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نســبی گرایی اخالقــی معمــوال ســه مدعــا دارد: اخــالق تغییــر می کنــد، ذهنــی و فــردی اســت. بنابرایــن 
بــرای نســبی گرا اخــالق بــا گــذر زمــان تغییــر می کنــد. همچنیــن هیــچ چیــز خــوب یــا بــدی وجــود 
نــدارد، افــکار مــا اســت کــه چیــزی را خــوب یــا بــد می کنــد. اخــالق فــردی اســت یعنــی بــرای هــر 
ــر،  ــاور اســت کــه اصــول اخالقــی تغییرناپذی ــن ب ــر ای ــد. مطلق گرایــی اخالقــی ب کــس تفــاوت می کن
ــه نقــد نســبی گرایی فرهنگــی  کــه از موضــع مــورد اقبــال  ــد. در ادامــه ب عینــی و جهانــی وجــود دارن

نســبی گرایان اخالقــی اســت، می پردازیــم.   

نسبیگراییفرهنگی

ــبی گرایی  ــه نس ــد ک ــان دریافته ان ــان و جامعه شناس ــت انسان شناس ــی اس ــی مدع ــبی گرایی فرهنگ نس
ــای  ــع و فرهنگ ه ــی اســت. جوام ــت تجرب ــک واقعی ــه ی ــه نیســت بلک ــک نظری ــا ی ــه تنه ــی ن اخالق
متفــاوت ارزش هــای اخالقــی متفاوتــی دارنــد. در فرهنــگ اســکیمو کشــتن افــراد مســن از نظــر اخالقــی 
مجــاز اســت، ولــی در آمریــکا ایــن کار غیراخالقــی اســت. می تــوان مثال هــای زیــادی از ایــن قبیــل 

ــت. ــا یاف تفاوت ه
دکارت در کتــاب تأمــالت خــود اشــاره می کنــد کــه هیــچ ایــده عجیبــی وجــود نــدارد کــه فیلســوفی بــه 
صــورت جــدی بــه آن فکــر نکــرده باشــد. بــه همیــن ترتیــب می تــوان گفــت کــه هیــچ عمــل عجیبــی 
ــال، نسل کشــی  ــوان مث ــه عن ــه آن را مجــاز نشــمرده باشــد. ب ــدارد کــه دســت کم یــک جامع وجــود ن

یــا آدم خــواری.
نســبی گرایی فرهنگــی بــر ایــن بــاور اســت کــه هــر کســی کــه فکــر کنــد کــه ارزش هــای اخالقــی 
ــاوت  ــای متف ــود فرهنگ ه ــای موج ــه واقعیت ه ــا ب ــود صرف ــن نمی ش ــا تعیی ــا فرهنگ ه ــبت ب در نس

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 ارزش هــای موجــود در فرهنــگ 
ــای  ــه از ارزش ه ــن اســت ک ــت ای ــه کار درس ــا همیش ــر آن ه ــر از نظ ــارت دیگ ــه عب ــر شــخص. ب ه
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ــه ایــن  فرهنــگ خــود پیــروی کنیــد. تنهــا در صورتــی کــه ایــن پیش فــرض را بپذیریــم می توانیــم ب
نتیجــه برســیم کــه درســت و غلــط اخالقــی در فرهنگ هــای مختلــف متفــاوت اســت. یــا آنچــه کــه در 
یــک فرهنــگ درســت اســت در فرهنــگ دیگــری غلــط اســت. ولــی ایــن پیش فــرض در واقــع همــان 
چیــزی را کــه نســبی گرایی فرهنگــی قــرار اســت اثبــات کنــد اســت فــرض گرفتــه اســت. مطلق گــرای 
اخالقــی بــا ایــن ایــده کــه تبعیــت از ارزش هــای فرهنگــی همــواره کار صحیحــی اســت مخالــف اســت.
ــای  ــام ارزش ه ــطه آن تم ــه واس ــد ب ــه می توان ــی دارد ک ــتاندارد فرافرهنگ ــی اس ــرای اخالق مطلق گ
ــد  ــی می توان ــرای اخالق ــه مطلق گ ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد کن ــگ را نق ــک فرهن موجــود در ی
پیشــرو و رادیــکال باشــد، در حالــی کــه نســبی گرا تنهــا می توانــد نســبت بــه وضــع موجــود محافظــه کار 
باشــد، چــرا کــه هیــچ اســتانداردی فراتــر از فرهنــگ خــود نــدارد. تنهــا مطلق گــرای اخالقــی اســت کــه 
ــه و  ــو و تمــام نظــم اجتماعــی ات اشــتباه و تبه کاران ــد »ت ــا صــدام حســین بگوی ــر ی ــه هیتل ــد ب می توان
الیــق از بیــن رفتــن اســت« نســبی گرای اخالقــی تنهــا مــی توانــد بگویــد »هــر کســی نظــری دارد، و 

مــن از نظــر شــما متنفــرم و نظــر خــودم را ترجیــح می دهــم، همیــن«.
دومیــن اشــتباه منطقــی طرفــداران نســبی گرایی فرهنگــی در اخــالق، ابهــام در اســتفاده از »ارزش هــا« 
ــی  ــح عین ــای صحی ــا و ارزش ه ــورد ارزش ه ــی در م ــرات ذهن ــن نظ ــی بی ــرای اخالق ــت. مطلق گ اس
ــی  ــدا، زندگ ــورد خ ــی در م ــق عین ــی و حقای ــرات ذهن ــن نظ ــه بی ــور ک ــود. همانط ــل می ش ــز قائ تمای
ــات برخــی از  ــل مــی شــود. ممکــن اســت اثب پــس از مــرگ، خوشــبختی، اعــداد، زیبایــی تفــاوت قائ
ایــن مــواردی کــه نــام بــرده شــد، یــا یقیــن یافتــن در مــورد آن هــا، یــا اینکــه نســبت بــه همــه آن هــا 
معرفــت پیــدا کنیــم کاری دشــوار یــا غیرممکــن باشــد. ولــی ایــن بــه معنــای غیرواقعــی بــودن آن هــا 

نیســت.
ــت.  ــا اس ــورد ارزش ه ــر در م ــا و نظ ــن ارزش ه ــی بی ــام اصل ــی ابه ــبی گرای فرهنگ ــتدالل نس در اس
فرهنگ هــای 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 
ــا  ــه آنچــه واقع ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــی ای ــالف نظــر داشــته باشــند. ول ــد اخت ــی می افت ــه اتفاق چ
در یــک فرهنــگ درســت اســت در یــک فرهنــگ دیگــر واقعــا اشــتباه اســت، همانطــور کــه افــراد در 
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ــد  ــی افت ــا م ــرای آن ه ــی ب ــای متفاوت ــرگ اتفاق ه ــس از م ــه پ ــد ک ــاور دارن ــاوت ب ــای متف فرهنگ ه
ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه واقعــا همــه آن اتفاق هــا بعــد از مــرگ می افتــد. اگــر شــخصی صرفــا 
بــاور داشــته باشــد کــه جهنــم وجــود نــدارد اثبــات نمی کنــد کــه جهنــم وجــود نــدارد و او نیــز بــه آنجــا 
نمــی رود. اگــر واقعــا چنیــن بــود ســاده ترین  و بهتریــن راه بــرای رســتگاری صرفــا ایــن بــود کــه دیگــر 
بــه جهنــم بــاور نداشــته باشــیم. بــه همیــن ترتیــب، چــون یــک نــازی فکــر می کنــد کــه نسل کشــی 
درســت اســت اثبــات نمی کنــد کــه نسل کشــی درســت اســت، مگــر اینکــه تنهــا چیــزی کــه می توانــد 
ــبی گرا در  ــه نس ــن نتیج ــد. بنابرای ــا باش ــردن م ــر ک ــد فک ــا ب ــت ی ــوب اس ــزی خ ــد چی ــا بگوی ــه م ب
ــن  ــد. ای ــد می کن ــا ب ــوب ی ــزی را خ ــا چی ــردن م ــر ک ــه فک ــود اســت، اینک ــم موج ــرض آن ه پیش ف

مغالطــه دوم ایــن رویکــرد اســت.
ــام  ــه تم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود دارد. ب ــی وج ــبی گرای فرهنگ ــتدالل نس ــر در اس ــکل دیگ ــک مش ی
ــن  ــی دارد. ای ــبی گرای فرهنگ ــد نس ــته باش ــد داش ــتدالل می توان ــک اس ــه ی ــی ک ــه ضعف های نقط
ــا  ــع فرهنگ ه ــد. در واق ــوان نمی کن ــتی عن ــه درس ــرش را ب ــورد نظ ــای م ــی واقعیت ه ــرد حت رویک
ــا نقطــه نظــر در مــورد  در زمینــه ارزش هــا کامــال متفــاوت نیســتند، حتــی در صورتــی کــه ارزش را ب
ــاور داشــته  ــه خواســته نیچــه ب ــه ب ــچ فرهنگــی وجــود نداشــته اســت ک ــم. هی ــا یکــی بگیری ارزش ه
باشــد یــا آن را آمــوزش دهــد: تمــام ارزش هــا را دوبــاره ارزیابــی کنیــد. تفاوت هایــی در تأکیدهــا وجــود 
ــی  ــا ارزشــمند می دانســتند، در حال ــال اجــداد مــا شــجاعت را بیــش از م ــوان مث ــه عن داشــته اســت، ب
کــه مــا شــفقت را بیــش از آن هــا ارزشــمند بــه شــمار می آوریــم. ولــی هرگــز چیــزی مبنــی بــر ادعــای 
نســبی گرای فرهنگــی وجــود نداشــته اســت. ســعی کنیــد جامعــه ای 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، دروغ گویــی، خیانــت، اعتیــاد، و ناامیــدی ارزش هــای اخالقــی بــه 

حســاب بیاینــد.
ــد  ــن باش ــن چنی ــد ای ــه می توان ــه ای ک ــا جامع ــت. تنه ــن یاف ــوان روی زمی ــه ای را نمی ت ــن جامع چنی
جامعــه جهنــم اســت. البتــه تفاوت هایــی در مــورد ارزش هــا بیــن فرهنگ هــا وجــود دارد. ولــی در پــس 
اختالف نظرهــای موجــود در مــورد ارزش هــای کوچک تــر، همیشــه توافــق بــر اصــول ابتدایــی اخــالق 
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وجــود دارد.
در پــس اختالف نظــر بــر ســر بــه کارگیــری ارزش هــا در شــرایط متفــاوت - بــه عنــوان مثــال مجــازات 
اعــدام بایــد باشــد یــا نــه - همــواره توافــق در مــورد ارزش هــا وجــود دارد - بــه عنــوان مثــال، قتــل 
بــد اســت چــون حیــات بشــر خــوب اســت. اختــالف نظــر بیــن فرهنگ هــا و افــراد تنهــا در صورتــی 
ــی  ــترک اخالق ــای مش ــاس پیش فرض ه ــر اس ــری ب ــی عمیق ت ــای اخالق ــه توافق ه ــت ک ــن اس ممک
وجــود داشــته باشــد. نســبت ارزش هــای اخالقــی بــه قوانیــن فرهنگــی ماننــد نســبت مفاهیــم بــه واژگان 
اســت. هنگامــی کــه بــه یــک کشــور خارجــی می رویــد، در ابتــدا شــوکه می شــوید. زبانــی کــه آن هــا 
ــم  ــما مفاهی ــاوت ش ــن واژگان متف ــس ای ــی در پ ــت. ول ــاوت اس ــال متف ــد کام ــخن می گوین ــدان س ب
ــان دیگــر را  ــه زب ــان ب ــد. و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ترجمــه از یــک زب ــدا می کنی مشــترکی پی
ممکــن می ســازد. بــه همیــن ترتیــب در پــس قوانیــن اجتماعــی متفــاوت، قوانیــن اخالقــی مشــترکی 

وجــود دارد.

*این متن، ترجمه گزیده ای از نقد کرفت به گونه های متفاوت نسبی گرایی است.



10



11

تعریفنسبیگراییاخالقی

ــی  ــیاری جذابیت ــرای بس ــی ب ــبی گرایی اخالق ــده نس ــا ای ــه م ــت؟ در زمان ــی چیس ــبی گرایی اخالق نس
ــا  ــوان آن ه ــه می ت ــاوت مطــرح شــده اســت ک ــه گونه هــای متف ــی ب ــراوان دارد. نســبی گرایی اخالق ف
را بــه دو گونــه اصلــی تقســیم کــرد. یکــی از آن هــا »نســبی گرایی فراگیــر« و دیگــری »نســبی گرایی 

ــتند. ــبی گرایی هس ــای نس ــن گونه ه ــبی گرایی مهم تری ــه نس ــن دو گون ــگار«. ای مطلق ان
نســبی گرایی فراگیــر را در فیزیــک می تــوان یافــت. یکــی از درس هایــی کــه از گالیلــه آموختیــم ایــن 
ــه عبارتــی نمی توانیــم بــه طورکلــی بگوییــم یــک جســم  ــا ب اســت کــه »حرکــت مطلــق نداریــم«، ی
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 
ــه چــه  ــد بگوییــم »نســبت ب مطلــق« نداریــم. هــرگاه از مــا بپرســند ایــن جســم حرکــت می کنــد بای
چیــزی؟« نکتــه ایــن اســت کــه هیــچ حقیقــت مطلقــی در مــورد حرکــت اجســام وجــود نــدارد و حرکــت 

اجســام تنهــا نســبت بــه زمینــه ای معنــادار اســت.
ــدارد، چــرا کــه اگــر ایــن اصــل  ــه دیگــری برتــری ن همچنیــن هیــچ یــک از ایــن زمینه هــا نســبت ب
عــدم برتــری را اضافــه نکنیــم، در واقــع می گوییــم معیارهــای زیــادی بــرای حرکــت وجــود دارد ولــی 
ــر اســت و بنابرایــن نســبی گرایی را  ــا ایــن مــورد برت ایــن مــورد بیــش از دیگــر مــوارد مهــم اســت ی

کرده ایــم. بی معنــا 
اینشــتین در مــورد همزمانــی نیــز درســی مشــابه بــه مــا داد. قبــل از »نســبیت خــاص اینشــتین«، بــه 
ــا ســؤال  ــد، ی ــا ندهن ــد ی ــم کــه دو واقعــه ممکــن اســت در آن واحــد رخ بدهن شــکل مطلــق می گفتی
بپرســیم آیــا ایــن دو رویــداد همزمــان هســتند یــا خیــر؟ »نســبیت خــاص اینشــتین« نشــان می دهــد 
کــه تنهــا می توانیــم در مــورد همزمانــی دو رویــداد نســبت بــه مــکان و زمانــی خــاص ســخن بگوییــم 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــکان و زم ــاع م ــای ارج ــن زمینه ه ــک از ای ــچ ی ــق. هی ــورت مطل ــه ص ــه ب ن

ــر هســتند. ــا هــم براب ــد و بنابرایــن همــه آن هــا ب ــری ندارن زمینه هــای ارجــاع مــکان و زمــان برت
حــال ممکــن اســت بخواهیــم از همیــن مــدل اســتفاده کنیــم و بگوییــم کــه در مــوارد اخالقــی، هیــچ 
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ــا  ــد تنه ــدارد، بلکــه خــوب و ب ــد« چیســت وجــود ن ــورد اینکــه »خــوب« و »ب ــی در م ــت مطلق واقعی
نســبت بــه زمینــه ای وجــود دارد. بنابرایــن وقتــی مــا بگوییــم »دزدی اشــتباه اســت« نســبی گرا بــه مــا 
می گویــد ایــن را بــه صــورت مطلــق نمی توانــی بگویــی، بایــد بگوییــد »دزدی نســبت بــه زمینــه الــف 
اشــتباه اســت« و ایــن زمینــه ای کــه تــو می گویــی برتــری یــا ترجیحــی بــرای تعییــن درســت بــودن 
اخــالق نســبت بــه دیگــر زمینه هــا نــدارد، یــا بــه عبارتــی همــه ایــن زمینه هــا بــا هــم برابــر هســتند.

    
اماواگرهاینسبیگراییدراخالق

ــچ  ــد هی ــا می گوی ــه م ــه ب ــبی گرایی ای ک ــت، نس ــذاب اس ــبی گرایی ج ــه نس ــن گون ــز در ای ــه چی چ
واقعیتــی بــرای تعییــن درســت و غلــط اخالقــی بــه صــورت مطلــق نداریــم و تنهــا واقعیت هــای نســبی 
وجــود دارد و همــه این هــا بــا هــم برابــر هســتند؟ یکــی از دالیــل جذابیــت ایــن نســبی گرایی اخالقــی، 
ــی را  ــط اخالق ــه درســت و غل ــی ک ــن واقعیت های ــه ای ــن ســؤال اســت ک ــه ای دشــواری های پاســخ ب
ــه آن هــا دســت یافــت؟  ــوان ب ــه می ت ــم و چگون ــد از کجــا می آوری ــق تعییــن می کنن ــه صــورت مطل ب
یــا چگونــه می توانیــم بدانیــم کــه ایــن واقعیت هــا کــدام هســتند؟ چــرا کــه در سرتاســر زمیــن، افــراد، 
جوامــع و فرهنگ هــای متفــاوت بــه نتایــج متفاوتــی در زمینــه اخالقــی رســیده اند و اختــالف نظــر در 

مــورد مــوارد اخالقــی بســیار شــایع اســت.
فــرض کنیــد بــا شــخصی در زمینــه ای اخالقــی اختــالف نظــر پیــدا کرده ایــد و او بــه شــما می گویــد 
اثبــات کــن کــه مــن اشــتباه می کنــم، تفــاوت ایــن اختــالف نظــر بــا اختــالف نظــر بــر ســر امــور واقــع 

ماننــد شــکل 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــواهد متفاوت ــا ش ــراد ب ــاوت اف ــی متف ــای تاریخ ــت. در زمان ه ــهود اس ــن، مش زمی
ــود  ــر شــواهد موج ــی اگ ــد ول ــی کرده ان ــف معرف ــای مختل ــه گونه ه ــن را ب ــره زمی داشــته اند شــکل ک
را بــه افــراد عصــر حاضــر نشــان دهیــم نمی تــوان تصــور کــرد کــه در پذیــرش صــاف نبــودن زمیــن 

دچــار مشــکلی باشــند.
ــه نســبی گرایی را بایــد جــدی گرفــت و نقــد و بررســی کــرد و در صورتــی کــه آن را جــدی  ایــن گون
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ــم. ــن بزنی ــه اخــالق دام ــادی در زمین ــای زی ــه بدفهمی ه ــم ب ــم می توانی نگیری
  

شرایطواستانداردهایاخالقی

نســبی گراها مــوارد اخالقــی را وابســته بــه دو زمینــه می داننــد؛ »شــرایط« و »اســتانداردهای اخالقــی«. 
ایــن دو دیــدگاه و نتایجــی کــه می دهنــد بســیار متفاوتنــد. وقتــی شــما مــوارد اخالقــی را نســبت بــه 
ــی را نســبت  ــوارد اخالق ــی م ــگار« هســتید و وقت ــد »نســبی گرای مطلق ان »شــرایط« در نظــر می گیری
ــیار  ــرش بس ــن دو نگ ــتید. ای ــر« هس ــبی گرای فراگی ــد »نس ــر می گیری ــی در نظ ــای اخالق ــه کده ب

ــد. ــی کامــاًل متفــاوت از دیگــری می انجامن ــه اعمال متفــاوت هســتند و هــر یــک ب
ــه  ــم ک ــع می گویی ــم، در واق ــن می کنی ــرایط تعیی ــه ش ــبت ب ــری را نس ــودن ام ــی ب ــا اخالق ــی م وقت
نبایــد بــه صــورت مطلــق گفــت عملــی اشــتباه اســت، بلکــه همیشــه بایــد گفــت اعمــال مــا نســبت 
بــه زمینــه ای 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؟ مثــاًل ممکــن اســت ماشــین شــخصی کنــار جــاده خــراب شــده باشــد، آیــا مــا بایــد بــرای کمــک 
ــه شــرایط دارد،  ــودن بســتگی ب ــا اشــتباه ب ــوان گفــت اینجــا درســت ی ــر؟ می ت ــا خی ــه او بایســتیم ی ب
ــه آن هــا هســت، شــرایط آن هــا چقــدر  ــه اینکــه آیــا شــخص دیگــری بــرای کمــک ب بســتگی دارد ب
وخیــم اســت، اگــر شــما کمــک نکنیــد بــه آن هــا آســیبی می رســد یــا خیــر، و مثــاًل ممکــن اســت خــود 
شــما درهمــان لحظــه الزم باشــد بــرای مــوردی اورژانســی بــه بیمارســتان برویــد یــا خیــر. بنابرایــن در 
چنیــن مــوردی نمی تــوان 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. مثــاًل اینکــه بعــد از غــذا خــوردن 
ــدون ســر و  ــا خیلــی آهســته و ب ــا ســر و صــدا غــذا خــورد ی ــد ب ــا بای ــد انعــام داد، آی در رســتوران بای
صــدا، در برخــی فرهنگ هــا 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، مثــاًل اگــر 
شــخصی بگویــد اشــتباه یــا درســت بــودن آزار کــودکان بــرای تفریــح بســتگی بــه زمینــه دارد بایــد بــه 
او گفــت خیــر بــه هیــچ زمینــه ای 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 
ــه  ــود ک ــن ب ــر« ای ــبی گرای فراگی ــزه »نس ــود. انگی ــارغ نمی ش ــو ف ــق نرماتی ــای مطل ــه واقعیت ه ب
ــذت  ــرای ل ــودکان ب ــه آزار ک ــم ک ــی داری ــا واقعیت ــد. م ــق از کجــا می آین ــای مطل ــم واقعیت ه نمی دانی
ــت  ــن واقعی ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــق« اســت؛ معم ــت مطل ــک »واقعی ــن ی ــچ گاه درســت نیســت، ای هی
مطلــق از کجــا می آیــد؟ همچنیــن در مــواردی کــه شــرایط را در نظــر می گیریــم و مــوارد اخالقــی را 
بــا نظــر بــه آن هــا نســبی می کنیــم )مثــل کمــک کــردن بــه افــرادی کــه ماشــین آن هــا کنــار جــاده 
خــراب شــده اســت(، بــر چــه اساســی می گوییــم کمــک کــردن بــه آن هــا در ایــن شــرایط الزم اســت و 
در آن شــرایط الزم نیســت، بــر اســاس چــه واقعیتــی بــه ایــن نتیجــه می رســیم؟ بنابرایــن اگــر هماننــد 
ــا نشــان بدهــد درســت و  ــه م ــن باشــد کــه »واقعیتــی عینــی کــه ب ــر« ســوال ای »نســبی گرای فراگی
غلــط از کجــا می آیــد؟« در مــوارد نســبی شــده بــه شــرایط هــم ایــن مشــکل وجــود دارد. چــه واقعیتــی 

ــط؟ ــا نشــان می دهــد کــه در شــرایط خاصــی این کار درســت اســت و در شــرایط دیگــری غل ــه م ب
ــی«  ــای اخالق ــه »کده ــور را ب ــودن ام ــی ب ــبی گرایان، اخالق ــر نس ــه اکث ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
وابســته می کننــد نــه بــه »شــرایط«. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی مــوارد اخالقــی را بــر حســب شــرایط 
ــارغ از کدهــای اخالقــی شــما و وابســته  ــودن عمــل اخالقــی، ف ــط ب ــا غل ــد، درســت ی نســبی می کنی
ــه واقعیت هــای عینــی در مــورد اخــالق کــه در ایــن مــورد  ــه شــرایط هســتند. بنابرایــن همچنــان ب ب
»شــرایط« اســت متعهــد خواهیــد شــد، و از آن جهــت عینــی هســتند کــه بــه شــما می گوینــد در ایــن 
شــرایط چــه کاری بایــد انجــام بدهیــد فــارغ از اینکــه »کدهــای اخالقــی« خــود شــما چــه باشــند. از ایــن 
ــگار« هســتید. ــد، »نســبی گرای مطلق ان ــرایط وابســته کنی ــه ش ــودن را ب ــط ب ــی درســت و غل رو، وقت
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»نســبی گرای فراگیــر« بــه دنبــال ایــن اســت کــه واقعیتــی وجــود داشــته باشــد کــه درســت و غلــط 
ــا  ــا ی ــن اســت کــه »کده ــد ای ــد و کاری کــه می کن ــن کن ــی شــما تعیی ــر اســاس کدهــای اخالق را ب
ــود و  ــن می ش ــط تعیی ــا درســت و غل ــر اســاس آن ه ــه ب ــد ک ــی می کن ــی« معرف ــتانداردهای اخالق اس
عــالوه بــر ایــن، بــر اســاس تعهــد نســبی گرایانه اش، بایــد اضافــه کنــد کــه هیــچ یــک از ایــن کدهــا و 

اســتانداردهای اخالقــی نســبت بــه دیگــر کدهــا و اســتانداردها برتــری نــدارد.
ــی  ــبی گرایی اخالق ــه نس ــت ک ــالق اس ــر در اخ ــبی گرایان معاص ــی از نس ــن یک ــرت هارم ــال گیلب مث
ــول  ــان قب ــی کــه خودت ــر اســاس کدهــای اخالق ــد کــه در آن، شــما ب ــه ای می دان ــاع را گون ــل دف قاب
کرده ایــد و بــه شــما می گوینــد کــه چــه بایــد انجــام دهیــد و چــه نبایــد انجــام دهیــد عمــل می کنیــد. 
حــال اگــر شــما بگوییــد کــه درســت و غلــط اعمــال مــا بــه کدهــای اخالقــی وابســته هســتند و همــه 
کدهــا، هــم ارزش هســتند، از هرگونــه تجویــز مطلــق بــا موفقیــت فــرار کرده ایــد، چــرا کــه هــر آنچــه 
انجــام می دهیــد بــر اســاس کــد اخالقــی خــود شــما درســت یــا غلــط بودنــش تعییــن می شــود. ایــن 

ــوده اســت. ــا اینجــا موفــق ب ــگاری رهــا شــده اســت و ت ــه نســبی گرایی از مطلق ان گون
ولــی مشــکل ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد اخــالق را بــه عنــوان یــک موضــوع قابــل بررســی منتفــی 
ــد از  ــر می کنن ــی فک ــم، برخ ــر داری ــالف نظ ــران اخت ــل دخت ــر تحصی ــر س ــد ب ــرض کنی ــد. ف می کن
نظــر اخالقــی درســت اســت کــه دختــران درس بخواننــد و برخــی بــر ایــن باورنــد کــه درس خوانــدن 
ــه آنچــه نســبی گرا  ــه ب ــا توج ــالف موضــع را ب ــن اخت ــتباه اســت. ای ــی اش ــه لحــاظ اخالق ــران ب دخت
ــه کدهــای اخالقــی گــروه اول، درس  ــا توجــه ب ــه شــکل ایــن دو گــزاره نوشــت: »ب ــد ب ــد بای می گوی
ــا توجــه بــه کدهــای اخالقــی گــروه دوم،  خوانــدن دختــران بــه لحــاظ اخالقــی درســت اســت« و »ب
ــه لحــاظ اخالقــی غلــط اســت«. همــه ایــن دو گــزاره را صحیــح می داننــد،  درس خوانــدن دختــران ب
چــرا کــه ایــن دو گــزاره توصیفــی هســتند و بــه مــا می گوینــد هــر کــد اخالقــی چــه چیــزی را تجویــز 
می کنــد، کســی بــر ســر اینکــه ایــن گــروه درس خوانــدن دختــران را تجویــز می کنــد و آن گــروه درس 
خوانــدن دختــران را تجویــز نمی کنــد اختــالف نظــر نــدارد. هــر کســی بــا هــر نــگاه اخالقــی کــه دارد 
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می توانــد بــا گزاره هــای نســبی گرا در ایــن شــکل موافقــت کنــد، چــرا کــه هیــچ اثــری از بایــد و نبایــد 
اخالقــی در آن هــا نیســت و صرفــًا کدهــای متفــاوت دو گــروه را بــرای مــا توصیــف می کننــد. عــالوه 
بــر ایــن، بایــد بــه یــاد داشــت کــه نســبی گرا بــه ایــن ایــده هــم التــزام دارد کــه هیــچ کــد اخالقــی بــر 
ــا »نســبی گرایی فراگیــر« هیــچ اثــری از بحــث  کــد اخالقــی دیگــری برتــری نــدارد. بدیــن ترتیــب ب

ــد شــد. ــی خواه ــی بی معن ــد و بحــث اخالق ــی نمی مان ــی باق اخالق
ــظ  ــرد و آن را حف ــن نمی ب ــی را از بی ــث اخالق ــل بح ــه حداق ــی ک ــبی گرایی اخالق ــه نس ــا گون تنه
ــر نشــان داده  ــه شــرایط اســت. همانطــور کــه پیش ت می کنــد نســبی کــردن مــوارد اخالقــی نســبت ب
شــد، نســبی کــردن برحســب شــرایط شــما را همچنــان بــه تعهــد بــه واقعیت هــای مطلــق تعیین کننــده 
ــاور داشــته  ــه قضــاوت اخالقــی ب ــه هرگون درســت و غلــط امــور اخالقــی وا مــی دارد. بنابرایــن اگــر ب
باشــید، بــه واقعیت هــا یــا قضاوت هــای مطلــق اخالقــی متعهــد هســتید، ایــن طبیعــت موضــوع اخــالق 
اســت کــه نمی تــوان همــه تعهدهــا را نســبی کــرد. نتیجــه بســیار جالــب توجــه ایــن بحــث ایــن اســت 
ــه  ــه گفتمــان اخالقــی، شــما ب ــه هــر گون ــه گفتمــان اخالقــی اهتمــام داریــد، ب ــا زمانــی کــه ب کــه ت

ــق اخالقــی متعهــد هســتید. وجــود حقیقت هــای مطل



17



18

ــر  ــا انسان هاســت. آنچــه از نظ ــورد م ــه در م ــل توج ــی قاب ــی واقعیت ــای زندگ ــا و روش ه ــوع باوره تن
ــده  ــا منزجرکنن ــا مائوری ه ــرای مارکسیســت ها ی ــول اســت ممکــن اســت ب ــا درســت و معق مورمون ه
ــی  ــل قبــول اســت قربان ــرای مــا کامــال غیرقاب ــه دالیلــی کــه امــروز ب باشــد. آزتک هــا انســان ها را ب
ــبت  ــکل نس ــن ش ــه همی ــت ب ــن اس ــده ممک ــان های آین ــه انس ــت ک ــکی نیس ــچ ش ــد و هی می کردن
بــه برخــی از اعمــال مــا متعجــب شــوند یــا احســاس انزجــار کننــد. بــه خاطــر چنیــن دالیلــی، برخــی 
ــد کــه  ــدارد. آن هــا می گوین ــه ایــن نتیجــه می رســند کــه حقیقتــی عینــی در مــورد اخــالق وجــود ن ب
ــبی  ــت نس ــن حقیق ــه چندی ــح داد ک ــه توضی ــن گون ــوان ای ــه می ت ــن وج ــه بهتری ــر را ب ــالف نظ اخت
اخالقــی متفــاوت و غیرقابــل جمــع وجــود دارد، کــه بــه شــکلی توســط باورهــای یــک جامعــه تعییــن 
می شــوند، و ایــن تنهــا گونــه حقیقــت اخالقــی موجــود اســت. بنابرایــن بــرای آزتک هــا »قربانــی کــردن 
انســان ها 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 می تــوان بــه شــکل دیگــری پرورانــد. بــه عنــوان 
ــح  ــه صــورت نســبی صحی ــف ب ــی ال ــد، حکــم اخالق ــال برخــی نســبی گرایان ممکــن اســت بگوین مث
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 می گیــرم چــرا کــه در مــورد نکتــه ای 

