچ

لذتــی وجــود نــدارد .بدیــن شــکل انسانشناســی بدبینانــه و اروتیــک او سیاســت فاقــد حــس مســئولیت
اخالقــی آنارشیســتی او را پشــتیبانی میکنــد.

هنگامــی کــه آرامشگرایــی موجــود در نوشــتههای باتلــر را بررســی میکنیــم ،راهنمایــی بــرای فهــم

وجــد تأثیرگــذار باتلــر نســبت بــه لبــاس زنان ـهای کــه مــردان همجنسگــرا میپوشــند و مبدلپوشــی بــه
عنــوان پارادایمهــای مقاومــت فمینیســتی بدســت میآوریــم .از نظــر پیــروان باتلــر ،داللــت رویکــرد او بــه

مبدلپوشــی ایــن اســت کــه چنیــن اعمالــی راههایــی بــرای زنــان هســتند تــا شــجاع و شورشــی شــوند .من
از اینکــه باتلــر تالشــی بــرای انــکار چنیــن خوانشهایــی انجــام داده باشــد بیخبــر هســتم.

ولــی ایــن جــا چــه خبــر اســت؟ زنــی کــه مردماننــد لبــاس میپوشــد بــه ســختی چیــز جدیــدی اســت.
در واقــع حتــی هنگامــی کــه ایــن زن پدیــده جدیــد بــود  -یعنــی در ســده نوزدهــم میــادی  -او از منظــر
دیگــری قدیمــی بــود ،چــرا کــه در دنیــای لزبینهــا اســتریوتایپها و سلســله مراتــب موجــود در جامعــه

نر-مــاده را تکــرار میکــرد .ممکــن اســت بــه نیکــی بپرســیم ســرپیچی نقضگونــه در ایــن زمینــه چــه

میتوانــد باشــد ،و چــه گونــه ای از پذیــرش طبقــه متوســط در رفــاه مطــرح اســت؟ آیــا سلســله مراتــب در

مبدلپوشــی همچنــان سلســه مراتــب نیســت؟ و آیــا واقعــا حقیقــت دارد ( همانطــور کــه بــه نظــر میرســد
زندگــی روان پریــش قــدرت نتیجــه میگیــرد) ســلطه و انقیــاد نقشهایــی هســتند کــه زنــان بایــد در

تمامــی عرصههــا بــازی کننــد ،و اگــر انقیــا نشــد ،بایــد بــه ســلطه مردماننــد روی بیاورنــد؟

بــه طــور خالصــه ،مبدلپوشــی بــرای زنــان نســخهای قدیمــی اســت  -همانطــور کــه خــود باتلــر بــه
مــا میگویــد .بــا ایــن حــال او میخواهــد مــا بــه ایــن نســخه بــه دیــد «ســرپیچی» نــگاه کنیــم و بــه

واســطه اداهــای ســمبلیک و آگاهان ـهی مبدلپــوش آنهــا را احیــا کنیــم؛ ولــی دوبــاره بایــد در مــورد

نــو بــودن آنهــا شــک کنیــم ،و حتــی در مــورد مفیــد بــودن آن .نقیضــه آنــدرآن دوکیــن (در رمــان او

بــه نــام مرســی) از فمینیســتی نقیضــه گــو و باتلرماننــد را در نظــر بگیریــد کــه بــا نگــرش اعتمــاد بــه
نفــس آکادمیکــش میگویــد «:ایــن ایــده کــه اتفاقــات بــد رخ میدهنــد هــم تبلیغاتــی و هــم ناکافــی

اســت  -بــرای درک زندگــی یــک زن  ،الزم اســت کــه ابعــاد پنهــان یــا مبهــم لــذت را کــه اغلــب در

درد و انتخــاب یــا تحــت فشــار بــروز مییابنــد بپذیریــم .بایــد خــود را بــرای درک نشــانهای ســری
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تربیــت کنیــم :لباسهایــی کــه معنایشــان از لبــاس بــودن فراتــر اســت یــا آرایههــای موجــود در

گفتگوهــای معاصــر یــا شــورش نهفتــه در پــس اطاعــت ظاهــری .هیــچ قربانـیای وجــود نــدارد .شــاید
نشــانههای کمــی وجــود دارد یــا ظاهــر انعطافناپذیــر اطاعــت و پیــروی ســطحی عمیقتــر را کــه
انتخــاب در آن رخ میدهــد مــی پوشــاند».

در نثــری متفــاوت از باتلــر ،ایــن نقــل قــول دووجهــی ،نویســنده نوشــتههای باتلــر را نشــان میدهــد،

نویســندهای کــه از شــیوه متخلفانــه خــود لــذت مــی بــرد در حالــی کــه چشــمان تئوریــک خــود را از رنجهای
مــادی زنانــی کــه گرســنه هســتند ،بــی ســواد هســتند ،هتــک حرمــت شــدهاند یــا کتــک خوردهانــد دور
میکنــد .هیــچ قربان ـیای وجــود نــدارد .صرفــا نارســایی عالمــت هــا وجــود دارد.

باتلــر بــه خواننــدگان خــود پیشــنهاد میکنــد کــه ایــن تمســخر زیرکانــه از اوضــاع موجــود ،تنهــا راه

مبــارزهای اســت کــه زندگــی ارائــه میکنــد .نــه چنیــن نیســت .گذشــته از اینکــه زندگــی راههــای بســیار

دیگــری بــرای انســان بــودن در زندگــی شــخصی فراتــر از نرمهــای ســنتی ســلطه و بردگــی ارائــه

میکنــد ،راههــای بســیاری بــرای مقاومــت نیــز ارائــه میکنــد کــه بــه صــورت خودشــیفتهگونهای بــرای

مطــرح کــردن خــود تمرکــز نمیکنــد .چنیــن راههایــی فمینیسـتهای دارای نقــش در ســاخت قوانیــن و

نهادهــا (البتــه افــراد بــه جــز فمنیســیتها را هــم شــامل مــی شــود) را درگیــر میکنــد ،بــدون اینکــه بــه

اینکــه یــک زن چگونــه بــدن خــود را نمایــش میدهــد و طبیعــت جنســیت زدهاش چیســت توجــه زیــادی
کنــد :بــه طــور خالصــه ،آنهــا درگیــر کار کــردن بــرای دیگرانــی هســتند کــه رنــج میبرنــد.

مهمتریــن تــراژدی در نظریــه جدیــد فمینیســتی آمریــکا از دســت رفتــن معنــای تعهــد عمومــی اســت.
از ایــن جهــت ،فمینیســم درگیــر بــا خــود باتلــر بــه شــدت آمریکایــی اســت ،و جــای تعجــب نــدارد
کــه اینجــا (در آمریــکا) بــه شــهرت رســیده اســت ،جایــی کــه افــراد طبقــه متوســط موفــق ترجیــح
میدهنــد بــه موفقیــت خــود فکــر کننــد تــا فکــر کــردن بــه شــکلی کــه شــرایط مــادی دیگــران را

بهبــود ببخشــد .هرچنــد ،حتــی در آمریــکا هــم بــرای نظریــه پــردازان ممکــن اســت خــود را بــه منافــع
عمومــی وقــف کننــد تــا چیــزی از طریــق آن تــاش بهدســت بیاورنــد.

بســیاری از فمینیسـتها در آمریــکا همچنــان بــه شــکلی نظریهپــردازی میکننــد کــه تغییــرات ملمــوس
را پشــتیبانی میکنــد و بــه شــرایط اغلــب افــراد تحــت ســتم مرتبــط اســت .بــا ایــن حــال بــه شــکل
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فزاینــده ای از طیــف فرهنگــی و آکادمیــک بــه ســمت الس زدن بدبینانــه کــه توســط نظریهپــردازی باتلر

و پیروانــش ارائــه میشــود متمایــل شــدهاند .فمینیســم باتلــری از جهــات بســیاری خیلــی راحتتــر
از مکاتــب قدیمــی فمینیســم اســت .فمینیســم باتلــری بــه دختــران جــوان بااســتعداد میگویــد نیــازی

نیســت بــه دنبــال تغییــر قانــون باشــند ،گرســنگان را ســیر کننــد ،یــا بــا اتــکا بــه نظریــات سیاســی

ملمــوس و عینــی ،بــه (نهادهــای) قــدرت حملــه ببرنــد .آنهــا میتواننــد در امنیــت محوطــه دانشــگاه

خــود سیاسـتورزی کننــد ،در ســطح ســمبلیک باقــی بماننــد ،و از طریــق بیــان و ادا نســبت بــه قــدرت
قیافــه ســرپیچی بــه خــود بگیرنــد .نظریــه او میگویــد کــه از طریــق عمــل سیاســی ایــن تقریبــا تمــام
آن چیــزی اســت کــه در دســترس مــا اســت ،و آیــا واقعــا ایــن جــذاب و سکســی نیســت؟

البتــه ،بــه همیــن شــکل ایــن سیاســتی امیدوارانــه اســت .بــه افــراد میگویــد کــه میتواننــد همیــن

االن بــدون اینکــه امنیــت خــود را بــه خطــر بیندازنــد کاری شــجاعانه کننــد .ولــی ایــن شــجاعت تمامــا

ادا و اطــوار اســت ،و مادامــی کــه ایــده آل باتلــر ایــن اداهــای ســمبلیک را واقعــا تغییــر سیاســی بدانــد،
صرفــا امیــدی دروغیــن ارائــه میکنــد .زنــان گرســنه بــا ایــن ایــدهآل ســیر نمیشــوند ،زنــان مضــروب

پناهــی پیــدا نمیکننــد ،زنــان مــورد تجــاوز واقــع شــده در آن عدالــت نمییابنــد ،گیهــا و لزیبنهــا
از طریــق آن محافظــت حقوقــی پیــدا نمیکننــد.

نهایتــا در قلــب کار و کســب شــاد و شــنگول باتلــری یــأس وجــود دارد .امیــد بــزرگ ،امیدی بــرای جهانی
بــا عدالــت واقعــی ،جایــی کــه در آن قانــون و نهادهــا از برابری و شــأن انســانی همه شــهروندان محافظت

میکنــد ،کنــار گذاشــته شــده اســت ،و حتــی شــاید بــه خاطــر اینکــه بــه لحــاظ جنســی کســالتآور
اســت ،طــرد شــده اســت .آرامشگرایــی شــیک جودیــت باتلــر پاســخی جامــع بــه دشــواریهای پیــش

روی تحقــق عدالــت در آمریکاســت .ولــی پاســخ بــدی اســت .بــا شــر همــکاری میکنــد .فمینیســم بیــش
از ایــن مطالبــه میکنــد و زنــان اســتحقاق بهتــر از اینهــا را دارنــد.

[Living theatre ]۱
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خوانــدن بررســی مــروری فیلســوفی شــناخته شــده دربــاره یــک فیلســوف شــناخته شــده دیگــر همــواره

جالــب اســت .راجــر اســکرتن در «ضمیمــه ادبــی تایمــز» در  31اوت  2012یــک بررســی مــروری در
بــاره کتــاب «ماجــرای فلســفه فرانســوی» آلــن بدیــو (متولــد  )1937بــه چــاپ رســاند .بدیــو یکــی
از روشــنفکران فرانســوی «چــپ نــو» اســت کــه دیرتــر از زمانــی بــه عرصــه آمــد کــه بتوانــد در

کتــاب «اندیشــمندان چــپ نــو» نوشــته اســکروتن در دهــه  1980مــورد بحــث قــرار گیــرد و بنابرایــن
اســکروتن در تاریــخ مذکــور بــه بررســی اندیشــه او پرداخــت.

مقالــه نقــد اســکروتن در مــورد ایــن کشــکول مقــاالت و بررس ـیهای نــه چنــدان جدیــد ،نمون ـهوار
اســت ،و نیــازی نیســت کــه مــن بــه تکــرار مطالــب آن بپــردازم .او توجــه مــا را بــه «متافیزیــک

نامفهــوم»« ،مباحــث غریــب ریاضــی»« ،نحــو آشــفته»« ،سیاســت انقالبــی» ،و «اندیشــناکی در مــورد

ـش» بدیــو جلــب میکنــد .او بــه وضــوح بــا هــر چــه بدیــو مطــرح کــرده مخالــف اســت و
عظمــت خویـ ِ

در ایــن مــورد بســیار جــدی اســت ،هــر چنــد جانــب ادب را مراعــات میکنــد .امــا فکــر میکنــم ســه
نکتــه قابــل ذکــر در مــورد بدیــو وجــود دارد کــه اســکروتن از آنهــا ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت.
نخســت ایــن کــه بیــش از حــد جانــب ادب را مراعــات کــردن خطاســت .بدیــو در خــور درشــتی اســت.

البتــه ،بــه جــای مخالفــت ،در واقــع ممکــن اســت بهتــر باشــد کــه برخــوردی قلدرانهتــر صــورت گیــرد:

بــه اصطــاح جــان بولیــش« ،جــواب هــای هــوی اســت» .از ایــن رو ،بــه روشــنی میتــوان گفــت کــه
بیشــتر مطالــب بدیــو خزعبــات اســت .تنهــا بایــد بــر آنهــا خندیــد .فیلســوف اســترالیایی ،دیویــد اســتاو،
زمانــی گفــت کــه مزیــت بــزرگ زبــان انگلیســی ایــن اســت کــه ســخنان نامربوطــی کــه فیلســوفان

میتواننــد در زبــان یونانــی ،آلمانــی و فرانســوی اظهــار کننــد ،اساســا در زبــان انگلیســی قابــل بیــان

نیســت( .البتــه فلســفهای کــه بــه زبــان انگلیســی تقریــر میشــود ،مشــکالت خــاص خــود را دارد؛ کــه
نمونــه بــارزش مــالآور بــودن آن اســت ).بدیــو میگویــد کــه فیلســوفان فرانســوی در قــرن بیســتم

بــه دنبــال چیــزی در فلســفه آلمــان رفتنــد .میتــوان گفــت کــه آنــان در فقــدان یــک امپراطــور خــودی،
تصمیــم گرفتنــد کــه جامـهی امپراتــوری را از آلمانــی هــا برباینــد؛ امــا امپراطــور آلمانــی فلســفه ،مارتیــن

هایدگــر ،جام ـهای نداشــت .از ایــن رو ،آنــان در عــوض ،بیجامگــی فقــدان جامههــا را ربودنــد ،و هــم
اکنــون آن بیجامگــی را بــا غــرور بــر تــن میکننــد؛ و در صورتــی کــه کســی بخواهــد بــا «هــوی»
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بــه آنهــا پاســخ دهــد ،برآشــفته میشــوند.
(ضد) دیالکتیک بدیو
دومیــن نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه بایــد توضیــح داد کــه چــرا کســانی بدیــو را جــدی میگیرنــد.

کتابهــای او بــه زبــان انگلیســی ،احتمــا ًال بــه ایــن دلیــل خوانــده میشــوند (وقتــی خوانــده شــوند)

کــه افراطیهــا همچنــان جایــگاه برتــری در ادبیــات مــدرن دارنــد .ایــن واقعیــت نیــز وجــود دارد کــه مــا

انگلیس ـیزبانها دوســت داریــم کــه روشــنفکرانمان نامهــای بیگانــه داشــته باشــند .البتــه ،هیــچ یــک از

ایــن دالیــل ،نمیتوانــد توضیحــی بــر محبوبیــت بدیــو در فرانســه باشــد؛ محبوبیتــی کــه فکــر میکنــم

بایــد رابطـهای بــا عناصــر ســنت دیرینــه روشــنفکری فرانســوی ،یعنــی «مرکزیــت» -ســلطه پاریــس -و
«یقیــن» -ســلطه اندیش ـهها -داشــته باشــد .بعیــد بــه نظــر میرســد کــه کســی در بیــرون از فرانســه

بتوانــد توضیــح بیشــتری در ایــن مــورد فراهــم آورد و بعیــد بــه نظــر میرســد کــه کســی در فرانســه

بخواهــد توضیحــی بــرای آن فراهــم آورد زیــرا وضــع در آنجــا بــه همــان صورتــی کــه هســت طبیعــی

اســت( .در فرانســه ،بیلچــه بیلچــه نیســت :خیــر ،آن وســیله ای بــرای ایجــاد حفــره در تاسیســات اســت ،و

تنهــا میتوانــد توســط کســی کــه مجــوزی از ســازمانی دارد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد).

حیلــه روشــنفکرانه بدیــو در «ماجــرای فلســفه فرانســوی» حیلــهای زیرکانــه اســت ،زیــرا او بــا
دیالکتیــک ،بــازی دیالکتیکــی میکنــد .منظــور مــن از ایــن تعبیــر آن اســت کــه او همــان روش

خودبســنده ،تحولــی ،دیالکتیکــی را میپذیــرد کــه هــگل فلســفه خــود را بــا آن ســامان داد؛ امــا
ســپس ،بــه شــیوه هگلیــان جــوان کالســیک ،در عیــن حــال کــه آن را حفــظ میکنــد ،بــه آن وفــادار

نمیمانــد .چنــان کــه او میگویــد« :دیالکتیــک ،یعنــی تقــدم عمــل ،پیــش از هــر چیــز بــه معنــای

تآییــد عینیــت تاریخــی گسیختگیهاســت» (ماجــرای فلســفه فرانســوی ،ترجمــه برونــو باســتیلز ،ص

 .)173تاریــخ دیگــر چرخهــای هگلــی نیســت کــه در آن تزهــا بــا آنتیتزهــا در تضــاد هســتند و ســنتزها
را بــه وجــود میآورنــد ،کــه آنهــا بــه نوبــه خــود ،تزهــای جدیــدی میشــوند :اینجــا چرخــه مذکــور

فــرو میشــکند .پــس بدیــو در نهایــت ،در مــورد دیالکتیــک ،هــم خــر را میخواهــد و هــم خرمــا را؛
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و او بــا هلهلــه فــراوان ،همچنــان بــا ایــن شــیوه پیــش م ـیرود .بحــث کــردن بــا کســی کــه چنیــن
دوپهلــو عمــل میکنــد ناممکــن اســت ،زیــرا اگــر بــر اســاس پیوســتگی تاریــخ اســتدالل کنــی ،او
بــه عــدم پیوســتگی اشــاره خواهــد کــرد ،و اگــر بــر اســاس ناپیوســتگی اســتدالل کنــی ،او تــو را بــه
اســتعال متهــم خواهــد کــرد .و اســتعال غیرقابــل قبــول اســت ،چنــان کــه بدیــو بــه مــا میگویــد« :در

برابــر وسوســه چارهناپذیــر اســتعال مقاومــت کنیــد؛ نزدیکــی هــرج و مــرج را تــاب آوریــد» (ص .)340
در شــگفتم کــه آیــا شــاگردان بدیــو ایــن نــکات را در مییابنــد؟ مطمئن ـ ًا ،نــه .بــه حتــم آنهــا تنهــا

میایســتند و هورا میکشــند.
  

افالطونگرایی بدیو
نکتــه ســومی کــه بایــد بیــان کــرد  -و ایــن ممکــن اســت قــدری تعج ـبآور باشــد  -ایــن اســت کــه

نــکات مثبتــی هــم میتــوان در مــورد بدیــو گفــت .بــه یقیــن« ،بــودن و رخــداد» ( )2001اســفبار اســت ،و

«نظریــه ســوژه» ( )1982از آن هــم بدتــر اســت .او در خصــوص همــه نگرانیهایــی کــه اســکروتن وی را
بــه آنهــا متهــم میکنــد ،محکــوم اســت .او هــر زمــان کــه بــه الکان اشــاره مــی کنــد بایــد بــه ســکوت

واداشــته شــود و بــه ســبب ارجاعهــای احمقان ـهای کــه بــه مائــو میدهــد ،بایــد بــه انبــار ســپرده شــود.
امــا در آثــار وی یــک یــا دو کتــاب جالــب وجــود دارد ،یــا بایــد بگویــم ،یــک یــا دو کتــاب کــه حــاوی

نــکات جالبــی هســتند .مــن بخشهایــی از کتــاب «مانیفســت بــرای فلســفه» (اولــی نــه دومــی) را
ســتایش کــردم ،کــه داعیـهای بســیار شــجاعانه و جالــب در مــورد جایــگاه فلســفه داشــت؛ بخشهایــی از
«ایــن قــرن» ( ،)2005کــه نوعــی تاریــخ توقیــف کننــده در قــرن بیســتم را مطــرح میکنــد کــه تنهــا فــرد

عجیــب و غریبــی همچــون بدیــو میتوانــد آن را بــه رشــته تحریــر در آورد؛ و بخشهایــی از «فراسیاســت»

( ،)1998کــه برخــی از مفروضــات چــپ نــو را در مــورد سیاســت ،روش ـنتر از ژیــژک ،رانســیر ،یــا هــر

کــس دیگــری کــه قــادر بــر ایــن کار باشــد ،بیــان کــرده اســت .و فکــر میکنــم دلیــل دیگــری نیــز وجــود

دارد کــه چــرا از بدیــو بایــد دفــاع کــرد .بــه طــور خالصــه ،ایــن از آن رو اســت کــه بدیــو افالطونگرا اســت.

و فکــر میکنــم کــه ایــن امــر ،او و مــا را قــادر میســازد کــه چیــزی را در حــوزه اندیشــه افراطــی ببینیــم
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کــه در غیــر ایــن صــورت ،چنیــن آشــکارا روشــن نمیشــد.

افالطونگرایــی بدیــو در فهــم وی و فهــم ایــن کــه چــرا او جالــب توجــه اســت ،اهمیــت زیــادی دارد.
زیــرا تقریبـ ًا هــر کــس دیگــری در جبهــه چــپ ،طرفــدار پروتاگــوراس اســت؛ یعنــی بــه نوعــی نســبیگرا

اســت .امــا فیلســوفی وجــود دارد کــه قصــد دارد بــه تفصیــل (هــر چنــد البتــه نــه بــه روشــنی) در مــورد

واژگانــی چــون «حقیقــت»« ،واقعیــت» و «امــر کلــی» قلــم بزنــد .او همچــون افالطــون ،بــه وجــود

چیزهــا «بــاور» دارد ،و بنابرایــن از آنچــه بــه آنهــا بــاور دارد دفــاع میکنــد ،البتــه در مقایســه بــا نســبی
گرایــان کــه از چیزهایــی دفــاع مــی کننــد کــه در ظاهــر بــه آنهــا بــاور ندارنــد ،کمتــر حیلــه گــر اســت.

در ایــن خصــوص نکت ـهای وجــود داردکــه بایــد بــه آن پرداخــت .او مطمئن ـ ًا بــه فلســفه بــاور دارد .او

در یکــی از کتابهایــش بــه ویتگنشــتاین بــه ســبب «ضــد» فلســفه بودنــش حملــه میکنــد .مــن
ایــن کتــاب را نخوانــدهام ،امــا فکــر مــی کنــم بــد نیســت کــه ب ـ ه جــای بیــان ضعیــف و رقیــق از

افالطونگرایــی  -بیانــی صریــح و دقیــق از آن داشــته باشــیم .از همــان بیــان ضعیفــی حــرف میزنــم

کــه بهطــور مثــال در کتــاب هــای مــالآور دامــت در بــاره فرگــه  -شــاهد آن بودیــم.

اگــر ایــن ســخنان درســت باشــد ،فلســفه بدیــو در مــورد واحدهــای ریاضــی ،ماالرمــه ،و مــی 1968
جالــب اســت ،زیــرا بدیــو مصمــم اســت کــه افالطــون را کنــار نگــذارد .امــا دیــدگاه خــود مــن در ایــن
مــورد آن اســت کــه افالطونگرایــی اختصاصــی بدیــو ،خود،آخریــن کوشــش بــرای دفــاع از امــر
غیرقابــل دفــاع اســت.

گاه افالطونگرایــی او بــه ورطــه فیثاغورسگرایــی بیپــردهای ســقوط مــی کنــد .یــک فیثاغورســی تــا

جایــی وســواس عــددی دارد کــه رخصــت میدهــد فکــر او ،و خــود واقعیــت ،توســط آنهــا ســاختمند

شــده باشــد .یونــگ فیثاغورســی بــود؛ هــگل نیــز چنیــن بــود  -البتــه هیــچ یــک بــه ایــن امــر اذعــان

نکردنــد( .بــرادر مــن کــه در  8اوت  2008ازداوج کــرد نیــز چنیــن بــود .مــن نیــز چنیـنام ).بدیــو در ایــن

مــورد تــا حــدی مرمــوز اســت :امــا مــا ،بــه طــور مثــال ،در مییابیــم کــه او پیوســته در مــورد «یگانــه»،

«دوگانــه» و «چندگانــه» اندیشــه میکنــد .آنچــه او در مــورد اینهــا مــی گویــد قابــل درک نیســت ،امــا
جنبههایــی از گرایــش ذهــن وی را بــه ما نشــان میدهد.
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سیاست بدیو
کار بدیــو در خصــوص سیاســت تحیــرآور اســت :تظاهــر میکنــد کــه بــا امــر سیاســت ســروکار دارد،

امــا در واقــع قبــول نمیکنــد کــه بــا چیــزی بهجــز البتــه ( 1917انقــاب کمونیســتی)( 1968 ،جنبــش

دانشــجویی کارگــری) ،و «اصــل موضوعــه ازلــی» برابــری ســروکار داشــته باشــد .ایــن جدایــی حاکــی از
آن اســت کــه او میتوانــد بــرای هــر کســی کــه در مــورد لیبرالیســم تردیــد دارد ،جــذاب باشــد .اندیشــه

بدیــو ،ماننــد بیشــتر اندیش ـههای افراطــی ،هنگامــی کــه بــه نقــد لیبرالیســم میپــردازد ،جالــب اســت

و در غیــر ایــن صــورت ،تنهــا کمــدی اســت.

ایــن ســخن پیــش پــا افتــادهای از اندیشــه افراطی اســت کــه لیبرالهــا نظم موجــود ســرمایه و دمکراســی را

توجیــه میکننــد .روایــت ظریــف ایــن نقــد از لیبرالیســم  -کــه بــه طــور مثــال توســط اندرســون هنگامــی

کــه در مــورد جــان رالــز مینویســد مطــرح شــده اســت  -ایــن اســت کــه لیبرالهــا بــا توســل بــه اصــول
اســتعالیی خیالــی ،ایــن نظــم را توجیــه میکننــد .از ایــن رو ،نقــد مذکــور وابســته بــه ایــن ســخن اســت

کــه لیبرالهــا دلخواهانــه دو جهــان را بــه هــم مرتبــط میکننــد ،کــه یکــی از آنهــا وجــود نــدارد و چیــزی در
مــورد جهــان کنونــی مــا نمیگویــد ،هــر چنــد کــه بــرای توجیــه اعمــال مــا در ایــن جهــان مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .بســیار عالــی .امــا افراطیــون یــا حامیــان سوسیالیســم کــه ایــن نقــد را مطــرح میکننــد،

در مــورد طرحهــای پیشــنهادی خودشــان ،بــا دشــواری رام نشــدنیتری روبــرو هســتند .زیــرا اگــر تنهــا
یــک جهــان وجــود دارد ،و هیــچ جهانــی از اصــول اخالقــی اســتعالیی وجــود نــدارد ،چــرا مــا بایــد کاری

بهجــز دفــاع از نظــم موجــود انجــام دهیــم؟ توجیــه انقــاب از کجا میآیــد؟

بدیــو نمیتوانــد چنیــن چیــزی بگویــد ،زیــرا او منکــر آن اســت کــه توجیــه انقالب ،اســتعالیی اســت (حتی

افالطــون او درون مانــدگار اســت  -حقایــق ازلــی در ایــن جهاننــد ،نــه بیــرون از آن) .امــا بدیــو همچنیــن

منکــر آن اســت کــه بتــوان توجیــه انقــاب را درک کــرد ،زیــرا کــه آن درون مانــدگار اســت .تنهــا چیــزی

کــه او میتوانــد بگویــد ایــن اســت کــه انقــاب «از-ناکجا-آمــده» اســت؛ امــکان «گســیختگی» اســت؛

امــکان ظهــور «امــر جزئــی» اســت .فکــر میکنــم ایــن نــوع اندیشــه ،کــه البتــه احمقانــه اســت ،تنهــا

میتوانــد در قفسـهها بــه حیــات خــود ادامــه دهــد ،چــرا کــه وابســته بــه نقــد موثــری از لیبرالیســم اســت
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و «بــه نظــر میرســد» کــه جایگزینــی بــرای آن باشــد (هــر چنــد کــه در واقــع احمقانــه اســت ).تــا جایــی
کــه لیبرالیســم وضــع موجــود را توجیــه میکنــد ،مــردم پیوســته خواهنــد پرســید کــه جایگزیــن لیبرالیســم

چیســت؛ و بدیــو ،همــراه بــا نگــری ،هــاروی ،و بقیــه ،بــه پختــن نــان بــرای مــا در اجــاق دیالکتیــک ،یــا
خــوردن آن ،یــا هــر دو ادامــه خواهنــد داد.

بدیــو در «ماجــرای فلســفه فرانســوی» ،بــه مــا میگویــد کــه او ستایشــگر چــه چیــزی در هــر
فیلســوف دیگــری اســت« :تمایــل بــه فلســفه ،ذائقــه پایــدار بــرای نظــام ،اصــول مرکــزی چالــش

الکانــی ،نظریــه امــر واقــع نامناپذیــر ،الزامــی بــودن افالطــون گرایــی ،حتــی دفــاع از انقــاب»

(ص  .)308آیــا بایــد ایــن خصایــص فلســفی ســتودنی را جــدی گرفــت؟ در خصــوص اولیــن مــورد،

یعنــی تمایــل بــه فلســفه ،بلــه؛ در مــورد دوم ،مــن حتــی بــا صــدای رســاتری خواهــم گفــت ،بلــه؛ در
مــورد ســومی ،مطلقــا نــه؛ در مــورد چهارمــی ،نــه ،زیــرا هیــچ معنایــی نــدارد (حتــی بودیس ـتها و

مســیحیها نیــز نامــی بــرای آن دارنــد)؛ در مــورد پنجمــی ،بلــه ،همــراه بــا هــر گونــه تعدیــل الزم؛ و

در بــاب آخریــن مــورد ،نــه ،مگــر تنهــا در صورتــی کــه «انقــاب» را بــه عنــوان یــک بــازی تئوریــک
بــا مهرههــای شیش ـهای تعریــف کنیــم کــه توســط بازیگرانــی انجــام میشــود کــه در کــوه خیالــی
موســوم بــه «اکــول نرمــال ســوپریر» زندگــی میکننــد.
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وقتــی در اوایــل دهــه  ۱۹۸۰دانشــجوی دانشــگاه جــان هاپکینز بــودم ،در تیم غیررســمی ســافتبال(بازی
شــبیه بــه بیســبال) اســتنلی فیــش ،نظریــه پــرداز ادبــی پســت مــدرن ،بــازی مــی کــردم .یــادم میآیــد
کــه یــک بــار کــه او داور بــازی بــود ،یکــی از دوســتانم کــه زننــده ضربــه بــود ،مایــک ،کــه االن
اســتاد برجســته در دانشــگاه ییــل اســت ،بــه یــک مــورد داوری اعتــراض کــرد .فیــش بــا خــوش خلقــی

خاطــر نشــان نمــود کــه آنچــه صحیــح یــا خطــا شــمرده میشــود واقعیتــی عینــی ،خارجی یــا طبیعــی
نیســت ،بلکــه عملــی تفســیری اســت و براســاس ایــن عمــل ،هــر چــه داور تصمیــم بگیــرد واقعــی
اســت :اگــر او آن را خطــا بخوانــد ،خطاســت( .مایــک ،بنابرایــن آن ضربــه خطــا بــود!)