ــد کــرد(. ــی ایجــاد نخواهن ــم تفاوت کــه می خواهــم بگوی
ــه را  ــم داد و آنچ ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــی را م ــق اخالق ــدم تواف ــان ع ــن بره ــر، ای ــه حاض در مقال
کــه بــه نظــرم جدی تریــن مشــکل نســبی گرایی اخالقــی اســت ارائــه خواهــم کــرد: و آن ایــن اســت 
ــد داشــته باشــد. و  ــی توان ــی م ــی چــه معنای ــودن حقیقت هــای اخالق ــد نســبی ب ــوان فهمی ــه نمی ت ک
ــد داشــته باشــد، نســبی گرایی  ــی می توان ــه آن چــه معنای ــم ک ــده ای نداری ــچ ای ــا هی ــه م ــی ک از آنجای
اخالقــی نــه می توانــد تبییــن خوبــی بــرای واقعیــت اختــالف نظرهــای اخالقــی عمیــق و بــادوام باشــد 
ــق  ــدم تواف ــر ع ــن اگ ــرد. بنابرای ــت ک ــوع دیگــری از اســتدالل از آن حمای ــچ ن ــا هی ــوان ب ــه می ت و ن
ــی  ــر پوچ گرای ــاهدی ب ــد ش ــا می توان ــد، تنه ــی باش ــت اخالق ــت حقیق ــه عینی ــاهدی علی ــی، ش اخالق

اخالقــی باشــد: یعنــی ایــن ایــده کــه هیــچ حقیقــت اخالقــی وجــود نــدارد.
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تناقضآمیزبودن

برهــان بــر نســبی گرایی اخالقــی بــر اســاس تنــوع اخالقــی، آن گونــه کــه ایــن برهــان مطــرح شــده، 
متقاعــد کننــده نیســت. اگــر صــرف ایــن واقعیــت کــه افــراد یــا گروه هــا بــر ســر یــک ایــده اختــالف 
دارنــد، دلیلــی کافــی بــرای ایــن میبــود کــه آن ایــده ارزش صــدق عینــی نــدارد، در ایــن صــورت، هیــچ 
ــه ایــن  حقیقــت عینــی ای در مــورد عمــر جهــان یــا علــل اوتیســم وجــود نمی داشــت. نســبی گرایان ب
امیــد کــه بتواننــد از خــود در برابــر ایــن اســتدالل نقضــی محافظــت کننــد، معمــوال ادعــا می کننــد کــه 
ــال جســه  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــا اختــالف نظرهــای اخالقــی متفاوتن ــه شــکلی ب ایــن اختــالف نظرهــا ب
ــای  ــاهدات و اندازه گیری ه ــا مش ــوان ب ــی را می ت ــای علم ــالف نظره ــه اخت ــت ک ــی اس ــز مدع پرینت
بهتــر حــل و فصــل کــرد، و هنگامــی کــه دانشــمندان بــا شــواهد یــا دالیــل مشــابه مواجــه می شــوند، 
بــا هــم توافــق مــی کننــد ولــی در مــورد متفکرانــی کــه بــر روی قواعــد اخالقــی متفــاوت کار می کننــد، 

مســئله از ایــن قــرار نیســت.
امــا حتــی اگــر ایــن تمایــز را تصدیــق کنیــم، همچنــان محــل تردیــد اســت کــه اختــالف نظــر اخالقــی، 
ــد  ــن گذشــته، در فلســفه هــم همانن ــی باشــد. از ای ــن نســبی گرایی اخالق ــرای پذیرفت ــی ب ــل خوب دلی
ــال، برخــی  ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب ــی وج ــل حل ــر غیرقاب ــه ظاه ــق و ب ــای عمی اخــالق اختالف نظره
ــمی   ــای جس ــا حالت ه ــل صرف ــا می ــل درد ی ــی مث ــای ذهن ــه حالت ه ــد ک ــر می کنن ــوف ها فک فیلس
ــه  ــبت ب ــروه نس ــر دو گ ــال ه ــن ح ــا ای ــد، ب ــن را رد می کنن ــوف ها ای ــر از فیلس ــی دیگ ــتند، برخ هس
مشــاهدات و دالیلــی کــه نظــر طــرف مقابــل را پشــتیبانی می کننــد، آگاهــی دارنــد. بنابرایــن، آیــا بایــد 
ــای جســم  ــا دنی ــی ب ــای ذهن ــاط حالت ه ــورد چگونگــی ارتب ــی در م ــت عین ــچ حقیق ــه هی ــم ک بگویی
وجــود نــدارد؟ ایــن کامــال بعیــد بــه نظــر می رســد. از همیــن رو، بســیاری از فیلســوف ها ایــن ادعــای 
نســبی گرایی اخالقــی را رد می کننــد کــه حقیقت هــای اخالقــی بــه باورهــای موجــود در یــک جامعــه 
ــی  ــا حقیقت ــی، تنه ــی اخالق ــود نســبی گرای ــورد خ ــه در م ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــا می ت وابســته اند. آی
نســبی و نــه حقیقتــی عینــی وجــود دارد - یعنــی اینکــه بگوییــم نســبی گرایی اخالقــی از دیــدگاه جســه 
پرینتــز صحیــح اســت و دیــدگاه ضدنســبی گرایی نیــز از منظــر مــن بــه همــان انــدازه صحیــح اســت؟
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ــبی گرایی  ــه نس ــن گون ــه ای ــد ک ــی مایلن ــبی گرایان اخالق ــی از نس ــمار اندک ــه ش ــم ک ــان می کن گم
»ســطح باالتــر« را بپذیرنــد. آن هــا فکــر می کننــد کــه هرچنــد فیلســوف های گرفتــار جهالــت  بــا آن هــا 
مخالــف هســتند، امــا حقیقت هــای اخالقــی، جــز ایــن نیســت کــه نســبت بــه جامعــه  ای 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 نگران کننــده ای 
ــود  ــه خ ــوند ک ــد بش ــبی گرایی معتق ــه نس ــتداللی ب ــاس اس ــر اس ــبی گرایان ب ــه نس ــت ک ــزل اس متزل
وابســته بــه ایــن اصــل اســت کــه چنانچــه اختــالف نظــر خاّصــی در مــورد موضــوع الــف وجــود داشــته 
باشــد، پــس حقیقتــی عینــی در مــورد الــف وجــود نــدارد. اگــر اصــل مذکــور درســت باشــد، ایــن امــر 
واقــع کــه چنیــن اختــالف نظــری در مــورد نتیجــه ی نســبی گرایانه آن هــا وجــود دارد، نشــان می دهــد 
کــه ایــن نتیجــه خــود نــه بــه شــکل عینــی ، بلکــه تنهــا بــه صــورت نســبی صحیــح اســت. بنابرایــن 
ــاور داشــته  ــد ب ــه ضابطههــای خــودش، نبای ــا توجــه ب اگــر اســتدالل ایــن نســبی گرا درســت باشــد، ب
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 چاره پذیــر 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 می کنــم 
مشــکل اصلــی نســبی گرایی 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 صورت بنــدی ایــن نظــر اســتفاده کــرد کــه حقیقــت اخالقــی برحســب اســتانداردها 

یــا باورهــای یــک جامعــه خــاص نســبی اســت.

حقیقتوباور

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 جوراب هــای آبــی پوشــیده ام تنهــا در صورتــی صــادق اســت کــه مــن واقعــا جــوراب 

پایــم باشــد و جوراب هــا واقعــا آبــی باشــند.
ــه  ــد ک ــرض کنی ــت. ف ــرار اس ــز برق ــی نی ــای اخالق ــورد گزاره ه ــد، در م ــی، بی تردی ــل کل ــن اص همی
ــه  ــزی« ب ــان چی ــی »چن ــت عین ــال در واقعی ــن ح ــا ای ــت، ب ــی اس ــی غیراخالق ــم خودکش ــن بگوی م
عنــوان اشــتباه اخالقــی وجــود نداشــته باشــد. یعنــی فــرض کنیــد کــه هــر کاری کــه هــر کــس انجــام 
می دهــد 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 ویژگــی ای را بــه 
اعمــال خاصــی اطــالق می کنــد کــه هیــچ چیــز آن ویژگــی را نــدارد. ایــن ماننــد آن اســت کــه مــن 
بگویــم کــه جوراب هــای مــن را بــرادرزاده بابانوئــل ســاخته اســت. هیــچ چیــزی ویژگــی ســاخته شــدن 
توســط بــرادرزاده بابــا نوئــل را نــدارد، و هــر گــزاره ای کــه جوراب هــای مــن را بــا ایــن ویژگــی ارائــه 

کنــد غلــط اســت.
آن هایــی کــه بــه نســبی گرایی اخالقــی عالقــه دارنــد ممکــن اســت اعتــراض کننــد کــه مــن صرفــا 
ــاره  ــه آنچــه را درب ــی ک ــه ام: مفهوم ــرض گرفت ــش ف ــت را پی ــه ای از حقیق ــوم عینیت گرایان ــک مفه ی
ــتقل از  ــان مس ــه جه ــه ک ــه آنگون ــازد ب ــط می س ــود مرتب ــیده می ش ــا اندیش ــود ی ــه می ش ــان گفت جه
ایــن افــکار واقعــا وجــود دارد. آنچــه آن هــا در عــوض در ذهــن دارنــد، مفهــوم دیگــری از حقیقــت اســت 
- مفهومــی کــه متضمــن چنــان رابطــه ای بیــن دیدگاه هــای ذهنــی یــا بازنمایی هــا و چیــزی مســتقل 

از ایــن دیدگاه هــا نیســت. 
مــن می پذیــرم کــه مفهومــی عینــی از حقیقــت را پیــش فــرض گرفتــه ام ولــی جایگزیــن آن چیســت؟ 
آیــا مفهومــی از حقیقــت داریــم کــه متضمــن چنیــن رابطــه ای نباشــد؟ مطمئنــا افــراد گاهــی می گوینــد 
کــه گــزاره ای بــرای شــخصی صحیــح اســت ولــی بــرای دیگــری نیســت - یــه ایــن معنــی کــه ایــن 
ــه نظــر  ــح ب ــرای شــخص دوم صحی ــی ب ــه نظــر می رســد« ول ــح »ب ــرای شــخص اول صحی گــزاره ب
نمی رســد. ولــی همانطــور کــه اگــر چیــزی طــال بــه نظــر بیایــد، نوعــی از طــال نیســت، چیــزی کــه 
بــه نظــر صحیــح بیایــد نوعــی از حقیقــت نیســت. آنچــه در ایــن گونــه ســخن گفتــن مــراد می شــود 
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)اگــر در اصــل، چیــزی مــراد شــود( صرفــا بــاور اســت. اینکــه گفتــه می شــود بــرای برخــی از بچه هــا 
ــل در قطــب شــمال زندگــی می کنــد صحیــح اســت، در واقــع شــکل دیگــری از گفتــن ایــن  ــا نوئ باب
اســت کــه آن هــا این چنیــن بــاور دارنــد. ولــی بــاور داشــتن چنیــن چیــزی را واقعیــت نمی بخشــد. بــه 
همیــن شــکل، اگــر نســبی گرایی اخالقــی صرفــا ایــن مدعــا باشــد کــه آنچــه بــرای عــده ای از نظــر 
ــرای دیگــران غلــط  ــد( ب ــاور دارن ــد )آنچــه آن هــا در مــورد اخــالق ب ــه نظــر می آی اخالقــی صحیــح ب
ــورد  ــی در م ــا عینی گرای ــت، و ب ــی اس ــفی بدیه ــر فلس ــی از نظ ــت ول ــت اس ــد، درس ــر می آی ــه نظ ب
حقیقــت اخالقــی ســازگار اســت. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه نســبی گرایی اخالقــی را بــه ایــن 
ــع  ــت واق ــورد حمای ــق اختــالف نظــر م ــا اســتدالل از طری ــد ب شــکل بدیهــی تفســیر کــردن نمی توان
ــالف  ــرای اخت ــی ب ــح خوب ــی توضی ــه نســبی گرایی اخالق ــود ک ــن ب شــود. جــان کالم آن اســتدالل ای
نظرهــای اخالقــی ای اســت کــه مشــاهده می کنیــم. بــا ایــن حــال، ایــن ادعــا کــه برخــی گزاره هــای 
اخالقــی بــرای برخــی صحیــح »بــه نظــر می آینــد« و بــه نظــر برخــی غلــط، ایــن واقعیــت اختــالف 
نظــر اخالقــی را کــه گمــان مــی رود توســط نســبی گرایی تبییــن شــده اســت، تنهــا »بازگویــی میکنــد« 
و نمی توانــد آن را تبییــن کنــد. )شــاید برخــی چیزهــا خود-تبیینگــر باشــند، ولــی اختــالف نظــر اخالقــی 

چنیــن نیســت.(
ــا و  ــارغ از باوره ــت، ف ــی واقعی ــه چگونگ ــه ب ــود دارد ک ــت وج ــنای حقیق ــوع نامآش ــن ن ــن، ای بنابرای
ادراکات مــردم، وابســته اســت و گونــه ای ســاختگی هــم هســت کــه چیــزی بیــش از بــاور نیســت. نظریه 
ــای  ــه معن ــن اســت کــه گزاره هــای اخالقــی - ب ــه وضــوح منکــر ای ــی ب نســبی گرایی حقیقــت اخالق
نامآشــنای آن - هرگــز بتواننــد صــادق )یــا کاذب( باشــند؛ ولــی اگــر نســبی گرایی بــه شــکل دوم )گونــه 
ــه  ــه گون ــرد. نســبی گرا ب ــد ک ــا بی مایگــی ســقوط خواه ــی ی ــی معنای ــه ب ــود، ب ــاختگی( تفســیر ش س
ــا »ظاهــری« از  ــه صرف ــاز دارد: ن ــن حقیقــت نامآشــنا و ســاختگی، نی ــی بی ســومی از حقیقــت، در جای
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 نســبی گرایان بــه شــکل عجیبــی 

ــد. ــن مســئله اساســی ســکوت می کنن ــورد ای در م
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راهسومیوجودندارد

ــه حقیقــت اخالقــی  ــکار هــر گون ــاد داشــته باشــید کــه نســبی گرایی اخالقــی دو عنصــر دارد: ان ــه ی ب
عینــی، و ادعــای گونهــای دیگــر از حقیقــت اخالقــی. فــرض کنیــد کــه اختــالف نظــر اخالقــی، در مــورد 
حقیقــت عینــی هــر کــد اخالقــی، تردیدهایــی را برانگیــزد. آیــا می تــوان نتیجــه گرفــت کــه کدهــای 
ــزاره  ــا باشــد کــه گ ــن معن ــه ای ــه، چــرا کــه شــاید ب ــد؟ ن ــای دیگــری حقیقــت دارن ــه معن ــی ب اخالق
هــای اخالقــی »بــه هیــچ« معنایــی حقیقــت ندارنــد. ممکــن اســت اختــالف نظــر افــراد ناشــی از ایــن 
باشــد کــه در فرهنگ هــای اخالقــی متفاوتــی فرهنگ پذیــر شــده اند، امــا همــه باورهــای اخالقــی یــا 
اســتانداردهای همــه فرهنگ هــا صرفــا غلــط اســت. بنابرایــن برهــان مبتنــی بــر اختــالف نظــر ممکــن 

اســت برهانــی بــر پوچگرایــی باشــد نــه نســبی گرایی اخالقــی.
ــه  ــا را ک ــن ادع ــی ای ــازند، یعن ــتوار س ــود را اس ــی خ ــز ایجاب ــد ت ــه می خواهن ــبی گرایان چگون نس
ــچ  ــن هی ــند؟ م ــادق باش ــی ص ــو عین ــه نح ــه ب ــن ک ــدون ای ــد، ب ــی صادقن ــی گاه ــای اخالق گزاره ه
ــای  ــه ج ــد ب ــل دارن ــبی گرایان تمای ــل، نس ــدارم. در مقاب ــراغ ن ــن س ــرای ای ــده ای ب ــتدالل قانع کنن اس
آن، بــرای تــز ســلبی خــود بــه تفصیــل اســتدالل کننــد، یعنــی ایــن ادعــا کــه اخــالق بــه نحــو عینــی 
صــادق نیســت، گویــی ایــن بــه تنهایــی بــرای نتیجــه نسبی گرایانه شــان کافــی اســت. بنابرایــن پرینتــز 
ــه  ــد ب ــل نمی توان ــده اند«، و »عق ــاده ش ــا نه ــات بن ــر احساس ــی ب ــای اخالق ــه »قضاوت ه ــد ک می گوی
مــا بگویــد چــه ارزش هایــی را برگزینیــم« و حتــی اگــر چیــزی بــه نــام ذات بشــر وجــود داشــته باشــد، 
کارایــی نــدارد، چــرا کــه ایــن واقعیــت صــرف کــه مــا ذات ویــژه ای داریــم بــاب ایــن ســؤال را همچنــان 
ــه لحــاظ اخالقــی خــوب اســت یــا خیــر. حــال بیاییــد  ــا آنچــه طبیعــی اســت ب ــاز می گــذارد کــه آی ب
بــا همــه این هــا موافقــت کنیــم، و بــه خاطــر ]پیشــبرد[ بحــث بپذیریــم کــه دیــدگاه مذکــور، تردیــدی 
ــل  ــه دلی ــود هــر گون ــه وجــود مــی آورد. در نب ــی ب ــی ارزش هــای اخالق ــورد حقیقــت عین واقعــی در م
ــی  ــاور صــرف و بازنمای ــن ب ــی بی ــه خاصــی از حقیقــت کــه گمــان مــی رود در جای ــرای گون موجــه ب
ــوان  ــه عن ــی را ب ــای اخالق ــه داوری ه ــم ک ــر کنی ــد فک ــرا بای ــرد، چ ــرار بگی ــی ق ــت عین ــق واقعی دقی
حقیقــت لحــاظ کنیــم، بــه »هــر« معنایــی از ایــن حقیقــت کــه می خواهــد باشــد؟ چــرا صرفــا بــه ایــن 
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بیــان اکتفــا نکنیــم کــه همــه  قواعــد اخالقــی غلطنــد؟ معقــول بــه نظــر می آیــد کــه فیلســوفی کــه 
ــه  ــرد ک ــه بنگ ــان گون ــی را هم ــای اخالق ــد، باوره ــه می اندیش ــن گون ــی ای ــتدالل اخالق ــورد اس در م

ــط. ــای غل ــوان باوره ــه عن ــد - ب ــی را می نگرن ــای دین ــاوران باوره خداناب
بــه گمــان مــن دلیــل اینکــه فیلســوفان انــدک شــماری حاضرنــد ایــن نتیجــه پوچ گرایانــه را بپذیرنــد 
ایــن اســت کــه آن هــا نیــز، ماننــد اغلــب مــردم، باورهــای اخالقــی اســتوار خــود را دارنــد. بــه عنــوان 
ــد و  ــودکان تجــاوز کنن ــه ک ــه ب ــی اشــتباه اســت ک ــه لحــاظ اخالق ــه ب ــد ک ــا فکــر می کنن ــال آنه مث
بنابرایــن نمی خواهنــد بگوینــد کــه ایــن بــاور »غلــط« اســت. آن هــا چگونــه می تواننــد بــر بــاور خــود 
ــن مصالحــه  ــدارد؟ ای ــاور آن هــا حقیقــت ن ــاور داشــته باشــند کــه ب ــن حــال ب ــد و در عی پابرجــا بمانن
ناخوشــایند قابــل اعتنــا نیســت. اگــر هیــچ حقیقــت اخالقــی »عینــی« نداشــته باشــیم، حقیقــت اخالقــی 

ــد وجــود داشــته باشــد. ــز نمی توان ــوع دیگــری نی ن
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نظــرات مختلفــی در مــورد نســبی گرایی اخالقــی وجــود دارد. برخــی آن را پادزهــری از موعــد گذشــته 
و روح افــزا بــرای امپریالیســم و تکبــر فرهنگــی محســوب می کننــد. برخــی دیگــر آن را چــون عالمتــی 
خود ویرانگــر و مــردد در راســتای انصــاف و عدالــت فرهنگــی می داننــد.  ماهیــت هیجــان آور و پرفشــار 
معمــول  در مــورد ایــن مســائل نشــان دهنده ایــن اســت کــه بســیاری از مــا نســبت بــه آن هــا مــردد 
ــه ممکــن اســت  ــود آن ک ــا وج ــم: ب ــم بگیری ــه تصمی ــان دو جبه ــم می هســتیم. ممکــن اســت نتوانی
ــی  ــدات اخالق ــال ممکــن اســت تعه ــن ح ــر باشــیم، در عی از امپریالیســم و شوونیســم فرهنگــی متنف
ســنگینی داشــته باشــیم کــه بــاور داریــم کاربردشــان فراتــر از مرزهــای فرهنگــی و سیاســی اســت که ما 
مســتقیمًا بــا آنهــا در تمــاس هســتیم. آنچــه بــه نظــر انکارناپذیــر می آیــد ایــن اســت کــه لجن پراکنــی  و 
اذیــت و آزار مانعــی بــر ســر راه اندیشــه ورزی دقیــق و موشــکافانه اســت. چشــم اندازهــای نســبی گرایی 

ــد. ــرار بگیرن ــر مــورد بحــث ق ــه شــکلی واقع بینانه ت ــد ب بای
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــدف م ــد. ه ــوار باش ــف دش ــه آن تکلی ــی کوچــک ب ــه قصــد دارد کمک ــن مقال ای
چیســتی نســبی گرایی اخالقــی را روشــن کنــم و ســپس برخــی از مزایــای مفــروض آن را  نقادانــه مــورد 
بررســی قــرار دهــم؛ بــه ویــژه ایــن پیشــنهاد کــه مزیــت نســبی گرایی ایــن اســت کــه موجــب اجتنــاب 

ــود. ــی می ش ــم فرهنگ از شوونیس

تعریفنسبیگراییاخالقی

ــر اســاس نســبی گرایی اخالقــی، داوری هــای اخالقــی بــه »زمــان و مــکان« خــود وابســته هســتند.  ب
ــا  ــه جوامــع، فرهنگ هــا ی ــی را ب ــرد ادعاهــای اخالق ــی دیدگاهــی اســت کــه کارب نســبی گرایی اخالق
ــت. اول  ــی اس ــل بررس ــف قاب ــن تعری ــورد ای ــه در م ــد نکت ــد. چن ــته می دان ــی وابس ــبک های زندگ س
ــت، و  ــد. نخس ــه می کن ــمتی ارائ ــخی دو قس ــبی گرا پاس ــت؟ نس ــرد« چیس ــور از »کارب ــه منظ ــن ک ای
ــی  ــرای تصمیم گیری هــای اخالق ــده ای ب ــه شــرایط محدودکنن ــت ک ــد گف ــچ مناقشــه ای بای ــدون هی ب
ــا هســتند  ــا نابه ج ــا هســتند ی ــی بی معن ــای اخالق ــا اوضــاع، داوری ه ــرایط ی ــود دارد. در برخــی ش وج
ــی،  ــرای تصمیم گیری هــای اخالق ــده ب ــه شــرایط محدودکنن ــن ک ــه هدفشــان نمی رســند. دوم ای ــا ب ی
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خصوصیتــی فرهنگــی دارد. 
نســبی گرایی ایــن واقعیــت آشــکار را انــکار نمی کنــد کــه داوری هــای اخالقــی میان فرهنگــی 
ــکار نمی کنــد کــه رســوم فرهنگــی دیگــر ممکــن اســت نامــزدی کامــاًل  پیشــرفته هســتند. ایــن را ان
مناســب بــرای ارزیابــی اخالقــی بــه نظــر برســند. امــا ایــن امــر را انــکار می کنــد کــه داوری هایــی کــه 
ــبی گرایی  ــتند. نس ــود را دارا هس ــول خ ــذاری معم ــم تأثیرگ ــر می کنی ــای دیگ ــورد فرهنگ ه ــا در م م
ــرد  ــن، داوری یــک ف ــد کــه هــر فرهنگــی تنهــا پاســخ گوی معیارهــای خــودش اســت، بنابرای می گوی
خارجــی در مــورد یــک فرهنــگ بیگانــه بــه محــدوده ی خــارج از تأثیرگــذاری داوری هــای اخالقــی قــدم 
ــه  ــده مــی رود کــه داوری هــای اخالقــی خــارج از زمین ــن ای نهــاده اســت. پــس، نســبی گرایی ورای ای
خــود بــه خوبــی عمــل نمی کننــد و عنــوان می کنــد کــه صــادرات داوری هــای اخالقــی بــه طــور کلــی 

غیرمجــاز هســتند. 
نظــر دوم در تعریفــم از نســبی گرایی مربــوط بــه جوامــع، فرهنگ هــا و ســبک های زندگــی اســت کــه 
از نظــر نســبی گرایی، داوری هــای اخالقــی در آن هــا کاربــرد دارنــد. اگــر قــرار باشــد نســبی گرایی مایــه 
ــرار اســت  ــه ق ــی را ک ــد فرهنگ های ــه بتوان ــد در جایگاهــی باشــد ک ــد داشــته باشــد، بای ــوت نق ــا ق ی
داوری هــای اخالقــی بــه نســبت آن هــا باشــند، کران بنــدی )demarcation( کنــد. مــا بایــد بدانیــم 
ــم مشــخص  ــا بتوانی ــاز می شــود ت ــد و از کجــا فرهنگــی دیگــر آغ ــان می یاب ــگ کجــا پای ــک فرهن ی
ــه  ــود ب ــزام، خ ــن ال ــه. ای ــا ن ــد ی ــرد دارن ــًا کاردب ــا حقیقت ــورد نظــر م ــای م ــا و قضاوت ه ــم ادعاه کنی
ــی  ــوان ویژگ ــه می ت ــه چگون ــاره اینک ــش هایی درب ــد، پرس ــواری می انجام ــیار دش ــش های بس پرس
هــای منحصــر بــه فــرد ســبک های زندگــی یــا فرهنگ هــای مرتبــط را جــدا کــرد و تشــخیص داد. مــا 
مجبوریــم کــه پرســش هایی ایــن چنینــی را پاســخ دهیــم: »مــا« کــه هســتیم؟ »آن هــا« کــه هســتند؟ 
هنگامــی کــه از روی »صندلــی راحتــی« فیلســوف بــه ایــن پرســش ها می پردازیــم، بســیار دشــوار بــه 

ــند.  ــر می رس نظ
البتــه معیارهایــی بــرای کران بنــدی میــان فرهنگ هــا وجــود دارد کــه فیلســوف می توانــد ایــن معیارهــا 
ــخ  ــی، تاری ــای جغرافیای ــامل مرزه ــا ش ــن معیاره ــرد. ای ــرض بگی ــناس ق ــا انسان ش ــگار ی را از تاریخ ن
سیاســی، زبــان و دیــن مشــترک می شــود. عــالوه بــر ایــن، ایــن معیارهــا اغلــب بــه طــور غیرتصادفــی 



28

ــا هــم جفــت و جــور می شــوند. بــرای قصــد بحــث، بگذاریــد فــرض کنیــم کــه نســبی گرا می توانــد  ب
ــم  ــوز ه ــد. هن ــه کن ــم وصله پین ــه ه ــی را ب ــدی فرهنگ ــردی کران بن ــی کارب ــت ول ــای زمخ معیاره
برخــی محدوده هــای خاکســتری یــا مرزهــای فرهنگــی رخنــه دار وجــود خواهنــد داشــت کــه بایــد بــا 
آن هــا دســت و پنجــه نــرم کــرد، ولــی نســبی گراها اعتــراض خواهنــد کــرد کــه پــروژه ی آن هــا، کــم و 
ــه طــور مأیوس کننــده ای نامعیــن نیســت. نســبی گراها شــاید حــق داشــته باشــند کــه چنیــن  بیــش، ب
خوش بیــن باشــند و شــاید حــق نداشــته باشــند، امــا مســائل فلســفی دیگــری پیــش رو اســت کــه قصــد 

دارم ایــن مســائل را مــورد کاوش قــرار دهــم. 

نسبیگراییوتنوعاخالقی

ــی از  ــد؟ یک ــل می کن ــذاب تبدی ــی ج ــه دکترین ــزی آن را ب ــه چی ــی دارد؟ چ ــه جذابیت ــبی گرایی چ نس
ــی  ــبی گرایی م ــه نس ــت ک ــن اس ــد ای ــور می کن ــن خط ــه ذه ــگ ب ــه بی درن ــبی گرایی ک ــای نس مزای
ــد. نســبی  ــن کن ــای غیرنســبی گرا تبیی ــر از نظریه ه ــی بشــر را بهت ــای اخالق ــد شــکل گیری کده توان

ــان  ــه می ــی باشــد ک ــوع فرهنگــی رادیکال ــه طــور خــاص پاســخ گوی تن ــد ب ــه نظــر می توان ــی ب گرای
ــود دارد.  ــا وج ــع و فرهنگ ه جوام

ــت  ــت اس ــد درس ــدون تردی ــم ب ــن ه ــود دارد و ای ــی وج ــای اخالق ــادی در کده ــوع زی ــک تن بی ش
ــه  ــت طبق ــًا تربی ــای فرهنگــی گســترده تر حاصــل می شــود. نوع ــی در تفاوت ه ــوع اخالق ــن تن ــه ای ک
ــه تربیت هــای نوعــی محصــول فرهنــگ  ــا نســبت ب ــای عهــد ویکتوری ــاال در بریتانی ــه ب متوســط رو ب
ــی در  ــی کالیفرنیای ــای هیپ ــا گروه ه ــتان ی ــگ رم باس ــا فرهن ــه ی ــای میان ــن در قرن ه ــامورایی ژاپ س
ــبی گراها  ــی آورد. نس ــد م ــش پدی ــای فاح ــا تفاوت ه ــی ب ــی نتایج ــدات اخالق ــر تعه ــه 60، از منظ ده
ــا اجتماعــی  ــرای ایــن تفــاوت اخالقــی، منشــاء فرهنگــی ی می تواننــد بگوینــد کــه بهتریــن توضیــح ب
ــای  ــح تفاوت ه ــرای توضی ــد: »ب ــان می کن ــی بی ــی. ال. مک ــه ج ــان ک ــت. چن ــی اس ــای اخالق باوره
ــده ســبک های  ــاب دهن ــا را بازت ــن تفاوت ه ــه ای ــه ای ک ــتفاده از فرضی ــی، اس ــد اخالق ــی در قواع واقع
ــا را بیانگــر ادراکات  ــن تفاوت ه ــه ای ــه دیگــر اســت ک ــر از آن فرضی ــب بهت ــه مرات ــد ب ــی می دان زندگ
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می دانــد؛ ادراکاتــی از ارزش هــای عینــی کــه بیشترشــان بــه طــور جــدی ناقــص و بــه صــورت ناصحیــح 
ــی، ص 37(  ــد.« )مک ــکل یافته ان ــر ش تغیی

یافتنجایگاهیبرایهنجار

ــاع از  ــن دف ــد، ای ــته باش ــکلی نداش ــدان مش ــاال چن ــده در ب ــه ش ــی ارائ ــر توضیح ــر تصوی ــی اگ حت
ــه نشــده اســت.  ــی گفت ــه اخالق ــورد توجی ــزی در م ــا چی ــن ج ــا ای ــرا ت ــام اســت زی نســبی گرایی ناتم
اگــر ایــن ادعــا کــه »باورهــای اخالقــی مــا تنهــا کارکــردی از امــور تصادفــی یــا ویژگی هــای تربیتــی 
ــح  ــتند« صحی ــده ایم هس ــزرگ ش ــا در آن ب ــه م ــی ک ــرد فرهنگ ــه ف ــر ب ــای منحص ــا ویژگی ه ــا، ی م
ــد. و  ــت نمی آم ــه دس ــتند ب ــول هس ــل قب ــی قاب ــر اخالق ــا از نظ ــای م ــه باوره ــه ک ــن نتیج ــود، ای ب
ــفی در  ــای فلس ــر نظریه ه ــد دیگ ــبی گرایی، مانن ــود. نس ــد ب ــا نخواه ــودن آن ه ــه ب ــان دهنده  موج نش
مــورد اخــالق، بــه ایــن می پــردازد کــه مــردم چگونــه »بایــد« فکــر کننــد یــا چگونــه »بایــد« رفتــار 
کننــد. نیــاز بــه بررســی صحیــح »بایــد« اخالقــی، آن چیــزی اســت کــه نســبی گرایی را بــه نظریــه ای 

ــد.  ــل می نمای ــاری تبدی هنج
ــال  ــردن اعم ــوم ک ــن در مجک ــه م ــود ک ــکار می ش ــی آش ــبی گرایی در صورت ــاری نس ــت هنج ماهی
فرهنگــی دیگــر، قضاوتــی ناســنجیده داشــته باشــم. نســبی گرایی مــرا تصحیــح خواهــد نمــود. نســبی 
ــردم یــک فرهنــگ دیگــر از نظــر  ــم کــه م ــد فکــر کن ــد گفــت کــه مــن نبای ــه مــن خواهن گراهــا ب

ــه مــن پاســخگو هســتند.  اخالقــی ب
امــا ایــن واقعیــت کــه نســبی گرایی بایــد بــه عنــوان نظریــه ای هنجــاری در نظــر گرفتــه شــود، بایــد در 
تطابــق بــا آن چیــزی باشــد کــه اکثــر افــراد آن را بــه عنــوان تســاهل تمــام عیــار آن تلقــی می کننــد: 
ایــن امــر مبتنــی بــر ایــن اســت کــه نســبی گرایی هــر قاعــده ی اخالقــی را تــا زمانــی می پذیــرد کــه  
بتــوان آن قاعــده را بــه فرهنگــی کــه آن را حفــظ می کنــد، مرتبــط کــرد. مــن اکنــون در مــورد ایــن 

مســئله بیشــتر توضیــح می دهــم. 
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در نظــر بگیریــد کــه دو فــرد »الــف« و »ب« بحثــی اخالقــی در مــورد ختنــه زنــان دارنــد. »الــف« کــه 
ــایع  ــا ش ــم در آن ه ــن رس ــه ای ــی ک ــان در فرهنگ های ــه زن ــم ختن ــت دارد از رس ــت دوس نسبی گراس
ــه  ــد؛ ختن ــان می کن ــا آن را بی ــد. »ب« کــه نســبی گرا نیســت مخالفت هــای معمــول ب ــاع کن اســت دف
زنــان موجــب آســیب جســمی بــه آن هــا می شــود، موجــب منــع آن هــا از داشــتن تجربــه لــذت جنســی 
ــن، »ب«  ــر ای ــره . عــالوه ب ــد و غی ــار اشــکال می نمای ــه را دچ ــن کار  جنســیت زنان ــا ای می شــود و ب
ــدرت  ــان ق ــه زن ــه ختن ــن رســم در فرهنــگ دیگــری اجــرا می شــود، اعتراض هــا ب ــد چــون ای می گوی

اخالقــی خــود را از دســت نمی دهنــد. 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، 
ــن اتهــام  ــن وقفــه، »ب« بی درنــگ ای ــد. در ای ــاور راســخ دارن ــه آن ب ــان ب ایــن چیــزی اســت کــه آن
را وارد خواهــد کــرد کــه موضــوع بحــث ایــن بــوده اســت کــه آن هــا بایــد چــه بــاوری داشــته باشــند.  
»الــف«، بــه عنــوان یــک نســبی گرای کارکشــته بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیــرد چــرا کــه در غیــر 

اینصــورت ماهیــت ذاتــًا هنجــاری فلســفه اخــالق را درک نکــرده اســت. 
آیــا »الــف« می توانــد ایــن کار را بکنــد؟ بلــه. او می توانــد 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 
ــه باالخــره   ــد. چــرا ک ــه او نمی کن ــد، کمکــی ب ــد انجــام دهن ــه بای ــد و آنچــه ک ــردم انجــام می دهن م
زمانــی، آنچــه آنــان انجــام می دهنــد 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 جلوه گــر شــده اســت: »مــا اینجــا این جــوری کارهــا را انجــام می دهیــم«. 

نسبیگرایی:برخیمحاسن

ــا یــک ســری ویژگی هــای  ــا ایــن نــوع توجیــه اخالقــی تجهیــز شــود، ب هنگامــی کــه نســبی گرایی ب
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ــان  ــکافی می ــد ش ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــان ک ــر چن ــه اگ ــن ک ــود. اول ای ــر می ش ــاره ظاه ــذاب دوب ج
آنچــه کــه انجــام می دهیــم و آنچــه کــه بایــد انجــام دهیــم وجــود داشــته باشــد، ایــن شــکاف بایــد بــه 
شــکلی پــر شــود. زنجیــره  توجیهــات بــرای باورهــای اخالقــی مــا بایــد دیــر یــا زود بــه پایــان برســد. و 
ــا واقعیــات عمیــق در  ایســتگاه نهایــی انتخــاب شــده توســط نســبی گرایی بــرای توجیهــات اخالقــی ب
مــورد تنــوع تجربــه ی اخالقــی انســانی هماهنگــی دارد. بــه نظــر می رســد ایــن امــر از جملــه مزایــای 

آن باشــد.
دوم، حســن دیگــر نســبی گرایی ایــن اســت کــه نشــان می دهــد کــه اکثــر عامــالن اخالقــی باوجــدان 
ــه طــور مأیوس کننــده ای راجــع  و عاقــالن درســتکار در زمان هــای مختلــف و در سراســر فرهنگ هــا ب
ــا آن  ــه می دهــد کــه ب ــه مــا راهــی ارائ ــد. نســبی گرایی ب ــه باورهــای اخالقی شــان در اشــتباه نبوده ان ب
از متهــم کــردن اعضــای فرهنگ هــا و جوامعــی کــه بــا مــا تفاوت هــای زیــادی دارنــد اجتنــاب کنیــم. 
ــه ارزش  ــل تعهــد داشــتن ب ــه دلی ــه را ب ــرون میان ــی ق ــم ســامورایی های ژاپن ــًا می خواهی ــا واقع ــا م آی
ــا اگــر فکــر کنیــم کــه از آن هــا  ــا مــا تفــاوت داشــته اند متهــم کنیــم؟ آی هــا و رســومی کــه بســیار ب
ــل اعتــراض را  ــه طــور ضمنــی ایــن فــرض پیشــینی و قاب ــا ب ــر می دانیــم شوونیســتی نیســت؟ آی بهت
نپذیرفته ایــم کــه فرهنــگ مــا بهتــر یــا عقالنی تــر از فرهنــگ آن هاســت؟ و آیــا ایــن واقعیــت مبتنــی 
بــر شــانس کــه مــا زنده ایــم و آن هــا نیســتند تنهــا دلیلــی نیســت کــه مــا بــه واســطه ی آن می توانیــم 

از زیــر بــار اتهــام شوونیســم در ارزیابــی دیگــر جوامــع و فرهنگ هــا در برویــم؟ 
ســوم، ایســتگاه پایانــی توجیــه مشــخص شــده توســط نســبی گرا - » اینجــا این جــوری کارهــا را انجــام 
می دهیــم«- ایــن ایــده را در خــود دارد کــه مــا تنهــا می توانیــم از جایــی کــه در آن قــرار گرفته ایــم و 
چنــان کــه شــکل گرفته ایــم، عمــل کــرده و فکــر کنیــم. هیــالری پاتنــم ایــن نکتــه را ایــن گونــه بیــان 
نمــوده اســت کــه مــا فقــط بــر مبنــای باورهــای خــود می توانیــم حرکــت کنیــم )پاتنــم، ص 161(. مــا 
ــان گام  ــرون از خودم ــم بی ــم راه درســت را طــی می کنی ــا داری ــن کــه آی ــی ای ــرای ارزیاب ــم ب نمی توانی
بگذاریــم. اگــر چنیــن باشــد، نســبی گرایی شایســتگی ایــن را دارد کــه دکترینــی معقــول و انســانی در 
ــر  ــروان تفک ــی از پی ــه برخ ــا ک ــه تفاوت ه ــا ب ــتوانه و بی اعتن ــی بی پش ــه دیدگاه ــود ن ــه ش ــر گرفت نظ

ــد.  ــرش آن کنن ــه پذی ــا را وادار ب ــد م عامه پســند می خواهن
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ــا  ــن ادع ــن محاســن، یکــی ای ــه محاســن دوم و ســوم داشــته باشــیم. ای ــر ب ــد نگاهــی نزدیک ت بیایی
اســت کــه نســبی گرایی از شوونیســم فرهنگــی اجتنــاب می کنــد و دومــی ایــن ادعــا اســت کــه توجیــه 
نســبی گرایانه، بازتابــی از ایــن واقعیــت اســت کــه مــا فقــط می توانیــم بــر مبنــای باورهــای خــود پیــش 

برویــم. مــن ایــن دو را بــه ترتیــب مــورد بررســی قــرار می دهــم. 
ــد. اول  ــه دهن ــه آن ارائ ــدا، اتهــام شوونیســم. غیرنســبی گراها ممکــن اســت پاســخی دو قســمتی ب ابت
ــن  ــان شــده باشــند، هدفشــان ای ــه بی ــه طــور صادقان ــی هنگامــی کــه ب ــن کــه داوری هــای اخالق ای
ــه ی اخالقــی ماســت.  ــی از تجرب ــاًل کل ــه ای آشــنا و کام ــن جنب اســت کــه حقیقــت داشــته باشــند. ای
حتــی کشــمکش های مــا در مــورد مســائل بســیار پیچیــده یــا مناقشــه برانگیز اخالقــی - ســقط جنیــن، 
عدالــت اجتماعــی، مهندســی ژنتیــک، حقــوق حیوانــات - کشــمکش هایی بــرای رســیدن بــه دیدگاهــی 

صحیــح در مــورد ایــن مســائل اســت. 
ــالت.  ــا تمای ــا ی ــه رویکرده ــتند ن ــا هس ــر باوره ــا بیان گ ــی م ــای اخالق ــر، داوری ه ــارت دیگ ــه عب ب
هنگامــی کــه می گویــم ختنــه زنــان اشــتباه اســت، مــن صرفــًا »رویکــردی منفــی« را نســبت بــه آن 
ــه طــور مشــابه،  ــان نادرســت اســت. ب ــاور را بیــان می کنــم کــه ختنــه زن ــراز نمی کنــم. مــن ایــن ب اب
هنگامــی کــه می گویــم زمیــن گــرد اســت مــن »رویکــری مثبــت« نســبت بــه ایــن گــزاره کــه زمیــن 
ــن در  ــن گــرد اســت. اگــر زمی ــم کــه زمی ــراز می کن ــاور را اب ــن ب ــم. مــن ای ــراز نمی کن گــرد اســت اب
ــان در واقــع درســت باشــد، داوری هــای اخالقــی مــن نادرســت  ــه زن ــا اگــر ختن واقــع صــاف باشــد ی
هســتند و در صورتــی کــه ایــن واقعیــات برایــم توضیــح داده شــوند بایــد دســت از ایــن باورهایــم بــردارم. 
وقتــی داوری هــای اخالقــی می کنیــم، 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 پاســخ های درســت 
ــه ســؤاالت اخالقــی تلقــی می کنیــم و آنچــه در واقــع درســت و غلــط اســت وجــود داشــته  و غلــط ب
باشــد، پیامــد تعهــد مــا بــه یافتــن حقیقــت بایــد فروتنــی و مالحظــه کاری باشــد نــه عــدم تســاهل، 
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نخــوت یــا کله شــقی. هنگامــی کــه  ایــن اظهــار نظــر کــه »مــن شــنیده ام کــه تــو دیدگاه هــای قــوی 
ــادات  ــه، اعتق ــه »ن ــد، او پاســخ داد ک ــه ش ــوِر تاریخــدان گفت ــی. تایل ــی. پ ــه ای. ج سیاســی داری« ب
ــاد و  ــب اعتق ــًا تناقضــی در ترکی ــدم.« ضرورت ــه آن هــا] پایبن ــه طــور ضعیفــی [ب افراطــی [دارم کــه ]ب

دوراندیشــی وجــود نــدارد. 
حــال، در بخــش دوم پاســخ، قصــد مــن رســیدن بــه حقیقــت در داوری هــای اخالقــی اســت، مــن ادعــا 
نمی کنــم کــه بــه عنــوان بخشــی از اســتدالل بــرای حقیقــت آن داوری هــای اخالقــی، مــن برتــر از تــو 
هســتم یــا بــه فرهنگــی تعلــق دارم کــه برتــر از مــال تــو اســت. آنچــه مــن می گویــم ایــن اســت: ایــن 
رســوم یــا کارهــا نادرســت هســتند و این هــا دالیــل مــن بــرای بــاور داشــتن بــه اشــتباه بــودن آن هــا 
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.( 
ــان  ــی می ــای نکوهــش اخالق ــکار شوونیســتی نمونه ه ــه اف ــن طــور اســت ک ــب ای ــد، اغل ــدون تردی ب

ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــًا ب ــن ضرورت ــد. ای ــل همراهــی می نماین ــا حداق ــح داده ی فرهنگــی را توضی
شوونیســم جنبــه ای از نکوهــش اخالقــی میان فرهنگــی اســت. بایــد از چنــان رفتــار خودپســندانه ای آگاه 
ــه  ــع همه جانب ــر من ــا هنگامــی کــه نســبی گرایی ب ــم. ام ــح کنی باشــیم و هــرگاه کــه رخ داد آن را تقبی
ــا  ــد کــه بیــش از حــد جزمــی اســت. ب ــادل اخالقــی میان فرهنگــی اصــرار مــی ورزد، آشــکار می کن تب
ــد.  ــش می یاب ــم افزای ــکان شوونیس ــی، ام ــی میان فرهنگ ــای اخالق ــرار دادن داوری ه ــترس ق ورای دس
ــم و  ــانه های شوونیس ــا نش ــیم ت ــته باش ــن را داش ــی ای ــد آمادگ ــبی گرایی بای ــرش نس ــای پذی ــه ج ب

خودپســندی را بــه صــورت مــوردی بررســی کنیــم. 
ــم  ــه کــه تنهــا می توانی ــن نکت ــد از وخامــت شوونیســم بکاهــد. حــال در مــورد ای چنیــن کاری می توان
بــر اســاس نظــر خــود پیــش برویــم، بحــث کنیــم. ایــن ادعــا را در واقــع می تــوان بــه دو صــورت در 
ــا اســتفاده از پرســش های بعــدی پاتنــم آشــکار می شــود: قــرار اســت از چــه  نظــر گرفــت. یــک راه ب
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 داوری هــا را 
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بپذیریــم.  چنیــن کارهایــی را نمی تــوان بــه افــراد دیگــری محــول کــرد. 
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــد ک ــا می گوی ــه م ــده اســت. نســبی گرایی ب ــن ای ــر از ای ــای نســبی گرایی فرات ادع
بایــد بــه عمــل مطابــق خواســته خــود راضــی باشــیم ایــن اســت کــه بــر اســاس بــاور خودمــان اســت. 
ــبی  ــر نس ــد؟ اگ ــر نمی رس ــه نظ ــندانه ب ــا خودپس ــتی ی ــت، شوونیس ــن حال ــبی گرایی در ای ــا نس ــا آی ام

گرایــی را رد کنیــم، مشــکل یافتــن آرامشــگاهی بــرای »بایــد« اخالقــی باقــی خواهــد بــود. امــا ایــن 
ــر نقایــص آشــکاری در نســبی گرایی وجــود  ــا راه هــای قدیمــی حــل نمــود. اگ ــوان ب مشــکل را نمی ت
داشــته باشــد یــا ابهاماتــی در آن نهفتــه، اوضــاع بدتــر اســت. بایــد بــه پــای تختــه طراحــی برگشــته و 

بــا مشــکل بــه گونــه ی دیگــری دســت و پنجــه نــرم کنیــم. 

کوتهنظریتاریخیواخالقی 

ظنــی طوالنــی وجــود داشــته اســت کــه نســبی گرایی فــرد را قــادر می ســازد تــا از داوری هــای اخالقــی 
ســاده لوحانه تاریخــی اجتنــاب نمایــد و ایــن امــر، دلیــل دلبســتگی افــراد بــه آن اســت. ایــن اســتدالل 

را در نظــر بگیریــد:
•   قوانین در مورد فرصت های برابر باید اجرا شوند.   

•   قدرت یک داوری اخالقی به طور ذاتی وابسته به »زمان و مکانی خاص« نیست.   

•   بنابراین، امپراطور نرو می بایست قوانین فرصت های برابر را به کار می گرفت.   

بــرای ایــن اســتدالل بیاییــد تصــور کنیــم کــه مــا بــا شــماره یــک موافــق هســتیم. )اگــر موافــق نیســتید 
بــه مــورد دیگــری فکــر کنیــد.( غیــر نســبی گرا قــرار نیســت بــا شــماره دو بحــث کنــد. )البتــه چنــان 
کــه خواهیــم دیــد او می توانــد گاه بــا آن مخالفــت کنــد(. آیــا در نتیجــه، غیــر نســبی گرا بایــد شــماره 
ســه را بپذیــرد؟ بــه نظــر عجیــب یــا حتــی ســاده لوحانه اســت کــه پیشــنهاد کنیــم نــرو بایســتی چنــان 
ــد  ــماره دو خواه ــورد ش ــه پرســش هایی در م ــی ب ــر منته ــن ام ــود. ای ــب می نم سیاســت هایی را تصوی

شــد. شــاید قوانیــن فرصت هــای برابــر »بــرای زمــان و مــکان خــاص« هســتند. 
امــا غیرنســبی گرا می توانــد  بــا رد کــردن تفســیر نســبی گراها از شــماره دو، شــماره ســه را رد 



35

ــوب  ــه در چارچ ــی بامعناســت ک ــا زمان ــر تنه ــای براب ــن فرصت ه ــه قوانی ــن روشــن اســت ک ــد. ای کن
ــن فرصــت  ــه قوانی ــارت دیگــر، تعهــد داشــتن ب ــه عب ــرال اســت. ب ــا لیب ــه عموم ــی ای باشــد ک اخالق
هــای برابــر، انتهــای خــط بســیاری از تعهــدات اخالقــی اساســی بیشــتری اســت کــه بایــد قبــل از ایــن 
کــه  آغــاز چنــان قوانینــی منجــر بــه رســیدن بــه نکتــه ای هوشــمندانه شــود، بــه منصــه ظهــور رســیده 
باشــند. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نیــروی اخالقــی قوانیــن فرصت هــای برابــر وابســته بــه »زمــان و 
مــکان« خاصــی اســت. ایــن بدیــن معناســت کــه پیــش از آن کــه قوانیــن فرصت هــای برابــر ایــده ای 
هوشــمندانه و کارآ بــه نظــر برســند، کارهــای اخالقــی بســیاری صــورت گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر 
نکتــه ایــن اســت کــه بــه یــک معنــا قوانیــن فرصت هــای برابــر وابســته بــه زمــان و مــکان هســتند 
امــا ایــن معنایــی نیســت کــه بتوانــد نســبی گرایی را مــورد حمایــت قــرار دهــد. تنهــا نکتــه ای در مــورد 

ــد.  ــن دوی ــش از راه رفت ــوان پی ــت. نمی ت ــی اس ــای اخالق اولویت ه

حقیقتاخالقیوسرزنش

ــد  ــتباه می رس ــر اش ــه نظ ــردن اســت. ب ــرزنش ک ــئله س ــردازم، مس ــه آن می پ ــه ب ــه ای ک ــن نکت آخری
کــه افــراد دیگــر فرهنگ هــا را بــه دلیــل باورهــا و اعمالــی کــه بــا معیارهــای مــا قابــل اعتــراض یــا 
حتــی انزجــارآور بــه نظــر می رســند، ســرزنش کنیــم. بــه ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت ایــن فرصــت 
تأمــل در مــورد باورهــا و اعمالشــان، بــه گونــه ای کــه آنــان را در مســیر حقیقــت قــرار دهــد، نداشــته اند. 
بــه هــر حــال بــرای مــا االن آســان اســت کــه کار کــردن کــودکان، بردگــی، قربانی کــردن انســان و 
نداشــتن حــق رأی را محکــوم کنیــم. چــه چیــزی ممکــن اســت بــرای مــا چالش برانگیــز باشــد؟ امــا 
بــرای متفکــران اولیــه، شــاید تــالش و ایثــار الزم بــرای روبــه رو شــدن بــا واقعیت هــای ناخوشــایند و 
ــود. امــکان دیگــر  ــه دســت می آمــد، وظیفــه ای هرکــول وار ب ــر آن واقعیت هــا ب منافعــی کــه مبتنــی ب
ایــن اســت کــه ترکیــب فرهنگــی و روانــی ایــن افــراد بــه گونــه ای بــوده باشــد کــه اصــاًل فکــر کــردن 
ــن  ــد ای ــد و بای ــبی گرا می توان ــر نس ــد. غی ــوده باش ــن ب ــر ممک ــان غی ــرای آن ــا ب ــی انتخاب ه ــه برخ ب
نــکات را بپذیــرد. بایــد بــه گونــه ای بــه ایــن مــوارد پرداخــت کــه مــا را صرفــًا 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 
ــه ســمت  ــاره ب ــرد، دوب ــرزنش ک ــد س ــام می دهن ــی را انج ــان اعمال ــا چن ــد ی ــی را دارن ــان باورهای چن

ــد. ــوق نده ــبی گرایی س نس
تحســین یــا تقبیــح ســاکنان دوره هــای تاریخــی دیگــر بایــد بــه فرصت هایــی کــه آنــان بــرای اکتشــاف 
و کاربســت امــور اخالقــی در زمــان خــود داشــته اند حســاس باشــد. شــاید بــرای افــرادی کــه در جوامعــی 
ــا شــاید غیرممکــن  ــه ی ــه حقیقــت بســیار پرهزین ــد رســیدن ب ــا زندگــی می کنن ــا م ــاوت ب بســیار متف
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 بارون هــای فئــودال 
در پارامترهــای اخالقــی در دسترسشــان بــه طــور محــدودی از نظــر اخالقــی قابــل تحســین بوده باشــند 
ــار  ــک انتظ ــد. بی ش ــین برانگیز بوده ان ــالق تحس ــه اخ ــط ب ــور نامرتب ــیاری از ام ــه در بس ــور ک همان ط
داریــم کــه نســل های 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 می توانیــم 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 نمی توانــد ایــن ادعــا را کــه ســاکنان آن دوره هــا در رســیدن بــه حقیقــت شکســت خورده انــد 
مغشــوش نمایــد. بــه طــور خالصــه، غیرمجازبــودن یــک کار یــا عمــل اخالقــی تنهــا یکــی از عواملــی 
ــورد  ــا م ــر فرهنگ ه ــای دیگ ــول اعض ــل قب ــرزنش قاب ــن س ــر گرفت ــگام در نظ ــد هن ــه بای ــت ک اس
بررســی قــرار گیــرد. هزینه هــا و فرصت هــای تأمــل و عمــل اخالقــی بــه همــان انــدازه اهمیــت دارنــد. 
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اگــر متوجــه بشــوید کــه مــدارس مــا بــه کــودکان می آموزنــد کــه نادرســت بــودن کشــتن افــراد بــرای 
ــا متعجــب می شــوید؟ ــا تقلــب در آزمون هــا صحیــح نیســت چــه می گوییــد؟ آی تفریــح ی

مــن متعجــب شــدم. بــه عنــوان یــک فیلســوف، می دانســتم کــه بســیاری از دانشــجویان بــه واقعیت های 
ــت،  ــرده اس ــری نک ــده را اندازه گی ــن پدی ــی ای ــق مل ــچ تحقی ــه هی ــن ک ــا ای ــد. ب ــاور ندارن ــی ب اخالق
اســتادهای فلســفه ای کــه بــا آن هــا صحبــت کــرده ام عنــوان می کننــد کــه اکثریــت دانشــجویان ســال 
اول در کالس هــای درس آن هــا ادعاهــای اخالقــی را صرفــا نقطــه نظراتــی می دانســتند کــه صحیــح 

نیســتند یــا در نســبت بــا یــک فرهنــگ صحیــح هســتند.

مســئله ایــن بــود کــه نمی دانســتم ایــن نگــرش از کجــا نشــأت می گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه برخــی 
ــه برخــی  ــی اســت ک ــی هســتند، طبیع ــرو نســبی گرایی اخالق ــک خــود پی ــراد در حلقه هــای آکادمی اف
بــر ایــن بــاور باشــند کــه خــود فیلســوف ها را بایــد مالمــت کــرد. ولــی ایــن چنیــن نیســت. مثال هــای 
ــد، از  ــق می کردن ــی را تصدی ــه ای از نســبی گرایی اخالق تاریخــی از فیلســوف هایی وجــود دارد کــه گون
زمــان پروتاگــوراس کــه اعــالم کــرد »انســان معیــار ســنجش همــه چیــز اســت«، و برخــی دیگــر کــه 
ــادر هســتند. گذشــته  ــکار می کننــد. ولــی چنیــن موجوداتــی ن ــه واقعیــت اخالقــی را ان وجــود هــر گون
از ایــن، اگــر دانشــجویان بــا ایــن دیــدگاه نســبت بــه اخــالق بــه دانشــگاه وارد می شــوند، خیلــی بعیــد 
اســت کــه رویکــرد آن هــا نتیجــه تدریــس اســاتید فلســفه دانشــگاه ها باشــد. پــس ایــن نگــرش از کجــا 

ــرد؟ ــأت می گی نش
چنــد هفتــه پیــش، مــن متوجــه شــدم دانــش آمــوزان پیــش از اینکه بــه آســتانه آمــوزش عالی برســند در 
معــرض ایــن تفکــر قــرار می گیرند.هنگامــی کــه بــه مدرســه پســرم رفتــه بــودم، دو تابلــوی آزاردهنــده 

در تابلــو اعالنــات مدرســه دیــدم. بــه روی آن هــا نوشــته شــده بــود:
واقعیت )فکت(: آنچه که در مورد موضوعی صحیح است و می توان آن را آزمود و اثبات کرد

عقیده: اندیشه ها، احساسات و باو رهای شخص
بــه ایــن امیــد کــه تنهــا ایــن دو تعریــف اشــتباه باشــند، به خانــه رفتــم و »واقعیــت در برابــر عقیــده« را در 
گــوگل جســتجو کــردم. تعریف هایــی کــه بــه صــورت آنالیــن یافتــم اساســا هماننــد همــان تعریف هایــی 
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بــود کــه در کالس پســرم نصــب شــده بــود. اســتانداردهایی کــه اکثــر مــدارس در آمریــکا بــه کار می برنــد 
الزم می داننــد کــه دانش آمــوزان بتواننــد تفــاوت بیــن واقعیــت و عقیــده، و قضــاوت مدلــل در یــک متــن 
را شناســایی کننــد. همچنیــن مرکــز نظــارت بــر مفــاد درســی مــدارس در اینترنــت صفحــه ای مملــو از 
ــد  ــوزان می توانن ــه دانش آم ــا از اینک ــان دارد ت ــی و امتح ــای درس ــف، برنامه ه ــه تعاری ــی ب لینک های

تفــاوت بیــن واقعیــت و عقیــده را تشــخیص بدهنــد مطمئــن شــوند.
ــود دارد را  ــی وج ــی عین ــای اخالق ــه واقعیت ه ــر ک ــن نظ ــه ای ــت و چگون ــز چیس ــن تمای ــکل ای مش

تضعیــف می کنــد؟
اول اینکــه تعریــف واقعیــت بیــن حقیقــت و اثبــات در حال نوســان اســت - ایــن دو مشــخصا ویژگی های 

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 بوده انــد. 
بــه عنــوان مثــال زمانــی بســیاری از مــردم بــاور داشــتند زمیــن صــاف اســت. در هــم آمیختــن حقیقــت 
)کــه یکــی از ویژگی هــای جهــان اســت( بــا اثبــات )کــه یکــی از ویژگــی هــای ذهــن ماســت( اشــتباه 
ــر ایــن اگــر واقعیت هــا بــه اثبــات نیــاز داشــته باشــند، آنــگاه واقعیت هــا بــه شــخص  اســت. عــالوه ب
ــود، و اگــر شــما  ــرای مــن واقعیــت خواهــد ب ــم ب ــات کن ــم اثب ــزی را بتوان وابســته می شــوند. اگــر چی
ــود. در آن صورت E=MC2  یــک واقعیــت  ــرای شــما واقعیــت نخواهــد ب نتوانیــد آن را اثبــات کنیــد ب

بــرای فیزیکدانــان اســت ولــی نــه بــرای مــن.
ولــی نکتــه دوم و بدتــر ایــن اســت کــه بــه دانش آمــوزان می آموزنــد کــه مدعاهــای انســان ها دو نــوع 
هســتند، یــا واقعیــت هســتند یــا عقیــده. بــه آن هــا امتحان هایــی داده می شــود کــه در آن بایــد مدعاهــا 
ــروه  ــر دو گ ــی را در ه ــچ مدعای ــد هی ــی نمی توانن ــد ول ــته بندی کنن ــروه دس ــن دو گ ــی از ای را در یک
بگذارنــد. ولــی اگــر واقعیت هــا 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 واقعیت هــا چیزهایــی هســتند کــه حقیقــت دارنــد در حالــی 

کــه عقایــد چیزهایــی هســتند کــه مــا بــه آن هــا 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 
ــود. ــده می ش نامی

پسرم: بله ولی این درست است.
من: پس هم واقعیت است و هم یک عقیده؟
بی تفاوتی در چهره اش گویای همه چیز بود.