روز بعــد ،او مثــال صحیــح و خطــا در بــازی را بــه نظریــه ادبــی از تفســیر و در نهایــت بــه واقعیت گســترش

داد :آنچــه در ایــن حــوزه هــا حقیقــی یــا نادرســت اســت آن چیــزی اســت کــه مــورد تأییــد اجتماعــات

تفســیرکننده اســت .او ابــراز نمــود کــه قانــون ،فلســفه و علــم نیــز عملهایــی ایــن چنیــن هســتند.

فیــش در ســیر تکامــل فکــریاش ،از خوانــش دقیــق (« )close readingبهشــت گمشــده» بــه

رویکــردی بــه تفســیر از متــن رســیده اســت کــه از پساســاختارگراهایی فرانســوی ماننــد ژاک دریــدا

بهــره بــرده اســت .او بــا پــرورش ایــن دیــدگاه کــه حقیقــت بــه جــای آنکــه بــه واقعیتــی بیــرون از
زبــان اشــاره کنــد ،مبتنــی بــر عمــل زبانــی اســت ،تبدیــل بــه یکــی از پیشــگامان «پســت مدرنیســم»

شــده اســت.

اولیــن بــار ،در یکــی از ســمینارهای فیــش ،آثــار ریچــارد رورتــی ـ یــک پســت مدرنیســت عمــده دیگــر
کــه بعدهــا مشــاور پایــان نامــه مــن شــد ـ را مطالعــه نمــودم .رورتــی ،بــه طــور متقاعدکننــده ای از
خــودش در برابــر اتهــام نســبی گرایــی دفــاع میکــرد ـ من این را بــه واسطه ســاعتها صرف

وقــت در دفتــر او و تــاش اش بــرای ثابــت کــردن ایــن امــر میدانــم ـ ولی بــا وجــود ایــن او بــر ایــن
بــاور باقــی مانــد کــه ســخن گفتــن در مــورد جهــان ،یــا حقیقــت بیفایــده اســت .او صراحتـ ًا میگویــد

تــاش بــرای توصیــف واقعیــت خــارج از عمــل زبانــی یــا تــاش بــرای توصیــف واقعیــت آن چنــان کــه
هســت ،مضحــک یــا نشــدنی اســت.

وقتــی بــه کندوکاو عمیــق موضــوع میپردازیــم ،اســتدالل رورتــی شــبیه بــه اســتدالل فیلســوف

انگلیســی-ایرلندی قــرون هفــده و هجــده میــادی ،جــورج بارکلــی ،اســت .بارکلــی دیگــران را بــه ایــن
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چالــش فــرا خوانــد کــه شــیئی غیــر ادراک شــده بیاورنــد و نتیجــه گرفــت کــه بــودن و ادراک شــدن یکــی

هســتند .در دوره آمــوزش عالـیام ،مــن خــودم را یــک واقعگــرای تمــام عیــار میدانســتم و خــودم را بــه
عنــوان مدافــع جهــان خــارج در برابــر اســتادانم قلمــداد میکــردم .رورتــی بارهــا و بارهــا مــرا بــه چالــش

کشــید کــه شــیئی توصیــف نشــده را برایــش توصیــف کنــم یــا در مــورد چیــزی خــارج از زبــان ســخن

بگویــم .او ،طبــق گفتــه خــودش ،وجــود جهــان خــارج را انــکار نمیکــرد بلکــه صرفـ ًا اعتقــاد داشــت کــه
ابــراز ایــن کــه چیهایــی خــارج از زبــان وجــود دارنــد خــود یــک عمــل زبانــی اســت.

هنــگام درس خوانــدن همــراه بــا فیــش و رورتــی ،نداشــتن احســاس نزدیــک شــدن بــه پایــان بســیار
ســخت بــود :پایــان رشــته هــای خــود آنهــا  -کــه بــه طــور مثــال رورتــی ،خــود ،بــه روشــنی اعــام

نمــود -و تقریبـ ًا پایــان خیلــی از چیزهایــی کــه بــه بــاور آنهــا تاریــخ انقضایشــان مدتهاســت بــه ســر
رســیده اســت :حقیقــت عینــی ،معانــی معیــن ،ارزشــهای مطلــق و جهــان مــادی خارجی .ایــن مــوارد
مســلم ًا بــرای دانشــجوی دکترایــی کــه تــاش داشــت زیــر نظــر آنهــا موضوعــی بــرای پایــان نامــه اش

برگزینــد تحیــر و ســرگردانی بــه بــار مـیآورد.

یکــی از فیلســوفان تحلیلــی برجســت ه نســل مــن ،تیموتــی ویلیامســون ،همیــن را دربــاره اســتاد راهنمــای

خــودش در دانشــگاه آکســفورد ،مایــکل دامــت ،کــه اکنون فــوت کــرده اســت ،مینویســد« :دامــت
بــه طــور فــوق العــادهای واقعگرایــی شــدید در پایــان نامــه مــن را تحمــل مینمــود ،کــه بــه معنــای

پیشفــرض گرفتــن بیهودگــی حاصــل عمــر دامــت بــود و او مباحــث دیگــر را بــا ایــن پیشفــرض
ادامــه مــیداد ».ضدواقعگرایــی دامــت از رورتــی محدودتــر و فنیتــر بــود ،امــا خیلــی بــه یکدیگــر

نزدیــک بودنــد (بــه طــور مثــال ،هــر دوی آنهــا تحــت تأثیــر ویتگنشــتاین بودنــد) .دامــت بــاور داشــت

کــه حقیقــت بــه جــای اینکــه بــه واقعیتهــای خارجــی داللــت داشــته باشــد ،درون عمــل زبانــی مــا

توجیــه خــود را پیــدا میکنــد .فکــر میکنــم آنچــه مــن و ویلیامســون هــر دو بــرای انجامــش تــاش

کردیــم ،ایــن بــود کــه بــرای ادامــه دادن راهــی پیــدا کنیــم یــا حداقــل بتوانیــم بــا بولــدوزر مســیر

خروجــی را از میــان آنچــه بــه نظــر بــن بســت میرســید ،بســازیم.

بــه نظــر میآیــد کــه دوران طالیــی رورتــی و فیــش در دهــه  ۸۰متعلــق بــه زمانهــای دوردســت بــوده
اســت و گویــی واکنشــی شــدید در جریــان اســت .کارهــای اخیــر در فلســفه شــامل گونههــای متفــاوت
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واقعگرایــی در مــورد جهــان اســت؛ این ایــده کــه واقعیــت حاصــل آگاهــی یــا ســاختارهای مختلــف
ادراکــی بشــر یــا زبــان یــا اجتماعــات تفســیرگر نیســت ،بلکــه بــه طــور مســتقل وجــود دارد .مــی توانیــم
بگوییــم کــه مــا جهــان را نمیســازیم ،جهــان مــا را میســازد .بــا وجــود آنکــه بــرای دهههــا یــا حتــی

قرنهــا فلســفه بــر بازنماییهــا یــا توصیفــات مــا از جهــان ،آگاهــی بشــری و سیســتمهای فرهنگــی

متمرکــز بــوده اســت ،اکنــون بســیاری بــه بررســی ویژگیهــای بیرونــی جهــان کــه محتــوای تجربــه

مــا و زمینــه عمــل اجتماعــی مــا را تشــکیل میدهنــد روی آوردهانــد.

ـم.
بیاییــد ایــن دوران بعــد از پســت مدرنیســم را پســت پســت مدرنیســم بخوانیــم  -بــه طــور خالصــه ُپ ُپـ ُ

گونههــای متفاوتــی از ایــن تعهــد دوبــاره بــه جهــان در میــان متفکــران رشــتههای مختلــف وجــود

دارد کــه شــامل واقعگرایــی تأملــی اشــخاصی ماننــد گراهــام هرمــان  Graham Harmanیــا جیــن
بنــت Jane Bennett؛ برونیگرایــی در فلســفه ذهن بــه سردســتگی انــدی کالرک  Andy Clarkو

مــارک رولنــدز  Mark Rowlandsو نومادهگرایــی ُرزی برایدوتــی  Rosi Braidottiو کــران بــاراد

 Karen Barad؛ روانشناســی شــناختی ویکــی مــک کیــب  Viki McCabe؛ دفــاع لــی اســمولین
 Lee Smolinفیزیکــدان از واقعیــت زمــان و انسانشناســی برونــو التــور  Bruno Latourمیشــود.

برخــی از انگیزههــا بــرای واقعگرایــی بــوم شــناختی بودهانــد :تغییــرات آب و هــوا فقــط در ذهــن

مــا یــا توصیفــات مــا نیســت ،بلکــه موقعیتــی در جهانــی واقعــی اســت کــه نیازمنــد تغییــرات فیزیکــی

جهانــی واقعــی اســت .مــوارد دیگــر سیاســی هســتند :دفــاع از حقیقــت عدالــت ،یــا اهمیــت شــرایط
اقتصــادی مــادی و درمــان بدنهــای انســانهای فیزیکــی و مــن فکــر میکنــم همــگام بــا اینکــه

تجربــه مــا از بســیاری جهــات باواســطه یــا بــه طــور مجــازی حاصــل میشــود ،مشــخص ًا حســرت
محیــط مــادی قدیمــی را میخوریــم کــه همــواره در دســترسمان بــوده و هنــوز هــم هســت و هــر

آنچــه مــا روی صفحــه مانیتــور کامپیوتــر میبینیــم کامــ ً
ا بــه آن وابســته اســت .ایدههــا همــواره

شــاخص حســرتها هســتند.

بــرای مــن ،قســمت بزرگــی از انگیــزهام یافتــن راهــی بــرای ادامــه دادن بــه نوشــتن و کار فلســفی

بــود .مــن در حــدود ســال  ۱۹۹۰در ذهــن خــودم دیگــر عالقــه و انگیــزهای نداشــتم ولــی دلیلــی وجــود

ـم بایــد راهــی بــرای
نــدارد کــه عالقـهام در جهــان واقعــی را از دســت بدهــم .نســل متفکــران بعــد از ُپ ُپـ ُ
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ـم اســت .امــا «پســت»
ادامــه دادن پــس از دوره پایــان مییافتنــد .دوران پــس از دوران پایــان ،عصــر ُپ ُپـ ُ

همــواره خــود نشــانه حس زوال و پایــان بــوده و امیــدوارم و فکــر مــی کنــم کــه دوران پژوهــش مــا
تنهــا بعــد از چیــزی نباشــد بلکــه بــه خــودی خــود چیــزی باشــد و اهمیــت داشــته باشــد.

134

135

کتــاب جــان کاپوتــو یکــی ازکتابهــای مجموع ـهی جدیــد نشــر پنگوئــن اســت کــه تحــت عنــوان

«فلســفه در گــذر» چــاپ میشــوند .موضــوع «گــذر» چنــد بعــد دارد :ناشــر عنــوان میکنــد کــه
نویســندگان از «وســایل متعــدد حمــل و نقــل در نقطــه شــروع خــود بهــره میبرنــد» ،و ایــن کتابهــا

از ایــن ایــده بــرای بازنمایانــدن برخــی از ابعــاد وضعیــت فعلــی خــود فلســفه بهــره میبرنــد (یکــی از

اســتعاره هــای اصلــی کتــاب کاپوتــو ایــن اســت کــه حقیقــت همــواره در حــال گــذر اســت) .عــاوه بــر

ایــن توصیــف ناشــر از ایــن کتابهــا بــه عنــوان «ســفر-حجم» نشــان مــی دهــد کــه از خواننــدگان
توقــع مـیرود در چــه مکانهایــی آنهــا را مطالعــه کننــد (در حــال ســفر) .کتابهــای دیگــری نیــز در

ایــن مجموعــه بــه چــاپ خواهنــد رســید  -از بــری دینتــون دربــاره «خویشــتن» ،از ســوزان نیمــن «چــرا
ـژک همیشــه در صحنــه بــا عنــوان «رخــداد».
بــزرگ شــویم؟» و اثــری از ژیـ ِ

حقیقــت چــه ارتباطــی بــه وســایل حمــل و نقــل دارد؟ پرفســور کاپوتــو بــر ایــن بــاور اســت کــه «زندگــی
لونقــل و مــدرن  -کــه مــا بــه وســیله آنهــا تقریبــا میتوانیــم
معاصــر ،کــه مشــخصه آن سیســتمهای حم 

بــه همــه جــا ســفر کنیــم  -و ســامانه اطالعاتــی  -کــه تقریبــا همــه چیــز میتوانــد بــه وســیله آنهــا بــه

درون مــا ســفر کنــد  -اســت کــه تکثــر بســیار بیشــتری از زندگــی در گذشــته دارد» .ایــن واقعیــت کــه در

ســفرهای واقعــی یــا مجــازی بــا مناظــر متفــاوت زیــادی از واقعیــت مواجــه میشــویم ظاهــرا ایدههــای

عصــر روشــنگری یــا مــدرن حقیقــت را تهدیــد میکنــد .در حالــی کــه مدرنیســم بــه «یــک داســتان

بــزرگ وجــود دارد کــه همــه پدیدههــا را پوشــش میدهــد» متعهــد اســت ،ســفر و تکنولــوژی معاصــر

آگاهــی مــا دربــاره «تفســیرهای رقیــب و متعــدد دربــاره جهــان» را افزایــش داده اســت .ایــن ادعــا در قلــب

مفهــوم پســت مــدرن از حقیقــت قــرار دارد کــه کاپوتــو از آن دفــاع میکنــد.

از منظــر یــک ســنت فلســفی کــه بــا ارســطو آغــاز میشــود ،مفاهیــم حقیقــت و واقعیــت بــا یکدیگــر

ارتبــاط تنگانگــی دارنــد :هــرگاه موفــق بشــویم بگوییــم کــه امــور جهــان واقعــا چگونــه هســتند حقیقــت
را بــه زبــان آوردهایــم .بنابرایــن ،طبیعــی اســت کــه بیــن حقیقــت و واقعیــت تمایــز قائــل شــویم :آنچــه
مــا میگوییــم حقیقــت دارد یــا غلــط اســت ،ولــی واقعیــت بیــرون از مــا قــرار دارد حــال چــه چیــزی

دربــاره آن بگوییــم یــا نگوییــم .تفســیرهای متعــددی از واقعیــت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد،

ولــی همــه آنهــا نمیتواننــد حقیقــت داشــته باشــند .آنهایــی کــه فکــر میکردنــد خورشــید دور
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زمیــن میچرخــد یــک تفســیر داشــتند ،اشــتباه آنهــا بعدهــا نشــان داده شــد .بنابرایــن صــرف ایــن

واقعیــت کــه تفســیرهای متعــددی از جهــان وجــود دارد ایــن ایــده کــه برخــی از ایــن تفســیرها حقیقــت
دارنــد و برخــی از آنهــا غلــط هســتند را تهدیــد نمیکنــد .وجــود تکثــری از دیدگاههــا بــه طــور کامــل

بــا بــاور بــه حقیقــت بــه معنــای ارســطویی آن قابــل جمــع اســت .ولــی بــاور داشــتن بــه ایــن معنــا از

حقیقــت بــا ایــن بــاور کــه تنهــا یــک حقیقــت دربــاره جهــان وجــود دارد یکــی نیســت؛ ممکــن اســت
تفســیرهای حقیقــی متمایــزی وجــود داشــته باشــد ،همانطــور کــه ممکــن اســت تفســیرهای غلــط
متعــددی وجــود داشــته باشــد .بــاور داشــتن بــه حقیقــت بــه ایــن معنــا نیســت کــه یــک داســتان یــا
فراروایــت  -بــه تعبیــر ژان فرانســوا لیوتــار  -بــزرگ وجــود دارد .همچنیــن ایــن بــه معنــای بــاور داشــتن

بــه یقیــن نیســت :میتوانیــم در مــورد موضوعــی خــاص بــه حقیقــت دسترســی پیــدا کنیــم بــدون آنکــه
از آن یقیــن داشــته باشــیم.

کاپوتــو از همــه ایــن مــوارد کامــا آگاه اســت ،و واقعــا مخالــف آنهــا نیســت .از آنجایــی کــه او قبــول

دارد کــه صــرف داشــتن یــک تفســیر مســاوی بــا حقیقــت داشــتن آن تفســیر نیســت ،حتمــا فکــر
میکنــد چیــزی وجــود دارد کــه تفســیرها بایــد بــه آن پاســخگو باشــند .او ایــن چنیــن فکــر میکنــد:

برخــی از تفســیرها از برخــی دیگــر از تفســیرها محتملتــر هســتند ،و تبییــن مــا از حقیقــت بایــد ایــن
نکتــه را در نظــر بگیــرد .بنابرایــن او بایــد موافقــت کنــد کــه صــرف ایــن واقعیــت کــه چندیــن تفســیر
از واقعیــت وجــود دارد  -و مــا میتوانیــم بــا آنهــا در حمــل و نقــل واقعــی یــا اینترنتــی مواجــه شــویم
 نمیتوانــد تهدیــدی بــرای ایــن ایــده باشــد کــه تفســیرهای حقیقــی آن تفســیرهایی هســتند کــه بــهمــا میگوینــد امــور در واقــع بــه چــه شــکل هســتند.

بنابرایــن اســتعاره حملونقــل بــرای نقطــه شــروع گمراهکننــده اســت ،و راه مناســبی بــرای روشــن کردن

موضوعهــای اصلــی کتــاب کاپوتــو نیســت .یکــی از ایــن موضوعهــا ایــن اســت کــه فیلســوفها

ســؤالهای مهــم را طــرد کردهانــد چــرا کــه بیــش از انــدازه نگــران صــدق گزارههــا و مدعاهــا

بودهانــد .کاپوتــو میگویــد «حقیقــت نمیتوانــد محــدود بــه گزارههــا باشــد» ،ایــدهای عمیقتــر از

حقیقــت وجــود دارد کــه «حقیقــت مدعاهــا نیســت ،بلکــه حقیقــت بــه عنــوان چیــزی کــه میتــوان بــه
آن عشــق ورزیــد ،بــرای آن زندگــی کــرد یــا جــان داد» اســت.
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البتــه حــق بــا کاپوتــو اســت کــه مــا ایــده حقیقــت را بــرای چیزهایــی بــه جــز گزارههــا بــه کار

میبریــم .مــا از دوســتان حقیقــی ســخن میگوییــم ،از حقیقــی زندگــی کــردن ،از حقیقــت  -در کنــار

خوبــی و زیبایــی  -بــه عنــوان ابــژه جســتجوی خــرد ،و غیــره .ایــن ایدههــا را نمیتــوان بــه آســانی
بــه شــکل حقیقــت در گزارههــا در آورد .تــاش بــرای ایــن کار ماننــد ایــن اســت کــه بــه گفتــه جــان

کیتــس  -شــاعر ســده نوزدهــم انگلیســی -مبنــی بــر اینکــه زیبایــی حقیقــت اســت بــا اشــاره بــه اینکــه
گزارههــای حقیقــی زیــادی وجــود دارنــد کــه زیبــا نیســتند انتقــاد کنیــم.

مثــال عمــده کاپوتــو از حقیقــت غیرگــزارهای ،حقیقتــی اســت کــه تفکــر مذهبــی آن را نشــانه رفتــه
اســت (او حوصلــه افــرادی کــه دیــن را بــه عنــوان مجموعـهای از گــزاره یــا دگمــا میداننــد را نــدارد).

دیــن از نظــر او «قلــب جســتجوگر خســتگیناپذیر در میــان جهانــی رازآلــود اســت» .متأســفانه ایــن
ایــده آنقــدر ســؤال ایجــاد میکنــد کــه بــه کار بــردن آن در بحثهایــی کــه خصوصــا دربــاره ماهیــت

یــا نقشهــای اجتماعــی و شــناختی دیــن هســتند را بســیار دشــوار میکنــد .کاپوتــو عنــوان میکنــد

«اگــر شــما بــه ایــن مفهومــی کــه منظــورم اســت دیــن نداریــد ،تنهــا جســتجویی کــه شــما انجــام
میدهیــد در مرکــز خریــد اســت» .در مواجهــه بــا ایــن انتخــاب ،هــر شــخص اهــل فکــری خــود را

بــه عنــوان دینــدار در مفهــوم کاپوتــو دســتهبندی خواهــد کــرد .ولــی ایــن هیــچ چیــزی بــه مــا دربــاره

مثــا تفــاوت اروپــای ســکوالر و آمریــکای مســیحی نمیگویــد ،بــا اینکــه بســیاری از ســاکنین هــر دو
ایــن قارههــا بــه همیــن معنــا دینــدار بــه حســاب میآینــد.

موضــوع اصلــی دیگــر کاپوتــو مفهــوم کلــی پســت مــدرن او از حقیقــت اســت ،کــه آن را بــه

حقیقتهــای گــزارهای و حقیقــت بــه معنــای عمیقتــر بــه کار میبــرد .هرچنــد او گاهــی عنــوان

میکنــد کــه پســت مدرنیســم واکنشــی بــه برخــی وقایــع خــاص تاریخــی اســت  -بــه عنــوان مثــال،

نســل کشـیهای ســده بیســتم  -و از ســخن گفتــن از «زمانــه پســت مــدرن مــا» خوشــحال اســت ،در

واقــع دیــدگاه اصلــی او ایــن اســت کــه «بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه مــدرن و پســت مــدرن را بــه

عنــوان شــیوههای متفــاوت فکــری کــه میتوانیــم هــر جــا و هــر زمانــی پیــدا کنیــم در نظــر بگیریــم».
ایــن بــه نظــر درســت میآیــد :ایــن ایــده کــه دیدگاههــای متفــاوت دربــاره جهــان ،اندیشــیدن بــه

شــکل یکپارچــه دربــاره جهــان را تهدیــد میکنــد دســت کــم بــه قدمــت ســخن پروتاگــوراس اســت
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مبنــی بــر اینکــه انســان معیــار ســنجش همــه چیــز اســت .دالیلــی کــه کاپوتــو بــرای پســت مدرنیســم

خــود ارائــه میکنــد میتوانســتند در هــر زمانــی در تاریــخ اندیشــه بشــر مطــرح شــوند .بنابرایــن بهتــر

اســت بــه پســت مدرنیســم بــه عنــوان تصمیــم بــرای ســخن گفتــن و فکــر کــردن بــه شــکلی خــاص
بیندیشــیم و نــه کشــفی دربــاره جهــان یــا تفکــر .پســت مدرنیســم منشــی نســبت بــه جهــان اســت کــه

دربرگیرنــده احتیــاط معرفتــی و ش ـکگرایی نســبت بــه هرگونــه تالشــی اســت کــه عنــوان مــی کنــد
«باالخــره چــه خبــر اســت».

بههرحــال اگــر واقعــا میتوانیــم بــرای ســخن گفتــن در ســبک پســت مــدرن تصمیــم بگیریــم ،پــس
میتوانیــم تصمیــم بگیریــم در ایــن ســبک ســخن نگوییــم .میتوانیــم وجــود بینظمــی را شناســایی

کنیــم ولــی میتوانیــم تــاش کنیــم تــا جایــی کــه میتوانیــم نظــم پیــدا کنیــم .میتوانیــم بفهمیــم

کــه ابهــام ،بینظمــی ،تکثــر معانــی ،عــدم وضــوح ،چندیــن دیــدگاه و همــه اینهــا وجــود دارد؛ ولــی
میتوانیــم تصمیــم بگیریــم تــا حــد تــوان ثبــات معنــا را کشــف کنیــم ،و بهتریــن راههــا را بــرای
ارزشگــذاری بیــن پرســپکتیوهای متفــاوت در جهــان یکســان پیــدا کنیــم .گاهــی اوقــات بــه نظــر
میرســد کاپوتــو بــا ایــن قضیــه موافــق اســت .در بحثــی مؤثــر در مــورد تفســیر ،او بــر اینکــه تمــام

حقیقــت بــه تفســیر وابســته اســت بــه ایــن معنــا کــه مــا همیشــه بایــد امــوری کــه میخواهیــم بفهمیــم
را انتخــاب و مفهوممنــد کنیــم تلکیــد میکنــد :هیــچ حقیقــت بــدون پیــش فرضــی وجــود نــدارد .ولــی

بــا ایــن حــال ،او تأکیــد دارد ،برخــی از تفســیرها از برخــی دیگــر تفســیرها بهتــر (محتملتــر) هســتند.

بهتــر بــودن همیشــه مســئله بهتــر بــودن بــرای هدفــی اســت .اگــر مــا بــه زیرســؤال بــردن برخــی
از یقینهــا یــا دگماهــای ســنتی عالقهمنــد باشــیم ،آنــگاه ممکــن اســت تأکیــد پســت مــدرن بــر

ابهــام و تکثــر را جــذاب بیابیــم .ولــی اگــر میخواهیــم تــاش کنیــم بفهمیــم امــور واقعــا چگونــه
هســتند ،آنــگاه میخواهیــم کــه گســتره تفســیرهای محتمــل را بــه شــکلهای دیگــری محــدود

کنیــم .کیهانشناســان فرضیــه شــکگرایانه برترانــد راســل مبنــی بــر اینکــه هســتی پنــج دقیقــه

پیــش خلــق شــده اســت را بررســی نمیکننــد؛ ولــی فیلســوفی کــه بــه معرفتشناســی و بنیانهــای
معرفــت عالقــه دارد ممکــن اســت ایــن فرضیــه را بررســی کنــد.

اگــر بدیــن شــکل نــگاه کنیــم ،واقعــا چیــزی تحــت عنــوان نقــد پســت مــدرن بــه ایــده عصر روشــنگری
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ـنگری حقیقــت  -در مقابــل آن چیزهایــی کــه در عصرروشــنگری
حقیقــت وجــود نــدارد .ایــده عصــر روشـ ِ

فکــر میکردنــد حقیقــت دارد  -صرفــا ایــده ارســطو اســت :هنگامــی کــه امــور واقــع را گــزارش

میکنیــم حقیقــت را گفتهایــم .نقــدی کــه کاپوتــو توصیــف میکنــد نقــد بــه ایــن ایــده نیســت بلکــه

نقــد بــه ایــن ایدههــا هســتند :تفســیر بــدون زمینــه ،یقیــن مطلــق ،دگماتیســم ،مرجــع نهایــی اخالقــی یــا

معرفتشــناختی ،و یــک فراروایــت بــزرگ .ولــی شــخصی کــه تمایــز بیــن حقیقــت در مــورد واقعیــت و

خــود واقعیــت را میپذیــرد مجبــور نیســت هیــچ یــک از ایــن ایدههــای مشــکوک را بپذیــرد .آنهایــی

کــه مایــل بــه یافتــن امــور واقــع در حــوزهای بــه خصــوص هســتند ســعی میکننــد پرسـشهای بحــث

را وضــوح ببخشــند و تفســیرهای خطــا ،بــی ربــط یــا آشــفته از ایــن پرسـشها را کنــار بگذارنــد .بــا ایــن
کار ،آنهــا نبایــد فــرض کننــد کــه تنهــا یــک داســتان نهایــی دربــاره واقعیــت وجــود دارد.

پســت مدرنیس ـتهای کاپوتــو عالقــه چندانــی بــه شفافســازی و مقولهبنــدی ندارنــد .آنهــا نســبت بــه

تــاش سیســتماتیک بــرای دســتهبندی جهــان بدبیــن هســتند؛ کاپوتــو ایــن نــوع تفکــر را به عنــوان تفکر
«ســطلی» رد میکنــد .بنابرایــن تنهــا کاری کــه در واقــع میتواننــد انجــام دهنــد دنبــال کــردن دمی اســت
کــه ســگ پســت مــدرن در حــال تــکان دادن اســت :چــرا کــه بــه ازای هــر تــاش بــرای شفافســازی،

دســتهبندی یــا مقولهبنــدی بعــدی از جهــان یــا تجربــه ،پســت مدرنیســتها میتواننــد بــه واســطه
بــازی بــا کلمــات یــا تفســیرهای زیــادی و مبتکرانــه بــه مــا نشــان دهنــد چگونــه بــر دســتهبندیهایی
اســتوار هســتند کــه خــود در معــرض چالــش شــکگرایانه قــرار دارنــد .کاپوتــو تأییــد میکنــد کــه

میتــوان همیــن ســخن را در مــورد دســتهبندی دورههــای پســت مــدرن و مــدرن نیــز گفــت.

گاهــی اوقــات عنــوان میشــود کــه مشــکل پســت مدرنیســم ایــن اســت کــه خــود را نقــض میکنــد.
اگــر ادعــا کنیــد کــه تمــام حقیقــت وابســته بــه دیــدگاه اســت ،از کــدام دیــدگاه ایــن ســخن را میگویید؟
اگــر ایــن ســخن از دیــدگاه پســت مــدرن زده شــود ،پــس هیــچ خواســته جهانـیای از مــا نــدارد؛ ولــی

اگــر ایــن یــک مدعــای جهانــی اســت ،پــس دســت کــم یــک حقیقــت وجــود دارد کــه بــه یــک دیــدگاه
بــه خصــوص وابســته نیســت .کتــاب کاپوتــو مشــکل ایــن نقــد را نشــان میدهــد .از نظــر او پســت
مدرنیســم هیــچ گونــه دکترینــی را ارائــه نمیکنــد ،بلکــه یــک منــش اســت :بــه دنبــال پیچیدگــی،

پارادوکــس ،تناقــض و ابهــام بگــرد و نســبت بــه تمــام تالشهــا بــرای مقولهبنــدی سیســتماتیک و
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جهانــی مشــکوک بــاش .مشــکل ایــن نــوع پســت مدرنیســم ایــن نیســت کــه خــود را نقــض میکنــد،
بلکــه بــرای آنهایــی کــه بــا تناقــض و ابهــام هیجــان زده نمیشــوند هیــچ انگیــزهای بــرای پذیــرش
آن ایجــاد نمیکنــد.

بنابرایــن بــه شــکلی پارادوکســیکال ،کاپوتــو بــه خوبــی رویکرد پســت مــدرن به حقیقــت و واقعیت را شــفاف

ســاخته و دســتهبندی کــرده اســت .کتــاب شــیوا و قابــل خوانــدن او راهنمــای بســیاری خوبــی بــه نگــرش

مشــترکی بیــن گــروه خاصــی در فلســفه اروپــای قــارهای اســت .بیتوجهــی او بــه دیگــر زمینههــای فلســفه

ناامیــد کننــده اســت  -هیــچ اشــارهای بــه کتــاب حقیقــت و صداقــت ( )2002برنــارد ویلیامــز ،که بحثــی نافذ

اســت در مــورد هــدف حقیقــت و بــا برخــی از موضوعهــای کاپوتــو مرتبــط اســت ،نمیکنــد.