دوگانــه بیــن واقعیــت و عقیــده چگونــه بــه اخــالق مرتبــط می شــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش را پــس 
از بررســی تکالیــف پســرم یافتــم )و دیگــر نمونه هــای تکالیــف درســی آنالیــن(. از کــودکان خواســته 
می شــود کــه واقعیت هــا را از دیدگاه هــا جــدا کننــد، و بــدون اســتثنا همــه مدعاهــا در مــورد ارزش هــا بــه 
عنــوان عقیــده نام گــذاری شــده بودنــد. در ادامــه تســتی را کــه از بیــن ســؤال های موجــود در کاربــرگ 
آنالیــن »واقعیــت در برابــر عقیــده« بخوانیــد: آیــا آنچــه کــه در ادامــه می آیــد واقعیــت اســت یــا عقیــده؟

کپی کردن تکالیف درسی اشتباه است.
فحش دادن در مدرسه رفتار نامناسبی است.

همه انسا ن ها برابر خلق شده اند.
محافظت از کشورمان در برابر تروریسم ارزش قربانی کردن برخی از آزادی های فردیمان را دارد.

مصرف نوشیندنی های الکلی برای افراد زیر 21 سال اشتباه است.
گیاه خواران از افرادی که گوشت می خورند سالم تر هستند.

جای قاچاقچیان مواد مخدر زندان است.
پاســخ  این هــا چیســت؟ کاربــرگ ایــن مدعاهــا را بــه عنــوان عقیــده دســته بندی می کنــد. توضیحــی کــه 
ــد ایــن اســت کــه این هــا مدعاهایــی در مــورد ارزش هــا هســتند و ایــن چنیــن مدعاهایــی  ــه می کن ارائ
واقعیــت نیســتند. ایــن ادعــا بــه شــکل کســالت باری تکــرار می شــود: هــر مدعایــی کــه در آن از واژه هــای 

خــوب، درســت، غلــط و غیــره اســتفاده شــده باشــد واقعیــت نیســت.
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خالصــه آن کــه مــدارس مــا بــه دانش آمــوزان یــاد می دهنــد کــه مدعاهــا یــا واقعیــت هســتند و یــا عقیــده 
و همــه مدعاهــای اخالقــی و ارزشــی در دســته دوم قــرار می گیرنــد. لــب مطلــب: واقعیت هــای اخالقــی 

وجــود ندارنــد. و اگــر واقعیت هــای اخالقــی وجــود ندارنــد، حقیقت هــای اخالقــی نیــز وجــود ندارنــد.
ایــن تناقــض در برنامــه درســی مشــهود اســت. بــه عنــوان مثــال، در ابتــدای ســال تحصیلــی، پســرم 
ــز  ــان درس تمای ــر در آن زم ــه آورد. اگ ــه خان ــوزان را ب ــئولیت های دانش آم ــوق و مس ــتی از حق لیس
ــوزان  ــر دانش آم ــوق دیگ ــه حق ــود ک ــه ش ــود متوج ــود، ممکــن ب ــده ب ــت را خوان ــده و واقعی ــن عقی بی
بــر چیــزی بیــش از یــک عقیــده اســتوار نیســتند. بــر اســاس برنامــه مدرســه، قطعــا صحیــح نبــود کــه 
ــه شــکل های بــه خصوصــی رفتــار کنیــد - ایــن یعنــی ایــن مدعــا یــک واقعیــت  ــا همکالســی ها ب ب
اســت. بــه همیــن شــکل، اینکــه او مســئولیتی دارد واقعــا حقیقــت نــدارد - چــرا کــه در آن صــورت یــک 
ــب می شــود  ــاد تقل ــد. اینکــه در امتحان هــای دانشــگاه ها زی ــی کرده ای ــی معرف ــزاره ارزشــی را حقیق گ
حیــرت آور نیســت: اگــر مــا بــه مــدت 12 ســال بــه دانش آمــوزان خــود یــاد بدهیــم کــه هیــچ واقعیتــی 
در اشــتباه بــودن تقلــب وجــود نــدارد نمی توانیــم بعدهــا آن هــا 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 
ــه  ــی الزم ــای اخالق ــود واقعیت ه ــه وج ــر اســت. اینجاســت ک ــب وخیم ت ــد عواق ــره بگیرن ــه به در جامع
ســازگاری اســت. اگــر اشــتباه بــودن کشــتن یــک کاریکاتوریســت کــه مــا بــا او مخالــف هســتیم حقیقــت 
نداشــته باشــد، چگونــه می توانیــم از ایــن رویــداد خشــمگین شــویم؟ اگــر حقیقتــی در مــورد اینکــه چــه 
چیــزی خــوب، ارزشــمند یــا درســت اســت وجــود نداشــته باشــد، چگونــه می توانیــم افــراد را بــه خاطــر 
جنایــت علیــه بشــریت محکــوم کنیــم؟ اگــر حقیقــت نــدارد کــه همــه انســان ها برابــر خلــق شــده اند، چــرا 

بایــد بــه یــک سیســتم سیاســی کــه بــه شــما بیــش از دیگــران ســود نمی رســاند، رأی دهیــد؟
مــدارس مــا چیزهــای شــگفت انگیزی بــر ســر کــودکان مــا می آورنــد. و هنگامــی کــه از دانش آمــوزان 
ــتی و  ــه راس ــان را ب ــه ش ــف مدرس ــند و تکالی ــته باش ــانی داش ــورد انس ــر برخ ــا یکدیگ ــد ب می خواهن
ــی در  ــی هســتند. ول ــوزش اســتانداردهای اخالق ــال آم ــه نوعــی در ح ــا ب ــد، آن ه درســتی انجــام دهن
ــه پذیــرش دو دســته باورهــای متناقــض وا مــی دارد. ابتــدا  همــان حــال، برنامــه درســی کــودکان را ب
بــه آن هــا گفتــه می شــود واقعیت هــای اخالقــی وجــود ندارنــد در حالــی کــه جملــه بعــدی بــه آن هــا 
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ــد. ــار کنن ــه رفت ــد چگون ــد بای می گوی
ــا  ــتند. واقعیت ه ــری هس ــازگار فک ــالوده س ــق ش ــا الی ــودکان م ــم. ک ــل کنی ــر عم ــم بهت ــا می توانی م
چیزهایــی هســتند کــه حقیقــت دارنــد. عقایــد چیزهایــی هســتند کــه مــا بــه آن هــا بــاور داریــم. برخــی 
از باورهــای مــا حقیقــت دارنــد. برخــی دیگــر از باروهــای مــا حقیقــت ندارنــد. برخــی از باورهــای مــا بــا 
شــواهدی پشــتیبانی می شــوند، برخــی دیگــر اینچنیــن نیســتند. مدعاهــای ارزشــی ماننــد دیگــر مدعاهــا 
هســتند: یــا صحیــح هســتند یــا غلــط، یــا شــواهدی بــرای آن هــا 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 نمی توانیــم از مســئولیت هایی کــه بــه واســطه  انســان بودنمــان بــرای 

مــا بــه وجــود می آیــد طفــره برویــم چــون دشــوار هســتند. ایــن کار اشــتباه اســت.
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ــر از اینکــه هــر  ــد در اخــالق نســبی گرا باشــید. بســیار خــوب! چــه چیــزی بهت خــب تصمیــم گرفته ای
کاری کــه فکــر می کنیــد 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؟ عــالوه بــر 
ــان اتخــاذ  ــه جه ــوان نســبت ب ــه می ت ــی اســت ک ــن نگرش های ــن، نســبی گرایی یکــی از راحت تری ای
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 نســبی گرا در اخــالق هفــت کار را نمی توانیــد انجــام دهیــد. صرفــًا از قواعــدی کــه 

ــرای همیشــه از شــر مطلق هــا رهــا خواهیــد شــد! ــد پیــروی کنیــد و ب در ادامــه می آی

قاعده اول: نسبی گراها نمی توانند دیگران را به انجام کار نادرست متهم کنند

نســبی گرایی نقــد رفتــار دیگــران را غیرممکــن مــی ســازد، چــرا کــه نســبی گرایی نهایتــًا وجــود »کار 
نادرســت« را نفــی می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، اگــر بــر ایــن بــاور هســتید کــه اخــالق چیــزی بیــش 
از تعریــف شــخصی نیســت، دیگــر هیــچ گاه نمی توانیــد اعمــال دیگــران را مــورد قضــاوت قــرار دهیــد. 
ــند.  ــته باش ــی داش ــالق اعتراض ــای اخ ــتی بر مبن ــه نژادپرس ــبت ب ــد نس ــی نمی توانن ــبی گراها حت نس
ــدارد  ــاوری ن ــه غلــط و درســت ب ایــن قضــاوت کــه »آپارتایــد اشــتباه اســت« توســط شــخصی کــه ب
چــه معنایــی می توانــد داشــته باشــد؟ چــه توجیهــی بــرای مداخلــه در آپارتایــد می توانــد داشــته باشــد؟ 
ــد وجــود  ــه عنــوان حــق نمی توان ــد توجیهــی باشــد، چــرا کــه چیــزی ب ــًا حقــوق بشــر نمی توان مطمئن
ــول  ــه را قب ــاب هم ــه انتخ ــرا ک ــت چ ــتن اس ــاب داش ــق انتخ ــت ح ــبی گرایی غای ــد. نس ــته باش داش

ــدن. ــی انتخــاب نژادپرســت ش ــد - حت می کن

قاعده دوم: نسبی گراها نمی توانند در مورد مسئله شر چیزی بگویند

وجــود شــر در جهــان یکــی از عمده تریــن نقدهایــی اســت کــه متوجــه اســتدالل های وجــود خداوند اســت. 
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اســتدالل آن هــا 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 اصــاًل 
وجــود نــدارد. البتــه بــرای اینکــه هــر یــک از ایــن اســتدالل ها را پیــش ببریــد، بایــد بــه شــر بــاور داشــته 
باشــید، ولــی نســبی گراها نمی تواننــد بــه وجــود شــر بــاور داشــته باشــند. در واقــع هیــچ چیــز نمی توانــد 

شــر نامیــده شــود، چرا کــه بــا پذیــرش وجــود شــر بایــد گونــه ای از اســتاندارد اخالقــی را بپذیریــد.

قاعده سوم: نسبی گراها نمی توانند کسی را سرزنش کنند یا تمجید کسی را بپذیرند

ــی کــه  ــود، چــرا کــه اســتانداردی اخالق ــد ب ــا خواهن ــاًل بی معن ــد و ســرزنش در نســبی گرایی کام تمجی
بتوانیــم بــر مبنــای آن قضــاوت کنیــم کــه چــه چیــزی بایــد محکــوم شــود و چــه چیــزی مــورد تمجیــد 
ــد، تراژیــک  ــه صــورت مطلــق ب ــد ب ــدون مطلق هــا، هیــچ چیــزی نمی توان ــدارد. ب ــرد وجــود ن ــرار گی ق
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 می گیــرد. آن هایــی کــه ادعــا می کننــد 
نســبی گرا هســتند در ایــن مــورد معمــواًل عــدم انســجام دارنــد )می خواهنــد مــورد ســرزنش قــرار نگیرنــد 

ولــی پذیــرای تمجیــد هســتند(، پــس مواظــب باشــید!

قاعده چهارم: نسبی گراها نمی توانند ادعا کنند که چیزی ناعادالنه و غیرمنصفانه است

در نســبی گرایی، عدالــت و انصــاف دو مفهومــی هســتند کــه مطلقــًا هیــچ معنایــی ندارنــد. اول اینکــه 
ایــن واژه هــا خودشــان معنایــی نخواهنــد داشــت؛ هــر دو ایــن واژه هــا بر مســاوات بر اســاس اســتانداردی 
واقعــی مبتنــی بــر اینکــه چــه چیــزی درســت اســت اســتوار هســتند و همان طــور کــه تــا بدینجــا چنــد 
ــه  ــاوری داشــته باشــند. دوم اینکــه چیــزی ب ــه غلــط و درســت ب ــار گفتــم، نســبی گراها نمی تواننــد ب ب
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: نسبی گراها نمی توانند  اخالق خود را بهبود ببخشند

بــا نســبی گرایی بهبــود اخالقــی غیرممکــن اســت. مطمئنــاً نســبی گراها می تواننــد اخــالق فــردی خــود 
را تغییــر دهنــد، ولــی هیــچ گاه نمی تواننــد شــخصی اخالقــی باشــند. اصــالح اخالقــی بــه نوعــی قاعــده 
ــکارش  ــزی اســت کــه نســبی گراها ان ــاً چی ــن قاعــده دقیق ــی ای ــرای عمــل وابســته اســت. ول ــی ب عین
می کننــد. اگــر راه بهتــری وجــود نداشــته باشــد، بهبــودی هــم نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. عــالوه 
بــر ایــن انگیــزه ای هــم بــرای بهبــود وجــود نخواهــد داشــت. نســبی گرایی انگیــزه اخالقــی را کــه باعــث 
می شــود افــراد از خــود فراتــر برونــد از بیــن می بــرد چــرا کــه چیــزی بــه عنــوان فراتــر برایشــان وجــود 
نــدارد. چــرا بایــد نقطــه نظــر اخالقــی ات را عــوض کنــی، اگــر دیــدگاه فعلــی ات منافــع شــخصی ات را 

تأمیــن می کنــد و در حــال حاضــر احســاس خوبــی داری؟

قاعده ششم: نسبی گراها نمی توانند بحث معنادار اخالقی داشته باشند

نســبی گرایی بحــث در مــورد اخــالق را بی معنــا می کنــد. چیــزی بــرای بحــث کــردن باقــی نمی گــذارد. 
ــدام  ــا متوجــه بشــویم ک ــا دیدگاهــی دیگــر ت ــدگاه ب ــک دی ــای ی ــی مقایســه مزای ــی یعن بحــث اخالق
دیــدگاه بهتــر اســت. ولــی اگــر اخالقیــات کامــاًل نســبی هســتند و همــه دیدگاه هــا بــه شــکلی یکســان 
برابــر هســتند، در آن صــورت هیــچ یــک از روش هــای فکــر کــردن بــر دیگــر روش هــا برتــری نــدارد. 
در ایــن صــورت هیــچ یــک از مواضــع اخالقــی را نمی تــوان ناکارآمــد، غیرعقالنــی، غیرقابــل قبــول یــا 
ــی  ــات عین ــه اخالقی ــی ک ــا در صورت ــی تنه ــای اخالق ــر مناظره ه ــع، اگ ــد. در واق ــی وحشــیانه خوان حت
باشــد معنــادار باشــد، آنــگاه نســبی گرایی تنهــا می توانــد در ســکوت بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. حتــی 

نمی توانــد بگویــد »تحمیــل اخــالق خــود بــه دیگــران اشــتباه اســت«.
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قاعده هفتم: نسبی گراها نمی توانند رواداری و مدارا  را ترویج کنند

در آخــر، رواداری و مــدارا در نســبی گرایی وجــود نــدارد، چــرا کــه تعهــد اخالقــی بــه رواداری ایــن قواعــد 
ــوان یکــی از فضیلت هــای اصلــی نســبی گرایی بررســی  ــه عن ــد. اصــل رواداری اغلــب ب را نقــض میکن
ــه واســطه قضــاوت نکــردن  ــاوت را ب ــد نظــرات متف ــن بای ــردی هســتند، بنابرای ــات ف می شــود. اخالقی
رفتارهــا و منــش آن هــا روا بداریــم. ولــی بایــد مشــخص باشــد کــه ایــن اصــل بــه واســطه تناقــض نــاکام 
می مانــد. اگــر قواعــد اخالقــی وجــود نداشــته باشــد، قاعــده ای نمی توانــد وجــود داشــته باشــد کــه مــدارا 
را بــه عنــوان یــک اصــل اخالقــی طلــب کنــد. در واقــع، اگــر هیــچ مطلقــی در اخــالق وجــود نداشــته 
باشــد، اصــال چــرا بایــد مــدارا کــرد؟ اگــر بــه نفعتــان اســت و اخــالق فــردی شــما اجــازه می دهــد چــرا 
اخــالق خــود را بــه دیگــران تحمیــل نکنیــد؟ فقــط اطمینــان حاصــل کنیــد در صورتــی کــه می خواهیــد 

ایــن کار را انجــام دهیــد ســکوت کنیــد.
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پرســش اصلــی دربــاره رابطــه افــکار مارکــس بــا نســبی گرایی ایــن اســت کــه چــه مفاهیمــی از اخــالق 
یــا علــم وجــود دارنــد کــه مارکــس آن هــا را ایدئولوژیــک نمی دانــد؟ ایدئولــوژی را بــه معنــای منفــی 
ــه خصــوص را  ــرم، یعنــی ایده هایــی کــه منافــع طبقــه ای ب ــه کار می ب ــرد ب ــه کار می ب کــه مارکــس ب

تضمیــن می کننــد و عینــی نیســتند.
اخــالق از منظــر مارکــس معمــواًل بــه عنــوان بخشــی از ابرســاختار ایدئولوژیــک جامعــه در نظــر گرفتــه 
ــس  ــر مارک ــی از منظ ــوالت تاریخ ــه و تح ــوب جامع ــورد چهارچ ــری در م ــد مختص ــود. بگذاری می ش
بگویــم. مارکــس جامعــه را در هــر زمــان مشــخصی از منظــر تاریخــی بــه ســه قســمت تقســیم می کنــد. 
بخشــی از آن مناســبات بنیــادی جامعــه اســت کــه بــه نیروهــای تولیــد اشــاره می کنــد - همــه وســایلی 
ــد. یکــی از  ــد می کنن ــد را تولی ــاز دارن ــدن نی ــده مان ــرای زن ــه واســطه آن هــا آنچــه کــه ب ــراد ب کــه اف
ــد  ــد تاریخــی رشــد خواهن ــد در رون ــه نیروهــای تولی ــن اســت ک ــش فرض هــای مهــم مارکــس ای پی
کــرد و ایــن افزایــش، نقشــی کلیــدی در تبییــن تغییــر جامعــه بــازی می کنــد. برخــی از ابعــاد نیروهــای 
تولیــد تغییــر چندانــی نمی کننــد. مثــاًل نیــروی انســانی مــدت زمانــی طوالنــی اســت کــه نیــروی تولیــد 
اولیــه بــوده و رشــد بســیار کمــی داشــته اســت. مــا انســان ها نســبت بــه دو هــزار ســال پیــش قــدری 
بلندتــر و قوی تــر شــده ایم. ولــی آنچــه مهــم اســت گونه هــای متفــاوت تکنولــوژی اســت کــه در کنــار 
نیــروی انســانی قــدرت تولیــد را افزایــش می دهــد. در ســده نوزدهــم، بــا شــروع انقــالب صنعتــی قــدرت 
تولیــد افزایــش فوق العــاده 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 
ــد و می تواننــد  را داریــم. یکــی از خصوصیــات ســرمایه داری ایــن اســت کــه افــراد حــق مالکیــت دارن
ــد بســیار بیشــتر از کاری اســت  محصــوالت خــود را بفروشــند و برخــی افــراد حــق مالکیتــی کــه دارن
ــا حــق  ــر تکنولوژی ه ــری و دیگ ــای کامپیوت ــا، نرم افزاره ــه ه ــی در کارخان ــد. برخ ــه انجــام می دهن ک
ــراد  ــی در سیســتم فئودالیســم اف ــد. ول ــد کنن ــروت تولی ــادر می ســازد ث ــد کــه آن هــا را ق مالکیــت دارن
نســبت بــه نیــروی کار خــود حــق مالکیــت نداشــتند و امــکان فــروش آن را نداشــتند. فئودال هــا حتــی 
نســبت بــه نیــروی کار افــراد نیــز حــق مالکیــت داشــتند. در نهایــت ابرســختار ایدئولوژیــک را داریــم. 
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ــاختار  ــتند - ابرس ــوان نیس ــم همخ ــا ه ــا ب ــن تعریف ه ــه ای ــاوت - هم ــای متف ــه گونه ه ــس ب مارک
ایدئولوژیــک را تعریــف می کنــد. از نظــر او ایــن ابرســاختار حــاوی ایده هــای اخالقــی، دینــی، قانونــی 
و سیاســی اســت، گاهــی مارکــس بــر ایــن بــاور اســت کــه ایده هــای دیگــر اقتصاددانــان نیــز در ایــن 
ســاختار جــای دارد. از منظــر فلســفه حقــوق ایــن پرســش وجــود دارد کــه چگونــه می تــوان قانــون را در 
ایــن ســاختار قــرار داد. مشــکل ایــن اســت کــه قانــون تــا حــدود زیــادی تشــکیل دهنده روابــط تولیــد 
اســت، بنابرایــن نمی توانــد بــه صــورت کامــل جزئــی از ابرســاختار ایدئولوژیــک باشــد. ولــی در اینجــا 

می خواهیــم در مــورد اخــالق و علــم صحبــت کنیــم.
ــت  ــوان گف ــه نمی ت ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه خوب ــن ب ــخ کارل مارکــس«، کوه ــه تاری ــاب »نظری در کت
ــت  ــرد حرک ــر می گی ــس در نظ ــه مارک ــاختاری ک ــاال در س ــمت ب ــه س ــن ب ــًا از پایی ــت صرف ــه علی ک
می کنــد. میــزان پیشــرفت نیروهــای تولیــد از نظــر تبیینــی بنیادیــن اســت، ولــی ابرســاختار ایدئولوژیــک 
ــد. از  ــد می گذارن ــای تولی ــر نیروه ــی ب ــری عل ــد تأثی ــط تولی ــذارد و رواب ــر می گ ــد تأثی ــط تولی ــر رواب ب
نظــر مارکــس می توانیــد روابــط تولیــد را تبییــن کنیــد. دقیقــًا بــه ایــن دلیــل کــه توزیــع حــق مالکیــت 
ــن  ــد را تبیی ــط تولی ــا رواب ــن م ــد. بنابرای ــم می کن ــود را فراه ــد موج ــای تولی ــش نیروه ــکان افزای ام
ــد موجــود اســت.  ــط تولی ــم. نقــش ابرســاختار ایدئولوژیــک مشــروعیت بخشــیدن و حفــظ رواب می کنی
بگذاریــد مثــال آمریــکا را بزنــم. کشــوری کــه شــدیدا ســرمایه داری اســت. چــرا حــق مالکیــت در آمریــکا 
ــاد داشــته  ــه حــق مالکیت  اعتق ــدر مهــم هســتند؟ چــون اگــر ب ــی اینق ــی و قانون در بحث هــای حقوق
ــرام  ــار دارد احت ــد بســیاری را در اختی ــه حــق مالکیت  ســرمایه داری کــه نیروهــای تولی ــد ب باشــید، بای
ــوان امــری محــوری در اخــالق و آزادی و دیگــر ارزش هــا  ــه عن ــکا ب ــد. حــق مالیکــت در آمری بگذاری
ــد و  ــدا کنن ــد مشــروعیت پی ــط تولی ــا رواب ــد ت ــک کمــک می کن مطــرح می شــود. ابرســاختار ایدئولوژی
ــی می شــویم کــه در آن  ــازی انقالب ــا وارد ف ــن دوران م ــه مارکــس، پــس از ای تثبیــت شــوند. در نظری
ــد  ــی نیروهــای تولی ــن وقت ــرار نیســت. بنابرای ــه برق ــن ســه بخــش جامع رابطــه منظــم و منســجم بی
ــی می شــویم.  ــاز انقالب ــرزان می شــود، وارد ف ــد موجــود ل ــط تولی ــه رواب ــد ک ــه شــکلی رشــد می کنن ب
ــا  ــتند آن را ب ــد، می توانس ــت یابن ــانی دس ــروی انس ــه نی ــتند ب ــاز داش ــه نی ــرمایه داران اولی ــی س وقت
ــود در آن  ــد موج ــط تولی ــی و رواب ــا سیســتم فئودال ــن ب ــد، بنابرای ــه دســت بیاورن ــتمزد ب پرداخــت دس
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درگیــر می شــدند. در سیســتم فئودالــی افــراد اجــازه نداشــتند نیــروی کار خــود را بــه فــروش برســانند. 
بنابرایــن بــرای اینکــه ســرمایه داران بتواننــد بــه ســرمایه داری خــود مشــغول باشــند، می بایســت روابــط 
ــت بهــره  ــد، نهای ــد را افزایــش می دادن ــی کــه امــکان تولی ــد و از تکنولوژی های ــر می دادن ــد را تغیی تولی

ــود. ــه ب ــر مارکــس از جامع ــح مختصــری از تصوی ــن توضی ــد. ای را می بردن
ــه ای  ــامل گون ــوژی ش ــرار دارد. ایدئول ــک ق ــاختار ایدئولوژی ــالق در ابرس ــس اخ ــرای مارک ــن، ب بنابرای
ــاور اســت کــه علــم اصیــل ایدئولوژیــک  ــر ایــن ب ــاور غلــط اســت. مارکــس همچنیــن ب ــا ب اشــتباه ی
ــن  ــود قوانی ــته ب ــود، و او توانس ــی ب ــه ماتریالیســم تاریخــی علم ــس نظری ــود مارک ــر خ نیســت. از نظ
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 نظریــه ای اســت کــه بــه صــورت سیسســتماتیک بــه بررســی 
ــه  ــن گون ــد. ای ــرده باش ــاع ک ــی از آن دف ــاظ عقالن ــه لح ــد و ب ــه باش ــت« پرداخت ــوب« و »درس »خ
نظریه هــای اخالقــی مــورد عالقــه وی نبودنــد و دلیــل ایــن عــدم عالقــه هــم روشــن اســت: از نظــر 
او اخــالق متناســب بــا فعالیــت انقالبــی اســت. ولــی بــه طــور کلــی مارکــس نقطــه نظرهایــی اخالقــی 
ــه خیلــی چیزهــا  ــا متوجــه شــوید کــه او راجــع ب دارد. کافــی اســت مقــدار کمــی مارکــس بخوانیــد ت
خشــمگین اســت، مثــال شــرایط زندگــی مــردم در ســرمایه داری 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 اخــالق 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 اخــالق 
می نامیــم خیلــی متفــاوت باشــد. اگــر چنیــن باشــد، می توانیــم بپرســیم آیــا اخــالق جوامــع کمونیســتی 
ــدگاه  ــه، دی ــم ن ــم و بگوی ــه کن ــتدالل هایی ارائ ــم اس ــن می خواه ــر؟ م ــا خی ــتند ی ــک هس ایدئولوژی
ــک  ــرار اســت از نظــر مارکــس تشــکیل شــود ایدئولوژی ــی مارکــس و حــزب کمونیســت کــه ق اخالق

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 
ــد  ــه بای ــه ک ــت. آنچ ــتباهاتی اس ــاوی اش ــه ح ــت ک ــی اس ــی از آگاه ــد نوع ــی کاذب« برمی آی »آگاه
بــدان بپردازیــم ایــن اســت کــه چــه نــوع اشــتباهاتی مــد نظــر اســت. اجــازه بدهیــد مشــاهده ای دربــاره 
ــی باشــد  ــد هــم ضمن ــرم آگاهــی می توان ــن اســت کــه ف ــرم آگاهــی انجــام دهــم. مشــاهده اول ای ف
هــم صریــح، یعنــی افــراد می تواننــد گونــه ای از آگاهــی داشــته باشــند بــدون اینکــه بتواننــد بــه شــکل 
ــد آن را  ــان می آورن ــه زب ــه ب ــخنانی ک ــال در س ــن ح ــا ای ــی ب ــد، ول ــان بیاورن ــه زب ــل آن را ب کام
ــد. اخبارگوهــای  ــکا می بینی ــی آمری ــواره در شــبکه های تلویزیون ــن مســئله را هم ــان می ســازند. ای نمای
ــا بدبخــت توصیــف می کننــد. توصیــف افــراد  شــبکه های تلویزیونــی آمریــکا افــراد فقیــر را بداقبــال ی
فقیــر بــه عنــوان »بدبخــت« نشــان دهنده گونــه ای از آگاهــی ضمنــی اســت. یعنــی فقــِر انســان فقیــر 
ــه جــای اینکــه آن  را نتیجــه تصمیمــات  ــِد طبیعــی توصیــف می کننــد، ب ــه عنــوان یــک رویــداد ب را ب
مســتقیمی بداننــد کــه در امــور سیاســی و اقتصــادی گرفتــه می شــود. بنابرایــن، آگاهــی ضمنــی فقــر 
را تصادفــی توصیــف می کنــد، و نــه عمــدی. ولــی برخــی از آمریکایی هــا بــه شــکل صریــح بــه ایــن 
ایدئولــوژی التــزام دارنــد. مثــال لیبرترین هــا بــه شــکل صریــح عنــوان می کننــد کــه فقــر را بــه درســتی 
بایــد یــک بداقبالــی در نظــر گرفــت، چــرا کــه فقــرا در بدســت آوردن آنچــه کــه جامعــه ســرمایه داری 
ارائــه می کنــد بازمانده انــد و ایــن ایــراد نیســت، چــون مــا بــه سیســتمی نیــاز داریــم کــه بــا توجــه بــه 

محدودیت هــای 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 نمی تواننــد غلــط یــا صحیــح باشــند -  هــدف اصلــی در بحــث آگاهــی 
ــی بر  شــبکه ای  ــه طــور معمــول مبتن ــا اینکــه آگاهــی ب ــوژی »باورهــا« هســتند. نهایت کاذب و ایدئول
گســترده از باورهــا و گرایش هــا و امیــال شــکل گرفتــه اســت. آنچــه مشــخص نیســت ایــن اســت کــه 
ــاور غلطــی در یــک شــبکه باورهــای شــخصی وجــود داشــته باشــد، بایــد همــه باورهــای  چــرا اگر  ب
ــه ای می نویســد کــه  ــه گون ــه نظــر مــن مارکــس ب ــم. ب شــبکه مذکــور را ایدئولوژیــک در نظــر بگیری
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 - آن چنــان کــه در »پدیدارشناســی روح« توضیــح 
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ــه یکدیگــر نزدیــک و وابســته اند کــه کل آگاهــی  می دهد - کــه محتــوای گونه هــای آگاهــی آنقــدر ب
ماننــد یــک بســته اســت و بــه محــض اینکــه یــک تناقــض بــروز پیــدا می کنــد، تمــام بســته را از بیــن 
ــر مارکــس شــگرف  ــر هــگل ب ــاس کــرده اســت. تأثی ــرم آگاهــی را از هــگل اقتب ــرد. مارکــس ف می ب
ــه تاریــخ  ــا هــگل در ایــن اســت کــه مارکــس در نظری ــه تاریــخ مارکــس ب اســت. تنهــا تفــاوت نظری
ــد و از نظــر  ــان هــگل جایگزیــن می کن ــا واقعیــت عری ــدارد، و نیــروی تولیــد و رشــد را ب خــود خــدا ن
مارکــس تبیــن نهایــی تاریخــی را بایــد بــا پیشــرفت نیروهــای تولیــد انجــام داد و نــه بــا تغییــر ایده هــا. 
ــام  ــه ن ــس ب ــد گوی ــی از ریمون ــود دارد. کتاب ــوژی وج ــتباهی در ایدئول ــاور اش ــه ب ــم چگون ــال ببینی ح
»ایــده نظریــه انتقــادی« در ســال 1981 بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن کتــاب، گویــس ســه مفهــوم 
ــردازم.  ــاب می پ ــن کت ــوم از ای ــه دو مفه ــن ب ــا م ــد. در اینج ــز می کن ــر متمای ــوژی را از یکدیگ ایدئول
ــاور  ــی یــک ب ــوژی معرفت شــناختی می نامــد. مشــخصه معرفت ــوژی را ایدئول یکــی از گونه هــای ایدئول
از دو جهــت می توانــد بررســی شــود، اول از جهــت توجیــه یــک بــاور، و دوم صــدق و کــذب یــک بــاور. 
گویــس بــه طــور مشــخص ایــن دو خصیصــه را بــر نمی شــمارد، ولــی ایــن دو خصیصــه معرفتــی باورهــا 
ــط باورهــای توصیفــی و هنجــاری  ــرای باورهــا و خل ــی ب هســتند. گویــس عــدم وجــود شــواهد تجرب
ــرای  ــی ب ــی کاف ــواهد تجرب ــی ش ــمارد. وقت ــناختی برمی ش ــوژی معرفت ش ــق ایدئول ــه مصادی را از جمل
یــک بــاور وجــود نداشــته باشــد نمی توانیــم بــاور را توجیــه کنیــم، و هنگامــی کــه باورهــای توصیفــی 
و هنجــاری را بــا یکدیگــر خلــط می کنیــم در مــورد شــواهد مرتبــط بــرای توجیــه یــک بــاور ســردرگم 
ــه نظــر مــن مشــکل گویــس ایــن اســت کــه خــود او در مــورد مقوله هایــی کــه معرفــی  می شــویم. ب
ــناختی  ــوژی معرفت ش ــیم ایدئول ــته باش ــتباهی داش ــاور اش ــر ب ــت. اگ ــده اس ــتباه ش ــار اش ــد دچ می کن
معنــادار اســت، چــرا کــه صــدق و کــذب باورهــا مطــرح اســت. ولــی مســئله ایــن اســت کــه اشــتباه خــود 
یــک مفهــوم معرفت شــناختی اســت. اگــر چنیــن باشــد جنبــه معرفت شــناختی ایدئولــوژی جایــی بــرای 
دیگــر جنبه هــای ایدئولــوژی باقــی نمی گــذارد، چــرا کــه ایدئولــوژی حــاوی گونــه ای از اشــتباه اســت. 
ــواردی  ــه م ــوژی تنهــا ب ــه معرفت شــناختی ایدئول ــاز دارد محــدود کــردن مقول ــدان نی آنچــه گویــس ب
اســت کــه توجیــه یــک بــاور مــد نظــر اســت. مثــال وقتــی گفتــه می شــود کــه فقــرا بــه خاطــر بداقبالــی 
ــوان کارکــرد طبیعــت  ــه عن ــر ب ــه واقعیــت رخ داده اســت. فق ــر هســتند، اینجــا اشــتباه در ارجــاع ب فقی
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معرفــی مــی شــود و نــه محصــول یــک سیســتم اقتصــادی سیاســی. ایــن گونــه اشــتباه ها، اشــتباه در 
مــورد توجیــه یــک بــاور نیســتند. مثــال بســیار مهمــی کــه گویــس بررســی می کنــد 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 24 میلیــون نفــر هســتند کــه 
ــر  ــی از منظ ــاور غلط ــپ ب ــد ترام ــاور دونال ــت. ب ــط اس ــپ غل ــد ترام ــاور دونال ــد. ب ــاوری دارن ــن ب چنی
معرفت شــناختی خواهــد بــود. اگــر عــالوه بــر ایــن او بــاور داشــته باشــد کــه drudge report تنهــا 
ــاور غلــط خــود در مــورد  منبــع معتبــر در اینترنــت اســت )خبرگــزاری راســت گرای افراطــی آمریــکا( و ب
اوبامــا را از ایــن ســایت بدســت آورده باشــد آنــگاه دونالــد ترامــپ بــاور غلطــی در مــورد توجیــه بــاور دارد 
ــورد باورهــای  ــه می خواهــم در م ــود. مــن در ادام ــوژی معرفت شــناختی خواهــد ب ــن مصــداق ایدئول و ای
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 واقعیت هایــی در مــورد منفعــت وجــود دارد. واقعیت هایــی وجــود دارد 
کــه شــرایطی بــه خصــوص بــه نفــع اشــخاص هســت یــا نیســت. مــن فکــر نمی کنــم ایــن پیش فــرض 
بــرای خــود مارکــس مشــکلی داشــته باشــد. مارکس  منفعــت و بهــروزی را عینــی می دانــد. بــه عبارتــی 
ــرای مــردم خــوب اســت  ــود کــه واقعیت هایــی در مــورد اینکــه چــه چیــزی ب ــاور ب ــر ایــن ب مارکــس ب
وجــود دارد، کــه بــه امیــال افــراد وابســته نیســت. واقعیت هایــی در مــورد اینکــه انســان ها چگونــه هســتند 
ــا مارکــس ارســطویی اســت،  هگل  و در چــه شــرایطی می تواننــد شــکوفا شــوند وجــود دارد. بدیــن معن

هــم از ایــن منظــر ارســطویی بــود و مارکــس ایــن نگــرش را از هــگل اقتبــاس کــرد.
گونــه دیگــری از ایدئولــوژی کــه گویــس مطــرح می کنــد مفهــوم پیدایشــی ایدئولــوژی اســت. گونــه ای 
از آگاهــی بــه واســطه پیدایــش یــا منشــاء تاریخــی آن ایدئولوژیــک یــا غلــط اســت. در ایــن مــورد او 
ــه  ــوان ب ــوژی را می ت ــه ایدئول ــوژی ارجــاع می دهــد ک ــورد ایدئول ــورت در م ــب فرانکف ــه تصــور مکت ب
عنــوان توجیــه عقلــی جمعــی در نظــر گرفــت. یعنــی سیســتم باورهــای شــخص بنــا بــه دالیلــی کــه 
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ــود را  ــل خ ــا و دالی ــراد انگیزه ه ــن اف ــر ای ــده اند. اگ ــه ش ــد پذیرفت ــایی کن ــا را شناس ــد آن ه نمی توان
بــرای بــاور بــه ایــن سیســتم برشــمارند، متوجــه خواهنــد شــد کــه دلیلــی وجــود نــدارد کــه بخواهنــد 
ایــن ایدئولــوژی را بپذیرنــد. فرانکفورتی هــا ایــن ایــده را از فرویــد اقتبــاس کرده انــد. فرویــد ایدئولــوژی 
در مــورد انگیزه هــا را در مــورد شــخص مطــرح کــرد و فرانکفورتی هــا عالقــه داشــتند ایــن ایــده را بــه 

ــد. ــی بســط بدهن ــای اجتماع ایدئولوژی ه
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 می کنــد و دوم اینکــه 
افــرادی کــه چنیــن باورهــای اشــتباهی دارنــد، از اینکــه چگونــه بــه ایــن باورهــای اشــتباه رســیده اند 
ناآگاهنــد. بخــش دوم اشــاره بــه جهــل نســبت بــه پیدایــش یــک بــاور دارد و نقشــی ضــروری در حفــظ 
ــد.  ــازی می کن ــد ب ــالم می کن ــی اع ــت عموم ــه را منفع ــک طبق ــت ی ــتباه منفع ــه اش ــه ب ــی ک باورهای
ــکا شــاخه ای درون حــزب جمهوری خــواه وجــود دارد کــه از  ــم. در آمری ــال ســاده بزن ــد یــک مث بگذاری
ــای  ــد. اعض ــی )tea party( می نامن ــی پارت ــود را ت ــتند و خ ــت گراتر هس ــان راس ــود جمهوری خواه خ
تــی پارتــی در آمریــکا بــر ایــن بــاور هســتند کــه دریافــت مالیــات کــم از افــراد بــه نفــع همــه اســت، حتی 
ــی  ــی پارت ــات هســتند. ت ــن طبق ــی از ای ــی پارت ــات متوســط و محروم - بخــش عمــده اعضــای ت طبق
توســط بیلیونرهــا حمایــت مالــی می شــود ولــی ایــن ثروتمنــدان در پــس تصویــر هســتند. ولــی پیــاده 
نظــام ایــن حــزب اغلــب افــراد طبقــه متوســطی هســتند کــه بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه مالیــات کــم 
باعــث می شــود 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 بیمه هــای اجتماعــی و درمانــی، حقــوق بازنشســتگی، مدرســه های عمومــی و غیــره 
نیــاز دارنــد و تنهــا در صورتــی می تــوان ایــن خدمــات را فراهــم کــرد کــه مالیــات بیشــتری از ثروتمنــدان 
اخــذ شــود. اعضــای تــی پارتــی در مــورد اینکــه چــه سیاســت هایی بــه نفــع آن هــا اســت دچــار اشــتباه 
ــاور رســیدند کــه مالیــات  هســتند، اشــتباه آن هــا ایــن اســت کــه نمی داننــد بــه چــه شــکل بــه ایــن ب
کــم بــه نفــع آن هــا 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 گرفته انــد، ممکــن اســت دســت از ایدئولــوژی خــود بردارنــد.

ــه  ــه چگون ــم ک ــد بررســی کنی ــد بگذاری ــوژی مشــخص ش ــورد ایدئول ــه تصــور مارکــس در م ــال ک ح
ممکــن اســت اخالقــی غیرایدئولوژیــک داشــته باشــیم، و چگونــه ممکــن اســت علــم ایدئولوژیــک نباشــد. 
ــم  ــک را فراه ــم غیرایدئولوژی ــالق و عل ــی اخ ــکان بررس ــوژی ام ــردن ایدئول ــخص ک ــا مش ــس ب مارک
می کنــد. اخــالق ایدئولوژیــک نیســت مادامــی کــه منفعــت اقتصــادی طبقــه ای بــه خصــوص را منفعــت 
عمومــی معرفــی نکنــد و پذیــرش ایــن ایده هــای اخالقــی بــا مخفــی کــردن سرمنشــاء آن - کــه منفعــت 
یــک طبقــه خــاص را تبلیــغ می کنــد - همــراه نباشــد. بنابرایــن اگــر نظامــی اخالقــی عنــوان کنــد کــه 
ــی  ــای علم ــت. نظریه ه ــک نیس ــت، ایدئولوژی ــه خاص اس ــک طبق ــع ی ــه نف ــد ب ــرح می کن آنچه  مط
ــه خصوصــی باشــند و ایــن را پنهــان نکننــد،  ــه نفــع طبقــه ب ــه لحــاظ پیدایشــی ب نیــز مادامــی کــه ب
ــود(، بقیــه شــاخه های علــم  ــه جــز اقتصــاد )کــه از نظــر مارکــس شــبه علــم ب ایدئولوژیــک نیســتند. ب

ــد. ــرار نمی کنن ــم برق ــه حاک ــت طبق ــای خــود و منفع ــن یافته ه رابطــه ای بی
ــن  ــد. ای ــم شــکل گرفته ان ــه حاک ــت طبق ــه خاطــر منفع ــم ب ــه داری ــی ای ک ــوم تجرب ــد عل ــرض کنی ف
ایــده خیلــی هــم غیرقابــل تصــور نیســت. اعضــای طبقــه ســرمایه دار عالقــه بســیاری بــه علومــی دارنــد 
کــه قوانیــن طبیعــی را کشــف می کننــد. اگــر علــم خوبــی نداشــته باشــید نمی توانیــد نفــت اســتخراج 
کنیــد، نمی توانیــد 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 ســرمایه داران تأســیس شــده و همچنــان 
توســط آن هــا مــورد حمایــت قــرار می گیــرد، ایــن واقعیــت اعتبــار نتایــج علمــی را تحــت تأثیــر قــرار 
نمی دهــد. چــرا کــه پذیرفتنــی بــودن یافته هــای علمــی بــه معیارهــای معرفت شــناختی وابســته اســت. 
مــورد پذیــرش بــودن نظریه هــای فیزیــک و شــیمی از منظــر معرفت شــناختی بــه اینکــه ســرمایه داران 
ــوم از  ــن عل ــد وابســته نیســت. بنابرای ــه دارن ــی در فیزیــک و شــیمی عالق ــل اتکای ــه نظریه هــای قاب ب

ایدئولوژیــک بــودن محفــوظ می ماننــد.  
ــا  ــد صرف ــه وجــود دارن ــی ای کــه در جامع ــر قضاوت هــای اخالق ــی چطــور؟ اگ حــال قضاوت هــای اخالق
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نماینــده منافــع یــک طبقــه بــه خصــوص هســتند و مــا متوجــه ایــن نکتــه پیدایشــی نشــویم، آنــگاه آن 
قضاوت هــای اخالقــی ایدئولوژیــک خواهنــد بــود، چــرا کــه قضاوت هــای اخالقــی قــرار اســت منافــع همــه 
ــادی در آمریــکا عنــوان می کننــد مالکیــت خصوصــی اصلــی اخالقــی اســت  را در نظــر بگیــرد. افــراد زی
کــه منفعــت همــگان را حفــظ می کنــد. اگــر متوجــه منشــاء ایــن بــاور بشــوند - که توســط ســرمایه داران 
کــه رســانه های جمعــی را در اختیــار دارنــد تبلیــغ می شــود تــا حــدی کــه ایــن بــاور بــه عنــوان یــک نکتــه 
ــاور  بدیهــی بیــن مــردم جــا می افتد - نمی تواننــد ایــن باورهــا را قبــول کننــد، چــرا کــه پذیــرش ایــن ب

وابســته بــه پروپاگاندایــی اســت کــه مالکیــت خصوصــی را بــه نفــع همــه معرفــی می کنــد.
ــه طــور پیوســته اخــالق  ــود چطــور؟ مارکــس ب ــد نظــر مارکــس ب ــه م اخــالق حــزب کمونیســت ک
ــه یــک طبقــه معرفــی می کنــد. او عنــوان نمی کنــد کــه  ــه عنــوان اخالقــی وابســته ب کمونیســتی را ب
ــد.  ــی نامی ــرای رفاه ــوان نتیجه گ ــس را می ت ــی مارک ــرات اخالق ــه اســت. نظ ــع هم ــه نف کمونیســم ب
یعنــی او تصــوری از بهــروزی بشــر دارد و می خواهــد آن را افزایــش دهــد، و کمونیســم بهــروزی بشــر را 
تــا حــدی افزایــش می دهــد کــه ســرمایه داری تــوان آن را نــدارد. ولــی آنچــه مهــم اســت ایــن اســت که 
ایــن اخــالق بــه صــورت علنــی منفعــت طبقــات خاصــی را در نظــر دارد. در مانیفســت حــزب کمونیســت، 
مارکــس جنبــش طبقــه کارگــر را بــه نفــع اکثریــت می دانــد. مارکــس از »سوسیالیســت های حقیقــی« 
ســخن می گویــد )کــه ایــن ســخن می توانیســت در مــورد هابرمــاس باشــد( و آن هــا را مســخره می کنــد 
ــن سوسیالیســت های  ــه انسان هاســت. او هم چنی ــع هم ــه نف ــد سوسیالیســم ب ــوان می کنن ــه عن ــرا ک چ
ــوان می کننــد می خواهنــد شــرایط همــه را بهبــود بخشــند،  آرمانشــهری را نقــد می کنــد، چــرا کــه عن
حتــی افــرادی کــه بیشــترین منفعــت را در حــال حاضــر دارنــد. در حالــی کــه مارکــس واقع گرایانــه بــر 
ایــن بــاور اســت کــه در جریــان انقــالب کمونیســتی طبقــه حاکــم بــه قتــل خواهنــد رســید یــا اموالشــان 
مصــادره خواهــد شــد و غیــره. از نظــر مارکــس بایدهــای اخالقــی جنبــش کمونیســتی منافــع اکثریتــی 
ــه گفتــه  ــد، بنابرایــن چنین  اخالقــی ب ــد را نمایندگــی مــی کن ــرار دارن ــل طبقــه حاکــم ق کــه در مقاب
مارکــس بــه نفــع طبقــه حاکــم نیســت. ایــن اخــالق 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 اخــالق 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 
ــم  ــه ای نمی دانی ــن جامع ــالق چنی ــد و اخ ــت می برن ــد و منفع ــت دارن ــد مالکی ــای تولی ــام نیروه در تم
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(.
ــه  ــه مارکــس - ب ــد در ســده نوزدهــم باعــث شــد بســیاری از متفکریــن - از جمل ــروی تولی افزایــش نی
ایــن بــاور برســند کــه فراوانــی محصــوالت و تولیــدات بــه ارمغــان خواهــد آمــد. بــرای مــا کــه در ایــن 
دوره زندگــی می کنیــم خیلــی ســخت اســت تغییــرات در میــزان تولیــد، مثــال آنچــه در فاصلــه 1750 تــا 
1850 در اروپــا رخ داد، را درک کنیــم. مارکــس یکــی از آرمان گرایــان 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 ســرمایه داری وفــور نعمت 
ــل اینکــه  ــم. دلی ــا آن دوران داری ــوز راه درازی ت ــی کــه هن ــان خواهــد آورد، در حال ــه ارمغ ــه زودی ب را ب
ــد داد  ــرمایه داری آن دوران رخ خواه ــورهای س ــتی در کش ــای کمونیس ــرد انقالب ه ــر می ک ــس فک مارک
ایــن بــود کــه ایــن کشــورها را پیشــتاز در پیشــرفت تولیــد می دانســت. او در مــورد رونــد تغییــر بــه شــدت 
ــب  ــدن مطال ــروان مارکــس در فهــم و خوان ــو، اســتالین، کاســترو و دیگــر پی ــن، مائ ــود. لنی ــن ب خوش بی
مارکــس بی کفایــت بودنــد. اگــر بگوییــم اســتالین مارکــس را نفهمیــد خیلــی جــای تعجــب نــدارد، لنیــن 
ــال در نوشــته های  ــه کام ــن حــال آنچــه ک ــا ای ــی ب ــود، ول ــه پخمــه نب ــری اســت چــرا ک ــورد جالب ت م
مارکــس مشــهود اســت را ندیــد. حتــی خواننــده معمولی »مانیفســت کمونیســت« هــم در خواهــد یافت که 
روش هــای تولیــد ســرمایه داری بــرای افزایــش نیــروی تولیــد انســان ضــروری هســتند و تنهــا بــه وســیله 
وفــور نعمتــی کــه تنهــا ســرمایه داری آن را ممکــن می ســازد، کمونیســم می توانــد شــکل بگیــرد. بنابرایــن 
اگــر مائــو، اســتالین و لنیــن مارکــس را درســت خوانــده بودنــد، اولیــن کاری کــه بایــد می کردند برقــراری 

روابــط تولیــد ســرمایه داری بــود.



59



60

تیموتــی ویلیامســون )متولــد 1955( فیلســوف بریتانیایــی و اســتاد دانشــگاه آکســفورد اســت. زمینه هــای 
ــال  ــود. وی در ح ــک می ش ــان و متافیزی ــفه زب ــق، فلس ــی، منط ــامل معرفت شناس ــص وی ش تخص

حاضــر اســتاد دانشــگاه آکســفورد اســت.
ــن  ــا م ــا »حــق ب ــا توســت« ی ــم، حــق ب ــن اشــتباه می کن ــن »م ــه از گفت نســبی گرا، کســی اســت ک
ــه هــر شــخصی نقطــه نظــر  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد و ب ــز می کن ــی« پرهی ــو اشــتباه می کن اســت، ت
ــر  ــر دیگ ــی از نظ ــت ول ــح اس ــر صحی ــه نظ ــان نقط ــر هم ــری از منظ ــه نظ ــر نقط ــود را دارد و ه خ
دیدگاه هــا صحیــح نیســت و چیــزی فراتــر از ایــن دیــدگاه نمی توانــد درســت و غلــط بــودن نظرهــای 

مــا را مشــخص کنــد.
نســبی گرا نافــی وجــود هــر گونــه حقیقــت مطلــق اســت. تغییــر دادن دیــدگاه برخــی از اشــخاص بســیار 
دشــوار و گاهــی غیرممکــن اســت ولــی ایــن دلیــل نمی شــود کــه آن هــا در اشــتباه نیســتند. بــه طــور 
کلــی وقتــی شــخصی نمی خواهــد 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 آن هــا بــه مشــکلی بــرای همــه تبدیــل خواهــد شــد.
ــوان  ــه می ت ــت، از جمل ــده اس ــه ش ــر  پذیرفت ــکلی همه گی ــه ش ــبی گرایی ب ــا نس ــی از زمینه ه در برخ
بــه دیــدگاه افــراد در مــورد آثــار ادبــی، هنــری و ســینما اشــاره کــرد. بــه عنــوان مثــال قضاوت هایــی 
از ایــن دســت کــه دلیلــی نــدارد بگوییــم شکســپیر بهتــر از دیگــر نویســنده ها اســت، بــرای اکثــر مــا 
آشــنا هســتند. یکــی از دالیــل رواج نســبی گرایی در زمینه هایــی ماننــد ادبیــات ایــن اســت کــه معرفــی 
معیــار یــا ســنجش علمــی بــرای اینکــه کــدام یــک از دو نویســنده یــا اثــر بهتــر هســتند بســیار دشــوار 
ــا نیســت کــه حقیقتــی در ایــن  ــه ایــن معن ــار سنجشــی علمــی ب ــه معی ــی دســت نیافتــن ب اســت. ول

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 می ماننــد و ارزش آن هــا صرفــاً بــه دوره ای کوتــاه محــدود 
ــه می شــوند  ــده گرفت ــد، نادی ــاد می  رون ــی برخــی نویســنده ها از ی ــاری ارزشــمند هســتند. ول نمی شــود، آث

یــا آثــار آن هــا خوانــده نمی شــود و کســی نمی توانــد از ارزشــمند بــودن یــا نبــودن ایــن آثــار آگاه شــود.
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ــه  ــد و ب ــده بودن ــپرده ش ــه فراموشــی س ــا ب ــا مدت ه ــرب ت ــنده های زن در غ ــال نویس ــوان مث ــه عن ب
تازگــی توجهــی دوبــاره بــه آثــار آن هــا شــده اســت. در صورتــی کــه چنیــن توجهــی بــه آثــار ایــن زنــان 
ــا  ــه م ــد ب ــه می توان ــا اینک ــوم ب ــار هی ــن معی ــدند. بنابرای ــده نمی ش ــز خوان ــر هرگ ــاید دیگ ــد ش نمی ش
ــار ادبــی، ماننــد دیگــر زمینه هــا،  کمــک کنــد ولــی نمی توانــد چنــدان قابــل اتــکاء باشــد. در مــورد آث
همیشــه احتمــال دارد قضــاوت یــا بــاور مــا اشــتباه از آب در بیایــد. حتــی بهتریــن قضاوت هــای ممکــن 
در زمینــه ادبیــات نیــز الزامــًا بــا حقیقــت یکــی نیســت و ممکــن اســت اشــتباه از کار در بیایــد. هرچنــد 
ــه  ــی ک ــه دیگران ــبت ب ــر، نس ــای داوری پخته ت ــا توانایی ه ــخصی ب ــه ش ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
چنیــن توانایــی را ندارنــد بــه باورهــای درســت بیشــتری برســد ولــی بایــد بــه یــاد داشــت کــه بهتریــن 

ــا حقیقــت یکــی نیســتند. قضاوت هــا نیــز الزامــا ب
ــار ادبــی یــا هنــری بــه دســت نیامــده  ــرای ســنجش ارزش آث ــه اینکــه معیــاری مطلــق ب ــا توجــه ب ب
ــی  ــت چــه اهمیت ــه آن دســت یاف ــوان ب ــه نمی ت ــی ک ــن پرســش مطــرح می شــود که حقیقت اســت ای
دارد؟ در ایــن مــوارد بایــد بیــن آنچــه حقیقــت دارد و آنچــه نســبت بــه آن معرفــت داریــم تمایــز قائــل 
ــه عنــوان مثــال هیــچ کــس  ــاره آن نیســت. ب ــه معنــی نبــود حقیقــت درب شــویم. ندانســتن چیــزی، ب
ــل  ــن دلی ــی ای ــر ول ــا خی ــود دارد ی ــات وج ــر حی ــان های دیگ ــا کهکش ــیاره ها ی ــه در س ــد ک نمی دان

ــات وجــود نداشــته باشــد. ــچ جــای دیگــر حی نمی شــود کــه هی
ــام  ــه ویلی ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــف اس ــت( مخال ــی )پراگماتیس ــوف های عمل گرای ــا فیلس ــون ب ویلیامس
جیمــز ـ از پیشــگامان عمل گرایــی ـ بــر ایــن بــاور بــود کــه مفیــد بــودن، حقیقــت را تعییــن می کنــد. 
یعنــی هــر بــاوری کــه مفیــد باشــد حقیقــت دارد. ولــی ایــن دیــدگاه قابــل قبــول نیســت. ســالیان دور، 

دقیقــًا در جایــی کــه شــما نشســته اید، دایناســوری راه رفتــه اســت یــا نرفتــه اســت.
از آنجایــی کــه دانســتن یــا نداســتن ایــن نکتــه فایــده ای بــرای مــا نــدارد بنابرایــن از نظــر جیمــز حقیقت 
ــا یکــی از  ــاور ارتباطــی ب ــن ب ــدی ای ــی اســت کــه فایده من ــن در حال ــد داشــته باشــد. ای هــم نمی توان
ایــن دو واقعیــت کــه ایــن دایناســور اینجــا راه رفتــه بــوده یــا نــه نــدارد، حتــی ســؤال عجیبــی ماننــد 
ــت  ــاید اهمی ــی ش ــادار اســت ول ــر، معن ــا خی ــه اســت ی ــن نقطــه دایناســوری راه رفت ــا در ای ــه آی اینک
نداشــته باشــد یــا امــکان پاســخ گفتــن بــه آن را نداشــته باشــیم. اینهــا را نبایــد بــا هــم اشــتباه گرفــت.
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ــاور اســت کــه برخــی افــراد  ــر ایــن ب چــرا نســبی گرایی ایــن قــدر جــذاب شــده اســت؟ ویلیامســون ب
می ترســند بــا پذیــرش ایــن موضــع کــه برخــی باورهــا غلــط و برخــی دیگــر صحیــح هســتند و افــراد 
گاهــی در اختــالف نظرهــا بــه روشــی منطقــی بــه نتیجــه تــن نمی دهنــد ایــن اختــالف نظــر بــه جنــگ 
قــدرت تبدیــل شــود و هــر کــه قدرتمندتــر اســت، فــارغ از اعتبــار اســتدالل هایش  بتوانــد نظــرش را 

بــر دیگــری تحمیــل کنــد.
یکــی از دالیــل جذابیــت نســبی گرایی ایــن گمــان اســت کــه بــا پرهیــز از ســخن گفتــن در مــورد حقیقــت 
مطلــق می تــوان مانــع تحمیــل نظــرات بــا تکیــه بــر قــدرت شــد. در واقــع نســبی گرا مدعــی اســت بیــن 
حقیقــت مطلــق و جزم گرایــی رابطــه مســتقیمی وجــود دارد. ولــی ایــن اشــتباه اســت، می تــوان بــه وجــود 

حقیقــت مطلــق بــاور داشــت بــدون ایــن ادعــا کــه یقینــاً بــه آن دسترســی پیــدا کرده ایم.  
برخــی دیگــر بــا توجــه بــه ســابقه اســتعماری غــرب کــه تــالش داشــته کــه ارزش هــای خــود را بــه 
ــرب  ــه غ ــق ب ــًا متعل ــی صرف ــای غرب ــه ارزش ه ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــد ب ــل کن دیگــران تحمی
هســتند و نــه جهانــی و بــه همیــن دلیــل بــه نســبی گرایی روی آورده انــد. ولــی نبایــد فرامــوش کــرد 
ــد.  ــبی گرا نبودن ــد نس ــل کن ــا تحمی ــه آن ه ــش را ب ــته ارزش های ــعی داش ــرب س ــه غ ــرادی ک ــه اف ک
ــن دیدگاه هــای  ــًا دیدگاهــی بی ــدگاه را صرف ــن دی ــدگاه خــود را داشــتند و ای ــراد تحــت اســتعمار دی اف
دیگــر نمی دانســتند و آن هــا هــم همــان انــدازه کــه غربی هــا بــه ارزش هــای خــود پایبنــد بودنــد، بــه 

ــد. ــد بودن ارزش هــای خودشــان پایبن
ــری داشــتند توانســتند دســت کــم در مــواردی  ــی از آن جایــی کــه غربی هــا قــدرت نظامــی قوی ت ول
ارزش هــای خــود را بــه کشــورهای اســتعمارزده تحمیــل کننــد. نســبی گرایی بــه اســتعمارزدگان کمکــی 
ــط  ــا توس ــل ارزش ه ــه تحمی ــرا ک ــت چ ــد گرف ــز نخواه ــتمعارگرایی را نی ــوی اس ــرد و جل ــد ک نخواه
اســتعمارگر نــه توســط اســتدالل در یــک اختــالف نظــر کــه بــا زور انجــام می شــود. بنابرایــن بــا گفتــن 
اینکــه نظــر آنهــا درســت اســت و نظــر مــا هــم درســت اســت نمی توانیــم جلــوی تحمیــل ارزش هــا را 

بگیریــم، در حالــی کــه یکــی از اهــداف مهــم نســبی گرایان ایــن اســت.  
یکــی از دالیلــی کــه افــراد بــه نســبی گرایی در اخــالق روی می آورنــد ایــن اســت کــه از گذشــته تــا 
ــود دارد.  ــی وج ــاد اخالق ــوع بســیار زی ــاوت، تن ــای متف ــن در کشــورها و فرهنگ ه ــال و همچنی ــه ح ب
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ــاع  ــل دف ــی و فرهنگــی قاب ــوع تاریخــی و جغرافیای ــن تن ــر اســاس ای ــا نهــادن نســبی گرایی ب ــی بن ول
نیســت. بــا نــگاه تاریخــی بــه علــم درمی یابیــم کــه تنوعــی کــه علــم از گذشــته تــا بــه حــال داشــته 
ــان  ــا علــم یون ــه آن دســت یافته ایــم ب اســت بســیار بیشــتر از اخــالق اســت. علمــی کــه مــا امــروز ب
باســتان تفاوت هــای بنیادیــن دارد. ایــن در حالــی کــه اســت کــه تفــاوت اخــالق در یونــان باســتان بــا 