کتــاب کاپوتــو همچیــن بــه شــکل زننــدهای کوتهنظرانــه اســت :بــه عنــوان مثــال کاپوتــو خاطرنشــان

میکنــد «شــخصیتهای برجســته پســت مــدرن دریــدا ،فوکــو ،لیوتــار و دولــوز» توســط طرفــداران

نــوع جدیــدی از مادهگرایــی و واقعگرایــی مــورد حملــه قــرار میگیرنــد .نقــد آنهــا بــه ایــن پســت

مدرنهــا ایــن اســت «نمیتواننــد از طریــق آنچــه کــه در فیزیــک و ریاضیــات معاصــر میگــذرد فکــر

کننــد» .از نظــر کاپوتــو ایــن نــوع جدیــد مادهگرایــی و واقعگرایــی توســط کنتــن میاســو فیلســوف

جــوان فرانســوی هدایــت میشــود .موضــع کنتــن میاســو جالــب توجــه اســت ،ولــی خیلــی عجیــب

اســت (و بــرای مخاطــب موردنظــر کاپوتــو گمراهکننــده اســت) کــه کاپوتــو اشــاره خاصــی بــه میاســو

میکنــد در حالــی کــه مادهگرایــی واقعگــرا کــه بــه علــم توجــه دارد در بخــش زیــادی از فلســفه

ســده بیســتم انگلیســی زبــان فراگیــر بــوده اســت ،و در آثــار فیلســوفانی ماننــد کوایــن و دیویــد لوئیــس

بــا جزئیــات بســیاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

اگــر قــرار اســت پســت مدرنیســم بــه مــا نشــان دهــد کــه چگونــه تمــام نگرانیهــا و تعهدهــای مــا
کوتهنظرانــه هســتند ،پــس نبایــد خیلــی جــای تعجــب باشــد کــه خــود پســت مدرنیســم ماننــد دیگــر

فلســفهها کوتهنظرانــه اســت .افــراد در حــال ســفری کــه کتــاب جــان کاپوتــو را میخواننــد بایــد

شــکگرایی پســت مدرنــی را نســبت بــه پســت مدرنیســم کاپوتــو اتخــاذ کننــد؛ و میتواننــد نگــرش

خــود را بــا خوانــدن کتابــی کمتــر پســت مــدرن ،ماننــد کتــاب ســایمون بلــک بــرن بــا عنــوان «حقیقــت:
راهنمایــی بــرای سرگشــتگان» ( )2005تعدیــل کننــد.
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گرایی مفهومــی ،وجــود معیــاری عینــی بــرای
گونههــای متفاوتــی از نســبیگرایی وجــود دارد .نســبی ِ
ارزیابــی باورهــای متفــاوت دربــاره جهــان را انــکار میکنــد .نســبیگرایی ادراکــی ،کــه رادیکالتــر

اســت ،امــکان ارزیابــی عینــی تجربههــای متفــاوت از جهــان را انــکار میکنــد .نســبیگرایی اخالقــی

وجــود معیــار عینــی بــرای ارزیابــی انــواع نرمهــا را نفــی میکنــد.

همچنیــن گونههــای متفاوتــی از ضدنســبیگرایی وجــود دارد .جهانیگرایــی موضعــی اســت کــه در آن
ادعــا میشــود کــه مفاهیــم ،ادراکهــا و اخالقیــات مــا انســانها بیــش از آنکــه متنــوع باشــند یکســان

هســتند .بــه عنــوان مثــال ،همــه فرهنگهــا مخالــف قتــل هســتند ،هرچنــد ممکــن اســت قتــل را بــه

شــکلهای متفاوتــی تعریــف کننــد .مطلقگرایــی برخــاف جهانیگرایــی ،وجــود تنــوع را تأییــد میکنــد

ولــی بــر ایــن بــاور اســت کــه مفاهیــم ،ادراکهــا یــا اخالقیــات موجــود یکــی از فرهنگهــا صحیــح اســت

و بقیــه اشــتباه هســتند .شــاید بتــوان بــه طــور کلــی گفــت ،مطلقگرایــی در ســده نوزدهــم بیــش از ســده
بیســتم متــداول بــود .در ســده بیســتم نســبیگرایی اخالقــی حکمفرمــا شــده اســت.

جهانیگرایــی در اواســط ســده بیســتم ،در واکنــش بــه نســبیگرایی ظهــور کــرد .یکــی از مطلقگرایــان
ادراکــی و مفهومــی ،انسانشــناس سرشــناس فریــزر بــود ،کــه از نظــر او نــژاد انســان از دوره جــادو

بــه دوره دیــن و ســپس بــه دوره علــم رفتــه اســت .نیــاکان دینــدار یــا جادوگــر مــا ،از نظــر او دنیــا را
کامــا اشــتباه میفهمیدنــد.

یکــی از نســبیگرایان  -کــه در همــه زمینههــا نســبیگرا بــود  -انسانشــناس ســده بیســتم ملویــل

هرســکوویتس بــود .از نظــر او حتــی ادراک واقعیتهــای جهــان خــارج بــه واســطه فرهنگــی کــه

در آن بــزرگ میشــویم متفــاوت اســت ،بــه شــکلی کــه ادراک زمــان ،فاصلــه ،وزن ،انــدازه و دیگــر

واقعیتهــا بــه واســطه عرفهــای گروهــی کــه بــه آن متعلــق هســتید تعییــن میشــود.

برجســتهترین نســبیگرای مفهومــی و ادراکــی دوران معاصــر کلیفــورد گریت ـ ِز انسانشــناس بــود .ولــی

بــا وجــود کارهــای تأثیرگــذار او ،نســبیگرایی ادراکــی و شــناختی جــای خــود را بــه جهانیگرایــی داده

اســت .همانطــور کــه ارنســت گلنــر  -فیلســوف  -مرتبــا تأکیــد میکــرد ،علــم جهــان را بــرای همــه
تبییــن میکنــد .تحقیقــی توســط برنــت برلیــن و پــل کــی  -هــر دو انسانشــناس هســتند  -نشــان

داد کــه همــه افــراد ادراک یکســانی از توالــی رنگهــا دارنــد و بدیــن شــکل نســبیگرایی ادراکــی را
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نفــی کردنــد .ولــی در زمینــه اخــاق ،نســبیگرایی همچنــان پابرجــا اســت.

اســتیون لوکــس ،فیلســوف و نظریهپــرداز اجتماعــی انگلیســی ،نویســنده چندیــن کتــاب کوتــاه و یــک

کتــاب عظیــم (بــا عنــوان امیــل دورکیــم در ســال  ،)1972همــان طــور کــه در گذشــته پذیرفتــه شــدن
نســبیگرایی شــناختی را زیــر ســؤال بــرد (در مقالــه خــود در ســال  ،)1982پذیرفتــه شــدن نســبیگرایی

اخالقــی را زیــر ســؤال میبــرد .نقطــه شــروع نســبیگرایی اخالقــی ،واقعیــت غیرقابــل انــکار تنــوع
اخالقــی اســت .ولــی در مرحلــه بعــد نســبیگرایی بایــد جایگاهــی عینــی بــرای ارزیابــی ایــن تنــوع را
نیــز نفــی کنــد .نســبیگرایان اخالقــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه هیــچ جایگاهــی عینــی و فراتــر از
یــک فرهنــگ وجــود نــدارد کــه بتــوان از آن طریــق فرهنــگ دیگــری را نقــد کــرد.

لوکــس ،نســبیگرایی اخالقــی را در کارهــای هــرودوت شناســایی میکنــد ،البتــه مــن بــه شــخصه

هــرودوت را مطلقگــرای اخالقــی میدانــم .لوکــس ،ریشــههای نســبیگرایی اخالقــی مــدرن را

در آثــار جیامباتیســتا ویکــو و حتــی بیشــتر از آن در آثــار یوهــان هــردر میدانــد .هــردر منبــع الهــام

نســبیگرایی فرانتــس بوئــاس و شــاگردانش هرســکوویتس ،روث بندیکــت ،و ادوارد ســاپیر اســت .هــردر
همچنیــن منبــع الهــام نســبیگرایی آیزایــا برلیــن (اگــر آنچنــان کــه توســط لوکــس فــرض شــده اســت

واقعــا نســبیگرا باشــد) و برونیســاو مالینوفســکی اســت.

همانطــور کــه لوکــس نشــان میدهــد دفــاع از نســبیگرایی اخالقــی بــه طــرز شــگفتآوری دشــوار

اســت .بــه عنــوان مثــال ،ازدواج مبتنــی بــر خواســتگاری ممکــن اســت بــه نظــر مــا آزادی فــردی را

نقــض کنــد ولــی بــرای افــرادی کــه بدیــن شــکل ازدواج میکننــد ممکــن اســت جایگزینــی بــرای
قرار عاشــقانه گذاشــتن باشــد .شــرایط خــاص ممکــن اســت اخالقیــات متفاوتــی را بــه مــا دیکتــه

کنــد ،همانطــور کــه در رمــان «طاعــون» آلبــر کامــو میبینیــم .اختــاف نظــر بــر ســر اخالقیــات
ـت فیلســوف
ممکــن اســت در واقــع اختــاف نظــر در مــورد واقعیتهــا باشــد .لوکــس از ریچــارد برنـ ِ
مثالــی م ـیآورد .جامع ـهای کــه در آن ،کــودکان پــدر و مادرهــای خــود را کــه پــا بــه ســن میگذارنــد

میکشــند تــا زندگــی پــس از مــرگ بهتــری بــرای آنهــا فراهــم کننــد .تنفــر مــا از ایــن کار ،عــدم

بــاور مــا بــه زندگــی پــس از مــرگ را بــه عنــوان پیشفــرض خــود دارد.

لوکــس اخالقیــات را بــه ارزشهــا گــره میزنــد و دیدگاههــای کثرتگرایــان ارزشــی از هــردر،
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فیشــته ،ماکــس وبــر ،تــا ســاموئل هانتینگتــون  -نویســنده کتــاب برخــورد تمدنهــا  -را بررســی

میکنــد .ارزشهــا بــه تفاوتهــای فرهنگــی غیرقابــل جمعــی تبدیــل میشــوند ،بــه عنــوان مثــال

فرهنــگ آلمانــی در مقابــل فرهنــگ فرانســوی ،یــا فرهنــگ غربــی در مقابــل فرهنــگ اســامی .از نظــر

هانتینگتــون ،ایــن ارزشهــا اساســا دینــی هســتند .بــرای نســبیگرایان ،هرگونــه توســل بــه حقــوق
بشــر جهانــی ،ماننــد اعالمیــه حقــوق انســان و شــهروند ،بــه طــرز خجال ـتآوری قوممدارانــه اســت.

لوکــس جایگزینهایــی بــرای نســبیگرایی فرهنگــی را خاطرنشــان میکنــد .یــک واکنــش ،کــه
بیــش از هــر چیــز در دیــن دیــده میشــود ،ایــن اســت کــه مــا متقاعــد شــویم کــه اخالقیــات مــا

درســت اســت و اخالقیــات دیگــران اشــتباه اســت .ایــن بازگشــت بــه مطلقگرایــی اســت .واکنــش

پســت مــدرن رد کــردن فرهنگهــای همگــن و نــگاه کــردن بــه فرهنگهــا بــه عنــوان اجتمــاع

تصادفــی چیزهــا اســت.

لوکــس موافــق اســت کــه ممکــن اســت «چندیــن بهتریــن راه بــرای زندگــی بــرای انســانها» وجــود
داشــته باشــد ،و بــا ایــن کار او مطلقگرایــی را رد میکنــد ،ولــی او بــر ایــن بــاور اســت کــه معیارهایــی

جهانــی باقــی میماننــد ،کــه از امــر مطلــق کانــت و غایــت انســانی ارســطو گرفتــه میشــوند ،و

میتــوان از آنهــا بــرای قضــاوت اســتفاده کــرد .لوکــس نگــران فراگیــری نســبیگرایی اخالقــی اســت،

کــه بــا چندگانگــی فرهنگــی گــره خــورده اســت ،ولــی مطمئنــا در عمــل هیــچ کــس نســبیگرا نیســت.
وقتــی در شــرایط قــرار میگیریــم ،همــه مــا مطلقگــرای اخالقــی هســتیم.
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پــل بوقوســیان دکتــرای فلســف ه خــود را در ســال  ۱۹۸۷از پرینســتون گرفــت .پــس از فعالیت بــه عنــوان

دانشــیار دانشــگاه میشــیگان و دانشــیار مدعــو پریسنســتون ،بــه دانشــگاه نیویــورک رفــت و از ســال ۱۹۹۴

تــا  ۲۰۰۴مدیــر بخــش فلســفه ایــن دانشــگاه بــود .وی در حــال حاضر اســتاد فلســفه در دانشــگاه نیویورک

اســت و حوزههــای پژوهشــی او شــامل معرفتشناســی ،فلســف ه ذهــن و فلســف ه زبــان اســت .او مقــاالت

متعــددی پیرامــون موضوعــات مختلــف نگاشــته و کتابــش بــا عنــوان «تــرس از دانـش :علیه نســبیگرایی

و ســازهگرایی» (انتشــارات دانشــگاه آکســفورد) در ســال  2006بــه چــاپ رســیده اســت.

در ایــن مصاحبــه بحــث اصلــی در مــورد ایــن خواهــد بــود کــه آیــا میتــوان لغــت «نسلکشــی» را بــرای
قتــل دســته جمعــی ارمنیهــا در امپراتــوری عثمانــی در اوایــل قــرن بیســتم بــه کار بســت یــا نــه.

خچیــگ مرادیــان -بــرای روزنامهنــگاران کــه حداکثــر تالششــان را بــرای منصــف و بیطــرف بــودن
میکننــد ،گاهــی اوقــات مرزهــای بیــن عینیــت و تعــادل اخالقــی بهنظــر روشــن نمیرســد .در

تــاش بــرای ارائ ـ ه دو ســوی داســتان ،برخــی روزنامهنــگاران موضــع بینابینــی «طالیــی» را اتخــاذ
میکننــد .قضی ـه نسلکشــی نظاممنــد و اخــراج ارمنیــان از امپراتــوری عثمانــی در ســال  ۱۹۱۵یــک

نمون ـه بــارز از چنیــن امــری اســت .ایــن یــک واقعیــت تاریخــی بــه خوبــی مســتند شــده اســت کــه
اغلــب در قالــب «عثمانیهــا میگوینــد» یــا «ارمنیهــا میگوینــد» ارائــه میشــود .نظــر شــما در
ایــنبــاره چیســت؟

پــل بوقوســیان -وقتــی مدارکــی کــه در دســترس همــه اســت بهطــور قطــع چیــزی را مشــخص

نمیکنــد ،مطــرح کــردن دو طــرف بحــث درســت اســت .مثـ ً
ا مطــرح کــردن نظــرات متقابــل در مــورد
ایــن کــه آیــا مهبانــگ نظریــه درســتی بــرای پیدایــش جهــان اســت صحیــح بــه نظــر میرســد  .ولــی

ارائــه هــر دو طــرف دربــاره اینکــه آیــا زمیــن صــاف اســت ،هلوکاســت رخ داده یــا ســیگار کشــیدن

منجــر بــه ســرطان میشــود نامناســب اســت ،گرچــه در هریــک ایــن مــوارد میتوانیــد افــرادی را در

دو طــرف بحــث پیــدا کنیــد.

بــا ایــن حــال ،بســیاری از روزنامهنــگاران ارتبــاط خــود را بــا دانــش عینــی از دســت دادهانــد .آنهــا

فکــر میکننــد :خــب ،چــه کســی بایــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا موضوعــی قطعـ ًا بــا شــواهد ثابــت شــده

اســت یــا نــه؟ آیــا اشــخاص زیــادی را دو طــرف بحــث  ۱۹۱۵نمیبینــم؟ آیــا ایــن نشــاندهنده آن
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نیســت کــه موضــوع بهطــور قطــع بــا مــدارک موجــود حــل نشــده اســت؟

ایــن پاســخ ســردرگمی اســت .فقــط بــه ایــن دلیــل کــه افــراد زیــادی گــزارهای را نامعلــوم میداننــد،

گــزاره نامعلــوم نمیشــود .تنهــا چیــزی کــه گــزارهای را نامعلــوم میکنــد ،کیفیــت مــدارک اســت.

دربــارهی اینکــه چهکســی راجــع بــه کیفیــت مــدرک تصمیــم میگیــرد ،پاســخ ایــن اســت کــه اگــر

ســؤال فنــی بــوده و نیــاز بــه تخصــص ویــژهای بــرای ارزیابــی داشــته باشــد ،پــس بهطــور قطــع بایــد

متخصــص تصمیــم بگیــرد .امــا اگــر از آن دســت ســؤالهایی باشــد کــه روزنامهنــگاران مســئول

ی درخــور ،تصمیــم بگیرنــد.
ارزیاب ـی آن باشــند ،پــس آنهــا بایــد پــس از کاوش ـ 

احتمــا ًال دربــاره ارمنیــان قضیــه از هــر دو نــوع اســت ،چــرا کــه جنبههای فنــی نیــز دارد .ســردگرمیهایی

کــه حــول واژه «نسلکشــی» وجــود دارد ،موضــوع را پیچیدهتــر میکنــد .امــا اگــر ایــن لغــت را

کنــار بگذاریــد و ب ـه ســادگی بپرســید :آیــا برنامــهای متمرکــز بــرای حــذف ارامنــه از شــرق ترکی ـ ه در
ســالهای افــول امپراتــوی عثمانــی وجــود داشــت؟ -هــر شــخص بــا حداقــل میــزان آگاهــی از شــواهد

بــه ایــن نتیجــه میرســید کــه بلــه ،وجــود داشــت.

خ.م -برخــی روزنامهنــگاران در غــرب بــه مــن گفتهانــد کــه وقتــی صحبــت از کشــتار ارامنــه

میشــود از بهکارگیــری واژهی «نسلکشــی» خــودداری میکننــد ،نــه بــه ایــن دلیــل کــه شــک
دارنــد آنچــه بــرای ارمنیــان اتفــاق افتــاده نسلکشــی بــوده ،بلکــه از روی آگاهــی بــه اینکــه

اســتفاده از چنیــن واژهای ممکــن اســت احساســات بســیاری از شــهروندان ترکیــه را جریحـهدار کنــد.

در ایــن رابطــه چــه فکــر میکنیــد؟

پ.ب -هربــار کــه مــا چیــزی را بــه کســی میگوییــم ،نــه تنهــا چیــزی را کــه در نظرمــان صحیــح

اســت ،بلکــه تأثیــرات احتمالــی آن بــر مخاطبمــان را هــم در نظــر میگیریــم .اول اینکــه محدودیتــی

بــرای تمایــل بــه تعدیــل کــردن آنچــه میخواهیــم بگوییــم بــه منظــور پرهیــز از آســیب زدن بــه
احساســات دیگــران وجــود دارد .بــه نظــر مــن نسلکشــی و پاکســازی نــژادی دو مــورد از ایــن
محدودیتهــا هســتند .و دوم آنکــه تأکیــد بــر ایــن قضیــه بــرای یــک خبرنــگار کمــی عجیــب و غریــب
بــه نظــر میرســد .تصــور بــر ایــن اســت کــه وظیفــه روزنامهنــگار ایــن اســت کــه بهطــور شــفاف

دربــاره حقایــق ناخوشــایند بــرای قدرتمنــدان ســخن بگویــد.
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خ.م -شــما حیــن یکــی از مباحثــات خــود در ســالزبورگ اظهــار کردیــد کــه نمیتــوان بــه ایــن دلیــل کــه

واژه «نسلکشــی» در دهــه  1940وجــود نداشــته و بعدهــا خلــق شــده اســت ،انهــدام جمعــی ارامنــه در
امپراتــوری عثمانــی  ۱۹۱۵را «نسلکشــی» حســاب نکنیــم .میتوانیــد ایــن بحــث را بــاز کنیــد؟

پ.ب -اســتداللهایی از ایــن دســت دربرگیرنــده یــک ســردرگمی پیشپاافتــاده دربــاره رابط ـه میــان

زبــان و واقعیــت هســتند .بهطــور کلــی ،آنهــا فــرض میگیرنــد کــه یــک مفهــوم تنهــا در صورتــی

میتوانــد بــه یــک رویــداد اطــاق شــود کــه در زمــان وقــوع رویــداد ،افــرادی وجــود داشــتهاند کــه از

ن رویــداد را داشــتهاند.
پیــش آمادگــی اطــاق آن مفهــوم بــه آ 

حــال مــن کتمــان نمیکنــم کــه برخــی مفاهیــم از ایــن دســت وجــود دارنــد .بــرای مثــال ،فــرض
میکنــم کــه هیچچیــزی نمیتوانــد یــک تاجگــذاری یــا یــک انتخابــات شــمرده شــود ،مگــر آن کــه

کســی آمــاده توصیــف آن باشــد .البتــه ضرورتــی نداشــت واژه «تاجگــذاری» در زمــان تاجگــذاری وجــود

میداشــت ،ولــی واژهای بــرای ابــراز ایــن مفهــوم میبایســت وجــود میداشــت .فهــم اینکــه یــک

رویــداد چگونــه میتوانــد تاجگــذاری یــک شــاه محســوب شــود خیلــی ســخت اســت ،مگــر زمانــی

کــه دســتکم افــرادی باشــند کــه آمادگــی توصیــفاش را داشــته باشــند .میتــوان بــه نمونههــای

مشــابه دیگــری هــم فکــر کــرد.

بــا ایــن وجــود تنهــا چنــد مفهــوم و فکــت از ایــن دســت وجــود دارد .مثـ ً
ا مــن میتوانــم بـه درســتی
بگویــم کــه  ۶۵میلیــون ســال قبــل دایناســورهایی روی زمیــن بودهانــد ،هرچنــد کــه  ۶۵میلیــون ســال

پیــش کســی وجــود نداشــت کــه مفهــوم «دایناســور» را داشــته باشــد یــا بــه کار ببــرد .یــا در مثالــی

دیگــر ،میتوانــم بگویــم کــه در مراحــل ابتدایــی جهــان ،همهچیــز فرمــی بســیار گــرم و گازی داشــتند،

هرچنــد کســی نبــوده کــه درکــی از آن مــواد تشــکیلدهنده داشــته باشــد.

پــس بهطــور کلــی ایــن درســت نیســت کــه تمــام مفاهیــم از ایــن نــوع باشــند کــه فقــط در صورتــی

بتــوان بــه رویدادهــا اطالقشــان کــرد کــه افــرادی در آن زمــان باشــند کــه بتواننــد مفهــوم را بــه رویــداد
مرتبــط کننــد .بعضــی مفاهیــم اینگونهانــد و بعضــی نــه .بهطــور خــاص ،مفهــوم ســازمان ملــل از

نسلکشــی اینگونــه نیســت .تمــام آنچــه بــرای نسلکشــی خوانــدن یــک رویــداد نیــاز اســت ،آن

اســت کــه کســی از قصــد بــرای انهــدام برخــی اعضــای یــک گــروه نــژادی خــاص عمــل کنــد ،و یکــی
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از دالیــل عمــدهاش ایــن باشــد کــه آنهــا صرفــا اعضــای آن گــروه بودهانــد .و ایــن بــه وضــوح قصــدی
اســت کــه یــک نفــر میتوانــد داشــته باشــد ،حتــی اگــر کســی در آن لحظــه وجــود نداشــته باشــد کــه

برداشــتی از مفهــوم نسلکشــی داشــته باشــد.

خ.م -در یــک ســخنرانی شــما گفتیــد کــه «اســتدالل بــد دیگــری بــرای ســرباززدن از کاربســت عبــارت

«نســل کشــی» بــه ۱۹۱۵اینگونــه پیــش مــیرود :معاهــده ســازمانملل دربــارهی نسلکشــی ،کــه
ایــن واژه را بــرای نخســتینبار و بــه وضــوح تعریــف کــرده ،در ســال  ۱۹۴۸تصویــب شــد .معاهــدات

عطــف بــه ماســبق نمیشــوند .بنابرایــن معاهــده در کنــار مفهومــی کــه تعریــف میکنــد ،نمیتوانــد

بــه اتفاقــات  ۱۹۱۵تعمیــم یابــد ».پــس از آن ادامــه دادیــد کــه ایــن موضــوع کــه «مفهــوم نسلکشــی
بــه وقایعــی کــه پیــش از معرفــی لغــت رخ دادهانــد میتوانــد اطــاق شــود یــا نــه کامــا بــا ایــن ســؤال

کــه آیــا معاهــده قانونــی کــه میتوانــد بــرای آن وقایــع بــه کار بــرده شــود پیــش از اســتفاده از آن بــه

تصویــب رســیده متفــاوت اســت ».میتوانیــد توضیــح دهیــد کــه چطــور ممکــن اســت یــک مفهــوم
قانونــی را از معاهــدهای کــه در آن مطــرح شــده جــدا کــرد؟

پ.ب -میتوانــم از قانونــی یــاد کنــم کــه اســتفاده از اتومبیــل در پــارک را ممنــوع میکنــد .ایــن
عمــل ،مفاهیــم «اتومبیــل» یــا «پــارک» را مبــدل بــه یــک مفهــوم قانونــی نمیکنــد .مفاهیــم روزمرهای
هســتند کــه در بســتری قانونــی ظاهــر میشــوند ،همانطــور کــه در ســایر بســترها .بههمیــن نحــو

معاهــده ســازمان ملــل هــم گونـه مشــخصی از آســیب جمعــی را تعریــف میکنــد و بــرای افــرادی کــه
آنرا نقــض میکننــد ،بازداشــت و مجــازات درنظــر میگیــرد .خــود مفهــوم مبتنــی بــر یــک آســیب

جمعــی اســت کــه شــرایط مشــخصی دارد .آنگونــه از آســیبهای جمعــی میتوانــد بــهوضــوح پیــش
از کســانی کــه دربــاره آن صحبــت میکننــد و نســبت بــه تدویــن قانــون بــرای ادارهی آن تــاش

میکننــد ،وجــود داشــته باشــد.

خ.م -برخــاف واژههــای «اتومبیــل» یــا «پــارک» ،عبــارت «نسلکشــی» پیــش از آن اســتفاده نشــده
بــود و بــا ابــداع آن توســط لمکیــن ،در معاهــده ســازمان ملــل بهعنــوان عبارتــی قانونــی مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .ممکــن اســت برخــی بگوینــد کــه ایــن میتوانــد عبــارت و معاهــده را جداناپذیــر کنــد.
عــدهای هــم ممکــن اســت بگوینــد بلــه ،نســل کشــی رخ داده امــا اگــر معاهــده نتوانــد بــا نــگاه بــه
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گذشــته اعمــال شــود ،چطــور شــما میتوانیــد عبارتــی را کــه بــرای اولیــن بــار در معاهــده ذکــر شــده،
عطــف بــه ماســبق کنیــد؟

پ.ب -یــک مفهــوم تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه در بســتر یــک قانــون معرفــی شــده ،قانونــی نمیشــود.
مفهــوم «نسلکشــی» یــک تعریــف دارد :نــوع مشــخصی از قتــل اســت .قتلــی کــه بــا انگیــز ه مشــخصی
رخ داده اســت« .قتــل» یــک مفهــوم قانونــی نیســت ،تنهــا معنــی «منجــر بــه مــرگ» را میدهــد.
«قصــد» یــک مفهــوم قانونــی نیســت ،بلکــه مربــوط بــه وضعیــت ذهنــی کنشگــر اســت .بنابرایــن

بــا چــه منطقــی «نسلکشــی» یــک مفهــوم قانونــی اســت؟ بلــه ،میتوانــد بهطــور قانونــی اســتفاده
شــود ،امــا هــر مفهــوم دیگــری هــم میتوانــد .و بلــه ،اگــر قانونــی کــه در آن از ایــن عبــارت اســتفاده

میشــود ،پــس از بهوقــوع پیوســتن یــک رویــداد تصویــب شــده باشــد ،معمــو ًال بــه رویــداد مــورد

بحــث اطــاق نمیشــود .امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مفهــوم نمیتوانــد اطــاق شــود.

خ.م -تاری ـخدان ترکی ـهای ،هلیــل برکتــای ،در مصاحب ـهای کــه بــا او در اکتبــر ســال گذشــته داشــتم

گفــت«:در  ۱۹۱۵چنیــن معاهــدهای وجــود نداشــته ،چنیــن قانونیتــی وجــود نداشــته ،و همچنیــن تجربـه
انســانی و تفکــری کــه بــه چنیــن معاهــدهای ختــم شــود نیــز وجــود نداشــته اســت .منظــور مــن آن
نیســت کــه در آن زمــان افــرادی نبودهانــد کــه نســبت بــه ایــن پاکســازی نــژادی اعتــراض کننــد،

بلکــه میگویــم یــک جریــان جامــع ،جهانــی و فراگیــر ضــد نسلکشــی وجــود نداشــته اســت و در آن

زمــان دولتمــردان ،سیاس ـتمداران ،سرداران-شــامل ســرداران عضــو اتحادیــه -کارکــردی نداشــتند».
دربــاره ایــن معضــل روششــناختی کــه پرفســور برکتــای مطــرح میکنــد ،چــه فکــر میکنیــد؟

پ.ب -مــن معضــل روششــناختیای نمیبینــم .بگذاریــد بگویــم کــه مشــاهدات او بهشــدت صحیــح
اســت .ســؤال ایــن اســت کــه چــه چیــزی از آن اســتنباط میشــود .ایــن اســتنباط نمیشــود کــه آن

اتفــاق نســل کشــی نبــوده ،بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه بعدههــا مصــوب شــد .همانطــور کــه برداشــت

نمیشــود کــه موجوداتــی کــه  ۶۵میلیــون ســال قبــل بــر زمیــن میزیســتهاند دایناســور نبودهانــد،

چــون آن مفهــوم هنــوز مــدون نبــوده اســت .همچنیــن اســتنباط نمیشــود کــه آنچــه در  ۱۹۱۵اتفــاق
افتــاد ناخوشــایند نبوده اســت.
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«همــه چیــز نســبی اســت» شــعار عصــر مــا در هنــر ،اخــاق و علــم اســت .آیــا ایــن بدیــن معناســت
کــه مــا دیگــر بــا باورهــا و معنــا ارتبــاط نداریــم؟ آیــا بایــد بــه وادی امــن حقایــق مطلــق بازگردیــم؟

یــا ایــن دوران جدیــد نســبیگرایی ،دوران آزادی و ماجراجویــی ماســت؟ آیــا اصــا راهــی بــرای فکــر
کــردن فراتــر از دوگانــه مطلقگــرا و نســبیگرا وجــود دارد؟ در ادامــه مناظــرهای در ایــن راســتا را بــا

هــم میخوانیــم .ســایمون بلکبــرن اســتاد فلســفه دانشــگاه کمبریــج؛ ماکیــا ماســیمی فیلســوف علــم

و هیــاری لوســن از فیلســوفان منتقــد رئالیســم در ایــن مناظــره شــرکت دارنــد.