اخــالق در جوامــع امــروزی بســیار کمتــر از تفــاوت علــم در ایــن دو دوره اســت.
ــح اســت؟ اگــر شــخصی نســبی گرایی را  ــًا صحی ــی مطلق ــوان گفــت کــه نســبی گرایی اخالق ــا می ت آی
بــه حــوزه اخــالق محــدود کنــد و عنــوان کنــد کــه نســبی گرایی اخالقــی مطلقــًا صحیــح اســت خــود 
را نقــض نکــرده اســت. چــرا کــه نســبی گرایی اخالقــی دیدگاهــی دربــاره درســتی یــا نادرســتی چیــزی 
ــط  ــه درســت و غل ــی اســت ک ــورد دیدگاه های ــی در م ــع دیدگاه ــی در واق نیســت. نســبی گرایی اخالق
بــرای خــود معرفــی می کننــد. بــر همیــن اســاس اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم نســبی گرایی اخالقــی 
ــورد  ــزی در م ــچ چی ــی هی ــه نســبی گرایی اخالق ــد چــرا ک ــا رواداری دعــوت می کن ــدارا ی ــه م ــا را ب م

ــد. ــد باش ــی نمی توان ــام اخالق ــه پی ــچ گون ــاوی هی ــد و ح ــی نمی گوی ــای اخالق درســت و غلط ه
ــدارد.  تنهــا نتیجــه نســبی گرایی اخالقــی ایــن اســت کــه هیــچ حقیقــت مطلقــی در اخــالق وجــود ن
ــبی گرایی  ــی از نس ــا رواداری را جزئ ــدارا ی ــتند و م ــه آگاه هس ــن نکت ــبی گرایان از ای ــی از نس برخ
ــه ی  ــراد در تل ــن اف ــی ای ــد. ول ــرار می کنن ــتباه ف ــن اش ــه ای ــادن در تل ــد و از افت ــه حســاب نمی آورن ب
ــه  ــد ک ــد بگوین ــاًل می خواهن ــد مث ــی خــود را دارن ــدگاه اخالق ــد. نســبی گراها دی ــر می افتن دیگــری گی

»تجــاوز بــد اســت«.
بیــان کــردن قضاوت هــای اخالقــی یــا داشــتن باورهــای اخالقــی بــر عــدم تقارنــی بیــن یــک ســری 
ــرای اینکــه  ــت دارد. ب ــارض هســتند دالل ــا در تع ــا آن ه ــه ب ــی ک ــی و دیدگاه های از دیدگاه هــای اخالق
بتوانیــم بــه ایــن عــدم تقــارن متعهــد باقــی بمانیــم بایــد بــرای دیــدگاه اخالقــی خــود حقیقــت قائــل 
باشــیم. بنابرایــن تلــه دومــی کــه نســبی گرا در آن گیــر می افتــد ایــن اســت کــه عــدم تقــارن آن هــا را 

ــد. ــی وادار می کن ــت دیدگاه هــای اخالق ــورد حقیق ــن در م ــه ســخن گفت ب
مشــکل اصلــی نســبی گرایی ایــن اســت کــه نمی تــوان آن را بــه شــکلی منســجم ارائــه کــرد. فیلســوفی 
کــه اغلــب بــه عنــوان یــک نســبی گرا در مــورد حقیقــت از او یــاد می شــود نیچــه اســت. ولــی حتــی 
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ــا نظــرات خــودش  نیچــه هــم باورهــای خــود را در مــورد چگونگــی امــور داشــت و نظراتــی را کــه ب
همخــوان نبودنــد عمیقــًا اشــتباه می دانســت. صــرف داشــتن اندیشــه - هــر اندیشــه ای - شــما را بــه 

عــدم تقارنــی میــان افــراد همفکــر و ناهمفکــر بــا شــما متعهــد می کنــد.
اگــر قــرار باشــد دیدگاهــی داشــته باشــید )هــر دیدگاهــی( یعنــی بــه شــکلی خــاص بــه مســائل نــگاه 
می کنیــد و ایــن یعنــی پذیرفتــن اینکــه دیــدگاه مخالفــی وجــود دارد. ممکــن اســت نســبی گرا بخواهــد 
از ایــن تلــه نیــز فــرار کنــد. تنهــا راه پیــش روی او ایــن اســت کــه بــه هیــچ دیدگاهــی تعهــد نداشــته 

ــی خــود نســبی گرایی! باشــد، حت
نســبی گرایی 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 می کنــد کــه 
ــتقبال  ــن اس ــه ای ــت ک ــت اس ــت. درس ــده اس ــتقبال ش ــیار اس ــبی گرایی بس ــروزی از نس ــع ام در جوام
ــال  ــوان مث ــه عن ــد تأثیرگــذار باشــند. ب ــی همیــن ســردرگمی ها می توانن ناشــی از ســردرگمی اســت ول
ــا ارزش  ــه دیدگاه ه ــودش را دارد و هم ــدگاه خ ــی دی ــر کس ــد ه ــیاری می گوین ــراد بس ــا اف ــن روزه ای

یکســانی دارنــد.
ــه  ــدگاه ک ــن دی ــا ای ــد ب ــت و بای ــدگاه اس ــک دی ــود ی ــن خ ــه ای ــد ک ــوش می کنن ــراد فرام ــن اف ای
ــر هســتند« ارزش یکســانی داشــته باشــد! ســردرگمی هایی  ــا برت ــا از دیگــر دیدگاه ه »برخــی دیدگاه ه
ــذار  ــراد تأثیرگ ــی اف ــل اخالق ــئولیت پذیری و عم ــد در مس ــی آورد می توان ــار م ــه ب ــبی گرایی ب ــه نس ک
باشــد. نســبی گرایی چیــزی جــز قانــع شــدن بــه شــعاری بی مایــه بــه ایــن بهانــه کــه بــه وســیله آن 
ــن مســائل  ــم نیســت. اختــالف نظــر یکــی از بنیادی تری ــح زندگــی کنی ــا یکدیگــر در صل ــم ب می توانی

ــاز اســت. ــر نی ــه رویکــردی عمیق ت ــرای بررســی آن ب بشــر اســت و ب

*این متن برگرفته از گفت و گویی بین تیموتی ویلیامسون و نایجل واربرتون است.
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ســازه گرایی یکــی از دیدگاه هــای فلســفی متأخــر اســت کــه تأثیــر بســیاری در 
ــای  ــه معن ــازه ب ــت. س ــته اس ــا گذاش ــه ج ــی ب ــری و علم ــف فک ــای مختل عرصه ه
ــزد و ســاخته دســت اوســت. ســازه گرایی هــم  ــه انســان آن را می ری طرحــی اســت ک
شــکل فــردی دارد و هــم شــکل اجتماعــی. در حالــت فــردی، ســازه هایی مــورد نظرنــد 
کــه افــراد مختلــف بــه گونه هــای مختلــف آن هــا را می ســازند. ســازه گرایی اجتماعــی 
ــوند.  ــاخته می ش ــی س ــی و فرهنگ ــرایط اجتماع ــه در ش ــه دارد ک ــازه هایی توج ــه س ب

ــروکار دارد. ــازه گرایی س ــی س ــکل اجتماع ــن ش ــا همی ــر، ب ــه حاض مقال
ــادی، مدعــی آن شــود کــه واقعیت هــای  ــه نحــو بنی ــد ب ســازه گرایی اجتماعــی می توان
ــان ها  ــی انس ــرایط اجتماع ــاخته ش ــز س ــره نی ــان و غی ــتارگان، درخت ــد س ــادی مانن م
ــا را  ــش، آن ه ــانی خوی ــق انس ــا و عالی ــب نیازه ــر حس ــان ها ب ــی انس ــتند. یعن هس
ــه صــورت  ــا را ب ــن چیزه ــات همی ــی کــه ممکــن اســت حیوان ــد؛ در حال شــکل داده ان
ــا  ــد. ام ــاهده کنن ــش، مش ــاص خوی ــای خ ــا نیازه ــب ب ــی، متناس ــای متفاوت واقعیت ه
ــه  ــدارد بلک ــور ن ــی حض ــا متافیزیک ــادی ی ــطح بنی ــن س ــواره در ای ــازه گرایی هم س
ــه در  ــان ها ک ــت انس ــطح معرف ــه در س ــا بلک ــطح واقعیت ه ــه در س ــت ن ــن اس ممک
ــت، ســازه گرایی شــکل  ــن حال ــرد. در ای ــرار گی ــورد نظــر ق ــر شــده اند، م ــوم جلوه گ عل
ــد  ــوم مانن ــم مطــرح در عل ــه مفاهی ــود ک ــد ب معرفت شــناختی دارد و مقصــود آن خواه
کــوارک در فیزیــک یــا هــوش و شــخصیت در روانشناســی، ســازه اند و نبایــد آن هــا را 
تصویــر آینــه ای از واقعیــت دانســت. بــر ایــن اســاس، تحــول در مفاهیــم علمــی، بــه 
ــود. ــا نیازهــای نویــن اجتماعــی خواهــد ب معنــای ظهــور ســازه های جدیــد متناســب ب
ــری  ــه بش ــود، اندیش ــناختی خ ــی و معرفت ش ــورت متافیزیک ــر دو ص ــازه گرایی در ه س
ــرده اســت،  ــار ک ــه نویســنده اظه ــور ک ــان ط ــد. هم ــبیتگرایی می کن ــه نس ــال ب را مبت
ــر  ــورد نظ ــان ها م ــم ورزی انس ــی در عل ــی و فرهنگ ــرایط اجتماع ــی ش ــر تأثیرآفرین اگ
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ــه چــه  ــا ســازه ی اجتماعــی ب ــداول اســت. ام ــورد ســازه ی اجتماعــی بســیار مت ــت در م ــروزه صحب ام
ــه نظــر می رســد. اگــر بگوییــم کــه چیــزی  ــده ی مرکــزی روشــن ب معناســت و چــه اهمیتــی دارد؟ ای

باشــد، کســی ایــن تأثیــر را انــکار نمی کنــد. امــا هنگامــی کــه ایــن تأثیرآفرینــی چنــان 
دامن گســتر در نظــر گرفتــه شــود کــه واقعیــت مســتقل چیزهــا یــا ارزش صــدق معرفــت 
ــاک آشــکار  انســانی را مــورد تردیــد قــرار دهــد، در اینجاســت کــه نســبیتگرایی خطرن

ــذارد. ــی نمی گ ــش باق ــرای دان ــی ب ــردد و جای می گ
ــه ســازه گرایی اجتماعــی  ــوان الزم ــه عن ــا نســبیت گرایی ب نویســنده کوشــیده اســت ب
ــن  ــبیتگرایی ای ــه نس ــده علی ــرح ش ــتدالل های مط ــی از اس ــزد. یک ــه برخی ــه معارض ب
اســت کــه فــرد معتقــد بــه ایــن دیــدگاه، همچــون هــر معتقــد دیگــری، دیــدگاه خــود 
را بــه دیگــران توصیــه می کنــد و ایــن حاکــی از آن اســت کــه نوعــی ثبــات و درســتی 
بــرای آن لحــاظ کــرده اســت. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه صــرف بودجه هــای گــزاف 
پژوهشــی، بــه خصــوص در علــوم پایــه کــه کاربــرد فــوری یــا قابــل پیش بینــی ندارنــد، 

ــد. ــه کشــف واقعیت هــا توجــه دارن نشــانگر آن  اســت کــه انســان ها ب
ــم و  ــا مفاهی ــان ی ــای جه ــه واقعیت ه ــت ک ــی آن اس ــازه گرایی در پ ــد س ــر چن ه
گزاره هــای علمــی را بــه کمــک ارزش هــای فرهنگــی و اجتماعــی دچــار نســبیت کنــد، 
امــا بــا همیــن اقــدام، خــود ارزشــهای فرهنگــی و اجتماعــی را نیــز دچــار نســبیت بنیادی 
ــای  ــبیت در ارزش ه ــت، نس ــازه گرایی، نخس ــه س ــت ک ــد گف ــل، بای ــد. در اص می کن
فرهنگــی و اجتماعــی لحــاظ شــده و ســپس از آنجــا بــه عرصــه علــم و اندیشــه ســرایت 
یافتــه اســت. بــه همــان انــدازه کــه نســبیت گرایی در عرصــه علــم و اندیشــه، مهلــک 
ــود.  ــد ب ــی توان ــدار اخالق ــک اصــول پای ــز مهل ــا نی ــت اســت، در حیطــه ارزش ه معرف
نقــد نویســنده بــه نحــو اساســی معطــوف بــه عرصــه علــم و اندیشــه اســت امــا نقــد 
ــا  ــل تســری اســت. ام ــز قاب ــا و اخــالق نی ــه عرصــه ارزش ه ــی ب ــازه گرایی اجتماع س

ایــن محتــاج فــراز دیگــری از بررســی اســت. 
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بــه لحــاظ اجتماعــی ســاخته شــده اســت، داریــم بــر ایــن تأکیــد می کنیــم کــه آن امــر بــه جنبه هــای 
امکانــی خویشــتن اجتماعــی مــا وابســته اســت. یعنــی اگــر مــا آن را نمی ســاختیم، وجــود نمی داشــت؛ 
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، ارزش هــا و منافــع متفاوتــی برخــوردار بودیــم، ممکــن بــود چیــز دیگــری بســازیم 
یــا ایــن چیــزی را کــه ســاخته ایــم، بــه شــکل متفاوتــی بســازیم. تقابــل اجتناب ناپذیــر میــان »ســاخته 
مــا« بــا شــیء ای اســت کــه بــه طــور طبیعــی موجــود اســت؛ چیــزی کــه بــه طــور مســتقل از مــا وجــود 
دارد و مــا در شــکل دادن بــه آن شــرکت نکرده ایــم. در ایــن صــورت بســیاری چیزهــا، و واقعیت هایــی در 
مــورد آن هــا، وجــود دارنــد کــه بــر اســاس ایــن ایــده ی مرکــزی، بــه صــورت اجتماعــی ســاخته شــده اند: 
بــه طــور مثــال، پــول، شــهروندی و روزنامه هــا. هیــچ کــدام از آن هــا بــدون جامعــه وجــود نمی داشــتند 

و در صورتــی کــه مــا انتخــاب دیگــری می نمودیــم، بــه شــکل دیگــری ســاخته می شــدند. 
 امــا، همــان طــور کــه ایــان هکینــگ در تک نگاشــت اخیــرش بــا عنــوان ســازه ی اجتماعــی از چــه؟ 
ــرای اقــالم مــادی  ــه تنهــا ب ــه درســتی بیــان کــرده اســت، صحبــت از ســازه ی اجتماعــی ن )1999( ب
)چیزهــا، انــواع و واقعیت هــا( بــه کار مــی رود، بلکــه در بــاب باورهــای مــا در مــورد آن هــا هــم مطــرح 
اســت. ســازه ی اجتماعــی زنــان پناهنــده )1992( نوشــته ی 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 می شــوند. 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. 
ــده ی مرکــزی  ــد توضیــح بیشــتر در مــورد همــان ای ــاور، نیازمن امــا بحــث در مــورد ســازه ی اجتماعــی ب
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 
ــد در نظــر بگیریــد. روشــن اســت کــه مــا  باورمــان را کــه زمانــی دایناســورها در زمیــن زندگــی می کردن
بــه طــور اجتناب ناپذیــری بــه ایــن بــاور نرســیده ایم. 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 عالقــه ای نداشــته باشــیم؛ ممکــن بــود بــرای رســیدن بــه ایــن نتیجــه بــه حــد کافــی باهــوش 
ــم(.   ــم )فســیل ها را نمی یافتی ــط برنمی خوردی ــواهد مرتب ــه ش ــز ب ــود هرگ ــن ب ــم؛ ممک نمی بودی

ــود  ــر اســاس آن هــا ممکــن ب ــد کــه ب ایــن مشــاهدات، مفاهیــم مــالل آور مختلفــی را فراهــم می آورن
هــر بــاوری وابســته بــه واقعیت هــای تصادفــی در مــورد مــا باشــد. ســؤال اصلــی، هنگامــی کــه تمــام 
ــا مســلم در  ایــن عوامــل در نظــر گرفتــه شــوند، در مــورد نقــش اجتمــاع اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه ب
نظــر گرفتــن هــوش مــا و مفــروض انگاشــتن عالقــه ی مــا بــه ایــن مســئله و خواســتمان کــه حقیقــت 
ــرای  ــوز هــم ب ــا هن ــرار گرفتــن در معــرض شــواهد مرتبــط، آی ــا فــرض ق ــم و ب را در مــورد آن دریابی
توضیــح باورمــان بــه وجــود دایناســورها در گذشــته، بایــد بــه ارزش هــای اجتماعــی تصادفــی متوســل 
شــویم؟ اگــر پاســخ »بلــه« باشــد، یعنــی اگــر ایــن حقیقــت داشــته باشــد کــه جامعــه ی دیگــری کــه 
ــر می رســید، در ایــن  ــاوری متفــاوت و مغای ــه ب ــا داشــته، ب ــا م ــی ب تنهــا ارزش هــای اجتماعــی متفاوت

ــاور مــا در مــورد دایناســورها ســازه ای اجتماعــی اســت.  صــورت می توانیــم بگوییــم کــه ب
ــت،  ــا و واقعیت هاس ــش چیزه ــه هدف ــازه گرایانه ک ــای س ــک ادع ــان ی ــه می ــت ک ــم اس ــن، مه بنابرای
ــرا اینهــا  ــل شــویم زی ــز قائ ــی کــه هدفــش باورهاســت، از ســوی دیگــر،  تمای ــا ادعای از یــک ســو، ب
ادعاهایــی متمایــز هســتند و نیــاز بــه اثبات هــای متمایــزی دارنــد. اولــی بــه ایــن ادعــای متافیزیکــی 
ــن  ــه ای ــم واقعــی اســت؛ و دومــی ب ــق کرده ای ــا آن را خل ــن کــه م ــل ای ــه دلی ــزی ب می رســد کــه چی
ــاور خاصــی داریــم بایــد  ادعــای معرفتــی می رســد کــه تبییــن صحیــح در مــورد ایــن کــه چــرا مــا ب
ــاص  ــور خ ــه ط ــد و ب ــازی می کن ــا ب ــی م ــی اجتماع ــاور در زندگ ــه آن ب ــد ک ــه نقشــی باش ــط ب مرتب
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.
ــه ایــن  اگــر نشــان داده شــود کــه چیــزی در مفهــوم اول، بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اســت، ب
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 می توانیــم بــدون تــرس از غیرمنطقی بــودن، 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 طبقه بنــدی مذکــور، آثــار مهمــی نوشــته شــده اســت کــه در نظــر مــن مهم ترینشــان 
راجــع بــه موضوعــات جنســیت و نــژاد بــوده اســت. ســیمون دوبــوآر )جنــس دوم، 1953( و پــس از او 
دیگــر محققــان فمینیســت نشــان داده انــد کــه نقش هــای جنســیتی، امــوری اجتنابناپذیــر نیســتند بلکــه 
محصــول نیروهــای اجتماعــی می باشــند. آنتونــی آپیــا )فــرد رنــگ آگاه: اخــالق سیاســی نــژاد، 1996، 
ــا اِمــی گاتمــن( بــه ویــژه بــه طــور قدرت منــدی نشــان داده اســت کــه چیــزی فیزیکــی یــا  همــراه ب
ــا  ــی م ــی اجتماع ــترده در زندگ ــی گس ــه نقش ــژادی ک ــای ن ــا طبقه بندی ه ــق ب ــناختی منطب زیست ش
ــان  ــرد اجتماعی ش ــون کارب ــتر مره ــا بیش ــن طبقه بندی ه ــود ای ــدارد و وج ــود ن ــد وج ــازی می کنن ب

اســت تــا شــواهد علمــی.
برخــی از دیگــر ادعاهــا بیشــتر مناقشــه برانگیز بوده انــد. مــری بویــل اســتدالل کــرده اســت کــه بــاور 
مــا بــه اســکیزوفرنی ســازه ای اجتماعــی اســت )اســکیزوفرنی: توهمــی علمــی؟ 1990(. او ادعــا می کنــد 
کــه دالیــل کافــی وجــود نــدارد کــه نشــانه هایی کــه بــه طــور معمــول تحــت ایــن بیمــاری رده بنــدی 
ــا  ــی آن ب ــرای علت شناس ــتجو ب ــن، جس ــند و بنابرای ــاری باش ــک بیم ــا ی ــم تنه ــه عالی ــوند هم می ش
اســتفاده از نوروشــیمی محکــوم بــه شکســت اســت. شــاید حــق بــا او باشــد: درک مــا از بیماری هــای 
ــه نظــر می رســد شــواهد  ــرد. از ســوی دیگــر، ب ــه ســر می ب ــم در دوران کودکــی اش ب ــه حت ــی ب روان
ــی  ــان قابل پیش بین ــش از آغازش ــکیزوفرنی پی ــا اس ــط ب ــانه های مرتب ــه نش ــود دارد ک ــی وج روزافزون
هســتند و ایــن وضعیــت بــه شــدت ارثــی اســت. ایــن واقعیت هــا در مقابــل رویکــرد بویــل قــرار دارنــد. 
در یــک برنامــه ی پژوهشــی در حــال گســترش، آمیــزه مــورد انتظــاری از هــر دو دســته آثــار پژوهشــی 
مهــم و قابل بحــث را می یابیــم. آنچــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد ایــن اســت کــه گرچــه برخــی از 
ــه ســازه های اجتماعــی ممکــن اســت از نظــر تجربــی مناقشــه برانگیز باشــند، امــا  ــوط ب ادعاهــای مرب
الگوهایــی کــه ایــن ســازه ها نمونه هــای آنهــا هســتند، بــه هیــچ وجــه از نظــر فلســفی مناقشــه برانگیز 
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 ارزش هــای اجتماعــی هســتند تــا وابســته بــه شــواهدی کــه از آنــان 
ــدازه خــود عقــل قدیمــی هســتند. پــس ایــن تصــور رایــج کــه ســازه گرایان  ــه ان ــد، ب حمایــت می کنن

اجتماعــی  ضدعقلگــرا، ضدواقعیتگــرا و ضدعینیت گــرا هســتند، از کجــا آمــده اســت؟ 
پاســخ ایــن اســت کــه ایــن امــر از خــود صــورت ادعاهــا یــا از کاربــرد آنهــا در ایــن یــا آن موضوعــی 
ــردازان  ــه اســت. بلکــه از خواســت برخــی نظریه پ ــی قابل بحــث اســت، نشــأت نیافت کــه از نظــر تجرب
برجســته در ایــن ســنت بــرای گســترش دادن بحــث ســازه ی اجتماعــی بــه همــه چیزهــا،  بــه ویــژه بــه 
واقعیت هــای مــورد مطالعــه و داعیههــای دانشــی نشــأت یافتــه از علــوم طبیعــی، سرچشــمه می گیــرد. 
اگــر بخواهیــم راهمــان را در میــدان جنــگ گل آلــودی کــه ایــن نبــرد معــروف دانش هــا در آن جریــان 
دارد بیابیــم، توجــه بــه برخــی تمایــزات بســیار کمــک خواهــد نمــود. مــن بحــث را بــا ادعــا در مــورد 

ــم. ــروع می کن ــا ش ــا و واقعیت ه چیزه
 

چیزهایساختهیاجتماع

پــول، شــهروندی و روزنامــه  از ســازه های اجتماعــی آشــکار هســتند زیــرا، بــه طور روشــنی، نمی توانســتند 
بــدون اجتمــاع، موجودیــت داشــته باشــند. بــه همیــن بداهــت، هــر چیــزی کــه می توانســت بــه طــور 
ــوب  ــی محس ــازه ی اجتماع ــت- س ــته اس ــود داش ــا وج ــد - ی ــته باش ــود داش ــه وج ــتقل از جامع مس
نمی شــود. نمونههــا: دایناســورها یــا زرافه هــا یــا ذره هــای بنیادیــن کــه همــه ی مــواد از آن هــا ســاخته 
شــده اند و فیزیکدانــان آن هــا را »کــوارک« می خواننــد. اگــر ایــن چیزهــا قبــل از آن کــه جوامــع وجــود 
ــا وجــود ایــن،  داشــته باشــند، وجــود داشــته اند، چــه طــور ممکــن اســت ســازه ی اجتماعــی باشــند؟ ب
وقتــی برخــی از مهم تریــن متــون در ادبیــات ســازه ی اجتماعــی را مطالعــه می کنیــم، بهمنــی از ادعاهــا 
را می یابیــم کــه درســت همیــن ادعــا را دارنــد کــه امــوری همچــون نمونههــای مذکــور کــه مســتقل 

ــتند. ــی هس ــازه های اجتماع ــد، س ــن و جامعه ان از ذه
کتــاب انــدرو پیکرینــگ، ســاختن کوارک هــا )1984( را در نظــر بگیریــد. آن چنــان کــه از عنــوان هــم 
ــه ی  ــه در ده ــا ک ــه کوارک ه ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــگ ب ــه پیکرین ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت، ب پیداس



72

1970 تحــت عنــوان »مــدل اســتاندارد« مطــرح شــدند، بــه طــور اجتماعــی ســاخته شــده اند. زبــان خــود 
متــن هــم گویــای همیــن اســت: »... واقعیــت کوارک هــا حاصــل کار فیزیک دانــان ذره ای بــود...« امــا 
چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ اگــر کوارک هــا وجــود دارنــد )و مــا بــه دلیــل مقاصــد موجــود خــود 
ــوده  ــع انســانی موجــود ب ــش از وجــود جوام ــا می بایســت پی ــد( آنه ــم کــه وجــود دارن ــرض می گیری ف

باشــند. پــس چــه طــور ممکــن اســت آن هــا ســازه  ی اجتماعــی باشــند؟ 
شــاید پیکرینــگ بــه آن چــه می گویــد اعتقــاد نــدارد و شــاید قصــدش ایــن اســت کــه صرفــا ادعایــی 
در مــورد بــاور مــا در مــورد کوارک هــا مطــرح کنــد تــا ایــن کــه حرفــی در مــورد خــود آن هــا زده باشــد؛ 
ایــن مطلبــی اســت کــه در فرصــت مناســب در مــورد آن بحــث خواهیــم نمــود. امــا خــواه پیکرینــگ 
ــور در اطــراف و  ــه وف ــا ب ــه ادعاه ــه اینگون ــه نظــر می رســد ک ــه، ب ــا ن ــرده باشــد ی ــی ک ــن ادعای چنی
اکنــاف وجــود دارنــد. در اینجــا بــرای نشــان دادن یــک نمونــه دیگــر، بــه نظــرات برونــو التــور و اســتیو 
ــد )زندگــی آزمایشــگاهی:  ــوم طبیعــی توجــه کنی ــگار درموضــوع واقعیت هــای مــورد مطالعــه ی عل وول

ســازه ی اجتماعــی واقعیت هــای علمــی، 1979، صــص 180-182(:
ــت  ــام واقعی ــه ن ــزی ب ــا چی ــد ی ــود ندارن ــات وج ــه واقعی ــم ک ــم بگویی ــا نمی خواهی »م
نیســت... حــرف مــا ایــن اســت کــه »موجــود بــودن« )وجــود داشــتن( معلــول کار علمــی 

ــت آن.«  ــه عل اســت ن
 امــا بــه آســانی نمی تــوان از ایــن فکــر ســردرآورد کــه واقعیت هــای مربــوط بــه ذره هــای بنیادیــن یــا 
دایناســورها معلــول نظریه پردازی هــای علمــی هســتند. چــه طــور ممکــن اســت کــه نظریه پردازی هــای 
ــا وجــود کوارک هــا در حــال حاضــر  علمــی موجــب شــده باشــد کــه وجــود دایناســورها در گذشــته ی
حقیقــت پیــدا کنــد؟ البتــه، علــم بــاور مــا را بــه وجــود دایناســورها یــا کوارک هــا محقــق نمــوده اســت. 
ــد.  ــار می کنیــم کــه گویــی کوارک هــا و دایناســورها وجــود دارن ــاور داریــم طــوری رفت ــه آن ب چــون ب
اگــر بــه خودمــان اجــازه دهیــم کــه از زبانــی آرایــه دار اســتفاده کنیــم می  توانیــم بگوییــم کــه در جهــان 
مــا دایناســورها و کوارک هــا وجــود دارنــد؛ همــان طــور کــه می توانیــم بگوییــم کــه در جهــان هملــت 
ــاره  ــن ب ــه طــور منســجم در ای ــم ب ــا غــرق می شــود. امــا در کل، چیــزی کــه می توانی شکســپیر،  افلی
ــه دایناســورها  ــاور داشــته  باشــیم ک ــا ب ــه م ــق ســاخته ک ــن را محق ــم ای ــه عل ــن اســت ک ــم ای بگویی
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ــواهد در  ــه ی ش ــود هم ــا وج ــا ب ــدارد. ام ــی ن ــن مخالفت ــا ای ــچ کــس ب ــد. هی ــود دارن ــا وج و کوارک ه
حمایــت از این هــا، ایــن باورهــا هنــوز ممکــن اســت اشــتباه باشــند و تنهــا چیــزی کــه آن هــا را حقیقــی 
می ســازد ایــن اســت کــه در جهــان خــارج واقعــا دایناســورها در گذشــته وجــود داشــته یــا کوارک هــا 
موجــود باشــند. بهیقیــن، علــم نمی توانــد اینهــا را بســازد؛ در بهتریــن حالــت، آنــان را کشــف می کنــد.