مجــری :ســایمون بــا تــو شــروع کنیــم ،نســبیگرایی را از نظــر خــودت توضیــح بــده ،و اینکــه پــس از

نســبیگرایی چــه چیــزی خواهیــم داشــت و آیــا جایگزینــی بــرای نســبیگرایی وجــود دارد؟

ســایمون بلکبــرن :نســبیگرایی بــا ایــدهای نســبتا جــذاب شــروع میکنــد ،در واقــع ایــدهای صحیــح.
ایــن ایــده ایــن اســت کــه افــراد متفــاوت جهــان را بــه شــکلی متفــاوت میبیننــد ،از مقولههــای

متفاوتــی اســتفاده میکننــد ،و بــه نتایــج متفاوتــی میرســند .ایــن درســت اســت و کســی نبایــد بــا ایــن

مخالفــت کنــد .ولــی نســبیگرایی از ایــن ایــده فراتــر مــیرود و میگویــد مــا بایــد بــا دیدگاههــای

متفــاوت مــدارا کنیــم ،و ایــن اغلــب صحیــح اســت .البتــه ایــن هــم محدودیتهایــی دارد ،مشــخص

نیســت کــه چــرا بایــد بــا همــه دیدگاههــا مــدارا کنیــم ،ولــی ایــن درســت اســت کــه بــا نظــرات
زیــادی بایــد مــدارا کنیــم .ایــن هــم مشــکلی نــدارد .ولــی ایــن دو نکتــه بــا گون ـهای بــه خصــوص

از عینیتگرایــی قابــل جمــع هســتند .مثــال اســتانداردی کــه در ایــن زمینــه زده میشــود طراحــی

نقشــه اســت .اگــر نقشــه یــک منظــره یــا منطقــه را بخواهیــد طراحــی کنیــد میتوانیــد بــه شــکلهای
بســیار متفاوتــی ایــن کار را انجــام دهیــد .میتوانیــد آنچــه کــه میخواهیــد در نقشــه طراحــی شــود

را انتخــاب کنیــد ،میتوانیــد برخــی از چیزهــا را نادیــده بگیریــد ،یــا در نقشــه خــود بــر نــکات دیگــری

تأکیــد کنیــد ،هیــچ نقشــه صحیــح واحــدی از یــک منظــره وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال ،نقش ـههای
غیرصحیــح از هــر منظــرهای نیــز وجــود دارنــد ،نقشـههایی کــه در آن صخــره وجــود دارد در حالــی کــه
در منظــره صخــرهای وجــود نــدارد ،یــا نقشـهای کــه در آن جــاده کشــیده شــده در حالــی کــه جــادهای

وجــود نــدارد .اینهــا نقشـههایی غلــط هســتند .چــرا کــه قواعــدی بــر نقشــه کشــیدن حاکــم هســتند.
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بســیاری از فیلســوفها ،چــه رئالیســت باشــند چــه نباشــند ،گمــان میکننــد کــه زبــان اینچنیــن

اســت ،زبــان قواعــدی دارد ولــی اگــر بــا توجــه بــه قواعــد زبــان واژههــا و توصیفهــای بــه خصوصــی
را انتخــاب کنیــد ،برخــی از آنهــا غلــط و برخــی دیگــر صحیــح هســتند .اگــر در منظــره طبیعــی

صخــرهای وجــود نداشــته باشــد و شــما صخــرهای روی نقشــه بکشــید ،نقشــه غلــط اســت .نســبیگرایی

ســعی میکنــد از ایــن ایــده جــذاب کــه دیدگاههــای متفاوتــی وجــود دارد کــه وقایــع را توصیــف
میکننــد فراتــر برونــد ،تــا دیدگاهــی در مــورد حقیقــت ارائــه کننــد .آنهــا ســعی میکننــد بگوینــد

حقیقــت مــن ،حقیقــت تــو ،و حقیقــت او وجــود دارد .خــب فــرض کنیــد مــن بگویــم شــکار روبــاه
خیلــی بــد اســت و بایــد ممنــوع شــود و بعــد راجــر اســکروتن میگویــد شــکار روبــاه بخشــی از ســبک
زندگــی بریتانیایــی اســت ،خیلــی خــوب اســت و بایــد قانونــی باشــد و تشــویق شــود .اینجــا دو دیــدگاه

اخالقــی مخالــف داریــم .در اینجــا نســبیگرا میگویــد حاالهرچــی! راجــر اســکروتن حقیقــت خــودش
را دارد و ســایمون بلکبــرن حقیقــت خــودش را دارد و ایــن دو بــا هــم تفــاوت دارنــد چــرا بایــد بــه ایــن

اختــاف توجــه کنیــم؟ ایــن دیــدگاه تــا زمانــی کــه خــود شــما نبایــد قضاوتــی داشــته باشــید مشــکلی
نــدارد .ولــی بــرای مــن کــه مثــا میخواهــم کمپینــی راه بینــدازم تــا شــکار روبــاه را ممنــوع کنــم

مطلــوب نیســت ،بــرای راجــر هــم کــه میخواهــد کمپینــی راه بینــدازد تــا شــکار روبــاه را قانونــی نگــه

دارد مطلــوب نیســت .چــون مــن و راجــر مســئولیت قضــاوت را پذیرفتهایــم و دیدگاهــی در مــورد ایــن

مســئله داریــم .البتــه ممکــن اســت افــراد بــه دیدگاههــای متفاوتــی برســند ،ولــی در ایــن مســئله کســی

کــه میآیــد میگویــد «حــاال هرچــی» کمکــی بــه بحــث نمیکنــد .آلودگــی صوتــی نســبیگرایانه

صرفــا موجــب حواسپرتــی میشــود ،نــه اســتداللی بــه نفــع یــا علیــه شــکار روبــاه ارائــه میکنــد و

نــه اســتداللی کــه بتوانیــم بــه کمــک آن اختــاف نظرهایمــان را حــل کنیــم .همچنیــن راه ســومی هــم
پیــدا نمیکنــد .ممکــن اســت کســی راه ســومی پیــدا کنــد و مثــا بگویــد شــکار روبــاه را یــک هفتــه

درمیــان ممنــوع کنیــد .ایــن دیــدگاه ســوم مشــارکت در بحــث اســت هرچنــد احتمــاال نــه مــن و نــه راجر
را خشــنود نخواهــد کــرد .بنابرایــن حتــی در دیدگاههــای اخالقــی و زیباییشــناختی هــم نســبیگرایی

مطلــوب نیســت چــه رســد بــه علــم کــه فرآیندهــای بســیار قویتــر و پذیرفتــه شــدهتری بــرای
رســیدن بــه یــک دیــدگاه در مــورد موضوعــی خــاص دارد .در مــورد فاصلــه زمیــن تــا خورشــید یــک
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دیــدگاه صحیــح وجــود دارد یــا مثــا در مــورد طــول عمــر زمیــن .البتــه در مقایســه بــا اخــاق ،علــم
عینیــت بیشــتری دارد ،همچنیــن توافــق بیشــتری بــر ســر اینکــه چگونــه بــه قضاوتــی واحــد برســیم

وجــود دارد ولــی در اخــاق چنیــن نیســت .بــا ایــن حــال بایــد مســئولیت قضــاوت کــردن را بپذیریــم،
شــما تنهــا زمانــی میتوانیــد آلودگــی صوتــی نســبیگرایانه ایجــاد کنیــد کــه مســئله مطــرح شــده

برایتــان مهــم نباشــد و نمیخواهیــد بــه آن بپردازیــد و نگاهــی خداگونــه بــه یــک اختــاف نظــر داریــد

و میگوییــد اینهــا ایــن جــور فکــر میکننــد و آنهــا آن جــور .اینجــا شــاهد یــک واژگونــی جالــب

توجهــی هســتیم .نســبیگرا بــا ایــده مــدارا شــروع میکنــد ،و ایــن هــم خــوب اســت چــون مــا بــه

مــدارا بــه دیــد مثبتــی نــگاه میکنیــم ،و ســپس ایــن رویکــرد خداگونــه و فاصلـهدار بــه بحــث را اتخــاذ

میکنــد و میگویــد اینهــا حقیقــت خودشــان را دارنــد و آنهــا حقیقــت خودشــان را دارنــد .او در

واقــع موضعــی اربابمنشــانه اتخــاذ میکنــد و میگویــد هــر چــه ایــن دو بــا هــم بــر ســر آن اختــاف
نظــر دارنــد و بحــث میکننــد بــه مــن ربطــی نــدارد و مــن نبایــد در مــورد آن موضعــی اتخــاذ کنــم.
وقتــی در یــک بحــث بگوییــد ایــن شــخص ایــن نظــر را دارد و آن شــخص آن نظــر را دارد ،مشــارکتی

در بحــث نداریــد بلکــه ایــن صرفــا یــک تبصــرهای اربابمنشــانه در مــورد دیدگاههــای افــراد در بحــث
اســت .بنابرایــن گمــان میکنــم نســبیگرایی بــا نکتههــای زیبایــی شــروع میکنــد و در پایــان بــه

درون باتــاق فــرود م ـیرود و آنقــدری کــه در ابتــدای امــر بــه نظــر میرســید جذابیــت نــدارد.

ماکیــا ماســیمی :در ادامــه صحبتهــای ســایمون میخواهــم قــدری در مــورد نســبیگرایی در علــم

صحبــت کنــم .عــاوه بــر نســبیگرایی در اخــاق یــا زیباییشناســی یــا دیگــر مثالهایــی کــه بــه

ذهــن میرســد مثــا بعضیهــا از مــزه ریــواس خوششــان میآیــد بعضیهــا خوششــان نمیآیــد
یــا مثــا مــواردی کــه افــراد اختــاف نظــر دارنــد کــه یــک کیــک خــوب چــه خصوصیاتــی دارد کــه
یــک اختــاف نظــر واقعــی اســت و مســئله ایــن نیســت کــه حــق بــا چــه کســی اســت بلکــه افــراد

ذائقــه متفاوتــی دارنــد .ولــی وقتــی بــه علــم میرســیم بحــث در مــورد نســبیگرایی قــدری پیچیدهتــر
میشــود .از نظــر شــهودی علــم عینــی و صحیــح اســت .علــم بــرای همــه مــا مهــم اســت ،در

علــم ســرمایهگذاری میکنیــم چــون باورمــان ایــن اســت کــه علــم قــرار اســت نظریههــای صحیــح
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ارائــه بدهــد و توصیفــی صحیــح از جهــان ارائــه کنــد .بنابرایــن اگــر در مــورد علــم نســبیگرا باشــید

ممکــن اســت دو نکتــه را بخواهیــد بررســی کنیــد .میتوانیــد در مــورد حقیقــت در علــم نســبیگرا

باشــید .مثــال معروفــی کــه ارائــه میشــود نســبیگرایی معرفتــی نامیــده میشــود .نســبیگرایان

معرفتــی ادعــا میکننــد کــه هیــچ هنجــار جهانــی بــرای خــردورزی وجــود نــدارد و هیــچ اســتاندارد

جهانــی بــرای گونههــای حصــول معرفــت وجــود نــدارد .مثــال کالســیک ریچــارد رورتــی اســت کــه

در مواجهــه بالرمیــن و گالیلــه میگویــد آیــا بایــد بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه وقتــی بالرمیــن نتایــج

علمــی گالیلــه را نفــی کــرد غیرعلمــی ،متعصــب و غیرمنطقــی بــوده اســت؟ خــب ایــن یــک روش
بــرای فکــر کــردن بــه نســبیگرایی در مــورد حقیقــت اســت و بگوییــد بالرمیــن و گالیلــه دیدگاههایــی

کامــا متفــاوت در مــورد شــیوه عل ـمورزی داشــتند و سیســتمها و اصــول معرفتــی متفاوتــی داشــتند.

بالرمیــن بــر گواهــی کتــاب مقــدس اتــکا کــرد در حالــی کــه گالیلــه بــر گواهــی تلســکوپ اتــکا کــرد.

بــا اســتفاده از ایــن روشهــای متفــاوت آنهــا بــه نتیجههایــی متفــاوت در مــورد آنچــه صحیــح یــا غلــط

اســت رســیدند .ایــن یــک شــکل از نســبیگرایی اســت .گونههــای دیگــری از نســبیگرایی در فلســفه
علــم وجــود دارد کــه بــه آن نســبیگرایی مفهومــی میگوینــد .ایــن دیــدگاه میگویــد اینگونــه نیســت

کــه جهانــی در آن بیــرون مســتقل از ذهــن وجــود داشــته باشــد ،نمیتوانیــد فکــر کنیــد کــه الکتــرون،

دیانای و کهکشــانهایی وجــود دارنــد کــه همیشــه وجــود داشــتهاند و مــا تنهــا بایــد بــا نظریههــای
خــوب خــود آنهــا را کشــف کنیــم .مــا دربــاره جهــان بــه روشــی فکــر میکنیــم کــه مفاهیــم خــود را

بــه جهــان اعمــال میکنیــم و جهــان را مقولهبنــدی میکنیــم و ایــن مقولهبندیهــا محصــول تاریــخ
ن و کهکشــانها فکــر میکنیــم چــون ایــن تاریــخ فرهنگــی
فرهنگــی ماســت .پــس مــا دربــاره الکتــرو 

موفــق را پروراندهایــم ولــی دلیلــی نــدارد کــه فکــر کنیــم واقعیتــی مســتقل از ذهــن وجــود دارد .ایــن

گونــه دیگــری از نســبیگرایی اســت .ایــن نســبیگرایی در مــورد صحــت نظریههــا نیســت ،بلکــه
نســبیگرایی در مــورد آنچــه کــه وجــود دارد اســت؛ جهــان و ابژههایــی کــه مســتقل از ذهــن وجــود
دارنــد .حــاال یکــی از پرســشها ایــن اســت کــه آیــا جایگزینــی بــرای نســبیگرایی وجــود دارد یــا

خیــر؟ مشــخصا جایگزینهایــی بــرای نســبیگرایی وجــود دارد .یکــی از آنهــا رویکــردی برجســته

در فلســفه علــم معاصــر اســت کــه پرسپکتیویســم علمــی نامیــده میشــود .در ایــن دیــدگاه عنــوان
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میشــود کــه همــه مــا همچنــان میتوانیــم بــه مفهــوم حقیقــت و اینکــه جهانــی آن بیــرون مســتقل

از ذهــن وجــود دارد پایبنــد باشــیم و در عیــن حــال درســی از نســبیگرایی بگیریــم .آن درس ایــن
اســت کــه نظریههــای علمــی مــا همــواره از دیدگاهــی بــه خصــوص در تاریــخ فرهنگــی بــه خصوصــی

مطــرح میشــوند .بنابرایــن بــه ایــن نکتــه توجــه میکنیــم کــه هــر یــک از مــا انســانی هســتیم

کــه دیدگاهمــان در تاریــخ فرهنگــی بــه خصوصــی واقــع شــده اســت .بــه گمــان مــن ایــن دیــدگاه

میتوانــد جایگزینــی بــرای رئالیســم و نســبیگرایی باشــد.

هیــاری الســون :صــد و بیســت ســال از نــگارش شــاخه زریــن فریــزر میگــذرد .او در ایــن کتــاب
دیدگاههــای دینــی و جادویــی طیــف گســتردهای از قبایــل و گروههــای انســانی را جمــع آوری کــرد.
او اولیــن شــخصی بــود کــه چنیــن کاری کــرد .وقتــی ایــن کتــاب چــاپ شــد تاثیــر زیــادی بــر عمــوم

مــردم گذاشــت .چــرا کــه هنگامــی کــه مقولهبنــدی آن دیدگاههــای دینــی را کنــار هــم گذاشــت تنــوع

و تفــاوت دیدگاههــا را نشــان داد .هــر یــک از ایــن فرهنگهــای متفــاوت بــر ایــن بــاور بودنــد کــه
دیــدگاه خودشــان صحیــح اســت .هنگامــی کــه ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار چــاپ شــد او مســیحیت

را در ایــن کتــاب بررســی نکــرد ولــی در چاپهــای بعــدی او مســیحیت را بــه عنــوان یــک دیــدگاه در

کنــار دیگــر دیدگاههایــی کــه مطــرح کــرده بــود قــرار داد و ایــن کار بــا خشــم زیــادی مواجــه شــد.

در مــورد اوائــل ســده نوزدهــم صحبــت میکنیــم .نســل فریــزر تأثیــر بســیاری از ایــن اثــر پذیرفتنــد،

و متوجــه شــدند دیدگاههــای نســبیگرایانه متفاوتــی در مــورد اخــاق و دیــن وجــود دارد .ایــن اثــر
بــی معنایــی ایــن ادعــا کــه هــر یــک از ایــن دیدگاههــا ،حتــی دیدگاهــی کــه متعلــق بــه ماســت ،بــه

شــکلی مطلــق صحیــح اســت را مشــخص کــرد .نســبیگرایی بــه دیگــر زمینههــا هــم تســری پیــدا

کــرد و زبــان گزینــه بعــدی بــود .زبــان یــک پرســپکتیو اســت و مــا از طریــق زبــان میبینیــم .در واقــع

کتــاب دوم ویتگنشــتاین «پژوهــش هــای فلســفی» ابتــدا قــرار بــود «مالحظاتــی در مــورد شــاخه زریــن
فریــزر» نامیــده شــود .پــس از جنــگ دوم نســبیگرایی از اخــاق ،دیــن و زبــان بــه علــم هــم رســید.
کوهــن رویکــردی بــه علــم ارائــه داد کــه مــا در پارادایمهایــی علـمورزی میکنیــم کــه در آینــده تغییــر

میکننــد .فایرآبنــد ایــن دیــدگاه را پیــش بــرد و دیدگاهــی رادیــکال ارائــه کــرد .مــا االن اینجــا هســتیم،
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در گون ـهای از عصــر پســت مــدرن زندگــی میکنیــم کــه از خصوصیــات فرهنگــی ،زبانــی و تاریخــی
پرســپکتیو خــود آگاه هســتیم .نســبیگرایی مشــکلی دارد و مشــکل آن خیلــی سرراســت اســت و هــر

دانشــجوی ســال اولــی فلســفه بــا آن آشــنا میشــود .و آن ایــن اســت کــه ایــن ایــده کــه حقیقتــی وجــود
نــدارد پارادوکســیکال اســت ،یــا حداقــل چنیــن بــه نظــر میآیــد .چــون اگــر حقیقتــی وجــود نداشــته

باشــد ،اینکــه حقیقتــی وجــود نــدارد هــم حقیقــت دارد .بنابرایــن اینکــه حقیقتــی وجــود نــدارد نمیتوانــد

دیدگاهــی قابــل دفــاع باشــد .بــه نظــر مــن ایــن مخمصــه فعلــی ماســت و فکــر نمیکنــم بتوانیــم از
آن طفــره برویــم .نمیتوانیــم در مــورد اینکــه از نســبیگرایی خوشــمان میآیــد یــا نمیآیــد صحبــت

کنیــم ،یــا اینکــه از رئالیســم خوشــمان میآیــد یــا نمیآیــد ،مــا بایــد تــاش کنیــم شــرایط خودمــان
را بفهمیــم چــرا کــه تمــام رشــتههای دانشــگاهی و تمــام روشهــای اندیشــه مــا را تحــت تأثیــر خــود
قــرار داده اســت .دو فیلســوف مهــم صــد ســال گذشــته یعنــی ویتگنشــتاین در فلســفه تحلیلــی و دریــدا

در فلســفه قــارهای بــر ایــن بــاور بودنــد کــه نمیتوانیــم از رابطــه خــود بــا جهــان صحبــت کنیــم چــرا

کــه نمیتوانیــم داســتانی کلــی در مــورد اینکــه جهــان چگونــه اســت ارائــه کنیــم .در نتیجــه ایــن امــر،

آنهــا از عنــوان کــردن هــر گونــه ســخن کلــی در مــورد وجــود بشــر امتنــاع کردنــد؛ آنچــه از نظــر آنهــا
متافیزیــک بــود .ایــن موضــع آنهــا بــود .مــن فکــر میکنــم موضــع آنهــا اشــتباه بــود چــرا کــه مــا

نمیتوانیــم از ارائــه یــک پرســپکتیو کلــی امتنــاع کنیــم .حتــی بــرای فهمیــدن ویتگنشــتاین یــا دریــدا
بایــد دیدگاهــی را بــه آنهــا نســبت دهیــم تــا بتوانیــم متنهــای آنهــا را بفهمیــم .مــا بایــد بــا داســتان

کلــی خــود در مــورد جهــان ســر و کلــه بزنیــم و ببینیــم شــامل چــه چیزهایــی میشــود .خــود من تالشــی
در ایــن راســتا انجــام دادهام .داســتان کلــی کــه مــن مطــرح کــردهام از نظــر خــودم مســتحکم اســت و

بــه مــا کمــک میکنــد بفهمیــم چــرا در ایــن مخمصــه هســتیم و چــه کاری میتوانیــم انجــام دهیــم.

مــن بــر ایــن بــاورم کــه جهــان بــاز اســت و مــا بــه نحــوی آن را میبندیــم .مــن گمــان نمیکنــم کــه

جهــان از ذراتــی تشــکیل شــده کــه بتوانیــم جــواب نهایــی را کشــف کنیــم .در دیــدگاه مــن مــا جهــان

را بــا بســتن میفهمیــم .البتــه مــن بــر ایــن بــاور نیســتم کــه رویکــرد مــن حقیقــت اســت ،بــه شــکلی

کــه گویــی مــن بــه ایــن حقیقــت دسترســی پیــدا کــردهام و تکلیــف همــه مــا مشــخص شــده اســت و

نیــازی نیســت دیگــر فکــر کنیــم .البتــه کــه مــن چنیــن فکــر نمیکنــم .رویکردهــای دیگــری از اینکــه

158

انســان بــودن یعنــی چــه وجــود دارد و آنهــا ارزش خودشــان را دارنــد و مــا را قــادر میســازند کارهایــی

کنیــم .ولــی مــن فکــر میکنــم مــا نمیتوانیــم از تــاش بــرای ارائــه چهارچــوب امنتــاع کنیــم و بــه ایــن

معنــی رویکــرد نســبیگرایانه کــه میگویــد نمیتوانیــم هیــچ چهارچوبــی داشــته باشــیم اشــتباه اســت.

بلکــه بایــد دوبــاره بــا اینکــه جایــگاه متافیزیکــی مــا چیســت ســر و کلــه بزنیــم.

مجــری :میخواهــم ایــن فرضیــه کــه نســبیگرایی اشــتباه اســت را بررســی کنیــم و میخواهــم از

ســایمون و ماکیــا بــه طــور خــاص بپرســم آیــا بــه نظــر نمیرســد کــه نســبی گرایــی ،کثرتگرایــی

و دموکراســی را بســط داده باشــد؟ اینهــا بخــش مهمــی از فرهنــگ مــدرن لیبــرال مــا هســتند .چــرا
شــما فکــر میکنیــد یــک مشــکل اســت؟

ســایمون بلکبــرن :ابتــدا بگذاریــد بگویــم مــرور هیــاری در مــورد فلســفه ســده بیســتم را تحســین
میکنــم .خیلــی خــوب بــود .فقــط میخواهــم بگویــم کــه نســبیگرایی در تاریــخ فلســفه بســیار

کهــن اســت و یکــی از مواضــع اصل ـیای بــود کــه افالطــون بــه خصــوص در کتــاب تهتتــوس بــه

آن پرداخــت .افالطــون آن اســتداللی کــه هیــاری بــه آن اشــاره کــرد را ابــداع کــرد .در آن مکالمــه
نســبیگرا میگویــد چیــزی بــه نــام حقیقــت وجــود نــدارد و ســقراط در پاســخ میگویــد خــب تــو

چنیــن میگویــی ،پــس بــرای تــو حقیقــت دارد کــه چیــزی بــه نــام حقیقــت وجــود نــدارد ولــی مطمئنــا
بــرای مــن حقیقتــی وجــود دارد کــه چیــزی بــه نــام حقیقــت وجــود دارد .بنابرایــن ایــن مســئله بســیار
قدیمــی اســت و افالطــون هــم بــا سوفســطاییها کــه نســبیگرایان عصــر او بودنــد کلنجــار میرفــت.

بگذاریــد بــه یــک اتفــاق نظــر اشــاره کنــم .هیــچ انســان عاقلــی وجــود پرســپکتیوهای متفــاوت را انــکار

نمیکنــد و نمیگویــد روشهــای متفاوتــی بــرای مقولهبنــدی جهــان وجــود نــدارد .مثــال شــاخه زریــن
مثــال بســیار خوبــی بــرای ایــن مــورد اســت .برخــی بــر ایــن باورنــد کــه همــه ادیــان درون ایــن کتــاب

غلــط هســتند بنابرایــن پیــروان آنهــا هــر چــه دوســت داشــتهاند گفتهانــد .فریــزر دریافــت کــه افــراد
هــر چــه میخواســتند میگفتنــد یــا هــر چــه فرهنگشــان دوســت داشــت میگفتنــد .مــن بــا ماکیــا

موافقــم و فکــر نمیکنــم علــم اینچنیــن اســت .نســبیگرایی کــه میخواهــد چیــزی بیشــتر از ایــن
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بگویــد کــه راههــای متفاوتــی بــرای نــگاه کــردن بــه امــور وجــود دارد ،میخواهــد در مــورد حقیقــت

حــرف بزنــد میگویــد تنهــا حقیقــت تــو ،حقیقــت مــن و حقیقــت آنهــا وجــود دارد .ایــن یــک اشــتباه
اســت .یــک راه بــرای دیــدن اشــتباه ایــن دیــدگاه را هیــاری بــه خوبــی شــرح داد .چــرا کــه فــرار از
مســئولیت قضــاوت و اتخــاذ موضــع اســت .در نهایــت ایــن میتوانــد بــه ایــن معنــا باشــد کــه افــراد

دیگــر انســان باقــی نمیماننــد .چــرا کــه انســانها قــرار اســت دیــدگاه و نظراتــی داشــته باشــند ،مثــا

بــاوری در مــورد طــول عمــر کــره زمیــن داشــته باشــیم و نســبیگرایی نمیتوانــد مجــوزی بــرای

نگ ـهداری دیدگاههــا بــه شــکلی نامنظــم باشــد .یکــی از خوبیهــای علــم ایــن اســت کــه پیشــرفت

آن تــا حــدودی در گــرو فهمیــدن اشــتباههای قبلــی آن اســت .مــن فکــر میکنــم همــه مــا بایــد بــه

علــم احتــرام بگذاریــم و آن را تحســین کنیــم .بنابرایــن گمــان میکنــم در حــوزه علــم قطعــا مســئله
اقتــدار وجــود دارد .اقتــدار در دیگــر حوزههــا ماننــد اخــاق و زیبایــی شناســی موضــوع بحــث هــای
زیــادی اســت و االن نمیخواهــم بــه آن بپــردازم.

ماکیــا :میخواهــم در ادامــه صحبــت ســایمون در مــورد تکثــر دیدگاههــا صحبــت کنــم .چگونــه

میتوانیــم تکثرگــرا باشــیم بــدون اینکــه ضرورتــا نســبیگرا باشــیم و بــه چالشــی کــه هیــاری ارائــه

میکنــد پاســخ دهیــم؛ چالــش کوهــن و فایرآبنــد در علــم .پرســش ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان

پــس از کوهــن و فایرآبنــد نســبیگرا نبــود ،اگــر حــق بــا کوهــن و فایرآبنــد باشــد علــم بــه حقیقــت
نزدیــک نمیشــود بلکــه شــامل دورههــای علــم نرمــال ،بحــران و انقــاب میشــود و چیــزی بــه نــام
حقیقــت کــه علــم در حــال نزدیکتــر شــدن بــه آن اســت وجــود نــدارد .بــرای پاســخ بــه ایــن چالــش
فکــر میکنــم فکــر کــردن بــه مثــال طراحــی نقشــه مفیــد اســت .بــه ایــن فکــر کنیــد کــه نقشــه

متــروی لنــدن بــه چــه شــکلی متــروی لنــدن را بازنمایــی میکنــد .میتوانیــد بــه تمــام انتزاعــی کــه

در طراحــی نقشــه مطــرح اســت فکــر کنیــد .هــر ایســتگاه بــه صــورت یــک نقطــه بازنمایــی میشــود
و خطوطــی کــه ایــن نقطههــا را در نقشــه بــه هــم وصــل میکنــد بــا فاصلــه واقعــی ایــن نقطههــا

انطبــاق نــدارد .ولــی آیــا ایــن بــه ایــن معناســت کــه چیــزی بــه نــام متــروی لنــدن وجــود نــدارد؟ صرفــا

چــون مــا یــک نقشــه بــه خصــوص کــه از یــک دیــدگاه نشــأت میگیــرد درســت کردهایــم؟ مطمئنــا
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نــه ،مســلما متــروی لنــدن وجــود دارد ،آن ایســتگاهها وجــود دارنــد و فکتهایــی آن بیــرون وجــود

دارنــد .مســئله ایــن اســت کــه معرفــت مــا نســبت بــه متــروی لنــدن همیشــه از یــک پرســپکتیو اســت
کــه تصویــری غیردقیــق یــا انتزاعــی شــده از واقعیــت بــه مــا ارائــه میکنــد ولــی بــا ایــن حــال بازنمایــی

واقعیتهاســت .میتوانیــم بــه پارادایمهــای کوهنــی فکــر کنیــم .الزم نیســت بــه پارادایمهــای کوهــن
بدیــن شــکل فکــر کنیــم کــه هــر پارادایــم برشــی متفــاوت از ابژههــای متفــاوت اســت بلکــه صرفــا

پرســپکتیوهایی هســتند کــه بــه وســیله آنهــا عل ـمورزی میکنیــم .و ایــن کاری اســت کــه دانشــمندان

همیشــه انجــام میدهنــد .وقتــی در علــم مــدل میســازیم ،مثــا مدلــی میســازیم کــه دیانای را
بازنمایــی کنیــم ،سیســتم هــدف را بــا انتــزاع بازنمایــی میکنیــم ولــی ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه

دیانای وجــود نــدارد یــا اینکــه در مــورد وجــود دیانای میتوانیــم نســبیگرا باشــیم .دلیلــی نــدارد
کــه پذیرفتــن پرســپکتیوها بــه نفــی وجــود جهــان عینــی مســتقل از ذهــن بینجامــد.

مجــری :هیــاری! ســایمون و ماکیــا از حقیقــت علمــی دفــاع میکننــد .آیــا از نظــر تــو علــم مفیــد،
ضــروری و حقیقــی نیســت؟

هیــاری :اینهــا ســؤالهای متفاوتــی هســتند .بــه نظــر مــن علــم مفیــد اســت ولی جهــان را آنگونــه
کــه هســت توصیــف نمیکنــد .مشــکلی در مــورد مثــال نقشــه کــه بــه کار بــرده شــد وجــود دارد .بــدون

شــک صحیــح اســت کــه مــا نقش ـههای زیــادی از جهــان داریــم .در واقــع میتــوان گفــت در اصــل

بینهایــت روش بــرای طراحــی نقشــه مکانــی ماننــد لنــدن داریــم .هــر نقشـهای میتوانــد فایدههایــی

داشــته باشــد و از منظرهایــی بــه خصــوص هــر نقشــه میتوانــد غلــط یــا درســت باشــد ولــی مــن
فکــر نمیکنــم ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنطــور کــه ســایمون و ماکیــا میخواســتند بگوینــد

حقیقتــی اساســی وجــود دارد  -حقیقــت علمــی  -کــه بــه نحــوی فراتــر از همــه ایــن نقشههاســت،

چــون واقعیــت ایــن شــکلی اســت .مــن فکــر نمیکنــم بتــوان بــه چنیــن چیــزی دســت یافــت .متوجــه
نمیشــوم چگونــه میتــوان بــه حقیقتــی کــه در هیــچ یــک از ایــن پرســپکتیوها نیســت دســت یافــت،

چگونــه میتــوان گفــت ایــن حقیقــت شــامل چــه چیزهایــی میشــود؟ اگــر میتوانیــم بــه ایــن
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حقیقــت دسترســی پیــدا کنیــم چــرا نمیتوانیــم مســتقیما بــه آن دسترســی پیــدا کنیــم؟ فکــر میکنــم
بهتــی کــه بــه خاطــر اثــر فریــزر در زمینــه اخالقــی و دینــی بوجــود آمــد در اینجــا بــه خاطــر چالــش
علــم همــان بهــت بوجــود میآیــد .علــم تــا حــدود زیــادی دیــن معاصــر ماســت .علــم چهارچــوب

خــود را دارد کــه بســیار قدرتمنــد و مفیــد اســت .موافقــم نقشــه علــم مفیــد اســت .ولــی ایــن بــه ایــن
معنــا نیســت کــه ایــن نقشــه بــا جهــان یکــی اســت .وقتــی در یــک ایســتگاه لنــدن ایســتادهاید و

نقشــه متــرو لنــدن را در دســت داریــد و بــه آن نــگاه میکنیــد ،ایــن نقشــه هیــچ شــباهتی بــه تجربــه
حضــور در متــرو نــدارد ،یــک چیــز کامــا متفاوتــی اســت .و ایــن چنیــن نیســت کــه چیــزی در جهــان

خــارج وجــود دارد کــه باعــث میشــود ایــن نقشــه صحیــح باشــد بلکــه ایــن نقشــه روشــی بــرای در

دســت گرفتــن جهــان اســت .اگــر بــه جهــان ایــن شــکلی نــگاه کنیــد میتوانیــد کارهــای زیــادی بــا
آن انجــام دهیــد .میتوانیــد از یــک ایســتگاه بــه ایســتگاه دیگــری برویــد .بــه ایــن معنــا کار میکنــد

ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن نقشــه خــود جهــان اســت .هیــچ گاه خــود جهــان نخواهــد شــد
فــارغ از اینکــه چقــدر تــاش کنیــد و آن را تصحیــح کنیــد ،بــه آن اضافــه کنیــد و پیچیدهتــرش کنیــد

هیـچگاه شــبیه خــود جهــان نخواهــد شــد ولــی بــه شــما اجــازه میدهــد درجهــان کارهایــی را انجــام

دهیــد .بینــش نســبیگرایی کــه صــد ســالی هســت شــروع شــده  -بــه ایــن معنــا کــه پرســپکتیوهای
متفاوتــی داریــم  -صحیــح اســت .ولــی نســبیگرا نمیتوانــد در مــورد موضــع خــود رئالیســت باشــد،

یعنــی نمیتوانــد بگویــد مــن فهمیــدهام چــه خبــر اســت و هــر شــخصی پرســپکتیو متفاوتــی دارد و

بــا آن از آنچــه در جهــان خــارج وجــود دارد صحبــت میکنــد چــرا کــه ایــن موضــع نیــز یعنــی اینکــه

میتــوان توصیفــی کلــی از امــور ارائــه داد .مــن فکــر نمیکنــم ایــن ممکــن باشــد .معمــای فلســفی

کــه بــه نظــر مــن بایــد بــه آن بپردازیــم ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن اســت کــه مــا داســتانها و

رویکردهــای خــود بــه جهــان را داریــم کــه دقیــق و قــوی هســتند و بــه مــا امــکان میدهنــد کارهایــی
انجــام دهیــم بــا اینکــه نمیتوانیــم بــه خــود جهــان دسترســی پیــدا کنیــم.

مجــری :هیــاری وقتــی مــن از متــرو اســتفاده میکنــم میخواهــم در اســرع وقــت بــه خانــه برســم

و میخواهــم مطمئــن باشــم کــه نقشــه اصطالحــا کار میکنــد .میخواهــم بگویــم کــه آیــا خــود

162

نســبیگرایی هــم غلــط نیســت ،آیــا ایــن خطــر وجــود نــدارد کــه نســبیگرایی را بــه عنــوان یــک

حقیقــت مطلــق ارائــه کنیــم؟

هیــاری :ایــن دقیقــا همــان نکتــه ای اســت کــه مــن بهش اشــاره کــردم .مــن فکــر میکنم نســبیگرایی

غلــط اســت و دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه بایــد ســعی کــرد بــا مشــکل درونــی نســبیگرایی مواجه شــد.
ولــی مــن فکــر نمیکنــم میتوانیــم ایــن مشــکل را بــا بازگشــت بــه رویکــردی پیــش نســبیگرایانه

حــل کنیــم ،و گمــان کنیــم کــه میتوانیــم بــه بخشهایــی از حقیقــت دسترســی پیــدا کنیــم و
بگوییــم کــه علــم بــا فرهنــگ و تاریــخ و زبــان تفــاوت دارد و حقیقــت اســت .ایــن بــاور دینــداران در

 1890بــود و فکــر نمیکنــم کــه االن بــر حقیقــت آن افــزوده شــده باشــد .ولــی نکت ـهای کــه گفتــی
میخواهــی نقشــه متــروی لنــدن کار کنــد ،بلــه و میتوانیــم حتــی نقشــه بهتــری از متــروی لنــدن

بــه دســت بیاوریــم همانطــور کــه میتوانیــم دســتگاه چمـنزن بهتــری بــه دســت بیاوریــم .ولــی ایــن

بــه ایــن معنــا نیســت کــه یــک دســتگاه چم ـنزن حقیقــی آن بیــرون وجــود دارد .دســتگاه چم ـنزن
حقیقــی چــه میتوانــد باشــد؟ نمیتــوان از یــک دســتگاه چم ـنزن حقیقــی و درســت صحبــت کــرد.
میتوانیــم دســتگاه چم ـنزن بهتــری داشــته باشــیم ،تندتــر باشــد میتوانیــم انــواع دســتگاه چمنزنــی

داشــته باشــیم .آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه دســتگاههای چمنزنــی بــر اســاس طراحــی انجــام

شــده کار خــود را انجــام دهنــد .ولــی دســتگاه چمـنزن حقیقــی نداریــم .بــه همیــن شــکل مــن فکــر
میکنــم زبــان بــرای اینکــه مفیــد باشــد بــه حقیقــت اتــکا نــدارد .میتوانیــم چهارچوبهایــی داشــته

باشــیم و آنهــا را بهبــود ببخشــیم و دقیقترشــان کنیــم ولــی نیــازی بــه ایــن ایدههــا نداریــم کــه روزی

بــه حقیقــت دسترســی پیــدا میکنیــم یــا ایــن حقیقــت در زبــان مــا بازنمایــی میشــود.

مجــری :در بحرانهــا مــا بــه حقایــق اخالقــی نیــاز داریــم .ولــی آیــا ارجــاع بــه عقــل ســلیم یــا

حقیقــت مشــترک ارجــاع بــه شــرایط موجــود نــدارد ،یــا یــک تخیــل اقتدارگرایانــه در مــورد معرفــت
مشــترک بیــن انســانها نیســت؟

ســایمون :خــب البتــه بایــد خیلــی مراقــب بــود و مــن کامــا موافقــم .افــراد گاهــی اســیر چشـمبندهایی
میشــوند و نمیتواننــد خــارج از مقولههــای خــود فکــر کننــد ،حــال هــر پرســپکتیوی کــه ایــن
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چشـمبندها مهیــا کننــد .ایــن خطــری اســت کــه همــه مــا بایــد نســبت بــه آن آگاه باشــیم .میخواهــم

بــه نکتــهای در صحبتهــای هیــاری کــه بــه نظــرم نگــران کننــده اســت اشــاره کنــم .مطمئــن
نیســتم متوجــه حرفــش میشــوم یــا نــه .ابتــدا اجــازه بدهیــد بــه تفــاوت بیــن حقیقــت و کنــار آمــدن یــا
حقیقــت و ســودمندی بیــان کنــم .ریچــارد رورتــی از عبــارت نســبیگرایی یــا نســبیگرا بــرای توصیــف

خــودش خوشــش نمیآمــد ولــی اغلــب افــراد میگوینــد او نســبیگرا بــود و مــن هــم چنیــن نظــری

دارم .رورتــی ســخنانی میگفــت از قبیــل اینکــه کنــار آمــدن همــه چیــز اســت نــه کپــی کــردن ،ایــن
شــعار او بــود و رویکــرد جایگزیــن عملگرایانــه او بــود .بنابرایــن علــم و دیگــر چیزهــا بــه مــا کمــک
میکننــد بــا شــرایط خــود کنــار بیایــم ولــی ایــن کار را بــا ارائــه حقیقــت انجــام نمیدهنــد .ایــن
دیــدگاه اشــتباه اســت ،تعــارض بیــن کنــار آمــدن و کپــی کــردن بدیــن شــکل کار نمیکنــد .فــرض

کنیــد جــدول محاســباتی کــه جــذر و مــد را اندازهگیــری کردهانــد داریــد ،بــا توجــه بــه ایــن جــدول،
کشــتی خــود را حرکــت میدهیــد و بــه شــما اجــازه میدهــد کــه بــا شــرایط کنــار بیاییــد ،چــرا چنیــن

اســت؟ چــون ایــن جــدول محاســباتی ایــن چنیــن میگویــد .ایــن جــدول بــه شــما اجــازه میدهــد
کنــار بیاییــد چــون بــه عمــق واقعــی آب در شــرایط متفــاوت اشــاره دارد .پــس تعارضــی بیــن آمــوزش

کنــار آمــدن و داشــتن توصیفــی صحیــح از آنچــه کــه توصیــف میکنیــد وجــود نــدارد .بــه همیــن

شــکل وقتــی دکتــری تشــخیص میدهــد اســتخوان مــن شکســته اســت بــدون شــک فرآیندهایــی
را بــرای مــن مهیــا خواهــد ســاخت تــا بتوانــم کنــار بیایــم ،مثــا پــای مــن را آتلبنــدی کنــد ،ولــی
آتلبنــدی کار میکنــد چــون اســتخوان شکســته دارم ،اگــر اســتخوان شکســته نداشــته باشــیم آتــل

مناســب نیســت .همــه مداخلههــا ماننــد آتــل بــرای پــای نشکســته نیســتند ،برخــی از آنهــا ممکــن اســت

بــه فاجعــه ختــم شــوند .بنابرایــن مــا مطمئنــا علــم را بــرای ایــن میخواهیــم کــه بــه مــا ایــن امــکان را
بدهــد کنــار بیاییــم ولــی بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد کــه کنــار بیاییــم چــون صحیــح اســت ،نقشــه

متــرو هــم همچنیــن اســت .مــن نمیتوانــم توقــع داشــته باشــم «کاونــت گاردن» را بیــن «کینــگ

کــراس» و «یوســتن» بیابــم .چــرا نــه؟ چــون «کاونــت گاردن» در یــک خیابــان و بیــن ایــن دو ایســتگاه
نیســت؛ «کاونــت گاردن» در «خیابــان مرلوبــن» کــه «کینگــز کــراس» و «یوســتن» را بــه هــم وصــل
میکنــد قــرار نــدارد .ایــن یــک حقیقــت در مــورد لنــدن اســت ،یــک حقیقــت در مــورد جغرافیــای
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لنــدن اســت .ایــن حقیقــت همــواره حقیقــت خواهــد داشــت .شــاید انســانها دیگــر بــه خطــوط صــاف
اهمیتــی ندهنــد ،بــه لنــدن اهمیــت ندهنــد ،یــا اصــا دیگــر در لنــدن زندگــی نکننــد .ولــی تــا زمانــی

کــه در لنــدن زندگــی کننــد ایــن حقیقتــی در مــورد کاونــت گاردن اســت .برنــارد ویلیامــز میگفــت
پــس از جنــگ جهانــی شــخصی میپرســد در حیرتــم مورخــان چــه چیــزی در مــورد جنــگ جهانــی

خواهنــد گفــت .پرســش خیلــی خوبــی اســت .و دیگــری در پاســخ میگویــد یــک چیــزی کــه مورخــان
نخواهنــد گفــت ایــن اســت کــه بلژیــک آلمــان را اشــغال کــرد.

ماکیــا :در ادامــه صحبتهــای ســایمون میخواهــم بگویــم مشــخصا یکــی از چالشهــای نســبیگرایی

ایــن اســت کــه توضیــح دهــد چــرا علــوم موفــق هســتند .مســلما بــه هــر میــزان کــه دلمــان میخواهــد
میتوانیــم مدلهایــی از جهــان ارائــه کنیــم ولــی تنهــا برخــی از آنهــا کار خواهنــد کــرد .دقیقــا مثــل

نقشــه متــرو ،برخــی از نقشـهها کار خواهنــد کــرد و برخــی دیگــر کار نخواهنــد کــرد .بــه نظــرم نســبیگرا

یــک تبییــن بدهــکار اســت کــه چــرا برخــی از ایــن مدلهــا کار میکننــد و برخــی دیگــر کار نمیکننــد.

بــه نظــرم اگــر بــاور نداشــته باشــید کــه واقعیــت جهــان مشــخص میکنــد چــرا بعضــی از مدلهــا صحیــح
و برخــی از مدلهــا غلــط هســتند هیـچگاه نخواهیــم توانســت مشــخص کنیــم چــرا علــم موفــق داریــم.

هیــاری :خــب فکــر میکنــم داریــم بــه اصــل مشــکل میرســیم ،یعنــی اینکــه مــا فکــر میکنیــم
آن بیــرون چیــزی وجــود دارد .البتــه مــن فکــر نمیکنــم کــه آن بیــرون هیــچ چیــزی نیســت .یــک

جهانــی وجــود دارد .فقــط فکــر میکنــم جهــان بــه صــورت دســته بنــدی شــده نــزد مــا نمیآیــد .آن
بیــرون چیــزی هســت ،کاری کــه زبــان انجــام میدهــد ایــن اســت بــه تعبیــر مــن جهــان بــاز را بــه
بخشهایــی تقســیم میکنــد کــه مــا میتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم تــا کارهایــی انجــام دهیــم.

چالــش اصلــی بــرای مــن ایــن اســت کــه نشــان دهــم رویکــرد مــن کــه بــه ظاهــر بســیار عجیــب
اســت رویکــردی درســت اســت  -چگونــه ممکــن اســت نظریههــای مــا مؤثــر باشــند ولــی حقیقــت

نداشــته باشــند  -یعنــی میتــوان نظریههــای علمــی داشــت کــه قــوی هســتند و میتــوان آنهــا را

بهبــود بخشــید بــدون اینکــه بــه مفهــوم حقیقــت ارجاعــی داشــته باشــد .بایــد نشــان دهــم کــه چگونــه
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بــدون ایــن ایــده کــه جهــان بدیــن شــکل یــا بــدان شــکل وجــود دارد میتوانیــم رویکردهایــی بــه

جهــان ارائــه کنیــم و آنهــا را بهبــود ببخشــیم .اگــر بــه ســتارهها نــگاه میکردیــد بــدون آنکــه
بدانیــد ســتارهها چــه هســتند ،بــه آنهــا بــه شــکل یــک گل رز یــا چتــر نــگاه میکردیــد .ولــی بیــن

شــکلی کــه مــن تصــور میکنــم و آنچــه آن بیــرون وجــود دارد ارتباطــی وجــود ندارد .میتوانــم

بــه بینهایــت شــکل ایــن ســتارهها را قالببنــدی کنــم .ولــی اینکــه ارتباطــی بیــن ایــن قالبهــا
و آنچــه آن بیــرون وجــود دارد برقــرار نیســت دلیــل نمیشــود کــه قالبهــای مــا مفیــد نباشــند .در

مــورد ایــن مثــال خــاص ،ایــن قالببندیهــا بــه مــا اجــازه میدهــد ســفر کنیــم .بنابرایــن بــرای
اینکــه بگوییــم یــک نظریــه مفیــد اســت نیــازی بــه رســیدن بــه حقیقــت نداریــم .مــن بایــد بیشــتر روی

نظری ـهام کار کنــم تــا مشــخص کنــم کــه چگونــه میتوانیــم نظریههــای علمــی را بهبــود ببخشــیم

بــدون اینکــه بــه حقیقــت و واقعیــت ارجاعــی داشــته باشــد .ولــی چالــش مــن بــرای شــما ایــن اســت
کــه ایــن حقیقتــی کــه شــما از آن صحبــت میکنیــد چیســت؟ نمیتوانیــد بــه آن ارجــاع کنیــد ،قبــول

داریــد کــه پرســپکتیوهای متفاوتــی وجــود دارد چگونــه اســت کــه ایــن چیــزی کــه علــم مینامیــد

توانســته از زبــان مــا فراتــر بــرود ،از فرهنــگ و تفکــر مــا فراتــر بــرود و بــه شــکلی بــه جهــان آنچنــان
کــه هســت رســیده باشــد.

مجــری :قــرار اســت بگوییــم کــه میتوانیــم بــا گونــهای از حقیقــت علمــی بــر نســبیگرایی فائــق

بیاییــم .چــرا حقیقتهــای علمــی؟ و چــه کســی ایــن حقایــق را تعییــن میکنــد؟

ماکیــا :مــن کامــا بــا هیــاری موافقــم .شــکی نیســت کــه در تاریــخ مــا شــخصی بــه آســمان اشــاره

کــرد و تصمیــم گرفــت کــه چنــد ســتاره را دب اکبــر بنامــد .مــا از ایــن نامگــذاری اســتفاده میکنیــم

و مثــا بــرای ســفر کــردن مناســب اســت .آیــا ایــن بــه ایــن معناســت کــه مــا ســتارهها را درســت

میکنیــم؟ برخــی از فیلســوفها ماننــد نلســون گودمــن کــه در  1970کتابــی نوشــت چنیــن نظــری

دارنــد .بیــن او و هیــاری پاتنــم مناظــرهای شــکل گرفــت در مــورد اینکــه آیــا مــا ســتارهها را مــی ســازیم
یــا نــه .بــه نظــر مــن رئالیســت میتوانــد کامــا بــا آنچــه تــو گفتــی موافقــت کنــد ،دربــاره اینکــه مــا

چگونــه طبیعــت را در قالببندیهــای خــود بــرش میدهیــم ،ولــی از نظــر متافیزیکــی بیتأثیــر اســت،
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یعنــی اگــر مــا بــه ایــن شــکل یــا بــدان شــکل ســتارهها را قالببنــدی نمیکردیــم بــه ایــن معنــا نبــود
فیزیــک ســتارهها و ترکیــب اتمــی ســتارهها را مــا نمیســازیم.
کــه ســتارهای وجــود نمیداشــت.
ِ

هیــاری :مــن نمیگویــم مــا آنهــا را میســازیم .شــما میخواهیــد بگوییــد کــه اگــر رئالیســت
نباشــید هــر چیــزی ممکــن اســت مثــا شــاید اصــا آن بیــرون چیــزی وجــود نداشــته باشــد .ایــن

صحیــح نیســت .ســؤال مــن ایــن اســت کــه چــه جــور چیزهایــی آن بیــرون وجــود دارد؟ آن بیــرون

چیزهایــی وجــود دارد و کارکردهــا را محــدود میکنــد ،مــن بــا ایــن موافقــم .ولــی فکــر نمیکنــم
آنچــه آن بیــرون اســت شــبیه زبــان مــا اســت .زبــان مــا آن را دســتهبندی میکنــد ،بــه اتمهــا،

نیروهــا ،و ایــن جــور چیزهــا .مــن فکــر نمیکنــم آن بیــرون اتمــی وجــود داشــته باشــد ،بلکــه ایــن
روشــی اســت کــه مــا بــه وســیله آن ،آن چــه آن بیــرون وجــود دارد را فهــم میکنیــم.

مجری :سایمون آن بیرون چه چیزی وجود دارند؟ چه حقایقی وجود دارند؟
ســایمون :بــه نظــر مــن بایــد خیلــی دقــت کــرد و بیــن فکتهــا و چیزهــا تمایــز قائــل شــد .اگــر از مــن

بپرســید آن بیــرون چــه چیــزی وجــود دارد ،اگــر منظورتــان ایــن باشــد کــه چــه چیزهایــی آن بیــرون

وجــود دارنــد ،خواهــم گفــت مــا کــه در ایــن اتــاق هســتیم ،همــه شــما آن بیــرون هســتید .نمــی دانــم
«اینجــا» چــه معنایــی دارد ولــی اگــر منظــور جایــی کــه مــن نشســتهام منظــور باشــد ،شــماها از مــن

جــدا هســتید و کاردیــف شــهری اســت کــه از مــن جداتــر اســت .اینهــا همــه آنهــا چیزهایــی هســتند
کــه آن بیــرون وجــود دارنــد و همــه شــما بــه ایــن بــاور داریــد ،حتــی هیــاری؛ امیــدوارم.
هیالری :من فکر میکنم راههای زیاد دیگری وجود دارند که میتوانیم توصیفش کنیم.
سایمون :با این حال اینکه شهری آن بیرون وجود دارد ،صحیح است.
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حقیقــت چیســت ،آیــا میتوانیــم ماهیــت آن را تحلیــل کنیــم و آیــا نیــاز داریــم فهــم خــود از حقیقــت

را بازنگــری کنیــم یــا خیــر .در مناظــرهای کــه پیــش رو داریــد ،ایــن پرســش کــه یکــی از بزرگتریــن

پرسـشهای فلســفه اســت بــا حضــور هیــاری الســون (فیلســوف منتقــد رئالیســم) ،هانــا داســن (اســتاد
دانشــگاه کینگــز کالــج) و جــان ســرل (اســتاد دانشــگاه بارکلــی) مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

هیــاری الوســن :عنــوان ایــن مناظــره پــس از پایــان حقیقــت اســت .من بــا بازگو کــردن اســتداللهای
متعــارف در مــورد رئالیســم و حقیقــت شــروع نخواهــم کــرد .در عــوض بدیهــی فــرض خواهــم کــرد

کــه رئالیســم شکســت خــورده و هیــچ نظریــه مناســبی ارائــه نشــده اســت کــه بگویــد زبــان چگونــه
بــه واقعیــت مرتبــط اســت ،یــا چــرا واقعیتــی مســتقل را توصیــف میکنــد و هیــچ احتمــال عقالنــی
بــرای بــروز چنیــن نظری ـهای وجــود نــدارد .در عــوض میخواهــم تمرکــز کنــم بــر اینکــه چــه بایــد

بکنیــم و جایگزیــن چــه میتوانــد باشــد .بــه نظــر مــن ،داشــتن چنیــن نظــری جنجالبرانگیــز نیســت.

تأثیرگذارتریــن فیلســوفهای صــد ســال گذشــته ویتگنشــتاین و دریــدا هــر دو چنیــن نظــری داشــتند.
یعنــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه امــکان توصیــف واقعیــت بــه شــکلی مســتقیم از طریــق زبــان وجــود

نــدارد .واکنــش ویتگنشــتاین پرهیــز از ســخن گفتــن از رابطــه زبــان و واقعیــت بــه طــور کلــی بــود و
دریــدا نیــز بــه روش خــود ســعی کــرد از پاســخ گفتــن امنتــاع ورزد؛ بــا ارائــه یــک ســری توصیــف
کــه ســپس آنهــا را یکــی پــس از دیگــری واســازی کــرد تــا کســی نتوانــد موضــع او را بــه صــورت

مشــخص تعییــن کنــد .بــه نظــر مــن هــر دو ایــن واکنشهــا بــه شکســت رئالیســم اشــتباه اســت ،مــن
فکــر نمیکنــم گفتــن اینکــه «مــا نمیتوانیــم توصیفــی از واقعیــت ارائــه کنیــم ،بنابرایــن ســرمان را

در شــن فــرو خواهیــم کــرد» پاســخی بــادوام باشــد .مــا بایــد ســعی کنیــم نظریـهای ارائــه دهیــم .بــه
نظــر مــن وظیفــه اصلــی مــا در فلســفه ،در ســده بیســت و یکــم ،ایــن اســت کــه تــاش کنیــم نظریــه

ای غیررئالیســت ارائــه کنیــم کــه در آن توضیــح دهیــم چگونــه اســت کــه حتــی بــا اینکــه نمــی توانیــم

حقیقــت عینــی را توصیــف کنیــم یــا بــه آن دسترســی پیــدا کنیــم ،ولــی میتوانیــم در دنیــا بــه شــکلی
مؤثــر دخالــت کنیــم و کارهایــی را بــه شــکل بســیار دقیــق انجــام دهیــم .بــه ایــن معنــا مشــکل مــا

دقیقــا عکــس مشــکل کانــت اســت .کانــت میگفــت مــا میدانیــم معرفــت وجــود دارد ،مســئله ایــن
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اســت کــه دریابیــم معرفــت چگونــه ممکــن اســت .بــه نظــر مــن مخمصــه معاصــر دقیقــا برعکــس

اســت .بــه واســطه پرسپکتیویســم و نســبیگرایی فرهنگــی و دیگــر جریانهــا متوجــه شــدهایم کــه

معرفــت عینــی ممکــن نیســت .بایــد بررســی کنیــم چگونــه میتوانیــم نظری ـهای داشــته باشــیم کــه

بتوانــد توضیــح دهــد کــه مــا چگونــه قادریــم همــه کارهــای قابلتوجهــی را کــه میتوانیــم ،انجــام
میدهیــم و در دنیــا دخالــت کنیــم .مــن تــاش کــردهام چنیــن رویکــردی را ارائــه کنــم ،بنابرایــن
تعجببرانگیــز نیســت کــه بشــنوید مــن بگویــم ایــن نظریــه قوتهایــی دارد .مــن فکــر میکنــم

بــه مــا کمــک میکنــد نحــوه دخالــت در جهــان را تبییــن کنیــم .در یــک جملــه بخواهــم بگویــم

اســتدالل مــن ایــن اســت کــه جهــان بــاز اســت و از پیــش بــه چیزهــا و ذرات تقســیم نشــده اســت
کــه مــا بتوانیــم آنهــا را نامگــذاری کنیــم ،بلکــه جهــان بــاز اســت و مــا آن را میبندیــم ،و ایــن

بســتن جهــان بــاز اســت کــه چیزهــای بــه خصــوص را بــه وجــود م ـیآورد .ولــی گاهــی ســخن مــن
مــورد ســوءتفاهم واقــع شــده اســت و گمــان شــده ســخن مــن بــه ایــن معناســت کــه میتوانیــم هــر

چــه میخواهیــم بســازیم .مــن اصــا چنیــن فکــر نمیکنــم ،بلکــه فکــر میکنــم محدودیتهــای
زیــادی بــرای بســتنهایی کــه میتوانیــم بســازیم وجــود دارد .فکــر میکنــم میتوانیــم داســتان و

روایتهایــی در مــورد جهــان بســازیم و شکســت هــر یــک را نظارهگــر باشــیم و ســعی میکنیــم بــه

هــر یــک از ایــن شکسـتها بــا ارائــه رویکــردی بهتــر واکنــش نشــان دهیــم .تــا جایــی کــه جایگزینــی
بــرای حقیقــت مطــرح اســت ،در هــر مدلــی یــا روایتــی میتوانیــم آن مــدل یــا روایــت را پاالیــش
کنیــم .خصیصــه ایــن امــر ایــن اســت کــه بــه نظــر میرســد بــه حقیقــت نزدیکتــر میشــویم.

وقتــی بیــن دو مــدل انتخــاب میکنیــم ،وقتــی تصمیــم میگیریــم بــه ایــن کــه جلــوی مــن اســت بــه
عنــوان میــز نــگاه کنیــم یــا مجموعـهای از اتمهــا ،مســئله قضــاوت مطــرح اســت .مــا نمیتوانیــم بــه

لحــاظ تجربــی بــه انتهــای ایــن مســئله برســیم و تصمیــم بگیریــم کــدام یــک صحیــح اســت .بــه جــای

تمرکــز بــر حقیقــت بایــد تشــخیص دهیــم کــدام یــک از ایــن بســتنهای جهــان بــاز بــرای مــا مفیــد
اســت و امــکان بهبــود جامعــه را فراهــم میکنــد و مــا را قــادر میســازد در جهــان دخالــت کنیــم.

جــان ســرل :الزم اســت بیــن دو معنــای عینــی و ذهنــی تمایــزی مشــخص برقــرار کنیــد .یــک معنــا
معرفتشــناختی اســت و معرفتشناســی بــا معرفــت ســر و کار دارد .دیگــری بــه معنــای انتولوژیــک
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اســت کــه انتولــوژی بــا وجــود ســر و کار دارد .در معرفتشناســی بــا مدعاهــا ســر و کار داریــم .برخــی

از مدعاهــا میتواننــد صحیــح یــا غلــط و مســتقل از گرایشهــای مــا باشــند .بــه عنــوان مثــال قانــون

جهانــی گرانــش نیوتــن .دیگــر مدعاهــا بــه عواطــف و احساســات مــا بســتگی دارنــد .مثــا ایــن ادعــا که
رمبرانــد بهتریــن نقــاش جهــان بــوده اســت .ایــن تمایــز بیــن عینــی و ذهنــی بــه لحــاظ معرفتشــناختی

اســت .زیربنــای ایــن تمایــز ،تمایــزی بیــن گونههــای وجــود اســت .برخــی از چیزهــا ماننــد کوههــا

و مولکولهــا ،فــارغ از اینکــه مــا چــه فکــر میکنیــم وجــود دارنــد و برخــی دیگــر از چیزهــا ماننــد

درد ،قلقــک ،و خــارش بــرای وجــود داشــتن بــه احساســات و عواطــف حیوانهــا و انســانها وابســته

هســتند .دســته اول بــه لحــاظ انتولوژیــک عینــی هســتند و دســته دوم بــه لحــاظ انتولوژیــک ذهنــی

هســتند .ســردرگمی بــزرگ در ســخنان هیــاری ایــن بــود کــه چــون همــه مدعاهــای مــا عنصــری
از ذهنیــت انتولوژیــک دارنــد  -هــر چــه باشــد زبــان یــک ســازه انســانی اســت  -معرفــت عینــی
معرفــت شــناختی از قلمــروی عینــی انتولوژیــک نداریــم .بــدون پیشفــرض گرفتــن گونـهای از رئالیســم

نمیتوانیــد بــا دنیــا ســر و کار داشــته باشــید .بــرای اینکــه ایــن بحــث را داشــته باشــیم مــن بایــد فــرض
کنــم کــه واقعــا داریــم بحــث میکنیــم ،مــن در کالیفرنیــا هســتم و شــما در بریتانیــا هســتید .اینهــا
مدعاهــای صحیحــی هســتند کــه مــن عنــوان میکنــم .البتــه ایــن صحیــح اســت کــه بــرای اینکــه
مــن در کالیفرنیــا باشــم و شــما در بریتانیــا باشــید ،بایــد دســته بنــدی بــه خصوصــی صــورت گرفتــه

باشــد و در ایــن دســته بنــدی عنصــری از ذهنیــت انتولوژیــک وجــود دارد .ولــی نکتــه اصلــی را تکــرار

کنــم :هیــچ چیــزی در ایــن عنصــر ذهنیــت انتولوژیــک وجــود نــدارد کــه باعــث بشــود مــا رویکــرد
عینــی معرفتشــناختی نداشــته باشــیم .حقیقــت عینــی قطعــا در مــورد عرصههایــی کــه بــه لحــاظ

انتولوژیــک ذهنــی باشــد یــا عنصــری از انتولوژیــک ذهنــی را شــامل شــود وجــود دارد .هیــاری گفــت
کــه پرسپکتیویســم رئالیســم را باطــل کــرده اســت .ایــن ســخن اشــتباه بزرگــی اســت .پرسپکتیویســم

تنهــا میگویــد کــه همــه مدعاهــای معرفتــی از دیــدگاه بــه خصوصــی مطــرح میشــوند و رئالیســم

میگویــد کــه واقعیتــی انتولوژیــک وجــود دارد کــه میتوانیــم بــه آن معرفــت پیــدا کنیــم و مدعاهــای
معرفتشــناختی عینــی در مــورد آن مطــرح کنیــم .هیــچ عــدم انســجامی بیــن رئالیســم و پرسپکتویســیم

وجــود نــدارد .بنابرایــن نــه تنهــا امــکان حقیقــت عینــی را داریــم ،بلکــه بــدون پیشفــرض گرفتــن
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حقیقــت عینــی نمیتوانیــم کنــار آمــدن بــا جهــان را آغــاز کنیــم .بگذاریــد بــه نکتــه دیگــری اشــاره
کنــم .هیــاری بــه درســتی گفــت کــه جهــان بــاز اســت و میتوانیــم بــه هــر روشــی کــه دلمــان
میخواهــد آن را دســتهبندی کنیــم و بــه مــا بســتگی دارد چگونــه میخواهیــم آن را دســتهبندی

کنیــم .میتوانیــم آنچــه جلــوی هیــاری اســت را میــز بنامیــم یــا آن را یــک گــروه مولکولــی بنامیــم.
اشــتباه ایــن اســت کــه فکــر کنیــم ایــن دو توصیــف بــا هــم قابــل جمــع نیســتند ،ایــن دو توصیــف

کامــا بــا هــم قابــل جمــع هســتند .میتــوان گفــت هــم میــز اســت و هــم مجموعـهای از مولکولهــا.
در نظــر داشــته باشــید کــه هــر دو ایــن مدعاهــا رئالیســم را پیشفــرض میگیرنــد .پیشفــرض
میگیرنــد کــه جهــان بــه شــکلی وجــود دارد کــه مســتقل از دســته بندیهــای مــا اســت .هرچنــد

دســتهبندیهایی کــه مــا انجــام میدهیــم بــرای امــکان ســخن گفتــن در مــورد آن ضــروری اســت.
رئالیســم ،پیــش فــرض اکثــر گفتوگوهــای قابــل فهــم اســت .شــما بــه تعمیــرگاه زنــگ میزنیــد تــا

ببینیــد کــه آیــا ماشــین شــما تعمیــر شــده اســت یــا نــه ،بــه همســر خــود تلفــن میکنیــد و میپرســید

چــه ســاعتی بــرای شــام بــه خانــه میرســد .تمــام اینهــا واقعیتــی مســتقل از ذهــن را پیشفــرض
میگیرنــد .دســتهبندی ایــن واقعیــت بــه ذهنیــت انســانها وابســته اســت ،ولــی از عنصــر ذهنیــت در

دســتهبندی واقعیــت نمیتوانیــد نتیجــه بگیریــد کــه نمیتوانیــد مدعاهــای عینــی معرفتشــناختی در
مــورد واقعیــت داشــته باشــید.

هانــا داســن :ایــده عینیــت ایــن اســت کــه یــک واژه ممکــن اســت واقعــا یــک ابــژه را بازنمایــی کنــد.
میخواهــم توضیــح بدهــم کــه چــرا فکــر میکنــم ایــن ایــدهای جنونآمیــز اســت ،بــا تکیــه بــر

رشــته خــودم کــه تاریــخ اســت .گاهــی مورخــان میخواهنــد بگوینــد کــه تاریــخ بازنمایــی صحیحــی
از گذشــته اســت .مثــا کتابــی در مــورد انقــاب فرانســه ممکــن اســت بازنمایــی انقــاب فرانســه

باشــد .بــرای مــن روشــن شــد کــه ایــن یــک شــیوه تفکــر در مــورد حقیقــت خنــدهدار اســت .وقتــی

معلــم تاریخــم از همــه در مدرســه پرســید کــه بگوینــد در یــک جلســه بــه خصــوص چــه اتفاقــی افتــاده
اســت ،هــر یــک از مــا روایتــی کامــا متفــاوت ارائــه کردیــم .یکــی از تعــداد ســرودهایی کــه خوانــده

شــد صحبــت کــرد ،یکــی دیگــر از شــعر رابــرت فراســت کــه خوانــده شــد صحبــت کــرد .روشــن شــد
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کــه بــه تعــداد افــرادی کــه در آن اتــاق بودنــد حقیقــت وجــود داشــت .ســپس روشــن شــد کــه حقیقــت
پدیــدهای متکثــر اســت ،بایــد گزینشــی و تفســیری باشــد .حتــی اگــر ممکــن بــود کــه بــا همــه افــراد

در آن کالس مصاحبــه کنیــم تــا همــه چیزهایــی کــه روی داده اســت را بــه دســت بیاوریــم ،و تاریخــی
کلــی یــا تجرب ـهای کامــل بــه دســت بیاوریــم ،آن روایــت بــا ایــن واقعیــت عجیــب کــه «در زمــان

بــودن بــه چــه معناســت» قابــل جمــع نخواهــد بــود .راهــی وجــود نــدارد کــه یــک بازنمایــی بــا واقعیــت
قیاسپذیــر باشــد .ایــن یــک نقــد علیــه حقیقــت عینــی اســت .نکتــه دیگــری کــه میتــوان بــه طــور

خــاص در مــورد تاریــخ گفــت ایــن اســت کــه فکتهــا چــه میشــوند؟ مورخهــا فکتهــا را دوســت

دارنــد ،آیــا بســتری از فکتهــا وجــود نــدارد کــه مورخــان بتواننــد همــواره بــه آنهــا اتــکا کننــد؟

آنچــه مــن میخواهــم در پاســخ بــه آن بگویــم ایــن اســت کــه فکتهــا خــود مفــروض هســتند و

توســط انســانها بیــان میشــوند .روالن بــارت بــه روشــی خارقالعــاده در مــورد ایــن فرآینــد ســخن
میگویــد ،تاریــخ داخــل چشــم هــر مورخــی کــه ســخنی در مــورد تاریــخ میگویــد جــای میگیــرد.

پــس ممکــن اســت در یــک کتــاب تاریــخ بخوانیــد کــه جنــگ داخلــی بــه خاطــر مســائل دینــی شــروع
شــد .ولــی آنچــه بایــد گفتــه شــود ایــن اســت کــه «مــن فکــر میکنــم جنــگ داخلــی بــه خاطــر

مســائل دینــی شــروع شــد» .نکتــه دیگــری کــه میتــوان در مــورد فکتهــا گفــت ایــن اســت کــه

فکتهــا مقولههــای زبانــی هســتند و درون زبــان قــرار گرفتهانــد و زبــان نیــز خــودش بــا فرهنــگ
پیونــد خــورده اســت .بنابرایــن اگــر بــه ایــن فکــت فکــر کنیــد کــه زنــان در ایــن کشــور در ســال 1928

حــق رأی پیــدا کردنــد ،مفهــوم زن در آن زمــان تصادفــی اســت و در طــول زمــان تغییــر کــرده اســت،

بنابرایــن خــود ایــن فکتهــا نیــز در معــرض چالــش و تغییــر قــرار دارنــد .مــن فکــر میکنــم عینیــت
بــه ایــن دالیــل مشــکالتی دارد .ولــی بــا ایــن حــال نمیخواهــم شـکگرایی پســت مــدرن را بپذیــرم

و بگویــم کــه میتــوان هــر چیــزی گفــت .فکــر میکنــم واقعیــت بــه روشــی آنچــه میتوانیــم
بگوییــم را محــدود میکنــد و بــه مــا اجــازه میدهــد برخــی از ســخنها را بگوییــم و جلــوی برخــی

دیگــر از ســخنان مــا را میگیــرد .مورخهــا در رابطــه بــا ایــن مســئله ،هالوکاســت را مطــرح میکننــد.
بحثهــای بســیار گســترده و مشــروعی دربــاره هالوکاســت وجــود دارد؛ مثــا چــرا اتفــاق افتــاد و میــزان

تقصیــر آلمانهــا در آن بــه چــه میــزان بــود .ولــی فکتــی وجــود دارد کــه تعــداد زیــادی از آدمهــا کشــته
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شــدند .بــرای همیــن اســت کــه بــه عنــوان مثــال در آلمــان انــکار هالوکاســت غیرقانونــی اســت و دیویــد
اروینــگ در آن کشــور بــه خاطــر انــکار هالوکاســت محاکمــه شــد و ریچــارد اوانــز بــا ارائــه شــواهد

تاریخــی اثبــات کــرد کــه نگــرش اروینــگ بــه تاریــخ اشــتباه اســت .بنابرایــن مــن فکــر میکنــم

کــه خیلــی مهــم اســت کــه بــه مفهــوم حقیقــت پایبنــد بمانیــم ،نــه فقــط بــه دالیــل متافیزیکــی کــه
پرفســور ســرل بــه آنهــا اشــاره کــرد ،بلکــه بــه دالیــل اخالقــی و سیاســی نیــز بایــد ایــن کار را کــرد.

مــا نبایــد اجــازه داشــته باشــیم گذشــته را بازنویســی کنیــم ،همانطــور کــه اجــازه نداریــم هالوکاســت را
از تاریــخ حــذف کنیــم یــا مــا بریتانیاییهــا نبایــد اجــازه داشــته باشــیم کــه امپریالیســم و بــردهداری را

از تاریــخ خودمــان را حــذف کنیــم .همانطــور کــه نمیتــوان سوءاســتفاده جنســی از کــودکان را از تاریــخ

حــذف کــرد .ایــن مطالــب را نمیتــوان پنهــان کــرد بایــد گفتــه شــوند و مفهــوم حقیقــت روشــی اساســی
اســت بــرای اینکــه قــدرت را بــه پاســخگویی وادار کنیــم.

مجــری :هانــا بــا اینکــه بیــن دو دیــدگاه میخواســتی تعادلــی ایجــاد کنــی ،بــه نظــرم در انتهــا

تجربهگرایــی در مــورد فکتهــا را اتخــاذ کــردی .شــاید بــه خاطــر پیشزمینــه ات در تاریــخ اســت.

حــاال بحــث را پیــش ببریــم .هیــاری بــرای مــدت زیــادی صبــور نشســته ای ،ولــی گمــان میکنــم
بــه مطالــب زیــادی میخواهــی پاســخ بدهــی .بگــذار ســؤالی از تــو بپرســم .از جــان ســرل شــنیدیم کــه
انــواع بــه خصوصــی از حقیقــت وجــود دارنــد ،معرفتشــناختی و انتولوژیــک و شــاید تــو تعمــدا تمایــز

بیــن ایــن دو را تیــره و تــار میکنــی تــا نظــر کل ـیات را بیــان کنــی.

هیــاری :نــه ،البتــه کــه مــن ایــن را نمیپذیــرم .چــون فکــر میکنــم ایــن ایــده حقیقــت انتولوژیــک
یــک گونــه خاصــی از فانتــزی اســت .مشــکل بــه نظــر مــن ایــن اســت وقتــی اینقــدر تفــاوت دیــگاه

داریــم چگونــه میتوانیــم راهــی پیــدا کنیــم تــا گفتوگــوی خوبــی داشــته باشــیم.

مجــری :میتوانــم پرســش را بــه شــکل متفاوتــی برایــت مطــرح کنــم .چــون مــن فیلســوف نیســتم،

و مــورخ هســتم ،و وقــت زیــادی را صــرف بررســی آنچــه کــه هانــا بــه آنهــا بــه عنــوان فکــت ارجــاع
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داد و همچنیــن تفســیر آن واقعیتهــا میکنــم .ریچــارد اوانــز در یکــی از کتابهایــش «در دفــاع از

تاریــخ» در مــورد رویدادهــا آنچنــان کــه واقعــا روی دادنــد صحبــت میکنــد ،معرفــت مــورخ نســبت بــه
آنچــه کــه واقعــا روی داد بخــش مهمــی از کار مورخــان را تشــکیل میدهــد .مــورخ بــا آرشــیو و منابــع

ســر و کار دارد و ســپس بــا چهارچوبهــای متفاوتــی کار میکنــد؛ لیبرالیســم ،مارکسیســم ،پســت

مدرنیســم .تــا ایــن چهارچوبهــا را بــه آن منابــع و آرشــیو اعمــال کنــد .آیــا از پیــش فرضهایــی کــه
ایــن دســتگاهها بــر مبنــای آنهــا بنــا شــدهاند نیــز ناخشــنودی؟

هیــاری :علــت اینکــه میخواســتم از بحــث عبــور کنــم ایــن اســت کــه اگــر موضــع غیررئالیســتی
اتخــاذ کنیــم  -همانطــور کــه مــن چنیــن موضعــی دارم  -یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه عواقب آن
را بررســی کنیــم .چــون اغلــب در مــورد آن ســوءتفاهم وجــود دارد .یکــی از ســوءتفاهمها ایــن اســت کــه

بــا اتخــاذ ایــن موضــع محدودیتــی بــرای آنچــه کــه میخواهــی بگویــی وجــود نــدارد .فکــر میکنــم

جــان در واقــع بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه ایــن اشــتباهی اســت کــه مــن مرتکــب شــدهام .مــن

اصــا چنیــن چیــزی نمیگویــم .محدودیتهایــی بــرای انچــه کــه میتوانیــم بگوییــم وجــود دارد.
بــه ایــن معنــا کــه اگــر روایتهایــی ارائــه کنیــم  -بــه تعبیــر مــن بســتنهایی ارائــه کنیــم  -کــه

بــرای دخالــت در جهــان مؤثــر نباشــند ،بــه عنــوان شکســت آن رویکــرد در نظــر گرفتــه میشــود .از
آن جایــی کــه مــا خــود را در شــبکهای پیچیــده از بســتنهای گذشــته  -اغلــب درون سیســتمی بــه

خصــوص  -مییابیــم ،بــرای اتخــاذ تصمیــم فضــای بســیار محــدودی بــرای مانــور داریــم .در مــورد

جزئیــات مثــال هالوکاســت صحبــت کنیــم ،مــن میگویــم اگــر از وقــوع هالوکاســت بــه عنــوان یــک
فکــت صحبــت کنیــم کمکــی بــه مــا نمیکنــد .میتــوان ایــن دیــدگاه کــه هالوکاســت روی نــداده

اســت را اتخــاذ کــرد ،بــه ایــن معنــا کــه میتوانیــم داســتانی بســازیم کــه در آن داســتان هــر آنچــه در

هالوکاســت مطــرح اســت توطئــه اســت ،کورههــای آدمســوزی آشــوویتس ســاختگی هســتند ،و تمــام

جهــان درگیــر یــک توطئــه بــرای ارائــه ایــن رویــداد اســت .ولــی اگــر بخواهیــد در روایــت خــود انســجام
داشــته باشــید ،حفــظ ایــن نگــرش بــرای شــما ســختتر و ســختتر خواهــد شــد .تــا جایــی کــه بــه
کارگیــری آن روایــت بــه صــورت منســجم بــرای زندگــی خــود و شــرایط خودتــان نیــز ســختتر و
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ســختتر خواهــد شــد .بنابرایــن دلیــل انتخــاب ایــن قضــاوت  -اینکــه بگوییــم انــکار هالوسکاســت
غلــط اســت  -ایــن اســت کــه چنیــن نگرشــی بــه جهــان عواقــب زیــادی بــرای مــا دارد کــه مطلــوب

مــا نیســت .مــن فکــر نمیکنــم کــه میتــوان از راه رســید و در تــاش بــرای پایــان دادن بــه مســئلهای
بگوییــم کــه مــا اقتــدار حقیقــت را بــا خــود داریــم و هرآنچــه میگوییــم صحیــح اســت .گویــی جــای

خــدا را گرفتهایــم و میتوانیــم بگوییــم ایــن رویــداد بــه ایــن شــکل بــوده اســت .مــن فکــر نمیکنــم
ایــن پایــان کار باشــد و شــخصی کــه بــا شــما اختــاف نظــر دارد را متقاعــد نمیکنــد .فکــر میکنــم

فــرض گرفتــن حقیقــت مــا را پیــش نمیبــرد ،چــرا کــه جهانــی وجــود دارد کــه نمیتوانیــم بــه آن

دسترســی پیــدا کنیم.

مجــری :بــه عنــوان یــک مــورخ مــن در مــورد هالوکاســت یــا تاریــخ چیــن چیــزی را فــرض نمیگیــرم،
بلکــه آرشــیو بزرگــی را ارائــه میکنــم.

هیــاری :بلــه شــما راه خــود بــرای تفســیر ایــن مســتندات را داریــد .ایــن مســتندات بــه تنهایــی هیــچ
چیــز نمیگوینــد .مســئله ایــن اســت کــه روایــت شــما در مــورد ایــن مســتندات چیســت و چگونــه
آنهــا را روایــت میکنیــد .یکــی میتوانــد بگویــد ایــن مســتندات تقلبــی هســتند ،یــا واقعــی نیســتند،

بــه شــکل متفاوتــی تفســیر شــدهاند ،یــا مــن بــه ایــن مســتندات اعتمــاد نــدارم .و شــما قــادر نخواهیــد
بــود بگوییــد نــه ایــن مســتندات ســخن مــن را یــک بــار بــرای همیشــه اثبــات میکننــد .هرچنــد تــو

میخواهــی ایــن امــکان را داشــته باشــی کــه آنهــا را یــک بــار بــرای همیشــه اثبــات کنــی.

جــان :مــن فکــر میکنــم بــدون پیشفــرض گرفتــن رئالیســم اصــا نمیتــوان ایــن بحــث را فهمیــد.
همــه ایــن اصطالحــات ماننــد مســتندات ،بســتن ،سیســتم ،انســجام پیشفــرض گرفتهانــد کــه چیــزی
مســتقل از آوایــی کــه از دهــان مــا خــارج میشــود وجــود دارد و آنچــه میگوییــم یــا بــا آنهــا مطابقــت

دارنــد یــا ندارنــد .یــک ضدرئالیســت دارای انســجام فکــری بایــد تــوان ســخن گفتــن از مســتندات

تاریخــی بــا عینیــت معرفتشــناختی را انــکار کنــد .ولــی مشــخص اســت کــه میتوانیــم بگوییــم
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مســتندات وجــود دارنــد .دســت گذاشــتن بــر اشــتباه اساســی نگــرش هیــاری کار ســختی اســت ،ولــی

مــن فکــر میکنــم میتوانــم بــه آن اشــاره کنــم .اشــتباه ایــن اســت کــه گفتــه میشــود :از اینکــه

هــر یــک از دیدگاههــای مــا یــک پرســپکتیو اســت ،همــه نظــرات از دیــدگاه بــه خصوصــی مطــرح
میشــوند ،همــه نظریههــا در سیســتمی هســتند بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه عینیــت معرفتشــناختی

غیرممکــن اســت .ایــن نتیجــه بــه دســت نمیآیــد ،از ایــن فکــت کــه هــر مدعــا پرســپکتیو بــه

خصوصــی اســت نمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه حضــور مــن در کالیفرنیــا و حضــور شــما در بریتانیــا

حقیقــت عینــی نــدارد .اینهــا حقیقتهــای عینــی معرفتشــناختی هســتند و میتوانیــم بــه عنــوان
فکــت بــه آنهــا معرفــت داشــته باشــیم.

مجری :هیالری پیشفرض رئالیسم از نظر تو چه مشکلی دارد؟
هیــاری :مــن حرفــه فلســفی خــود را بــا ایــن ایــده آغــاز کــردم کــه بایــد بــرای زبــان پای ـهای پیــدا
کنــم و ببینــم بــر چــه چیــزی بنــا شــده اســت .هرچــه بیشــتر در ایــن مســئله کاوش کــردم بیشــتر بــه

ناتوانــی انســان در دســت یافتــن بــه ایــن پاســخ آگاه شــدم ،دقیقــا بــه همــان شــکلی کــه ویتگنشــتاین
در رســاله منطقــی فلســفی ســعی کــرد رئالیســم زبانــی را بنــا کنــد ولــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
غیرممکــن اســت .آنچــه مــن االن میگویــم بــه طــور خــاص نوآورانــه نیســت ،ویتگنشــتاین در حــدود

 1915بــه ایــن نتیجــه رســید ،و شــرایط مــا واقعــا از آن زمــان پیشــرفتی نکــرده اســت .پرســش ایــن
اســت کــه پــس از فهمیــدن اینکــه از درون زبــان نمیتوانیــم در مــورد رابطــه زبــان و واقعیــت صحبــت

کنیــم ،چــه بایــد کــرد؟ پیشفــرض گرفتــن اینکــه واقعیتــی عینــی وجــود دارد کــه میتوانیــم آن را

توصیــف کنیــم بــه نظــر مــن یــک فانتــزی نامعقــول اســت .یکــی از دلیلهایــی کــه مــا ایــن فانتــزی
را داریــم ایــن اســت کــه بــه نظــر میرســد جایگزینــی بــرای آن وجــود نــدارد .بنابرایــن نکتــه ای

کــه جــان بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه بایــد واقعیــت عینــی را پیشفــرض بگیریــم .در غیــر
اینصــورت مکالمــه غیرممکــن اســت .مــن فکــر نمیکنــم حــق کامــا بــا اوســت ،فکــر میکنــم

پیشفرضــش ایــن اســت کــه ســعی میکنیــم در مــورد واقعیــت عینــی چیــزی بگوییــم .مــن ایــن را
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قبــول دارم ،ولــی فکــر نمیکنــم کــه واقعیتــی عینــی بایــد وجــود داشــته باشــد.
هانــا :هیــاری مــن میخواهــم از تــو بپرســم چــه چیــزی بســتن جهــان بهتــر و بدتــر را متمایــز
میکنــد؟ اگــر میپذیــری کــه محدودیتهایــی بــرای بســتن جهــان وجــود دارد و برخــی از آنهــا

بهتــر و برخــی بدتــر هســتند  -بــه تعبیــر خــودت  -معیــارش چیســت؟ آیــا چنیــن نیســت کــه آنهایــی
کــه بهتــر هســتند بــا واقعیــت انطبــاق بیشــتری دارنــد؟

هیــاری :معیارهــای زیــادی بــرای تعییــن بهتــر بــودن یــک بســتن وجــود دارد .گاهــی ممکــن اســت
یــک معیــار بــرای بهتــر بــودن آن داشــته باشــید ،مثــا بــرای ســامت مــن بهتــر اســت یــا مثــا بــرای
نظریــه پــردازی بهتــر اســت یــا مثــا بــرای موفقیــت شــغلی بهتــر اســت یــا بــرای یــک گفتوگــوی

جالــب بهتــر اســت .بــه روشهــای متعــددی میتوانیــم بســتن مفیــد را تشــخیص بدهیــم .بــه نظــر

مــن کــودکان ،همانطــور کــه پــدر و مادرهــا خــوب میداننــد ،در اســتفاده از بســتن زبانــی مناســب

بــرای بــه دســت آوردن چیــزی کــه میخواهنــد تبحــر دارنــد .ایــن خیلــی بــه حقیقتــی کــه آن بیــرون

وجــود دارد ربطــی نــدارد ،آنهــا صرفــا از زبــان بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای بــه دســت آوردن چیــزی
کــه میخواهنــد اســتفاده میکننــد .ایــن کاری اســت کــه مــا نیــز میکنیــم ،مــا از زبــان اســتفاده

میکنیــم تــا نتایجــی کــه میخواهیــم را بــه دســت بیاوریــم .یکــی از ایــن نتیجههایــی کــه بــه

دســت میآوریــم نتیجـهای اســت کــه درون چهارچــوب تخیــل کــردن وجــود جهــان عینــی و پاالیــش

توصیفهایمــان بــه دســت میآیــد .ایــن صرفــا یکــی از روایتهــا اســت؛ کــه روایــت خیلــی خوبــی

هــم اســت و در شــرایط بســیاری آن را مــی پذیــرم ولــی ایــن رویکــرد متافیزیکــی اســتعالیی کــه گویــی
واقعیتــی وجــود دارد کــه همــه چیــز ســعی دارد بــه آن اشــاره کنــد را نمیپذیــرم.

جــان :بــه نظــر مــن اشــتباه ایــن اســت کــه فکــر کنیــم گزینههایــی کــه داریــم دوتاســت .یــا

ذهنیتگرایــی مطلــق یــا آنچــه کــه هیــاری بــه شــکلی رازآلــود واقعیــت متافیزیکــی اســتعالیی
مینامــد .مــن نمیدانــم ایــن اصطــاح یعنــی چــه .آنچــه مــن مــی دانــم ایــن اســت کــه مــن در
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کالیفرنیــا هســتم ،دو تــا شســت دارم ،چانــه دارم ،اینهــا بخشــی از جهــان عینــی هســتند .نکتــه مهمــی
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد و در ســخنان هیــاری و هانــا وجــود داشــت ایــن اســت کــه پرسپکتیویســم
بــه شــکل بیاهمیتــی صحیــح اســت .همــه چیزهایــی کــه گفتــه میشــود از یــک پرســپکتیو اســت،

همــه دســتهبندیها نشــاندهنده یــک ترجیــح پرســپکتیوی اســت .اشــتباه ایــن اســت کــه فــرض

کنیــم بــه ایــن دلیــل معرفــت عینــی غیرممکــن مــی شــود .ایــن چنیــن نیســت .مــا مدعاهــای عینــی
زیــادی داریــم کــه حتــی بــرای برقــراری ایــن بحــث ضــروری هســتند .مــا بحثهــای زیــادی داشــتیم

کــه مــن چگونــه کامپیوتــرم را روی میــزم قــرار دهــم ،آیــا بایــد رو بــه پنجــره باشــم یــا رو بــه دیــوار،

و اینجــور چیزهــا .مــن مثالهــای بیاهمیــت انتخــاب میکنــم ،چــون پیشفــرض آنهــا ایــن
اســت کــه چیزهــا بــه شــکلی هســتند کــه از دســتهبندی مــا مســتقل هســتند .یــک ســوءتفاهم نســبت

بــه ویتگنشــتاین وجــود دارد کــه بایــد آن را تصحیــح کنــم .ویتگنشــتاین نگــران ایــن بــود کــه هیــچ

جایــگاه غیرزبانــی وجــود نــدارد کــه بتــوان از طریــق آن رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت را بررســی کــرد.
ایــن درســت اســت ،ایــن نکتــه بســیار مهمــی در پژوهشهــای فلســفی اســت .ولــی ایــن بــه معنــای

انــکار رئالیســم نیســت .چیزهــا بــه شــکلی هســتند کــه تعییــن میکننــد ســخنانی کــه مــن میگویــم

صحیــح هســتند یــا غلــط هســتند .اگــر مــن بگویــم مــن االن لبــاس قرمــز بــه تــن دارم ،ایــن غلــط

اســت ،مــن لبــاس قرمــز بــه تــن نــدارم .مــن تعمــدا مثالهــای پیشپاافتــاده انتخــاب میکنــم .نکتــه

مهمــی کــه ویتگنشــتاین بــه آن اشــاره میکنــد ایــن اســت کــه جایگاهــی غیرزبانــی کــه بتوانیــم از
آنجــا رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت را بررســی کنیــم وجــود نــدارد ولــی ایــن بــه معنــای نفــی رئالیســم

بــه معنــای پیشپاافتــاده ای کــه بیــان کــردم نیســت.

هانــا :میخواهــم بــرای متقاعــد کــردن هیــاری بــه پذیــرش پرســپکتیو رئالیســم تــاش کنــم .دو
گونــه رئالیســم خفیــف معرفــی میکنــم کــه دوســت دارم نظــر شــما را دربــاره آن بدانــم .اولــی نگرشــی
در ســده هفدهــم بــود کــه در حــال حاضــر بــه رئالیســم علّــی شــناخته میشــود .در ایــن نگــرش ادراک

مــا از جهــان ،ادراک جهــان بــه آن شــکلی کــه هســت نیســت .یعنــی جهــان را بــه شــکل اتمهــا و

الکترونهــا  -یــا از هــر چــه کــه ســاخته شــده  -ادارک نمیکنیــم .آیینــه کاملــی بیــن آنچــه کــه
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مــا میدانیــم و آن بیــرون وجــود دارد نداریــم ،بــا ایــن حــال رابطــه ای علــت و معلولــی وجــود دارد.

چیزهایــی آن بیــرون وجــود دارنــد کــه علــت شــکلگیری ادراک یــا افــکار بــه خصوصــی در مــا هســتند،
اگــر ایــن را بپذیــری بــه گونـهای از رئالیســم پایبنــد هســتی .گونــه دیگــری از رئالیســم کــه بــرای مــن

خیلــی جالــب اســت و توســط ســلی هزلینگــر پــرورش یافتــه رئالیســم انتقــادی اســت .ایــده او این اســت
کــه جهــان آن بیــرون وجــود دارد ولــی روشــی کــه آن را بــرش میدهیــم ،و خصیصههایــی از جهــان
کــه پررنــگ میکنیــم کامــا دلبخواهــی اســت .مثالــی کــه او میزنــد ،روش تمایــزی اســت کــه بیــن
زن و مــرد قائــل میشــویم .چــرا بــرای مــا اینقــدر مهــم اســت کــه جنــس یــک شــخص را خصیصـهای

پررنــگ معرفــی کنیــم؟ او در مــورد زبــان فنالنــدی میگویــد کــه در آن زبــان ضمیــر «او» داریــم کــه
بــه انســانها ارجــاع مــی دهــد ،و افــراد بــه صــورت منظــم بیــن زن و مــرد تقســیم نمیشــوند.

مجــری :در زبــان چینــی نیــز واژه ای داریــم کــه هــم بــه مــرد و هــم بــه زن ارجــاع دارد ،ولــی بایــد

بگویــم کــه ایــن قضیــه باعــث نشــده سکسیســم یــا سیاسـتهای جنســیتی در چیــن تغییــری کننــد.
هانا :مشخصا این برای تغییرات کافی نیست ،ولی میتواند شروع خوبی باشد.

مجــری :مــا ایــن ایــده کــه آیــا میتــوان واقعیــت عینــی داشــت را بررســی کردیــم .هیــاری ،اگــر

دیــدگاه تــو را بپذیریــم ،و تــو تأکیــد داری کــه دیــدگاه تــو بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــر چیــزی را هــر

جــوری کــه بخواهیــم میتوانیــم تفســیر کنیــم .دیــدگاه تــو چــه تواناییهایــی بــه مــا میدهــد کــه

در گذشــته نمیتوانســتیم داشــته باشــیم؟

هیــاری :مــن فکــر میکنــم در واقــع رئالیســم خطرنــاک اســت .چــرا کــه شــما را تشــویق میکنــد
تصــور کنیــد پاســخی وجــود دارد.
مجری :پاسخی به چی؟
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هیــاری :رئالیســم ایــن تصــور را ایجــاد میکنــد کــه پاس ـخهایی وجــود دارنــد .گاهــی ممکــن اســت
پاســخ بزرگــی باشــد و شــخصی بگویــد کــه مــن واقعیــت را دریافت ـهام ،جهــان ایــن شــکلی اســت .یــا

میتوانــد یــک پاســخ کوچــک باشــد .مثــا بــه شســت خــود اشــاره کنــد و بگویــد ایــن یک شســت اســت.
مجری :چرا گفتن اینکه این یک شست است خطرناک است؟

هیــاری :چــون ایــن فقــط یــک شســت نیســت ،مجموعــه از مولکولهــا هــم هســت ،همچنیــن مثالــی
در یــک گفتوگــو اســت.

مجری :هیچکس نمیگوید که این فقط یک شست است.
هیــاری :البتــه ،مســئله ایــن اســت کــه چــه چیــزی پشــت ایــن رویکــرد قــرار دارد .اگــر پیشفــرض
ایــن اســت کــه پشــت همــه ایــن توصیفهــا چیــزی وجــود دارد ،ایــن محدودیتــی در مــورد روش تفکــر

ماســت .تمــام مثالهایــی کــه شــنیدیم ،مثــا اینکــه جــان االن در کالیفرنیــا اســت ،اینهــا شسـتهای

مــن هســتند ،ایــن چانــه مــن اســت ،اینهــا محدودیتهایــی بــرای آنچــه کــه میتوانیــم بگوییــم
اســت .مــا تمــام اینهــا را میتوانیــم بــه بینهایــت شــکل توصیــف کنیــم.

مجــری :هیــاری ،آیــا آنطــور کــه جــان پیشــنهاد کــرد ،مــا آزادیــم بگوییــم کــه لبــاس جــان قرمــز

اســت؟ در حالــی کــه اکثــر مــا خواهیــم گفــت لبــاس او آبــی و ســفید اســت.

هیــاری :روشهــای بســتن در بســتر فرهنگهــا قــرار دارنــد و مــا در آن فرهنگهــا بــزرگ شــدهایم

و ایــن بســتنها را یــاد میگیــرم .اگــر کــودکان از واژگان بــه شــکلی کــه مــا میخواهیــم اســتفاده

نکننــد ،آنهــا را اصــاح میکنیــم .درون هــر روایــت بــه خصوصــی چیزهایــی بــه عنــوان درســت و

چیزهایــی بــه عنــوان غلــط در نظــر گرفتــه میشــوند .خــب در شــرایط فعلــی ،بلــه لبــاس جــان بــه
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نظــر قرمــز نمیآیــد ،و ایــن در چهارچــوب زبانــی اســت کــه مــا اســتفاده میکنیــم و بــه کار میبریــم.

غیررئالیســم ایــن نیســت کــه مــن میتوانــم هــر چــه دلــم خواســت از خــودم در بیــارم ،بلکــه اینهــا
روشهایــی بــرای نگــرش بــه جهــان اســت کــه شــما را قــادر میســازد کاری انجــام دهیــد .تصــور

کــردن اینکــه یــک محدودیــت نهایــی وجــود دارد ،جلــوی روشهایــی از اندیشــه کــه مفیدتــر هســتند
را میگیــرد .هیــچ امتیــازی در بــاور بــه ایــن فانتزیهــای متافیزیکــی وجــود نــدارد ،چــرا میخواهیــد
ایــن نگــرش را حفــظ کنیــد؟ مــن فکــر میکنــم ایــن نگــرش خیلــی خطرنــاک اســت .در تاریــخ بشــر

انســانها دائمــا در حــال جنگیــدن هســتند ،دعــوا میکننــد ،بــا یکدیگــر مخالــف هســتند ،بــه خاطــر

اینکــه فکــر میکننــد بــه پاســخ صحیــح دســت یافتهانــد .هــر تروریســتی فکــر میکنــد حــق بــا

اوســت ،بــه حقیقــت دســت یافتــه ،مــن فکــر میکنــم رئالیســم اساســا خطرنــاک اســت.

مجــری :اشــاره کنــم کــه آرتــور بالفــور نخســت وزیــر بریتانیــا کتابــی در دفــاع از شــک فلســفی نوشــت

ولــی بــا ایــن حــال ایــن نگــرش مانــع از ســرکوب ایرلندهــای توســط او نشــد .ایــن نشــان میدهــد
کــه میتــوان هــر دوی اینهــا را در آن واحــد داشــت .جــان ســرل ،تــو نظــرات هیــاری را شــنیدی،
نظــرت چیســت.

جــان :مــن حتــی بــرای یــک لحظــه هــم فکــر نمیکنــم کــه بــا انــکار رئالیســم از تروریســم رهــا

خواهیــم شــد .بــه نظــرم یــک تروریســت بــه نظریــه فلســفی احتیاجــی نــدارد .ولــی در کل رئالیســم
بــه نکتــهای اشــاره میکنــد کــه صحیــح اســت ،جهانــی وجــود دارد کــه مــا دربــاره آن جهــان بــا
یکدیگــر ســخن میگوییــم وارتبــاط برقــرار میکنیــم .مــا میتوانیــم چیزهایــی در مــورد آن جهــان

بگوییــم ،کــه بــه لحــاظ معرفتشــناختی بــه صــورت عینــی غلــط یــا صحیــح هســتند .در واکنــش بــه

آن ،هیــاری چندیــن بــار گفــت کــه میتوانیــم توصیفــی جایگزیــن از جهــان داشــته باشــیم .صدالبتــه.

هیــچ تعارضــی بیــن رئالیســم و اینکــه بینهایــت تفســیر ممکــن اســت وجــود نــدارد .رئالیســم عنصــر
واقعیــت را معرفــی میکنــد .بســیاری از چیزهایــی کــه میخواهیــم دربــاره آنهــا صحبــت کنیــم،

مثــا اینکــه در انتخابــات بریتانیــا چــه کســی پیــروز شــد ،چــرا پیــروز شــدند ،آیــا هالوکاســت وجــود
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داشــت و غیــره ،همــه عنصــری از ذهنیــت انتولوژیــک را در خــود دارنــد .عنصــری از تفســیر در آنهــا
وجــود دارد ولــی بــا ایــن حــال میتــوان مدعاهــای غلــط و صحیــح از منظــر عینیــت را بررســی کــرد.
مثــال هالوکاســت مثــال خیلــی خوبــی اســت ،چــرا از بقیــه مثالهــا بهتــر اســت؟ چــون بــه نظــر خیلــی
مســخره میآیــد کــه کســی بتوانــد ایــن واقعیــت وحشــتناک کــه در اروپــای مرکــزی در اواســط ســده

بیســتم رخ داد را انــکار کنــد .هیــاری گفــت خــب میتوانیــد روایتــی بســازید کــه در آن هالوکاســت

وجــود نداشــته باشــد .مشــکل صرفــا ایــن نیســت کــه حفــظ انســجام چنیــن روایتــی خیلــی پیچیــده
اســت ،مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه آن روایــت غلــط اســت .گفتــن اینکــه هالوکاســت روی نــداد
صرفــا غلــط اســت .مــن بــا هانــا موافقــم .انــواع تفســیر ممکــن اســت ،ولــی واقعیتهــای عینــی
معرفتشــناختی وجــود دارنــد ،حتــی در قلمروهایــی کــه بــه لحــاظ انتولوژیــک ذهنــی هســتند.

هانــا :میخواهــم بــه ســخن هیــاری در مــورد خطــر رئالیســم اشــاره کنــم .جــان نیــز بــه خطــرات
ضدرئالیســم اشــاره کــرد ،بــه خصــوص در زمینــه سیاســت .یــک کتــاب خارقالعــاده ای نوشــته شــده
در مــورد روســیه تحــت ریاســت پوتیــن ،بــا ایــن عنــوان کــه هیــچ چیــز صحیــح نیســت و همــه چیــز
ممکــن اســت .در ایــن کتــاب مطــرح میشــود کــه پوتیــن و نزدیکانــش بــه چرنــد گفتــن افتخــار

میکننــد و از آن بــه عنــوان روشــی بــرای کنتــرل اجتماعــی اســتفاده میکننــد .پروپاگاندایــی کــه

بــه عنــوان پروپاگانــدا شــناخته میشــود و میتوانیــم تأثیــرات آن را ببینیــم .یــا حتــی در آمریــکا

اصطالحــی درســت شــده اســت« :سیاســت پســا حقیقــت» .ایــده مطــرح شــده در ایــن اصطــاح آن

اســت کــه برایتــان مهــم نیســت آنچــه در مــورد رقیــب خــود مــی گوییــد دروغ اســت ،تنهــا توقــع داریــد

کــه تأثیــر دروغــی کــه میگوییــد زیــاد باشــد .ایــن موقعیــت بســیار خطرناکــی اســت.

هیــاری :اگــر ضدرئالیســم ایــن باشــد خیلــی خطرنــاک اســت .ولــی مــن فکــر میکنــم ضدرئالیســم
بــه ایــن معنــا نیســت کــه چیــزی بــه نــام دروغ گفتــن وجــود نــدارد .دروغ گفتــن یعنــی گفتــن چیــزی
کــه بــه نظــر شــخصی کــه آن را میگویــد صحیــح نیســت .میدانیــد چــه زمانــی دروغ میگوییــد،

چــون چیــزی میگوییــد کــه از نظــر شــما صحیــح نیســت و ایــن مســتقل از ایــن پرســش اســت کــه
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آیــا واقعیــت مســتقل و عینــی وجــود دارد .مــن فکــر نمیکنــم ایــن نقــد کــه هــر کــس هــر چــه

میخواهــد میگویــد را بتــوان بــه ضدرئالیســم نســبت داد .مــن نمیخواهــم دروغگویــی را ترویــج

کنــم .برقــراری ارتبــاط وقتــی ممکــن اســت کــه حداقــل در اکثــر مــوارد پیشفــرض مــا ایــن باشــد

کــه افــراد دروغ نمیگوینــد .ولــی ایــن خیلــی فــرق دارد کــه بگوییــم در نتیجــه ایــن نکتــه مــا بایــد
بــه فانتــزی واقعیــت عینــی نهایــی متعهــد شــویم.

جــان :مــن نمیتوانــم از تکــرار کــردن یــک ســخن بــرای چندمیــن بــار پرهیــز کنــم .از عبــارت «واقعیت
نهایــی» اســتفاده میکنیــد و آن واقعیــت را تقســیمبندی میکنیــد ،اینهــا ادعاهایــی نیســتند کــه
رئالیســتها مطــرح میکننــد .مــن فکــر میکنــم جهــان آنگونــه کــه مــا تقســیمبندیش میکنیــم،

تقســیمبندی میشــود .مــا جهــان را بــه مقولههــای گیــاه و حیــوان تقســیمبندی میکنیــم ،میتوانیــم

تقســیمبندیهای دیگــری داشــته باشــیم .هانــا بــه کتــاب ســلی در مــورد جنســیت اشــاره کــرد ،اینهــا

مثالهــای خوبــی از مقولهبندیهــای ســیال هســتند .ایــن واقعیــت کــه مقولهبندیهــای جایگزیــن

وجــود دارد و مفهــوم واقعیــت نهایــی چنــدان کاربــردی بــرای مــا نــدارد حقیقــت دارد .ولــی مــا مفهــوم
مفیــدی نســبت بــه اینکــه چیزهــا بــه چــه شــکلی هســتند داریــم ،و میخواهیــم باورهایمــان بــه چیزهــا

 -آنچنــان کــه هســتند  -منطبــق باشــد .ایــن چیــزی اســت کــه دروغگویــی را ممکــن میســازد .بــه

نظــر مــن وقتــی هیــاری میگویــد نمیخواهــد دروغگویــی را مجــاز کنــد بــازی را واگــذار کــرده

اســت .دروغگویــی بــد اســت چــون تالشــی عمــدی بــرای انتقــال ســخنی اســت کــه گوینــده بــه غلــط

بــودن آن بــاور دارد .یعنــی مــا نمیتوانیــم از مفهــوم گفتــن چیــزی کــه بــه آن بــاور نداریــم ســردر

بیاوریــم ،مگــر اینکــه مفهــوم غلــط بــودن را داشــته باشــیم .همچنیــن نمیتوانیــم مفهــوم غلــط بــودن
را داشــته باشــیم مگــر اینکــه مفهــوم حقیقــت را داشــته باشــیم .و اگــر چیــزی وجــود نداشــته باشــد کــه

بــه واســطه آن غلــط و صحیــح معنــادار باشــد ،اینهــا نیــز ممکــن نیســتند .اشــتباه ایــن اســت کــه فکــر

کنیــم اگــر ایــن را بپذیریــم یــک بســته متافیزیکــی بــه نــام واقعیــت نهایــی کــه معلــوم نیســت یعنــی

چــه را هــم بایــد بپذیریــم .یــا بایــد بپذیریــم جهــان از قبــل بــرای مــا دســتهبندی شــده اســت .نــه!

جهــان ،بــه صــورت تقســیمبندی شــده نــزد مــا نمیآیــد ،مــا بایــد آن را تقســیمبندی کنیــم .هیــچ
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کاربــردی بــرای واقعیــت نهایــی وجــود نــدارد ،حداقــل مــن کاربــردی بــرای آن ســراغ نــدارم .ولــی بــه
محــض اینکــه مقولههــای موجــود در مقولهبنــدی خــود را معرفــی کنیــد ،آنــگاه ممکــن اســت  -البتــه

نــه همیشــه  -مشــخص شــود کــه چیزهــا بــه گونـهای عینــی وجــود دارنــد؛ عینیــت انتولوژیــک .و درون
آن قلمــرو میتوانیــد مدعاهــای عینــی معرفــت شــناختی مطــرح کنیــد .ایــن رئالیســم اســت و مــن

نمیدانــم چگونــه کســی میتوانــد ایــن را انــکار کنــد .رئالیســم بــه تواضعــی میانجامــد کــه بســیاری
از مدعاهــای مــا در مــورد واقعیــت بایــد مــورد بررســی قــرار بگیرنــد تــا مشــخص شــود آیــا بــا چیزهــا

آنچنــان کــه وجــود دارنــد مطابقــت دارد یــا خیــر.
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مناظــره پیــش رو در رابطــه بــا نقــش زبــان در فلســفه اســت .رویکــردی کــه در تاریــخ فلســفه بــه

چرخــش زبانــی معــروف اســت مــورد بررســی قــرار میگیــرد .آیــا زبــان میتوانــد مــا را بــه واقعیــت
نزدیــک کنــد؟ آیــا چرخــش زبانــی موفــق بــوده اســت؟ آیــا فلســفه بایــد بــر زبــان تمرکــز کنــد یــا ایــن
مســیر اشــتباه بــوده اســت؟ در ایــن مناظــره ،جــان ســرل فیلســوف ذهــن و زبــان و اســتاد دانشــگاه

بارکلــی ،مایــکل پاتــر اســتاد منطــق دانشــگاه کمبریــج و هیــاری الوســن فیلســوف ضدرئالیســت بــه
مناظــره میپردازنــد.

مایــکل پاتــر :بــرای مــن جالــب بــود کــه در مقدمــه ایــن مناظــره عنــوان شــد کــه چرخــش زبانــی در

فلســفه ،زمــان بــه خصوصــی رخ نــداد .چــرا کــه بعضــی از مورخــان فلســفه بــر ایــن باورنــد کــه ایــن

چرخــش در  1884رخ داد ،زمانــی کــه فرگــه کتابــی در مــورد اینکــه اعــداد چــه هســتند منتشــر کــرد.
او در آن کتــاب عنــوان کــرد کــه راه صحیــح بــرای پاســخ گفتــن بــه اینکــه اعــداد چــه هســتند ایــن

اســت کــه بررســی کنیــم ببینــم واژگانــی کــه بــرای اعــداد بــه کار میرونــد بــه چــه شــکلی بــه کار
میرونــد .ایــن پرســش کــه اعــداد چــه هســتند تنهــا در صورتــی کــه درســت مطــرح شــود میتوانــد

پاســخی مناســب دریافــت کنــد .ایــن چرخــش کــه در  1884رخ داده اســت بیــش از آنکــه مهــم باشــد،
بــه نظــر مــن اجتنابناپذیــر بــود .میتوانیــم بــه کانــت و دیگــر فیلســوفان پیــش از فرگــه اشــاره کنیــم

کــه رابطــه بیــن تفکــر و واقعیــت برایشــان جالــب توجــه بــود .از نظــر مــن ایــن پرسشــی اســت کــه

دو وجــه دارد؛ آیــا تفکــر و واقعیــت ســاختاری مشــابه دارنــد؟ ایدئالیســت کســی اســت کــه میگویــد
تفکــر و واقعیــت بــه شــکلی اجتنــاب ناپذیــر یکــی هســتند و نمیتــوان بیــن تصــور مــا از واقعیــت و

واقعیــت آنچنــان کــه هســت تفاوتــی قائــل شــد .رئالیســت هــم شــخصی اســت کــه ایــن مدعــا را نفــی

میکنــد .ایــن پرســش قابــل فهمــی اســت کــه سالهاســت بــر ســر آن بحــث شــده اســت .ولــی اگــر

فاصلـهای بیــن تفکــر و زبــان نبینیــم آنــگاه بحــث رئالیســت و ایدئالیســت بــر ســر ایــن خواهــد بــود کــه
آیــا میتــوان ســاختار جهــان را از طریــق ســاختار زبــان دریافــت؟ مــن میتوانــم بــا یــک ایدئالیســت

مناظــره کنــم ولــی کســی کــه فکــر میکنــد ســاختار زبــان راهنمــای قابــل اتکایــی بــرای فهــم ســاختار

جهــان اســت ،دیوانــه اســت .نمیتوانــم بــا کســی کــه ایــن چنیــن فکــر میکنــد ،بحــث کنــم .بــه
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نظــر ،فیلســوفها بایــد نســبت بــه فاصلــه بیــن زبــان و تفکــر آگاه باشــند .صرفــا کافــی اســت یکــی
از زبانهــای غیراروپایــی را یــاد بگیریــم تــا متوجــه بشــویم کــه میتوانیــم بــا ســاختار زبانــی بســیار

متفاوتــی حرفهایــی مشــابه بزنیــم .دوســت دارم ببینــم دیگــر شــرکتکنندگان در مناظــره چــه
میگوینــد ،ولــی بــه نظــر مــن چرخــش زبانــی بیــش از آنکــه مهــم بــوده باشــد اجتنابناپذیــر بــود.

هیــاری الوســن :بــه نظــر مــن رویکــرد «چرخــش زبانــی» گمــراه نبــود .چــرا کــه بــه مــا اجــازه داد تــا
از فانتــزی رمانتیکــی کــه بــه مــا میگویــد میتوانیــم جهــان را بــه روشــی خنثــی و عینــی توصیــف

کنیــم ،رهــا شــویم .مــا انســانها از ابتــدا قربانــی ایــن گونــه فانتزیهــا بودهایــم .چــه در شــکل

خدایــان ،ارواح ،نیروهــا یــا تاریــخ .مــا انــواع و اقســام فانتزیهــا را در مــورد واقعیــت نهایــی جهــان
داشــتهایم .چرخــش زبانــی کــه میتــوان آن را در ابتــدای ســده بیســتم قــرار داد ،قــرار بــود واقعیــت
نهایــی را بــرای مــا برمــا کنــد .بــه نظــر مــن چرخــش زبانــی بــا نشــان دادن اینکــه زبــان خنثی نیســت

امــری مثبــت بــود .ولــی ایــن ایــده کــه میتوانیــم بــه خــود زبــان یــک عینیــت خنثــی اطــاق کنیــم و

بــه گونـهای از زبــان دسترســی پیــدا کنیــم کــه دقیــق و صحیــح اســت ،مثبــت نبــود .پــس از چنــد ســال
از رؤیــای برترانــد راســل بــرای بنــا کــردن فلســفه بــر بنیانهــای مســتحکم چهارچــوب منطقــی و
تبدیــل کــردن فلســفه بــه علــم ،ویتگنشــتاین مشــکل ایــن ایــده را نمایــان ســاخت :نمیتوانیــم از درون

زبــان رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت را مشــخص کنیــم .بایــد بــه شــکلی بیــرون از زبــان بایســتیم تــا

نحــوه کارکــرد آن را توصیــف کنیــم .یــک واکنــش  -هــم در رویکــرد تحلیلــی و هــم رویکــرد قــارهای -
امتنــاع از بیــان هــر ســخنی در مــورد واقعیــت نهایــی بــود .ویتگنشــتاین در اثــر دومــش از بیــان ســخنان

کلــی در مــورد واقعیــت پرهیــز میکنــد و دریــدا نیــز کاری مشــابه انجــام میدهــد .هرچنــد مــن فکــر
میکنــم کــه ایــن هــم اشــتباه اســت .اگر بخواهیــم تــاش کنیــم در مــورد تعییــن بــازی زبانــی یــا

تعینناپذیــر بــودن معنــا ســخن بگوییــم ،تنهــا در صورتــی میتوانیــم چنیــن کنیــم کــه بدانیــم دریــدا
و ویتگنشــتاین چــه گفتهانــد .مــا نیــاز بــه یــک چهارچــوب کلــی داریــم تــا بتوانیــم بفهمیــم چــرخ زدن

ویتگنشــتاین در بازیهــای زبانــی بــه چــه معناســت .فلســفه در مخصمـهای گیــر کــرده و بــه نظــر مــن
بایــد ســعی کنیــم راههایــی ارائــه کنیــم تــا بتــوان توانایــی مداخلــه در جهــان بــه روشهــای مؤثــر و
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قدرتمندتــر را فراهــم کنیــم بــدون اینکــه بخواهیــم بگوییــم واقعیــت در نهایــت بــه چــه شــکل اســت.
جــان ســرل :واقعیــت ایــن اســت کــه مــن در بخــش زیــادی از رویکــرد چرخــش زبانــی زندگــی کــردم،

هــم بــه عنــوان یــک دانشــجو و هــم بــه عنــوان اســتاد در دانشــگاه آکســفورد و روایتــی کــه بــه
عنــوان چرخــش زبانــی (توســط هیــاری الوســن) ارائــه شــد بــرای مــن بــه عنــوان چرخــش زبانــی
قابــل تشــخیص نبــود .بگذاریــد بــه شــما بگویــم بــرای افــرادی کــه درون چرخــش زبانــی بودنــد ،ایــن

چرخــش بــه چــه شــکل بــود .اول اینکــه مــن فکــر میکنــم دورهای فوقالعــاده در تاریــخ فلســفه
بــود و ماننــد رویکردهــای بســیار دیگــری کــه از تــب و تــاب آن کاســته شــد ،محدودیتهایــی داشــت
کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــم کــرد .اول از هــر چیــز یکــی از خصوصیــات خارقالعــاده ایــن

رویکــرد ایــن بــود کــه فلســفه بــه دیالــوگ تبدیــل شــد .برخــاف فلســفه قــارهای و فلســفه ســده

نوزدهــم کــه ماننــد ســخنرانیهای احساســی و کــم معنــا بــود ،چرخــش زبانــی بــر اســاس گفتوگــو

بنــا نهــاده شــده بــود.

خصیصــه دومــش دغدغــه نســبت بــه شــفافیت بــود .ویتگنشــتاین اغلــب بــه خاطــر ابهــام در نوشــتارش
مــورد نقــد قــرار میگیــرد .ولــی مــن فکــر میکنــم اگــر نوشــتههایش را دقیــق بخوانیــد متوجــه

میشــوید کــه خیلــی تــاش کــرده شــفاف بنویســد و مدعاهــای بســیار مهــم و روشــنی را مطــرح
میکنــد .البتــه معلمهــای مــن در

آکســفورد  -آســتن و استراســون  -هــر دو وســواس زیــادی بــرای شــفافیت داشــتند و تزهــای خیلــی

دقیقــی ارائــه کردنــد .هرچنــد بایــد جنبشهــای فلســفی را بــا توجــه بــه نتایــج آن قضــاوت کــرد ،و
ل توجــه بودنــد .یکــی از ایــن نتایــج
مــن فکــر میکنــم برخــی از نتایــج چرخــش زبانــی خیلــی قاب ـ 
ایــن اســت کــه مــا تصــور خیلــی بهتــری از «برقــراری ارتبــاط» در زبانهــای انســانی داریــم و ایــن

نتیجــه نوشــتههای ویتگنشــتاین ،آســتن و چنــد فیلســوف دیگــر اســت .خــود مــن هــم تــا حــدود

زیــادی در ایــن ســنت کار کــردهام .نظریههــای بررســی کاربــرد زبــان بــه شــکلی پیــش رفتــه اســت

کــه بــه شــکلگیری رشــته زبــان شناســی منجــر شــده اســت .عــاوه بــر ایــن مــن فکــر میکنــم در
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کارهــای خــودم نشــان دادهام کــه میتوانیــم تصــوری عمیقتــر از ماهیــت جامعــه ،پــول ،مالکیــت،

دولــت ،ازدواج ،دانشــگاه و ســمینارهای فلســفی بــه دســت آوریــم؛ اگــر بــه آنهــا بــه شــکلی نــگاه کنیــم
کــه زبــان آنهــا را تأســیس میکنــد .زبــان واقعیــت پدیدههــای فیزیــک اتمــی را تأســیس نمیکنــد.

ولــی میتوانیــم بــا در نظــر گرفتــن و بررســی نقــش زبــان بــه عنــوان تأســیس کننــده جامعــه بــه
ماهیــت آن بهتــر پــی ببریــم .عــاوه بــر ایــن ،مشــکالت بــه خصــوص فلســفی وجــود داشــتند کــه بــا

وســواس مطالعــه زبــان بهبــود یافتنــد یــا پیشــرفت کردنــد .اشــاره کــردن بــه همــه آن مــوارد زمــان
زیــادی میبــرد .البتــه فرگــه پــدر چرخــش زبانــی بــود ولــی عــاوه بــر منطــق و فلســفه ریاضــی

فرگـهای ،نتایــج بســیار دیگــری از چرخــش زبانــی بــه دســت آمــد .بگذاریــد در مــورد محدودیــت روش

چرخــش زبانــی صحبــت کنــم .یــک اشــتباه رایــج در روش مطالعــه زبــان وجــود دارد .یــک وسوســه

دائمــی وجــود داشــت کــه بیــن آنچــه کــه واقعــا علــت یــک پدیــده بــود بــا آنچــه کــه مــا آن را بــه
درســتی علــت آن پدیــده مینامیــم ،تمایــزی قائــل نمیشــدند .مثالهایــی میتــوان زد کــه ایــن دو

از هــم جــدا هســتند .تمرکــز بــر جنبــه ارتباطــی زبــان باعــث شــده اســت تمایــز بیــن واقعیــت و زبانــی
کــه بــرای توصیــف واقعیــت بــه کار میبریــم نادیــده گرفتــه شــود .هرچنــد بایــد بگویــم دوره بســیار

فوقالعــادهای بــود و مــن را یــاد ســخن کولریــج در مــورد انقــاب فرانســه میانــدازد کــه میگفــت

زنــده بــودن در آن دوران مبــارک بــود ولــی جــوان بــودن در آن دوران خیلــی دشــوار بــود.

مجــری :بهتریــن نــوع پرسشــی کــه یــک فیلســوف میتوانــد در مــورد زبــان بپرســد چیســت؟ مــا

دیگــر بــاور نداریــم کــه دسترســی مســتقیم بــه واقعیــت یــا حقیقــت داریــم ،شــما فیلســوفها چگونــه
میتوانیــد مــا را بــرای مطــرح کــردن پرســشهای مطلــوب در مــورد زبــان راهنمایــی کنیــد؟

جــان ســرل :فکــر میکنــم دو پرســش کــه در واقــع بخشهایــی از یــک پرســش واحــد هســتند مطــرح
شــد .اول اینکــه رابطــه بیــن واقعیــت و زبــان چیســت ،ســؤال بســیار پیچیــدهای اســت کــه پاســخی

ســاده نمیتــوان بــه آن داد .اینجــا بــه صــورت خیلــی ســاده میگویــم زبــان مــا بــه تعــدادی تصویــر

در ذهــن مرتبــط اســت و آن تصاویــر واقعیــت را بازنمایــی میکننــد .پرســش دوم کــه در واقــع همــان
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پرســش از زاویـهای دیگــر اســت ماهیــت معناســت .ماهیــت معنــا چیســت؟ چندیــن کتــاب دربــاره هــر

دوی ایــن پرسـشها نوشــتهام امــا ســعی نمیکنــم آنهــا را اینجــا خالصــه کنــم .ولــی بــه نظــر مــن،
ایــن دو پرسـشهایی بســیار مهــم هســتند.

هیــاری الوســن :مــن کامــا بــا ایــن ســخن موافقــم .ولــی مســئله ایــن اســت کــه چگونــه بــه ایــن
پرســشها میپردازیــد و چــه نتیجــهای از آن میگیریــد .همانطــور کــه از ابتــدا گفتــم تشــخیص

اهمیــت زبــان خیلــی مهــم اســت و مــن بــا توصیــف جــان از چرخــش زبانــی موافقــم  -هرچنــد مــن

در آن دوران نبــودم  -ایــن پــروژ ه هیجانانگیــز و جالــب توجــه و گامــی جدیــد بــرای فلســفه بــود .ولــی

در مــورد ایــن مدعــا کــه بررســی زبــان ممکــن اســت بــه مــا کمــک کنــد بفهمیــم در نهایــت زبــان

چگونــه عمــل میکنــد و یــا بتوانیــم رابطــه آن بــا جهــان را توصیــف کنیــم؛ بــه نظــر مــن ،ویتگنشــتاین
در کتــاب رســاله منطقــی فلســفی بــه خوبــی نشــان داد کــه چنیــن کارهایــی ممکــن نیســت .حــال کــه

چنیــن چیــزی ممکــن نیســت ،پرســش ایــن اســت کــه مــا چــه بایــد بکنیــم و معنــای توانایــی مــا
بــرای برقــراری ارتبــاط و توصیــف واقعیــت چیســت؟ مــا نمیتوانیــم رویکــردی نهایــی بــه زبــان پیــدا

کنیــم همچنیــن نخواهیــم توانســت پاســخی بــرای نحــوه ارتبــاط زبــان بــا واقعیــت پیــدا کنیــم .و ایــن
مســئلهای اســت کــه فلســفه بایــد بــه آن بپــردازد .ولــی آنچــه کــه ویتگنشــتاین دوم انجــام داد و در

ســنت قــارهای هــم شــاهد آن هســتیم ،امتنــاع از ایــن پرســش اســت .مــا نمیتوانیــم بفهمیــم ماهیــت
رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت چیســت پــس تســلیم میشــویم و فلســفه را بــه درمــان تبدیــل میکنیــم
یــا بــه واســازی متــداوم واژگانمــان مشــغول میشــویم .بــه نظــر مــن ایــن خیلــی مفیــد نیســت.

میفهمــم چــرا خودشــان را درون ایــن پــازل خودارجاعــی قــرار دادهانــد ،ولــی بــه نظــر مــن بایــد بــه

شــکل بهتــری بــه ایــن مســائل پرداخــت .بایــد بررســی کنیــم زبــان ،چگونــه کارهایــی کــه میتوانــد
انجــام دهــد را انجــام میدهــد .نمیتوانیــم جهــان را بــه صــورت عینــی توصیــف کنیــم ،زبــان را نیــز

نمیتوانیــم بــه صــورت عینــی توصیــف کنیــم.

مجــری :هیــاری منظــور تــو ایــن نیســت کــه روشهــای غیرزبانــی بــرای دسترســی بــه جهــان وجــود
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دارد .روشهایــی کــه مــا بــه آنهــا بــی توجــه هســتیم و بایــد زمــان بیشــتری را صــرف آنهــا کنیــم.
هیــاری :زبــان خــودش یــک واژه اســت ،بیــن واژگان دیگــر و مــا نمیخواهیــم بیــش از انــدازه
روی یــک واژه بــه عنــوان واژه کلیــدی تمرکــز کنیــم .در پاســخ بــه پرســش ،مــن فکــر نمیکنــم
راه جایگزینــی بــرای ســخن گفتــن در مــورد جهــان بــدون اســتفاده از زبــان داشــته باشــیم ولــی مــن

رویکــرد خــودم را در پاســخ بــه ایــن دارم .مــن میگویــم فرآینــد بســتن جهــان ،مســئول شــکلگیری

هویــت امــور اســت و زبــان هــم بخشــی از فرآینــد بســتن اســت .ایــن داســتان مــن اســت ،مطمئــن

هســتم رویکردهــای دیگــری هــم وجــود دارد .ولــی کاری کــه بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه  -بــا اینکــه

میدانیــم هیــچ نظریــه نهایــی صحیحــی وجــود نــدارد  -چهارچوبهــای نظــری فراهــم کنیــم.

مایــکل پاتــر :میخواهــم بیــن پرســشهای کوچــک و پرســشهای بــزرگ تمایــز قائــل شــوم .بــه

نظــر مــن بنیانهــای نظــری بــرای ایــن تمایــز وجــود دارد .دو نکتــه متفــاوت وجــود دارد .اول اینکــه
آیــا بــه کار بــردن فلســفه زبانــی میتوانــد بــه حــل مشــکالت کوچــک کمکــی کنــد .نکتــه دوم

پرس ـشهای بزرگــی هســتند کــه هیــاری در مــورد آن صحبــت کــرد؛ ماهیــت رابطــه مــا و جهــان.

در مــورد پرســشهای کوچــک ،وقتــی میگوییــم پرســشهای کوچــک ،آنهــا را کوچــک خطــاب

نمیکنیــم تــا آنهــا را ناچیــز بشــماریم .اینهــا تنهــا بــه ایــن معنــا پرســشهای کوچکــی هســتند
کــه پرس ـشهای بــزرگ را خطــاب قــرار نمیدهنــد .بــا ایــن حــال مشــخص کــردن برخــی از ایــن

پرسـشهای کوچــک ارزش بســیار زیــادی دارد .جــان در مقدمــه خــود بــه صــورت خالصــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره کــرد .مــن فکــر میکنــم در صــد ســال گذشــته در فلســفه از ایــن روش اســتفاده کردهانــد

و بــا بررســی پرســشهای کوچــک ســوءتفاهمهای بســیاری را از بیــن بردهانــد .مطالبــی کــه افــراد

در موردشــان ســردرگم بودنــد ولــی االن اگــر مقالههــای مناســب را بخوانیــد  -کــه مــا خوانــدن ایــن
مقالههــا را بــرای دانشــجویان خــود مقــرر میکنیــم  -از ســردرگمیها کاســته میشــود.
مجری :مایکل ممکن است یک مثال کوتاه و قابل فهم برای حضار بزنی؟
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مایــکل :بــه نظــرم مثالــی کالســیک کــه بــه اوائــل شــکل گیــری ایــن موضــوع بــر میگــردد مقالــه

برترانــد راســل در ســال  1905اســت .در ایــن مقالــه راســل نشــان میدهــد کــه چگونــه میتــوان
بــه یــک بــاره از شــر معمــای ســخن گفتــن از چیزهایــی کــه وجــود ندارنــد خــاص شــد .مثــا اســب
بــالدار ،کــوه طالیــی یــا پادشــاه فعلــی فرانســه .معمــا ایــن اســت :چگونــه میتــوان در مــورد چیــزی

کــه وجــود نــدارد صحبــت کــرد .برخــی حتــی پــس از راســل ســعی کردهانــد بگوینــد ،از آنجایــی کــه
تــو در مــورد پادشــاه فعلــی فرانســه چیــزی گفتـهای  -پادشــاهی کــه وجــود نــدارد  -بایــد یــک پادشــاه
فعلــی تخیلــی فرانســه وجــود داشــته باشــد .راســل در یــک شــاهکار ظریــف منطقــی نشــان میدهــد

کــه راهــی بــرای تبییــن چنیــن گفتارهایــی وجــود دارد بــه شــکلی کــه وسوســه فکــر کــردن در مــورد

چیــزی کــه وجــود نــدارد از بیــن مـیرود.

مجری :میشود بگویید راسل چگونه این کار را انجام داد؟
مایــکل :بلــه ،راســل نشــان داد کــه چگونــه میتــوان جمل ـهای کــه بــه نظــر میآیــد بــه ابژههــای

ناموجــود ارجــاع دارد را تحلیــل کــرد و بــه مجموع ـهای از جملههــا تقســیمش کــرد تــا بــه آن ابــژه

ناموجــود ارجــاع نمیدهــد .بنابرایــن «پادشــاه کنونــی فرانســه طــاس اســت» کــه مثــال اســتاندارد
اســت را تحلیــل کــرد .ایــن جملــه بــه ایــن شــکل در مــی آیــد

دست کم یک پادشاه کنونی فرانسه وجود دارد

در نهایت یک پادشاه کنونی فرانسه وجود دارد

هر یک از پادشاهان کنونی فرانسه طاس است

عبارت «پادشاه کنونی فرانسه» در این تحلیل به ابژهای ارجاع ندارد.

هیــاری :مــن قبــول نــدارم کــه راســل بــه عمــق مســئله رســید .راه حــل او بــه خاطــر چهارچوبــی
اســت کــه برپــا شــده بــود ،چهارچوبــی کــه در آن ارجــاع مطــرح اســت .ایــن یــک چهارچــوب اســت،
ایــن کارکــرد زبــان نیســت ،یکــی از کارکردهــای زبــان اســت ولــی میتــوان مشــکالت زیــادی بــرای
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آن پیــدا کــرد ،همانطــور کــه ویتگنشــتاین ایــن کار را کــرد .ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه مقالــه راســل

مفیــد نبــود .بلکــه بــه مــا نشــان میدهــد کــه اگــر زبــان را بــه ایــن شــکل بــه کار ببریــم ،یکــی از
روشهایــی اســت کــه میتــوان بــه نتیجــه رســید را برگزیدهایــم.

جــان :پرســش اصلــی مجــری ایــن بــود کــه آیــا روشهــای دیگــری بــرای دسترســی بــه واقعیــت بــه
جــز زبــان وجــود دارد یــا خیــر .بــرای مــن مشــخص اســت کــه پاســخ بــه ایــن پرســش مثبــت اســت.

مــن چهــار ســگ داشــتهام بــه نامهــای فرگــه ،لودویــگ ،راســل ،و حــاال تارســکی .تارســکی هــر روز بــه

واقعیــت دسترســی دارد بــدون اینکــه بــه واژگان دسترســی داشــته باشــد .او چگونــه ایــن کار را میکنــد؟

او ایــن کار را از طریــق ادراک و عمــل انجــام میدهــد .نکتــه خــارق العــاده در مــورد انســانها ایــن

اســت کــه ادارک و عمــل مــا بــا اجــزای زبانــی انباشــته شــده اســت در حالــی کــه سـگها چنیــن نیســتند.

بــا ایــن حــال پدیــدهای بــه نــام ادراک وجــود دارد کــه پیــش از زبــان روی میدهــد و بخــش زیــادی
از زبــان را تنهــا بــا توجــه بــه رابط ـهاش بــا ادراک و عمــل میتــوان فهمیــد .مــن بــا هیــاری موافقــم
کــه موضــوع -محمــول تنهــا یــک نــوع کاربــرد زبــان اســت ،ولــی یــک فــرم زبانــی هــم هســت .اگــر

میخواهیــم در مــورد اینکــه زبــان چگونــه عمــل میکنــد صحبــت کنیــم ارجــاع دادن یکــی از اجــزای
ضــروری زبــان اســت .زبــان تنهــا شــامل ارجــاع دادن نمیشــود ،ولــی بخشــی کامــا ضــروری اســت.

مجــری :اگــر ابتــدا ادراک داریــم و ســپس زبــان ،چــرا فیلســوفها بــه زبــان میپردازنــد ،چــرا

مســتقیما بــه ادراک نمیپردازنــد ،اگــر ادارک ارتبــاط مســتقیمتری بــا واقعیــت بــه شــما میدهــد؟ بــا
ایــن فــرض کــه فیلســوفها بایــد بــه رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت بپردازنــد.

جــان :چــون چیزهــای زیــادی وجــود دارد کــه فراتــر از تواناییهــای ادراکــی مــا هســتند .اغلــب علــوم

طبیعــی فراتــر از ادراک مــا هســتند .ولــی نکتــه دوم کــه بــرای ایــن بحــث بــه خصــوص مــا جالــب
توجــه اســت .بســیاری از تجربههــای مــا را تنهــا میتــوان در شــکلی تجربــه کــرد کــه زبــان داشــته
باشــیم .ممکــن اســت مــن رنــگ قرمــز را ببینــم یــا احســاس درد کنــم بــدون اینکــه زبــان داشــته
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باشــم ،ولــی بررســی روابــط علــت و معلولــی یــا بســیاری از چیزهــای دیگــر ،مثــا احســاس اضطــراب

در نظــام ســرمایهداری  -کــه دوســتان مــن مدعــی تجربــه آن هســتند  -نیــاز بــه زبــان دارد .بــاور کنیــد
ســگ مــن از ایــن اضطــراب رنــج نمیبــرد ،بــرای چنیــن تجربههایــی بایــد زبــان داشــت .در مــورد
انســانها ،تجربــه و زبــان بــا یکدیگــر چفــت شــدهاند و بررســی آن بســیار هیجــان انگیــز اســت.

هیــاری :فکــر میکنــم حــق کامــا بــا جــان اســت وقتــی اشــاره میکنــد کــه در بررســی زبــان،

چیــزی بیــش از ادراک مطــرح اســت .بــا ایــن حــال مــن میگویــم فرآینــدی کــه در ادراک روی
میدهــد مشــابه فرآینــدی اســت کــه در زبــان روی میدهــد .زبــان نیــز ماننــد ادراک بخشــی از فرآینــد
بســتن اســت .مــن فکــر میکنــم بســتن در ســطح ادراک و ســطح زبــان روی میدهــد و در پاســخ بــه

پرســش تــو بایــد بگویــم کــه بــه نظــر مــن ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه جهانــی را میســازیم
کــه بــه مــا امــکان میدهــد بــه صــورت مؤثــر در آن دخالــت کنیــم.

مایــکل :اگــر هیــاری پرســش بزرگــی میخواهــد ،یــک پرســش بــزرگ ایــن اســت کــه مــا چــه تفاوتــی

بــا حیوانهــا داریــم .مشــخصترین تفــاوت مــا بــا حیوانهــا زبــان اســت ،تفاوتهــای دیگــری هــم

داریــم ،ولــی مطمئنــا یکــی از تفاوتهــا بــه زبــان مرتبــط اســت .در جاهــای متفــاوت در مــورد زبــان

گونههــای دیگــر جانــداران میخوانیــم ،مثــا زبــان دلفینهــا یــا زبــان س ـگها ،ولــی در هــر مــوردی

کــه نــگاه میکنیــم میبینیــم اطــاق زبــان بــه ایــن آواهــا مشــکالتی دارد بــه خصــوص وقتــی هیــچ

گونــه جانــداری بــه غیــر از انســان نتوانســته بــه هیــچ عنــوان چیــزی شــبیه بــه ســاختارهای گرامــری که
مــا داریــم را دارا باشــد .بســیاری از جانــداران آواهایــی بــرای ارجــاع بــه چیزهــای بــه خصوصــی دارنــد .ما

جاندارانــی هســتیم کــه میتوانیــم آواهــای بســیار زیــادی را بــه هــم مرتبــط کنیــم تــا افــکار جدیــدی
را مطــرح کنیــم بــه شــکلی کــه همــه در ایــن اتــاق میتواننــد آنهــا را بفهمنــد حتــی بــدون اینکــه

چیــزی شــبیه بــه آن شــنیده باشــند .ایــن توانایــی مرتبــط کــردن آواهــا بــه یکدیگــر یکــی از تفاوتهــای
انســانها بــا حیوانهاســت ،و از نظــر مــن ایــن پرسشــی بــه انــدازه کافــی بــزرگ اســت.

جــان :مــن کامــا موافقــم .ایــن یکــی از خصیصههــای اساســی زبــان ایــن اســت کــه دارای توانایــی
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تولیــدی اســت .مــا میتوانیــم ســخنانی کــه قبــا هرگــز نشــنیدهایم را بــدون هیــچ تالشــی متوجــه
بشــویم .ولــی یکــی دیگــر از خصیصههــای قابــل توجــه زبــان انســانها ایــن اســت کــه مــا واقعیتــی

را میســازیم و ایــن واقعیــت را بــه عنــوان یــک واقعیــت موجــود بازنمایــی میکنیــم .پــول ،مالکیــت

خصوصــی ،دولــت ،ازدواج و دانشــگاهها؛ همــه اینهــا فکتهایــی در جهــان هســتند و میتوانیــم
توصیفهــای غلــط و صحیــح از آنهــا ارائــه کنیــم .ولــی همــه آنهــا بــا بازنمایــی بــه عنــوان واقعیــت

موجــود خلــق شــدهاند .ایــن بــه نظــر مــن پدیــدهای مطلقــا خارقالعــاده اســت .تــا جایــی کــه میدانــم

هیــچ حیــوان دیگــری ایــن توانایــی را نــدارد.

مجــری :مــن بــا تمایــزی بیــن جهــان در آنجــا و زبــان در اینجــا شــروع کــردم .بــا توجــه بــه آنچــه

کــه جــان ســرل االن گفــت بــه نظــر میآیــد کــه ایــن تمایــز مــن خیلــی ســاده اســت و زبــان صرفــا

نمیتوانــد واقعیــت را بازنمایــی کنــد .جــان  در مــورد تولیــد زبــان از طریــق بازنمایــی آن صحبــت کــرد.
اگــر ایــن صحیــح باشــد ،آیــا هیــچ واقعیتــی وجــود نــدارد قبــل از اینکــه ســخنی بگوییــم؟

جــان :اگــر ایــن ســوال جــدی اســت در جــواب بایــد بگویــم البتــه کــه قبــل از ســخن گفتــن واقعیتــی

وجــود دارد .مــا ایــن را بــا توجــه بــه تاریــخ جهــان میدانیــم ،جهــان میلیاردهــا ســال قبــل از اینکــه
کســی ســخنی بگویــد وجــود داشــته اســت.

هیالری :من فکر نمیکنم به همین سادگی باشد .اگر زبان ،واقعیت به خصوص ما را

میســازد ،نمیتوانیــم هیــچ یــک از توصیفهــای کلــی خــود را ممتــاز برشــماریم .ایــن زبانــی کــه

جــان بــه آن اشــاره کــرد کــه «مــا میدانیــم کــه میلیاردهــا ســال پیــش جهــان وجــود داشــته»
نظریــهای اســت کــه درون زبــان مطــرح میشــود و خصوصیــات چهارچوبــیای کــه زبــان بــه مــا

میدهــد را داراســت .پــس نمیتوانیــم هــر گاه تصمیــم گرفتیــم پایمــان را از زبــان بیــرون بگذاریــم و
بگوییــم کــه واقعیتمــان را خودمــان میســازیم و بعــد در مــورد واقعیتهــای علمــی کــه میخواهیــم

صحبــت کنیــم ،بگوییــم ایــن محدودیتهــا وجــود نــدارد.
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مایــکل :البتــه ،ولــی نبایــد از اینکــه برخــی از چیزهــا بــه بازنمایــی مــا از جهــان وابســته اســت بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه همــه چیــز بــه مــا بســتگی دارد .ممکــن اســت بتوانیــم انتخابهایــی بیــن

طــرحواره ذهنــی کــه بــرای فهــم جهــان بــه کار میبریــم داشــته باشــیم .طــرحواره ذهنــی مــا در طــول
زمــان تغییــر کــرده اســت ،مثــا جــان اشــاره کــرد کنفرانسهــای فلســفه هــزاران ســال پیــش وجــود

نداشــتند .مــا مفاهیــم زیــادی داریــم کــه افــراد در گذشــته نداشــتند .ولــی بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه

هــر مفهومــی کــه داریــم بــه جهــان پاس ـخگو هســتیم .جهــان مــا را محــدود میکنــد .زبــان مــا را

محــدود میکنــد و میتوانــد مــا را رهایــی ببخشــد ،ولــی جهــان مــا را محــدود میکنــد.

هیــاری :مــن کامــا موافقــم .ولــی ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه میتوانیــم قســمتی از زبــان را
برتــر بشــماریم ،بخشــی کــه بــه مــا امــکانمیدهــد بگوییــم در نهایــت واقعیــت چیســت .رویکــردی
نســبیگرا کــه در آن پرســپکتیوهای متفاوتــی نســبت بــه جهــان داریــم و ایــن دیدگاههــا بــا واقعیــت

بیارتبــاط هســتند ،کامــا بــی معناســت .معمــای فلســفه ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان گفــت
روایتهــای مــا از جهــان چنــان مؤثرنــد ،بــا وجــود ایــن کــه بــا خــود جهــان یکــی نیســتند و هرگــز
یکــی نخواهنــد بــود.

مایــکل :ایــن یکــی از پیشــرفتهایی اســت کــه مــا داشــتهایم .افســانهای در ابتــدای ســده بیســتم
پــرورش یافــت کــه میتــوان ذرههــای اساســی واقعیــت را یافــت و میتــوان همــه چیزهــای دیگــر را

از آن ذرههــای اساســی ســاخت .در حــال حاضــر ،بــه نــدرت بتــوان فیلســوفی را یافــت کــه چنیــن فکــر

کنــد .ایــن پیشــرفت اســت ،مــا اکنــون متوجــه هســتیم چــرا چنیــن رویکــردی نمیتوانــد موفــق باشــد.

جــان :ببینیــد مــن یــک ســری از پدیدههــا را کــه بــه واســطه زبــان تأســیس شــدهاند برشــمردم ،اینهــا

نــه تنهــا بــه واســطه زبــان بازنمایــی میشــوند بلکــه وجــود آنهــا بــه زبــان وابســته اســت .آنهــا شــامل

پــول ،مالکیــت خصوصــی ،دولــت و غیــره میشــوند .ولــی ایــن در مــورد همــه چیــز صحیــح نیســت.
فرامــوش نکنیــم کــه صدمیلیــارد ســتاره ماننــد خورشــید مــا وجــود دارد ،و صدمیلیــارد کهشــکان وجــود
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دارد .مــا نمیتوانیــم بــا قطعیــت بگوییــم کــه همــه کهکشــانها موجــود را کشــف کردهایــم ،ولــی

کهکشــانها واقعیتهایــی هســتند کــه کامــا مســتقل از بازنمایــی مــا وجــود دارنــد .ایــن بــه ایــن معنــا
نیســت کــه مــا میتوانیــم آنهــا را مســتقل از زبــان خــود توصیــف کنیــم .مــن کامــا بــا ویتگنشــتاین
موافقــم کــه هیــچ دیــدگاه غیرزبانــی وجــود نــدارد کــه مــا بتوانیــم در آنجــا بایســتیم و از آنجــا رابطــه

بیــن واقعیــت و زبــان را بررســی کنیــم و مــا همیشــه در زبــان گرفتــار هســتیم .ولــی بــا اینکــه مــا در

ـان مــا واقعیتــی وجــود دارد کــه میتوانیــم آن را بازنمایــی کنیــم.
زبــان گرفتــار شــدهایم ،آن طـ ِ
ـرف زبـ ِ

هیــاری :جــان ،مشــکل ایــن اســت کــه مــن نمیدانــم تــو چگونــه میتوانــی چنیــن چیــزی بگویــی.

چــون تــو بــرای گفتــن آن از زبــان اســتفاده میکنــی ،و وقتــی میگویــی میلیونهــا ســتاره آن بیــرون

وجــود دارنــد بــه نظــر میآیــد بــه طریقــی از زبــان خــارج شــدهای و میتوانــی آن را بــه شــکلی کــه
در نهایــت وجــود دارد توصیــف کنــی .بــه شــکلی کــه فکــر میکنــی در مــورد پــول و دیگــر مثالهــا

صحیــح نیســت .ولــی مــن متوجــه نمیشــوم چگونــه میتوانــی واقعــا تمایــزی بیــن گونههــای
متفــاوت کاربــرد زبــان قائــل شــوی کــه گویــی کاربــرد علمــی زبــان بــه شــکلی از مشــکالتی کــه بقیــه
زبــان بــا آن مواجــه اســت فــرار میکنــد.

جــان :مــا رابطـهای علــت و معلولــی بیــن خودمــان و جهــان نجومــی داریــم و جهــان نجومــی از طریــق
زبــان بــا مــا ارتبــاط برقــرار نمیکنــد ،بلکــه برعکــس مــا از زبــان اســتفاده میکنیــم تــا بتوانیــم ایــن

جهــان نجومــی را مقولهبنــدی کنیــم .وقتــی بــه جهــان پــول و مهمانیهــا میپردازیــم بــا یــک ســری

تبــادالت علــت و معلولــی در جهانــی کــه مســتقال وجــود دارد ســر و کار نداریــم .بلکــه بــا واقعیتــی
ســر و کار داریــم کــه وجــود دارد چــون مــا آن را بــه عنــوان واقعیتــی موجــود بازنمایــی میکنیــم .ایــن

تمایــز اساســی اســت ،االن در مــورد علــوم طبیعــی صحبــت نمیکنــم ،تمایزهــای عقــل ســلیمی در
مــورد کنــار آمــدن بــا واقعیــت اســت.
مایکل :من با جان موافقم.
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هیــاری :ایــن مفهــوم کــه بخشهایــی از زبــان بــا تعامــات انســانی ســر و کار دارنــد و بنابرایــن
کارکــردی از خــود زبــان اســت و بخشهــای دیگــری از زبــان وجــود دارنــد کــه بــه نحــوی بــا

چهارچوبهــای انســانی ســر و کار ندارنــد ولــی ایــن امــکان را دارنــد کــه جهــان را مســتقیما توصیــف
کننــد بــه نظــر مــن ســردرگمی اســت .روشــی کــه بــه وســیله آن جهــان را توصیــف میکنیــم  -چــه
خانههــا و چــه جوامــع ،واحدهــای پــول یــا اتمهــا و مولکولهــا  -بخشــی از چهارچــوب زبانــی

هســتند و همگــی خصیص ـهای دارنــد کــه از خصیصــه زبانــی پیــروی میکننــد.
مجری :برنامه فلسفه زبان برای آینده چیست؟

مایــکل :در مــورد اینکــه چگونــه بایــد فلســفه را پیــش بــرد ،بــه نظــر مــن بــه هــر شــکلی کــه فلســفه کار

کنــد .علــت اینکــه همچنــان در مــورد چرخــش زبانــی صحبــت میکنیــم ایــن اســت کــه کار میکــرد.

چرخــش زبانــی تنهــا ابــزار در جعبــه ابــزار فلســفه نیســت ،اگــر تمایــزی بیــن مشــکالت بــزرگ و کوچــک
در فلســفه ایجــاد کنیــد ،همانطــور کــه گفتــم حــل کــردن بســیاری از مشــکالت کوچــک مفیــد اســت.

گمــان میکنــم گالیــه هیــاری ایــن اســت کــه فیلس ـ وفها بیــش از انــدازه روی مشــکالت کوچــک
تمرکــز کردهانــد و مشــکالت بــزرگ را فرامــوش کردهانــد .مطمئــن هســتم کــه در ســطح توصیفــی
بســیاری از آنهــا چنیــن کردهانــد .ولــی یکــی از دالیــل آن ایــن اســت کــه همــه مــا نوابغــی در حــد

ویتگنشــتاین نیســتیم .اغلــب مــا بایــد بــا هــر چــه کــه داریــم پیــش برویــم و اگــر بتوانیــم یــک پرســش
کوچــک را پاســخ بگوییــم بهتــر از ایــن اســت کــه هیــچ پرسشــی را پاســخ نگوییــم .فلســفه حرفـهای یــک

گــروه بســیار بــزرگ اســت ،هــزاران فیلســوف آکادمیــک داریــم کــه میخواهنــد بــه مشــکالتی رســیدگی

کننــد و فلســفه را بــه عنــوان رشــتهای زنــده نگــه دارنــد .بســیاری از مشــکالتی کــه آنهــا بررســی

میکننــد ،مشــکالتی هســتند کــه بیــرون از حلقههــای آکادمیــک فلســفه بــا ارزش تلقــی نمیشــوند .اگــر
نتیجــه ایــن میشــد کــه هیچکــس بــا پرسـشهای بــزرگ ســر و کار نداشــته باشــد ،خیلــی بــد میشــد،

موافقــم .امیــدوارم برخــی از افــراد چنیــن کننــد .مــن خــودم تمایلــی نــدارم وارد ایــن دریــای بــزرگ شــوم

چــون میدانــم کــه دریــای بزرگــی اســت و افــراد بزرگــی قبــل از مــن در آن غــرق شــدهاند.
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هیــاری :بــه نظــر مــن نمیتــوان بــه پرس ـشهای کوچکــی کــه مایــکل بــه آنهــا ارجــاع میدهــد،

پاســخ گفــت مگــر اینکــه قبــل از آن ،یــک چهارچــوب بــزرگ بــرای پاســخ گفتــن بــه آنهــا انتخــاب
کنیــد .بنابرایــن یــک پرســش کوچــک را میتــوان بــه روشهــای بســیار زیــادی پاســخ گفــت و ایــن

بــه چهارچــوب کل ـیای کــه داریــد بســتگی دارد .بنابرایــن بــه عنــوان مثــال ،مــن در چهارچوبــی کار

میکنــم کــه در آن بــا «ارجــاع» ســر و کار نــدارم ،ایــن باعــث میشــود بســیاری از پرســشهای
کوچــک بیارتبــاط باشــند.

مایــکل :هیــاری تــو از مفهــوم ارجــاع اســتفاده میکنــی ،مــن بــه تــو بــا اســتفاده از واژه «هیــاری»

ارجــاع میدهــم.

هیالری :نه ،این فهم تو از کاربرد این واژه توسط من است .مفهوم خودت از ارجاع را تحمیل

میکنــی ،بــرای ایــن کار بایــد تصــور خــودم از زبــان را تعریــف کنــم کــه شــامل ارجــاع نمیشــود .تــو

نمیتوانــی بگویــی کــه نــه ایــن کاربــرد تــو اینچنیــن اســت .روشهــای متفاوتــی بــرای نــگاه کــردن
بــه مســائل وجــود دارد ،ارجــاع در ســنت فرگـهای وجــود دارد ولــی نهایــی نیســت .مــن فکــر نمیکنــم
بــدون بررســی آن چهارچــوب بزرگتــر بتــوان ســؤالهای کوچــک را پاســخ گفــت .بــرای همیــن فکــر

میکنــم بایــد چهارچــوب بزرگتــر را بررســی کنیــم .مــن قبــول دارم کــه ایــن کار خیلــی ســختی

اســت ،همانطــور کــه گفتــم ویتگنشــتاین ایــن مســئله را چنــد ســال پــس از طــرح رؤیــای راســل
مطــرح کــرد .بــه عنــوان فیلســوف مــا بایــد بــا ایــن مشــکل ســر و کلــه بزنیــم تــا یــک چهارچــوب

پیــدا کنیــم کــه کار کنــد .بایــد چهارچوبــی پیــدا کنیــم کــه کارکــرد زبــان و رابطــه زبــان بــا جهــان را

تبییــن کنــد بــدون اینکــه فــرض کنیــم ایــن داســتان نهایــی اســت .مــا چگونــه میتوانیــم ایــن کار
را انجــام بدهیــم؟ بــه نظــر مــن ایــن هــدف نهایــی فلســفه اســت .فیلســوفها بایــد تــاش کننــد

چهارچوبهایــی مفیــد ارائــه کننــد ،و افــراد بتواننــد بــا اســتفاده از آنهــا در جهــان دخالــت کننــد .ولــی

بــدون ایــن ایــده کــه فیلســوفها روزی بــا پاســخ نهایــی نــزد مــا خواهنــد آمــد .میتوانیــم دانشــگاهها

را تعطیــل کنیــم و بگوییــم همــه چیــز تمــام شــده اســت چــون نمیتوانیــم حلــش کنیــم.
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جــان :یــک پرســش بــزرگ وجــود دارد کــه هــم در فلســفه و هــم در زندگــی بــه طــور کلــی پرسشــی
بســیار مهــم اســت .ایــن پرســش آنقــدر بــزرگ اســت کــه خجالــت میکشــیم آن را بــه طــور واضــح
بیــان کنیــم چــون نمیدانیــم چگونــه آن را بــرای دانشــجویان خــود تبییــن کنیــم .پرســش ایــن اســت:
در نتیجــه بررسـیهایی کــه در ســیصد ســال اخیــر انجــام شــده اســت ،عــاوه بــر بــه کار بــردن انــواع

روشهــای خــارق العــاده تجربــی مــا تصــور بســیار خوبــی از اینکــه جهــان چگونــه کار میکنــد داریــم.

حتــی فهمیــدن ماهیــت کوانتــوم مکانیکــی ترکیبهــای شــیمیایی کــه بــه زبــان بســتگی نــدارد هــم
بایــد در زبــان بازنمایــی شــود .جهــان از ذرات فیزیکــی و نیرو تشــکیل شــده اســت و مــا نیــز درون ایــن

جهــان تکامــل یافتهایــم .ایــن تصویــری از جهــان بــه عنــوان یــک جهــان بــدون ذهــن و هــدف اســت.
ولــی حــاال بــه مــا نــگاه کنیــد ،مــا انســانها و واقعیــت مــا انســانها .پرســش اصلــی در فلســفه ایــن

اســت کــه چگونــه میتوانیــم از واقعیــت جهانــی ســخن بگوییــم .زبــان ،هشــیاری ،اراده آزاد ،جامعــه،

هنــر ،اخــاق و توانایــی مــا بــرای شــرکت در بحــث فلســفی را چگونــه میتوانیــم در واقعیــت اساســی

جــای بدهیــم؟ نــه تنهــا بایــد نشــان دهیــم کــه چگونــه در ایــن جهــان فیزیکــی قــرار گرفتهانــد بلکــه
بایــد نشــان دهیــم چگونــه پیامــد طبیعــی ایــن واقعیــت اساســی هســتند .مــا بیــش از آنــی میدانیــم

کــه خــود را بــه جهــل بزنیــم .مــا بیــش از انــدازه دربــاره چگونگــی کارکــرد جهــان میدانیــم .وظیفــه
اصلــی فلســفه ایــن اســت  -مــن و بســیار از دیگــر فیلســوفها تمــام عمــر خــود را صــرف آن
کردهایــم و بــه پاســخی نهایــی نخواهیــم رســید ولــی پیشــرفتهای چشــمگیری میکنیــم .میتــوان

از پیشــرفتهای بزرگــی کــه از مواجهــه بــا ایــن پرســشها بدســت آمــده مثالهــای زیــادی زد.

همانطــور کــه مایــکل گفــت بــا بررســی پرسـشهای بــه خصــوص و کوچــک در نهایــت مجموعـهای

از پاســخهای بســیار مهــم را داریــم .یــک عــده فیلســوف نمیتواننــد بگوینــد مــا بــاور نداریــم اتــم

هیــدروژن یــک الکتــرون دارد ،آنهــا هــر چــه میخواهنــد میتواننــد فکــر کننــد ،اتــم هیــدروژن یــک
الکتــرون دارد.
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