ــاز  ــت ب ــل کان ــه »ایده آلیســم اســتعالیی« رد شــده ی ایمانوئ ــن جــا ب دیدگاه هــای عرضــه شــده در ای
ــی در خــارج، مســتقل از ذهــن  ــج آن(، جهان ــش رای ــل در خوان ــا حداق ــی )ی ــر کانت ــردد. در تصوی می گ
ــق  ــان را خل ــا جه ــم م ــه بگویی ــم ک ــش بروی ــدر پی ــت آن ق ــن، الزم نیس ــود دارد؛ بنابرای ــان وج انس
ــا  ــا ی ــواع چیزه ــا، ان ــه چیزه ــت: ب ــاختار اس ــدون س ــود ب ــودی خ ــه خ ــان ب ــن جه ــا ای ــم. ام نموده ای
واقعیــات تقســیم نشــده اســت.  مــا بــا فکــر کــردن در مــورد جهــان بــه یــک شــیوه خــاص یــا داشــتن 

ــم.  ــل می نمایی ــان تحمی ــه جه ــاختار را ب ــاص، س ــای خ ــته باوره ــک رش ی
دو راه مختلــف بــرای درک ادعــای کانتــی کــه مــا ســاختار را بــر جهــان تحمیــل می کنیــم وجــود دارد. 
ــه  ــن ک ــه ای ــاور ب ــوه« و ب ــد »ک ــم مشــخصی مانن ــردن در چارچــوب مفاهی ــا فکــر ک ــورد اول، ب در م
ــم. در  ــه وجــود می آوری ــواع خاصــی از چیزهــا را  ب ــای دقیــق کلمــه، ان ــه معن ــد، ب کوههــا وجــود دارن
مــورد دوم، ســاختار بــه طــور کامــل از طــرف ماســت: ایــن ادعــا کــه کوه هــا وجــود دارنــد، تنهــا یــک 
طریقــه بــرای فکــر کــردن در مــورد ایــن اســت کــه چــه چیــزی بــر اســاس طــرح واره ی مفهومــی یــا 
ــرد کــه ادعــا کنیــم چیزهــا در واقعیتــی  ــی مــا حقیقــت دارد. حتــی تالشــی صــورت نمیگی ــازی زبان ب

مســتقل از ذهــن چگونــه هســتند.
ــب  ــب و غری ــده ای عجی ــه طــور ناامیدکنن ــد، ب ــه آنن ــک ب ــور و پیکرینــگ نزدی ــات الت راه اول، کــه ادبی
اســت. چــه طــور ممکــن اســت ذهــن، جهــان را بــه انــواع مختلــف تــراش و شــکل دهــد؟ چــه طــور ذهن 
می توانــد چیزهــا را بیافرینــد و بــه آن هــا مشــخصاتی اعطــا نمایــد؟ و چــه اتفاقــی می افتــد وقتــی جهــان 
توســط دو جامعــه ی 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؟ 
ــود،  ــل می ش ــی نق ــازه گرایان اجتماع ــط س ــیار توس ــه بس ــته هایی ک ــی، در نوش ــارد رورت ــا، ریچ ام
پیشــنهاد کــرده اســت کــه بحــث در مــورد ســازه ی اجتماعــی واقعیت هــا و انــواع در صورتــی کــه طبــق 



74

مــورد دوم درک شــود، کامــال متقاعــد کننــده اســت: 
یــک دلیــل ایــن کــه مســئله ی واقعیــت مســتقل از ذهــن چنــان مــورد تنفــر و گمراه کننــده 
ــه  ــن[ گاه ]می نویســند[ ک ــدان م ــتقالل« اســت. ]منتق ــوم »اس ــودن مفه ــم ب اســت، مبه
ــن را  ــد ای ــد بای ــاور ندارن ــت مســتقل از ذهــن« ب ــه »واقعی ــه ب ــن ک ــد م فیلســوفانی مانن
انــکار کننــد کــه کوه هــا پیــش از آن کــه مــردم ایــده ی »کــوه« را در ذهــن یــا کلمــه ی 
ــزی را  ــن چی ــچ کــس چنی ــا هی »کــوه« را در زبانشــان داشــته باشــند، وجــود داشــتند. ام
ــی وجــود  ــت و معلول ــد کــه سلســلههایی از عل ــچ کــس فکــر نمی کن ــد. هی ــکار نمی کن ان
ــد... مشــروط  ــه وجــود آمده ان ــا کلمــات ب ــر افــکار ی ــر اث ــد کــه طــی آن هــا کوه هــا ب دارن
ــن کــه بحــث در مــورد کوه هــا ســودمند باشــد، کــه هســت، یکــی از روشــن ترین  ــه ای ب
حقایــق در مــورد کوه هــا ایــن اســت کــه آن هــا پیــش از آن کــه مــا در موردشــان بحــث 
کنیــم وجــود داشــته اند. اگــر بــه ایــن بــاور نداشــته باشــید احتمــاال نمی دانیــد کــه چطــور 
در بازی هــای زبانــی کــه کلمــه ی »کــوه« را بــه کار می برنــد شــرکت کنیــد. امــا بــه کار 
بــردن آن بازی هــای زبانــی، ارتباطــی بــه ایــن مســئله  نــدارد کــه آیــا واقعیــت، مشــتمل 
بــر واقعیــت کوه هــا، بــه خــودی خــود، جــدای از شــیوه ای کــه انســان ها بــه طــور معمــول 

ــه. ــا ن ــد، وجــود دارد ی ــرای توصیــف آن در نظــر می گیرن ب
رورتــی توصیــه می کنــد کــه ســازه گرایان اجتماعــی خــود را از ایــن ادعــا دور کننــد کــه مــا بــا صحبــت 
در مــورد کوه هــا ســبب وجــود آن هــا مــی شــویم. طبــق نظــر رورتــی، شــیوه ی مناســب مطــرح کــردن 
ــر  ــر دیگ ــن را ب ــخن گفت ــیوه هایی از س ــه ش ــت ک ــودمند اس ــا س ــرای م ــت: ب ــن اس ــه چنی ــن نکت ای
ــن اســت  ــا ســودمند اســت، ای ــرای م ــرد آن ب ــه کارب ــیوه هایی ک ــم. یکــی از ش ــح دهی ــیوه ها ترجی ش
ــد. امــا، هیــچ شــیوه ای از ســخن گفتــن وجــود  کــه طبــق آن کوه هــا مســتقل از انســان ها وجــود دارن
ــدارد کــه در خصــوص نحــوه وجــود خــود چیزهــا، از شــیوه های دیگــر ســخن گفتــن، رســاتر باشــد  ن
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 کوه هــا را نمی ســازیم؛ ایــن ادعایــی اســت کــه  مجــوز آن  را از شــیوه ی بحثــی کــه 
بــرای مــا ســودمند اســت گرفته ایــم. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه کوه هــا، بــه صــورت حقیقــت 
ــت  ــزی حقیق ــم چی ــه بگویی ــدارد ک ــا ن ــز معن ــد؛ هرگ ــود دارن ــان ها وج ــن انس ــتقل از ذه ــلم، مس مس
مســلم اســت. تنهــا چیــزی کــه مــا می توانیــم بــه طــور ملمــوس در مــوردش حــرف بزنیــم ایــن اســت 
کــه چــه چیــزی مبنــی بــر ایــن یــا آن شــیوه ی بحــث حقیقــت دارد؛ شــیوهه ای کــه اتخــاذ برخــی از 

آن هــا بــرای مــا ســودمنداند. 
ایــن امــر، بــه هــر حــال، چنانکــه بســیاری از منتقــدان آن را خاطرنشــان ســاخته اند، دیدگاهــی غیرممکــن 
ــارد ویلیامــز از آن را در »نقــد کتــاب  ــژه »ســخن آخــر« تومــاس نیــگل )1997( و نقــد برن ــه وی اســت )ب
نیویورک تایمــز« )1998( ببینیــد(. 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 آن هــا بســته بــه این یــا آن روش 
بحــث نیســت؛ او بــه ســادگی خــود را بــه ایــن دیــدگاه ناپذیرفتنــی متعهــد می کنــد که تنهــا آن نــوع ادعایی 
بــه ســادگی حقیقــت دارد کــه ادعایــی در مــورد شــیوه های ســودمند بحــث اســت کــه مــا اتخــاذ کردهایــم، 
نــه ادعاهایــی کــه بــه طــور مســتقیم در مــورد کوه هاســت. در غیــر ایــن صــورت، او نمی توانــد بــه ســادگی 
ابــراز کنــد، چنــان کــه ایــن کار را کــرده اســت، کــه بــرای مــا ســودمند اســت کــه در مــورد کوه هــا بحــث 
کنیــم؛ مگــر در صورتــی کــه بپذیــرد کــه بــرای مــا ســودمند باشــد کــه در مــورد ایــن بحــث کنیــم کــه 

بحــث در مــورد کوه هــا ســودمند اســت و ایــن بــه تسلســلی بــی پایــان منجــر می شــود. 
دوم، اگــر مــا ایــن دیــدگاه را بپذیریــم کــه در مــورد ایــن کــه چــه چیــزی حقیقــت دارد هیــچ مرجــع 
ــی  ــه رورت ــان ک ــر، چن ــیم و اگ ــته باش ــورد آن نداش ــن در م ــخن گفت ــودمندی س ــز س ــه ج ــی ب قدرت
ــد؛  ــا و زرافه هاســت کشــف می کن ــته از کوه ه ــه انباش ــاخته را ک ــش س ــی از پی ــم، جهان ــرد، عل می پذی
ــن  ــه طــرح ای ــق آن ب ــد از طری ــه  بتوان ــدارد ک ــرای او وجــود ن ــچ چشــم اندازی ب ــن صــورت، هی در ای
ــی از پیــش ســاخته  و انباشــته از کوه هــا و زرافه هــا وجــود  ــردازد کــه جهان ــدگاه خــاص خــودش بپ دی
ــن دیدگاه هــا  ــی داشــتن هــر دوی ای ــا  هــم داشــته باشــد ول ــد هــر دوی اینهــا را ب ــدارد. او نمی توان ن

ــد.   ــه ی او می طلب ــه نظری ــت ک ــزی اس چی
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اگــر مالحظــات پیشــین صحیــح باشــند، بحــث در مــورد ســازه ی اجتماعــی نمی تواند بــه طــور متقاعدکننده 
در بــاب »واقعیت هــای« مــورد مطالعــه ی علــم اســتفاده شــود؛ امــا آیــا اگــر آن را در مــورد »بــاور« نســبت 

بــه واقعیت هــای مذکــور کــه آن علــوم تولیــد کرده انــد اســتفاده کنیــم، وضــع بهتــر خواهــد بــود؟
مســئله ایــن نیســت کــه آیــا علــم یــک کســب و کار اجتماعــی اســت. البتــه کــه چنیــن اســت. علــم 
ــق  ــا، عالی ــا، نیازه ــا ارزش ه ــراه ب ــه هم ــود ک ــت می ش ــان هایی هدای ــط انس ــی توس ــور جمع ــه ط ب
ــادی  ــیوه هایی بنی ــه ش ــا را ب ــار آنه ــت رفت ــن اس ــور ممک ــن ام ــوند. و ای ــی وارد آن می ش و تعصبات
ــد  ــه نشــان می دهن ــه آن عالق ــوع ســؤاالتی را کــه ب ــرار دهــد: یعنــی ممکــن اســت ن ــر ق تحــت تأثی
ــه  ــا آنچــه کــه تمایــل ب ــوع اســتراتژی پژوهشــی کــه روی آن حســاب می کننــد، ی ــا ن تعییــن کنــد، ی

ــد.  ــخص نمای ــوارد را مش ــل م ــن قبی ــتند و از ای ــرمایه گذاری روی آن هس س
دیــدگاه معمــول البتــه ایــن اســت کــه هیــچ یــک از این هــا، در صورتــی کــه آن ادعــا بــه طــور کافــی بــا 
شــواهد واقعــی حمایــت شــده باشــد، در باورپذیربــودن یــک ادعــای خــاص اهمیتــی نــدارد. ممکن اســت 
ــه حرکــت ســیارات عالقه منــد  ــم الغرائــب ب ــه امــور مذهبــی و عل ــه دلیــل دلمشــغولی هایش ب ــر ب کپل
ــه نتیجــه  ــه شــدت در پــی رســیدن ب ــم، ممکــن اســت او ب ــا جایــی کــه مــن می دان شــده باشــد، و ت
ــکل  ــدارات بیضی ش ــیاره ها در م ــه س ــی او ک ــای نهای ــه ادع ــی ک ــا زمان ــا ت ــد. ام ــوده باش ــی ب خاص
حرکــت می کننــد می توانســت توســط شــواهدی کــه او بــرای آن فراهــم آورده بــود توجیــه شــود، نــه 
اهمیتــی دارد کــه او چطــور بــه ایــن مســئله عالقه منــد 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 بی ربطــی اســت 
ــتیم نداشــت،  ــهیم نیس ــا س ــا او در آن ه ــا ب ــه م ــغولی هایی را ک ــان دلمش ــر چن ــر کپل ــم اگ ــه بگویی ک
چنــان پژوهشــی را انجــام نمــی داد یــا ایــن کــه او انگیزه هــای فراتــر از شــواهد بــرای امیــد بــه رســیدن 

بــه نتیجــه ای خــاص را داشــته اســت. 
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اگــر بخواهیــم ایــن نکتــه را بــه گونــه ی دیگــری بیــان کنیــم، معمــول آن اســت که میــان آنچه فیلســوفان 
علــم »زمینــه ی کشــف« و »زمینــه ی توجیــه« می خواننــد تمایــز قائــل  شــویم و بــر آن باشــیم کــه گرچــه 
نقــش ارزش هــای اجتماعــی در زمینــه ی کشــف، پذیرفتنــی اســت امــا ایــن پذیرفتنــی نیســت کــه ارزش ها 
در زمینــه ی توجیــه، نقشــی داشــته باشــند. ســازه گرایان اجتماعــی، ایــن تمایــز را در مــورد دانــش انــکار 
می کننــد؛ از نظــر آنــان ســاده لوحانه اســت کــه فــرض بگیریــم ارزش هــای اجتماعــی ممکــن اســت وارد 

یکــی از ایــن دو زمینــه بشــوند، امــا الزم نباشــد کــه وارد زمینــه ی دیگــر هــم بشــوند.
ــک  ــا ی ــن ج ــوند؟ در ای ــه ش ــه ی توجی ــد وارد زمین ــور می توانن ــه ط ــی چ ــای اجتماع ــب، ارزش ه خ
ســازه گرا ممکــن اســت چهــار شــیوه ی متمایــز بــرای اعــالم ایــن نظــر داشــته باشــد. گرچــه هــر چهــار 
ــز نشــده اند.  ــی از هــم متمای ــه طــور کاف ــا همیشــه ب ــا آن ه ــت، ام ــات یاف ــوان در ادبی ــورد را می ت م

در مــورد اول، یــک ســازه گرا ممکــن اســت بــر ایــن بــاور باشــد کــه توجیــه بــه عهــده شــواهد واقعــی 
ــد.  ــام می  دهن ــن کار را انج ــا ای ــه ی آن ه ــود در پس زمین ــی موج ــای اجتماع ــه ارزش ه ــت بلک نیس
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، 
»ســنجش گری های فمنیســت از علــم و چالــش  معرفت شناســی اجتماعــی« در کتــاب تفکــر فمینیســت 
و ســاختار علــم، ویرایــش مــری گرگــن، 1989(: اعتبــار گزاره هــای  نظــری در علــوم بــه هیــچ وجــه 

تحــت تأثیــر شــواهد واقعــی نیســت. 
امــا هــر کــس واقعــا بپنــدارد کــه بــه طــور مثــال می تــوان معــادالت مکســول را بــا توســل بــه باورهــای 
ــه  ــه نمــود، مشــخص می شــود ک ــرد دیگــری، توجی ــا هــر ف ــا اجتماعــی خــود مکســول، ی سیاســی ی
کامــال موضــوع توجیــه ادعاهــای علمــی را اشــتباه فهمیــده اســت. یــک فقــره اطالعــات، بــا باالبــردن 
احتمــال حقیقــی بــودن یــک بــاور خــاص، آن را توجیــه می کنــد. بایــد پذیرفــت کــه ایــن ایــده  در مــورد 
توجیــه، بــدون مشــکل نیســت امــا اگــر بخواهیــم آن را بــه طــور قطــع رد کنیــم، کامــال روشــن اســت 
کــه کســی نمی توانــد 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 
ــه باورهــا ایــن  ــرای رســیدن ب ــا ب ــا راه م ــد، ام ــه نمی کنن ــا را توجی ارزش هــای اجتماعــی، باورهــای م
نیســت کــه ببینیــم عوامــل توجیــه  کننــده آنهــا چیســت بلکــه مــا بــه واســطه عالیــق اجتماعــی  خــاص 

خــود بــه باورهایــی نایــل مــی شــویم. 
ــه عنــوان دانشــمندان  ــان افــرادی اســت کــه ب ــدگاه کــه در واقــع، راه مرســوم )ارتدکــس( می ایــن دی
ــورد  ــوده در م ــه ســخنی بیه ــوردار اســت ک ــاز برخ ــن امتی ــم« شــناخته می شــوند، از ای ــات عل »مطالع
توجیــه بیــان نمی کنــد امــا بــه ســختی مــی تــوان آن را دیدگاهــی موجــه تــر دانســت. ایــن دیــدگاه، در 

ــت.  ــه اس ــمه گرفت ــش سرچش ــی دان ــش، از جامعه شناس ــن خوان اغماض گرانه تری
ــی  ــر اجتماع ــش و تصوی ــی دان ــم، یعن ــات عل ــذار مطالع ــون بنیان گ ــورد نظــر از یکــی از مت ــدگاه م دی
ــا ایــن اســت: اگــر بخواهیــم  ــور تقریب ــه اســت. اســتدالل بل ــور نشــأت گرفت ــد بل )1977( نوشــته دیوی
توضیــح دهیــم کــه چــرا برخــی باورهــا در یــک زمــان مشــخص بــه عنــوان دانــش پذیرفتــه می شــوند، 
نبایــد در ایــن فکــر باشــیم  کــه کــدام یــک از آن باورهــا درســت و کــدام یــک غلــط اســت. اگــر مــی 
ــاوری درســت اســت، ایــن  ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ب کوشــیم کــه توضیــح دهیــم چــرا برخــی ب
ــن یکــی از »اصــول  ــاور از صــدق برخــوردار نیســت. ای ــم آن ب ــا بدانی ــدارد کــه م ــت و ربطــی ن اهمی
تقــارن« جامعه شناســی دانــش اســت: گزاره هــای درســت و غلــط را، در بررســی ایــن کــه چطــور بــاور 

بــه درســتی آن هــا 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 می رســد. امــا همان طــور کــه ایــان هکینــگ بــه درســتی بــر آن تأکیــد می کنــد، ایــن 
یــک ســخن اســت کــه بگوییــم )در بررســی پیدایــش باورهــا( باورهــای درســت و غلــط بایــد متقــارن 
در نظــر گرفتــه شــوند و ســخن کامــال 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 می رســد کــه بلــور و همکارانــش فکــر می کننــد کــه ایــن دو اصــل هــم رده انــد و هــر دو بــرای 
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بررســی جامعه شناســی دانــش، الزمنــد. بلــور هــر دو را در بنیــان موضــوع وارد می کنــد:
 ]جامعه شناســی دانــش[ نســبت بــه درســت یــا غلــط بــودن، معقــول یــا غیرمعقول بــودن، 
ــرای شــکاک  ــی ب ــا فــرض ایــن کــه برهان ــا ب ــا شکســت بی طــرف اســت. ام موفقیــت ی
ــی  ــن برهان ــه چنی ــدارد )و چگون ــاور وجــود ن ــرای ب ــل خــوب ب ــورد خــود دلی ــودن در م ب
ــد؟( یکــی از علت هــای  ــگ خــود را نقــض نکن ــد وجــود داشــته باشــد کــه بی درن می توان
ــرای آن  ــی ب ــن اســت کــه شــواهد خوب ــاور دارم ای ــر آنچــه ب ــن ب ــاور م ــرای ب ممکــن ب
ــه  ــط بلک ــای درســت و غل ــا باوره ــه تنه ــه اصــرار دارد، ن ــی ک ــوب تبیین ــر چارچ دارم. ه
ــح  ــا توضی ــه م ــد ب ــرد، بای ــر بگی ــویه در نظ ــز علی الس ــه را نی ــه و غیرموج ــای موج باوره
ارائــه دهــد کــه چــرا شــواهد بــرای بــاور، بــه منزلــه یکــی از علت هــای 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 الــزام آوری کــه بــرای 
آنهــا جمــع آوری شــده اند توضیــح داده شــوند؛ تاریــخ علــم انباشــته از مثال هایــی - بــه عنــوان نمونــه 
ــز شــواهد خــوب  ــی )شــناخت شــخصیت از روی شــکل کاســه ی ســر(- اســت کــه هرگ جمجمه خوان
برایشــان وجــود نداشــته اســت. صرفــا بایــد بــر ایــن تأکیــد کنیــم کــه بــاور علمــی گاه بایــد بــا شــواهد 
ــد(  ــده ان ــتی طرح ریزی ش ــه درس ــه ب ــم )ک ــی عل ــخ و جامعه شناس ــود و تاری ــح داده ش ــزام آور توضی ال

الزم نیســت در رد آن دخالــت داشــته باشــند. 
ــه  ــری اســت در ایــن خصــوص کــه چگون ــه مــورد ســوم می رســاند کــه مفهــوم  مالیم ت ــا را ب ــن م ای
ارزش هــای اجتماعــی ممکــن اســت بــرای توجیــه بــاور علمــی ضــروری باشــند. در ایــن حالــت، نظــر بــر 
آن اســت کــه گرچــه شــواهد می تواننــد 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 کرده ایــم، بــه صــورت ناقــص متعیــن می کنــد. چیــز دیگــری بایــد 
شــکاف میــان آنچــه برایــش شــواهد داریــم و آنچــه واقعــا بــه آن بــاور داریــم را پــر کنــد و آن چیــز بــا 

ــردد.  ــه آن متفکــر فراهــم می گ ــق پس زمین ــا و عالی ارزش ه



80

ایــن ایــده کــه شــواهد علمــی، نســبت بــه نظریه هایــی کــه بــر اســاس آن شــواهد بــه آن هــا بــاور داریم، 
ــازه گرایانه-  ــای غیرس ــی در حلقه ه ــم - حت ــر فلســفه ی عل ــر چشــمگیری ب ــد، تأثی ــص دارن ــن ناق تعی
ــم در  گذاشــته اســت. ایــن ایــده در شــکل مدرنــش از آرای فیزیکــدان و فیلســوف فرانســوی پیــر دوئ
ــا نظریــه ای  اوایــل قــرن بیســتم سرچشــمه می گیــرد. فــرض کنیــد کــه یــک مشــاهده ی آزمایشــی ب
ــه 10  ــه ب ــه درج ــد ک ــه می گوی ــال، نظری ــور مث ــه ط ــت: ب ــوان اس ــد، ناهم خ ــاور داری ــه آن ب ــه ب ک
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــد ای ــم می گوی ــه دوه ــورد. آنچ ــکان نمی خ ــر ت ــه از روی صف ــد و درج می رس
ــود  ــام نمی ش ــه انج ــاس نظری ــر اس ــا ب ــاهداتی، صرف ــی مش ــرا پیش بین ــد زی ــه را رد نمی کن ــر نظری ام
ــتگاه های  ــردن دس ــورد کار ک ــی در م ــای جانب ــتفاده از فرضیه ه ــر اس ــی ب ــر آن، مبتن ــالوه ب ــه ع بلک
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 فرضیه هــای جانبــی بایــد مــورد تجدیدنظــر قــرار گیرنــد. شــاید اصــال ادعــا ایــن باشــد کــه واقعــا 
ــم اســتدالل کــرد  نتایــج ناســازگار ثبــت کرده ایــم؛ شــاید صرفــا دچــار توهــم دیــداری گشــته ایم. دوئ
کــه عقــل نمی توانــد بــه تنهایــی تصمیــم بگیــرد کــه کــدام تجدیدنظرهــا مــورد نیــاز اســت و در نتیجــه 
تصحیــح بــاور در علــم نمی توانــد بــه طــور محــض موضوعــی عقالنــی باشــد؛ چیــز دیگــری هــم بایــد 
در آن دخالــت کنــد. آنچــه ســازه گرای اجتماعــی بــر ایــن نظــر می افزایــد همانــا امــور اجتماعــی اســت.

ــد.  ــان نمی کن ــدت پنه ــرای بلندم ــواری هایش را ب ــه دش ــه البت ــت ک ــمندانه اس ــتداللی هوش ــن اس  ای
ــد نظــر در یکــی  ــج ناســازگار، تجدی ــه نتای ــم در پاســخ ب ــا حقیقــت دارد کــه هرگــز نمی توانی ــا واقع آی
ــک  ــورد ی ــم در م ــال دوئ ــم؟ مث ــح دهی ــر ترجی ــه ای دیگ ــر در نظری ــد نظ ــه تجدی ــان را ب از نظریاتم
ــگفت زده  ــد و ش ــگاه می کن ــمان ن ــه آس ــکوپش ب ــا تلس ــه دارد ب ــد ک ــر بگیری ــناس را در نظ ستاره ش
ــا  ــه ب ــد. در مواجه ــدا می کن ــود پی ــه خ ــورد مطالع ــان م ــدی را در کهکش ــتاره ی جدی ــه س ــود ک می ش
ایــن کشــف، ستاره شــناس، طبــق نظــر دوئــم، ممکــن اســت یــا نظریــه اش در مــورد کائنــات را مــورد 
تجدیــد نظــر قــرار دهــد یــا نظریــه اش در مــورد چگونگــی کارکــرد تلســکوپش را. و اصــول عقالنــی 

ــد.  ــی نمی کنن ــه او کمک ــاب ب ــن انتخ ــاور، در ای ــت ب تثبی
امــا، ایــن ایــده کــه در نــگاه بــه آســمان از طریــق تلســکوپ، همــان قــدر داریــم نظریه مــان در مــورد 
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کائنــات را می ســنجیم کــه نظریه مــان در مــورد تلســکوپ را حــرف بیهــوده ای اســت. نظریــه در مــورد 
تلســکوپ از طریــق آزمایش هــای ستاره شــناختی متعــدد اکنــون مــورد قبــول اســت و بــا تعــداد زیــادی 
از دیگــر چیزهایــی کــه در مــورد لنزهــا، نــور و آینه هــا می دانیــم انطبــاق دارد. ایــن موجــه نیســت کــه 
هنــگام مواجهــه بــا مشــاهده ای غیرمنتظرانــه در آســمان، پاســخ منطقــی ایــن باشــد کــه بــه تجدیدنظــر 

ــم!  در مــورد تلســکوپ ها بپردازی
ــورد  ــکوپ ها م ــورد تلس ــان را در م ــه نظریه م ــد ک ــز الزم نباش ــاید هرگ ــه ش ــت ک ــن نیس ــه ای نکت
تجدیدنظــر قــرار دهیــم؛ مطمئنــا می تــوان شــرایطی را تصــور نمــود کــه دقیقــا نیــاز بــه تجدیدنظــر در 
نظریه مــان در مــورد تلســکوپ ها باشــد. بلکــه نکتــه ایــن اســت: چنیــن نیســت کــه هــر شــرایطی کــه 
در آن پیش فرضــی در مــورد تلســکوپ ها وجــود دارد، شــرایطی باشــد کــه چنــان تجدیدنظــری را طلــب 
 کنــد. پــس، ایــن ســخن مــردود اســت کــه در چگونگــی عکس العمــل نشــان دادن بــه نتایــج ناســازگار، 

مالحظــات عقلــی بــه تنهایــی نمیتواننــد معیــار تصمیــم باشــند.
ــد،  ــره می خورن ــه هــم گ ــا ب ــه ارزش هــای اجتماعــی و باوره ــن شــیوه ای ک ــن و آخری ــا، در چهارمی ام
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 شــیوه ی 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 رابطــه ی بیــن امــر اجتماعــی و امــر عقالنــی در 
حلقه هــای ســازه گرایانه اســت. ایــن نظــر بــه نســبی کــردن دالیــل خــوب برحســب شــرایط اجتماعــی 
ــی و  ــرایط اجتماع ــد در برخــی ش ــی می توانن ــات معین ــر اســاس آن، اطالع ــه ب ــد ک ــف می انجام مختل
در برخــی فرهنگ هــا دلیــل خوبــی بــرای توجیــه یــک بــاور قلمــداد شــوند امــا در شــرایط یــا فرهنگــی 
ــد  ــز و دیوی ــری بارن ــان شــده اســت )ب ــن بی ــن مت ــی در ای ــه خوب ــن نظــر ب ــن نباشــند. ای دیگــر چنی
ــی معناســت کــه  ــده ب ــور، »نســبی گرایی، عقل گرایــی و جامعه شناســی دانــش«، 1981(: »... ایــن ای بل
بگوییــم برخــی اســتانداردها یــا باورهــا واقعــا عقالنــی هســتند، متمایــز از آن هایــی کــه صرفــا بــه طــور 



82

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 می کنــد، همــه ی دالیــل بــرای باورهــا 
ــا  ــگاه م ــف وابســته باشــند، آن ــه ای مختل ــه چشــم اندازهای پس زمین ــه طــور قاطــع ب ــا ب ــراز عقیده ه و اب
نمی توانیــم بــه طــور منســجم خودمــان را در حــال بــاور داشــتن و ابــراز هیچ چیــزی ببینیــم. راه هــای زیادی 
ــرای نشــان دادن ایــن امــر وجــود دارد، امــا شــاید آشــکارترین آنهــا ایــن باشــد: حتــی خــود نســبی گرا  ب
نمی توانــد چنــان رویکــری نســبت بــه دیــدگاه خــود اتخــاذ نمایــد. زیــرا مطمئنــا نســبی گرا فکــر نمی کنــد 
کــه نســبی گرایی در مــورد دالیــل، تنهــا نســبت بــه چشــم انداز خــود او توجیه پذیــر اســت. اگــر چنیــن بــود 

چــرا دارد نظــرش را بــه مــا کــه چشــم انداز او را قبــول نداریــم توصیــه می کنــد؟
ــرای  ــی ب ــه دالیل ــم ک ــر می کنی ــون فک ــم چ ــاور می کنی ــم، آن را ب ــاور می کنی ــزی را ب ــی چی وقت
ــی  ــه حت ــی هســتند ک ــی کل ــه حــد کاف ــم ب ــه فکــر می کنی ــی ک حقیقت داشــتن آن وجــود دارد؛ دالیل
بــرای افــرادی کــه چشــم انداز مــا را ندارنــد می تواننــد موجــه باشــند. بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــود 
را در توصیــه ی آن بــه دیگــران محــق می دانیــم. دشــوار اســت بتــوان شــیوه ای بــرای فکــر کــردن در 

ــراز عقیــده متصــور شــد کــه امــکان چنیــن کلیتــی را منــع می کنــد. ــاور و اب مــورد ب
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ــه  ــورد مطالع ــا را م ــی آن ه ــوم طبیع ــه عل ــا ک ــیا و واقعیت ه ــورد اش ــی در م ــازه گرایی کل ــک س ــه ی ن
ــاور توســط آن علــوم فراهــم شــده، هیــچ یــک  ــه ســازه گرایی کــه در آن، دالیــل ب قــرار می دهــد و ن
ــد.  ــه می بینی ــف را در ادام ــدگاه مخال ــر در چیســت؟ دو دی ــن ام ــت ای ــتند. اهمی ــر نیس ــدان باورپذی چن

ــک، 1999(: ــه آتالنتی ــی«، ماهنام ــی جعل ــای علم ــی )»جنگ ه رورت
جنگ هــای علمــی تــا حــدی محصــول یــک تقابــل عمیــق و طوالنــی میــان نهادها هســتند 
ــد  ــج می کنن ــران را تهیی ــگاران متفک ــانه ای اند؛ روزنامه ن ــای رس ــا ترفنده ــب آن ه ــا اغل ام
ــه و  ــد. شــیطانی قلمــداد کــردن شــاید در برانگیخت کــه یکدیگــر را شــیطانی قلمــداد کنن
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فعــال نــگاه داشــتن متفکــران مفیــد باشــد امــا نبایــد آن را چنــدان جــدی گرفــت.
در مقابل رورتی، نلکین را داریم:

ــه را  ــی غیرخودخواهان ــت علم ــر عینی ــر، تصوی ــوم، در ظاه ــورد عل ــاری در م ــای ج نظریه ه
مــورد ســؤال قــرار می دهنــد و مرجعیــت علمــی را تضعیــف می نماینــد. ایــن اتفــاق در زمانــی 
می افتــد کــه دانشــمندان در تالشــند معصومیــت از دست رفته شــان را بازیابنــد و بــه عنــوان 

ــوده درک شــوند. جنگ هــای علمــی در ایــن مــورد اســت.  ــاک و ناآل ــان پ حقیقت جوی
 مــن فکــر می کنــم نلکیــن نظــرش درســت تر اســت. همــان طــور کــه ســازه گرایان خیلــی خــوب می داننــد 

اگــر مــا بــا مفاهیــم ســازه گرایانه از علــم متقاعــد شــده بودیــم، چنــدان اهمیتــی بــه علــم نمی دادیــم. 
اهمیــت فرهنگــی علــم مشــتمل بــر چــه چیزهایــی اســت؟ البتــه ایــن موضوعــی گســترده اســت، امــا 
ــات  ــه در موضوع ــت ک ــن اس ــر ای ــورد اول و مهم ت ــود دارد. م ــزی وج ــل مرک ــن دو عام ــر م ــه نظ ب
مربــوط بــه بــاور، مــا بــه علــم احتــرام مــی گذاریــم. دشــوار بتــوان در اهمیــت ایــن کار اغــراق نمــود؛ 
زیــرا انعــکاس آن را می تــوان در آمادگــی مــا بــرای تدریــس آن بــه کــودکان در مدرســه ها دیــد یــا در 
پذیــرش شــواهد در دادگاه هــا و در مبتنــی کــردن سیاســت های اجتماعــی بــر آن مشــاهده نمــود. دوم، 
مــا پــول زیــادی صــرف تحقیقــات پایــه ای علمــی می کنیــم؛ تحقیقاتــی کــه بــه نظــر نمی رســد ســود 

کاربــردی فــوری داشــته باشــند. 
ــن دو دســته فعالیــت،  ــچ یــک از ای ــن فکــر اســت کــه هی ــر ای ــی ب ــی مبتن رویکــرد خونســردانه رورت
ــد ســازه گرایانه آســیبپذیر  ــه نق ــد نســبت ب ــد و در نتیجــه نمی توانن ــی ندارن پیشــفرضهای فلســفی جالب
باشــند )احتمــال دارد کــه در نــگارش خطایــی صــورت گرفتــه باشــد و مقصــود ایــن باشــد کــه آســیبی 
ــان مالحظــه و  ــرای ایــن کــه چن ــه نظــر می رســد. ب ــه ســازهگرایی نمی رســاند(. امــا ایــن اشــتباه ب ب
احترامــی معنــادار باشــد، بایــد احتمــال بدهیــم کــه علــم تجربــی، چنــان دانشــی را ارائــه می کنــد کــه 
همــه، گذشــته از تعهــدات سیاســی یــا ایدئولوژیــک گسترده شــان، دلیلــی بــرای بــاور بــه آن دارنــد. امــا 
ایــن امــر فــورا بــا تــزی ســازه گرایانه در مــورد دالیــل بــاور، در هــر کــدام از تعبیــرات موجــودش، مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــش ق چال
ــه نظــر کنیــم، یعنــی ســرمایه گذاری روی  ــوم پای ــه اختصــاص هزینه هــای فــراوان در مــورد عل اگــر ب
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ــه نظــر می رســد  ــن صــورت، مســتدل ب ــی؛ در ای ــل پیش بین ــردی قاب ــچ ســود کارب ــدون هی علومــی ب
کــه گفتــه شــود حتــی فلســفه گرانمایــه تــری پیش فــرض ایــن کار قــرار گرفتــه اســت، زیــرا نــه تنهــا 
بایــد ایــن را بپذیریــم کــه علــم تجربــی، دانشــی را ارائــه می کنــد کــه همــه دلیلــی بــرای باورداشــتن 
ــت از  ــه حقیق ــک ب ــا نزدی ــی ی ــه دانشــی حقیق ــم ک ــول کنی ــد قب ــز بای ــن را نی ــد بلکــه ای ــه آن دارن ب
ســاختار یــک واقعیــت موجــود مســتقل ارائــه می نمایــد. زیــرا اگــر بپرســیم چــرا بــا وجــود مشــکالت 
ــک شــتاب دهنده ی ذره ای صــرف  ــرای ســاخت ی ــون دالر ب ــا بیلی ــم، ده ه ــه داری ــادی ک ــی زی اجتماع
ــری آزاد شــوند کــه  ــد کــه ذرات کوچک ت ــن امی ــه ای ــد ب ــه هــم بکوب ــا ذرات کوچــک را ب ــم ت می کنی
ــخی  ــد پاس ــزی می توان ــه چی ــد، چ ــی کرده ان ــا را پیش بین ــا آنه ــا نظریه ه ــم ام ــان را ندیده ای ــز آن هرگ
ــاد اساســی و پنهــان  ــه مــا کمــک می کنــد کــه بنی ــر از ایــن باشــد کــه  انجــام ایــن کار ب قانع کننده ت
ــان  ــود چن ــه کاوش در وج ــم ک ــر کنی ــر فک ــه ارزشــش را دارد؟ اگ ــن هزین ــم و ای ــان را درک کنی جه
بنیــاد پنهانــی، بی معنــا اســت یــا حتــی اگــر وجــود داشــته باشــد، بی معناســت کــه دانــش را قــادر بــه 
ــی کــه  ــی وجــود دارد، در حال ــان پول های ــرای صــرف چن ــاری ب ــم، در نتیجــه چــه معی کاوش آن بدانی
می شــد همــان پــول را صــرف چــاره کــردن ایــدز یــا فقــر نمــود؟ )بــرای تصریــح: مــن نمی گویــم کــه 
پژوهــش بــرای حقیقت هــای بنیــادی بــر هــر مالحظــه ی دیگــری برتــری دارد؛ بلکــه ایــن را می گویــم 
کــه انســجام آن بــه عنــوان یــک هــدف بــرای معنابخشــی بــه اهمیتــی کــه بــه علــوم پایــه می دهیــم 

الزم اســت.(

نتیجهگیری

ــه  ــن نکت ــا، ای ــا آپای ــوآر ی ــار دوب ــد آث ــای آن، مانن ــن نمونه ه ــی در بهتری ــازه گرایانه ی اجتماع تفکــر س
ــه طــور نادرســت ضــروری  را روشــن می کنــد کــه  آن دســته از اعمــال اجتماعــی کــه مــا آن هــا را ب
تلقــی کردهایــم، امــوری امکانیانــد. ایــن کار بــا اعتمــاد بــه قوانیــن اســتاندارد اســتدالل  خــوب علمــی 
ــه ای  ــا نظری ــی ی ــک کل ــک متافیزی ــه ی ــد ب ــالش می کن ــی ت ــور وقت ــا تفکــر مذک انجــام می شــود. ام
کلــی در مــورد دانــش تبدیــل شــود، راهــش را گــم می کنــد. در مــورد اول )یعنــی بــه عنــوان متافیزیــک 
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ــورد دوم  ــد. در م ــزل می یاب ــم تن ــی از ایده آلیس ــه ی ناممکن ــه گون ــرعت ب ــه س ــر ب ــن تفک ــی(، ای کل
ــل  ــای حل وفص ــی تالش ه ــه ی طوالن ــی در تاریخچ ــی(، جایگاه ــه ای کل ــوان نظری ــه عن ــی ب )یعن
نشــده بــرای نســبی کــردن ایــده ی عقالنیــت پیــدا می کنــد. ســازهگرایی چیــز جدیــدی بــرای افــزودن 
بــه ایــن دیدگاه هــای بی اعتبــار تاریخــی نــدارد؛ در واقــع دیدگاه هــای ســازه گرایانه مبهم تــر و 
ــرا  ــه چ ــت ک ــه اس ــن نکت ــم ای ــواری در فه ــتند. دش ــان هس ــای سنتی ش ــردرگم کننده تر از هم رده ه س

ــد.  ــادی را وسوســه نموده ان ــراد زی ــی ســازه ی اجتماعــی، اف ــن کاربردهــای کل چنی
بی شــک یکــی از منابــع جذابیــت، در کارآمــدی آن هاســت. اگــر از ابتــدا بدانیــم کــه هــر دانشــی تنهــا بــه 
ایــن دلیــل دانــش شــمرده می شــود کــه ارزش هــای اجتماعــی تصادفــی، آن را پذیرفتهانــد، در نتیجــه 
ــه  ــه اصطــالح ب ــه ب ــی ک ــوان در صــورت نداشــتن آن ارزش های ــش را می ت ــورد دان ــی در م هــر ادعای

آنــان وابســته اســت رد کــرد. الزم نیســت وارد جزئیــات پیچیــده ایــن بحــث بشــویم. 
امــا ایــن امــر تنهــا ســؤال اصلــی را بــه تأخیــر می انــدازد. چــرا ایــن تــرس از دانــش وجــود دارد؟ چــرا 
نیــاز بــه محافظــت در برابــر اظهــارات آن داریــم؟ هکینــگ در مــورد برخــی فمینیســت های می نویســد 
کــه در میــان آن هــا، بــه طــور مثــال، کســانی هســتند کــه: »...عینیــت و حقیقــت انتزاعــی را بــه عنــوان 
ابزارهایــی مــی داننــد کــه علیــه آنــان مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. آنــان مــا را بــه یــاد ایــن اصطــالح 
ــود  ــه خ ــد ک ــث می کنن ــان بح ــرا. آن ــردان عینیت گ ــتند، م ــرا هس ــان ذهنیت گ ــد: زن ــی می اندازن قدیم
همــان ارزش هــا و کلمــه ی »عینیــت«، حقــه ی بــزرگ اعتمــاد هســتند. برخــی اســتدالل می کننــد کــه 
اگــر عینیــت قــرار باشــد مــورد حفاظــت قــرار گیــرد، بایســتی عینیتــی باشــد کــه در پــی نقطــه نظــرات 

چندگانــه اســت.« )ص 96(
ــد  ــا او بای ــه. ام ــا ن ــد ی ــن فکــر موافقــت کن ــا ای ــد ب ــا بای ــد آی ــد کــه نمی دان ــراف می کن هکینــگ اعت
ــه ایــن نحــو بیــان  ــد. هــر نگرانــی مشــروعی در ایــن جــا وجــود داشــته باشــد، نمی تــوان آن را ب بدان
کــرد کــه عینیــت و حقیقــت انتزاعــی، ابزارهــای ســرکوب و ظلــم هســتند. ایــن مشــاهدات، می تواننــد 
مــا را در ایــن حــد محــق کننــد کــه بگوییــم زمانــی وجــود داشــته کــه ایــن مفاهیــم بــه عنــوان ابــزار 
ــن  ــا ای ــد. ام ــن امــر مخالفــت کن ــا ای ــد. هیــچ کــس نمی خواهــد ب ــرار گرفته ان ــم مــورد اســتفاده ق ظل
ــختی  ــه س ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــرد و ق ــرار گی ــتفاده ق ــورد سوءاس ــد م ــی می توان ــه مفهوم ــت ک واقعی
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می توانــد مبنایــی بــرای ایــن باشــد کــه خــود آن مفهــوم را گناهــکار بدانیــم. آیــا بایــد بــه مفهــوم آزادی 
ــر ســردر آشــوویتز نوشــتند: »کار آزادی مــی آورد«؟  ــرا نازی هــا ب ظنیــن باشــیم زی

دیــدگاه شــهودی حاکــی از آن اســت کــه حالتــی وجــود دارد کــه در آن، چیزهــا مســتقل از آرای انســانی 
ــورد  ــاور در م ــه ب ــیدن ب ــه رس ــادر ب ــی ق ــول و عین ــیوه ی معق ــه ش ــا ب ــه م ــن ک ــد، و ای ــود دارن وج
چگونگــی وجــود چیزهــا هســتیم؛ شــیوه ای کــه همــۀ افــراد قــادر بــه درک شــواهد مرتبــط را، گذشــته از 
چشــم انداز ایدئولوژیــک آن هــا، وادار بــه بــاور بــه آن امــر می کنــد. ایــن ایده هــا هــر قــدر هــم دشــوار 
بــه نظــر برســند، اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم فلســفه ی ســازه گرایانــه اخیــر، هیــچ گونــه دلیــل خوبــی 

بــرای رد آن هــا هویــدا نمــوده اســت. 
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ــی،  ــبی گرایی اخالق ــد از نس ــه آن عبارتن ــه نمون ــود دارد، س ــبی گرایی وج ــی از نس ــای مختلف روایت ه
نســبی گرایی مفهومــی و نســبی گرایی معرفتــی. در ایــن نوشــته تنهــا بــه یــک روایــت از نســبی گرایی 
ــبی  ــه، نس ــدی اولی ــورت بن ــک ص ــوان ی ــه عن ــتی )truth(. ب ــورد درس ــبی گرایی در م ــر دارم؛ نس نظ

ــم:  ــر تعریــف می کن ــه صــورت زی گرایــی در مــورد درســتی را ب
نســبی گرایی نظریــه ای اســت مبنــی بــر ایــن کــه درســتی )یــا نادرســتی( هــر گــزاره همــواره وابســته 
ــزاره را  ــتی آن گ ــه درس ــب شــخصی ک ــناختی از جان ــای روان ش ــی از نگرش ه ــواع معین ــه ان اســت ب

ــد. ــتی آن داوری می کن ــورد درس ــا در م ــاور دارد ی ــه آن ب ــد، ب ــان می کن بی
ایــن تعریــف تــا حــدی مبهــم اســت امــا فکــر می کنــم بــه قــدر کافــی روشــن باشــد. گــزاره ای کــه مــن 
بیــان می کنــم، تنهــا در نســبت بــا عالیــق یــا دیــدگاه مــن درســت اســت. بنابرایــن، بر حســب نســبی گرایی 

بــا ایــن تعریــف، یــک گــزاره ممکــن اســت از نظــر مــن درســت و از نظــر شــما نادرســت باشــد.
از ایــن رو، نســبی گرایی، چیــزی بیــش از یــک ادعــای نحــوی اســت حاکــی از ایــن کــه اظهــارات بــه 
صــورت »الــف درســت اســت« اظهــارات ارتباطــی در لبــاس مبدل انــد. ممکــن اســت گفتــه شــود کــه 

چنیــن اظهاراتــی، هــر چنــد در شــکل دســتوری ظاهــری خــود، بــه صــورت 
ــی  ــد. یعن ــارات ارتباطــی دوموضعی ان ــع، اظه ــوند. در واق ــان می ش ــی بی ــک موضع ــول ی موضوع-محم
ــه  ــان نظری ــال، حامی ــور مث ــه ط ــتند. ب ــورت aRb هس ــه ص ــه ب ــتند بلک ــورت »a is f« نیس ــه ص ب

ــد.   ــی دارن ــن ادعای ــت در خصــوص درســتی چنی مطابق
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 نســبی گرایی را 
بــکار می بــرم یــا بــه نحــوی کــه مدعیــان نســبی گرایی بــه طــور اســتاندارد نســبی گرایی را می فهمنــد، 
ــبی گرایی در  ــیر، نس ــن تفس ــا ای ــت. ب ــتی دانس ــورد درس ــبی گرایی در م ــی از نس ــوان آن را روایت نمی ت
ــی  ــی را دیدگاه ــن مطلق گرای ــرار دارد. م ــتی ق ــورد درس ــی در م ــر مطلق گرای ــتی، در براب ــورد درس م
تعریــف می کنــم کــه بــر اســاس آن، شــمار فراوانــی از ادعاهــای درســتی وجــود دارد کــه درســتی آنهــا 
ــار  ــا اظه ــان ی ــه آن ادعاهــای درســتی را بی ــه احساســات و نگرش هــای کســانی ک ــچ وجــه ب ــه هی ب
می کننــد، وابســته نیســت. مــن از روی عمــد، کلمــه »مطلق گرایــی« را بــه کار می بــرم زیــرا درســتی، 
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اغلــب ناراحــت کننــده اســت، بــه ایــن معنــا کــه درســتی های فراوانــی وجــود دارنــد کــه مــا بــه آنهــا 
بــاور نداریــم یــا آنهــا را نمی پذیریــم، ماننــد ایــن ســخن درســت کــه کســانی کــه مــا بســیار دوســت 

ــد مــرد. ــم، همگــی خواهن می داری
یــک شــیوه ابطــال اســتاندارد - و بــه نظــر مــن قاطــع - در مــورد نســبی گرایی وجــود دارد. ایــن ابطــال 
ــد.  ــار کنی ــی اظه ــی آن حت ــدون نف ــد نســبی گرایی را ب ــما نمی توانی ــود: ش ــان می ش ــن نحــو بی ــه ای ب

تصــور کنیــد کــه شــما می گوییــد:   
•   هــر درســتی، در نســبت بــا عالیــق و زاویــه دیــد شــخصی قــرار دارد کــه آن ادعــای درســتی   

را بیــان می کنــد.
•   هیچ درستِی معتبر جهانشمولی وجود ندارد.  

•   هیچ درستِی مطلقی وجود ندارد.  

بــه نظــر می رســد کــه در هــر مــوردی شــما بایــد خــود ادعــا را از قلمــرو کاربــرد آن مســتثنی کنیــد. امــا 
ــوده کــه ایــن ادعــا در  ــر ایــن ب ــرا نظــر ب در ایــن صــورت، شــما از ادعــای خــود دســت می شــویید زی
کاربــرد خــود جهانشــمول اســت. گــزاره شــماره 1 بــه ایــن نحــو فهمیــده می شــود کــه اگــر مــن آن را 
بپذیــرم، در ایــن صــورت، نبایــد هیــچ ادعــای درســتی را کــه عالقــه ای بــه قبــول آن نــدارم بپذیــرم. امــا 

چــه چیــزی مــرا از ایــن اندیشــه بــاز مــی دارد کــه عالقــه ای بــه قبــول گــزاره شــماره 1 نــدارم؟
ــن نحــو  ــه ای ــزاره 2 ب ــا گ ــر اســت. آی ــز واضح ت ــن نی ــی از ای ــای 2 و 3 حت ــورد گزاره ه مشــکل در م
فهمیــده می شــود کــه در مــورد خــودش کاربــرد داشــته باشــد یــا نــه؟ در هــر دو حــال، شــما گرفتــار 
ــن  ــدارد، بجــز ای ــر جانشــمولی وجــود ن ــچ درســتی معتب ــد کــه هی عــدم انســجام هســتید. اگــر بگویی
ــه یــک اســتثنا  ــدارد، در ایــن صــورت، شــما ب درســتی کــه هیــچ درســتی معتبــر جانشــمولی وجــود ن
رخصــت داده ایــد و هیــچ دلیلــی نیاورده ایــد 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 تناقض گویــی شــده ایــد 
زیــرا اظهــار کرده ایــد کــه ادعــای مذکــور بــه صــورت جهانشــمول هــم معتبــر اســت و هــم نیســت.

ــد  ــه می توان ــبی گرا چگون ــک نس ــه ی ــم ک ــند و نمی فهم ــر می رس ــه نظ ــع ب ــی قاط ــن برهان های چنی
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بــه آنهــا پاســخ دهــد. تــا همیــن اواخــر، حامیــان نســبی گرایی اغلــب نوجوانــان یــا افــراد تحــت تاثیــر 
نیچــه یــا کســانی بودنــد کــه از جرگــه اهــل اندیشــه بیــرون بودنــد. اخیــراً نســبی گرایی چــون بخشــی 
ــه شــده اســت. چــرا نســبی گرایان نگــران عــدم انســجام موضــع خــود  از پسامدرنیســم در نظــر گرفت
نیســتند؟ نمی دانــم، امــا فکــر می کنــم دلیــل آن ایــن  اســت کــه آنــان چنیــن می اندیشــند کــه واجــد 

بینــش واالیــی هســتند کــه دامــن آن فراتــر از دســترس ایــن نگرانی هــای منطقــی اســت.  
ایــن بینــش بایــد بــا خصیصــه زاویــه دیــد در مــورد همــه ادعاهــای دانشــی مواجــه شــود. نکتــه ایــن 
ــه  ــا زاویــه دیــد معینــی مطــرح می شــوند و هیــچ زاوی اســت کــه همــه ادعاهــا از دیدگاهــی خــاص ی
دیــد برتــر یــا مســلطی وجــود نــدارد کــه بتــوان از آن در مــورد ســایر زاویه هــای دیــد داوری کــرد. تمــام 
ــه داوری  ــت ک ــن واقعی ــد اســت و ای ــای دی ــورد زاویه ه ــد، نســبیت در م ــا می خواهن ــه آنه نســبیتی ک
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.
ــس  ــر ک ــا ه ــبی گرایان ی ــود نس ــه خ ــت ک ــر از آن اس ــبی گرایی وخیم ت ــت نس ــن، موقعی ــر م ــه نظ ب
ــی  ــه صورت ــوان نســبی گرایی را ب ــه نمی ت ــن نیســت ک ــا ای ــرده اســت. مســئله تنه ــوان ک دیگــری عن
منســجم بیــان کــرد، مســئله ایــن اســت کــه اگــر کســی یــک نســبی گرای منســجم باشــد، نمی توانــد 
ــاران  ــد »ب ــد بگویی ــه می خواهی ــد ک ــور کنی ــان آورد. تص ــه زب ــجم ب ــو منس ــه نح ــخنی را ب ــچ س هی
می بــارد« یــا ایــن کــه »دو بــه اضافــه دو مــی شــود چهــار« یــا ایــن کــه »دنــور مرکــز کلــرادو اســت« 
ــان آوریــد؟  ــه زب یــا هــر ســخن دیگــری. اگــر نســبی گرا باشــید، چگونــه می توانیــد ایــن ســخنان را ب
ــد  ــد می گویی ــما داری ــول، ش ــر معم ــد. در تعبی ــاران می آی ــا( ب ــد )االن، اینج ــه می گویی ــد ک تصــور کنی
ــه ای از  ــما عرص ــخن ش ــی، س ــارد«. یعن ــاران نمی ب ــه »ب ــن ک ــر ای ــارد«، در براب ــاران می ب ــه »ب ک
ــی  ــد. وقت ــتثنی می کن ــری را مس ــای دیگ ــن، عرصه ه ــرد و بنابرای ــر می گی ــا را در ب ــای امکان ه فض
شــما می گوییــد کــه بــاران می بــارد، چنیــن مقصــودی داریــد. امــا اگــر شــما نســبی گرا باشــید، چطــور 
می توانیــد چنیــن مقصــودی داشــته باشــید؟ تصــور مــی رود کــه مقصــود شــما از ایــن ســخن کــه »بــاران 
ــدگاه مــن  ــه دی ــن درســتی نســبت ب ــا ای ــارد ام ــاران می ب ــن باشــد: درســت اســت کــه ب ــارد« ای می ب
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 »4 = 2 + 2« مقصــود واقعــی مــن ایــن اســت، »درســت اســت کــه 4 = 2 + 2 امــا 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 بی درنــگ در برابــر ایــن قانــون 
منطقــی بــا مشــکل مواجــه می شــویم: بــه ازای هــر گــزاره الــف، ایــن گــزاره درســت اســت اگــر و تنهــا 
اگــر ب، در حالتــی کــه بــه جــای الــف عبارتــی را قــرار  دهیــد 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 گــزاره ای کــه در ســمت راســت بــه صــورت نقــل 
قــول آمــده، در ســمت چــپ نیــز می آیــد، 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 می کنــد. بنابرایــن، اکنــون بایــد بگویــم:
باران می بارد، اما تنها نسبت به دیدگاه من.

و این سازوار است با  
باران نمی بارد، نسبت به دیدگاه شما.

وقتــی کــه شــما فــرض می گیریــد 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 بی درنــگ حاکــی از نســبیت هــر واقعیتــی خواهــد بــود.    
بیــن مطلق گرایــی و نســبی گرایی هستی شــناختی )دیدگاهــی مبنــی بــر ایــن کــه هــر چیــزی وجــود دارد 
تنهــا نســبت بــه احساســات و نگرش هــای مــن وجــود دارد( موضــع بینابینــی تحــت عنــوان نســبی گرایی 
درســتی یــا نســبی گرایی معناشــناختی وجــود نــدارد. نســبی گرا بایــد ایــن فکــر را کنــار بگــذارد کــه وقتــی 
ــه  ــن ک ــر ای ــارد، در براب ــاران می ب ــا ب ــه واقع ــته باشــد ک ــن مقصــود را داش ــارد، ای ــاران می ب ــد ب می گوی
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بــاران نمی بــارد، زیــرا تنهــا از نظــر اوســت کــه بــاران می بــارد و ممکــن اســت در واقــع نبــارد.
ــا ایــن بینــش آشــکار آغــاز کــرد کــه جهــان واقعــی تنهــا از دیدگاه هــای  نســبی گرا چالــش خــود را ب
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 
ــه  ــه مربــوط ب ــه درســتی منجــر شــود، ن ــه نســبی گرایی مربــوط ب و تصــور می رفــت کــه ایــن تنهــا ب
واقعیــت. امــا اکنــون او بایــد ایــده اصلــی خــود را نیــز واگــذار کنــد کــه جهانــی واقعــی وجــود دارد کــه 
می توانــد 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 می ســازد. 
خــب مگــر او آمــاده پذیــرش ایــن امــر نیســت؟ آیــا ایــن درســت همــان چیــزی نیســت کــه نســبی گرا 
ــن موضــع  ــا ای ــدگاه او وجــود دارد؟ آی ــه دی ــا نســبت ب ــی تنه ــن کــه هــر واقعیت ــد؛ ای ــب کن ــد طل بای

منســجمی اســت؟
مــن اینگونــه فکــر نمی کنــم. درســت همــان گونــه کــه موضــع منســجم نســبی گرایی معناشــناختی یــا 
نســبی گرایی درســتی در حــد فاصــل بیــن مطلــق گرایــی و نســبی گرایی هستی شــناختی وجــود نــدارد، 
 )solipsism( بــه همیــن قیــاس، موضــع منســجم نســبی گرایی هستی شــناختی فراتــر از مــن- آئینــی
تــام نیــز وجــود نــدارد. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه افــراد واجــد دیــدگاه و خــود دیدگاه هــای آنــان 

نیــز اکنــون بایــد برحســب دیدگاه هــا نســبی شــوند.
اگــر بــه آغــاز بحــث برگردیــد و تعریــف اصلــی مــا را از نســبی گرایی مالحظــه کنیــد، مطلــب ایــن بــود که 
درســتی را تنهــا نســبت بــه افــراد و دیدگاه هــای 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 دیدگاه هــای مختلــف وجــود دارنــد و ایــن یــک فــرض مطلــق بــود. اکنــون مــا در می یابیــم 

کــه نســبی گرایی، وجــود مطلــق هیــچ چیــز، حتــی افــراد و دیدگاه هــای آنــان را نیــز روا نمــی دارد.
ــا دیدگاهایمــان وجــود داریــم و ممکــن  ــو و مــن هــر دو ب ــد، ت بنابرایــن وقتــی کــه نســبی گرا می گوی
ــارد، بایــد  ــاران می ب ــارد، هــر چنــد از دیــدگاه مــن ب ــاران نمــی ب ــو ایــن باشــد کــه ب اســت دیــدگاه ت

منظــورش ایــن باشــد »تــو و دیدگاهــت تنهــا می توانیــد از دیــدگاه مــن وجــود داشــته باشــد«.
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ــل اســت همــه  ــر اســت. نســبی گرا مای ــه شــرح زی ــم ماجــرا ب ــرار اســت؟ فکــر می کن ــه از چــه ق قضی
ــن اســت  ــال، ای ــه طــور مث ــن، الگــوی مــورد نظــر، ب ــان ترجیح هــا فروبکاهــد. بنابرای ــه بی ســخنان را ب
کــه گــزاره »شــکالت خوشــمزه اســت« کــه مــن آن را بیــان می کنــم، الزم نیســت بــا گــزاره »شــکالت 
خوشــمزه نیســت« کــه تــو بیانــش می کنــی، 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 
ــه ذائقه هــا وجــود  ــودن شــکالت تنهــا نســبت ب ــا هــم ســازوارند. خوشــمزه ب ــن مواضــع ب نیســت؛ و ای
ــد  ــارد« نمی توان ــاران می ب ــر ایــن قیــاس باشــند؟ چــرا »ب ــد. حــال چــرا همــه ســخنان نمی تواننــد ب دارن
بــه ایــن معنــا باشــد کــه »از نظــر مــن بــاران میبــارد« و بــا »از نظــر شــما بــاران نمی بــارد« ســازوار باشــد، 

درســت همــان گونــه کــه در مــورد مــزه شــکالت گفتــه شــد؟ پاســخ کامــاًل ســاده اســت.   
ــد  ــا ب ــودن ی ــا دارد کــه وجــود مــزه و خــوب ب ــودن شــکالت تنهــا هنگامــی معن نســبیت خوشــمزه ب
بــودن چشــیدن آنهــا را بــه طــور مطلــق فــرض گرفتــه باشــیم. هنگامــی کــه شــما می گوییــد شــکالت 
خوشــمزه اســت، ایــن نســبی اســت )مــا فــرض می کنیــم کــه شــما آن را چنیــن در نظــر داریــد(. امــا 
وقتــی می گوییــد کــه شــکالت از نظــر شــما خوشــمزه اســت و بــه ایــن ترتیــب نســبیت ادعــای نخســت 
را مشــخص می کنیــد، 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 می خواهــم آن 
را بــه طــور کامــل تصریــح کنــم: نســبیت مــورد نظــر، یعنــی نســبیت بــر حســب ترجیح هــا، نگرش هــا 
ــه  ــوان ب ــزی باشــد کــه خــود آن نســبی نباشــد. می ت ــادار اســت کــه چی ــره، تنهــا هنگامــی معن و غی
طــور معنــادار گفــت کــه عبــارت »شــکالت خوشــمزه اســت« برحســب نظــر مــن درســت اســت، امــا 
تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه وجــود مــن و مــزه ای کــه شــکالت بــرای مــن دارد، مطلــق باشــند. هیــچ یــک 

ــد نســبی باشــد. از اینهــا نمی توان
بــرای ایــن کــه لغزیــدن نســبی گرایی در عــدم انســجام را مالحظــه کنیــد، اجــازه دهیــد گام هــای زیــر 

را طــی کنیــم.
ــتی  ــدگان درس ــار کنن ــای اظه ــه ترجیح ه ــبت ب ــتی ها نس ــه درس ــه هم ــد ک ــرض کنی •   ف  

ــه عالیــق الــف درســت اســت. ــردازد، ب تنهــا نســبت ب ــه اظهــار ب می پ مطــرح باشــند. اگــر الــف ب
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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 ترجیح های آنان نسبی است.  

•   اگر هر چیزی نسبی باشد، آنگاه وجود افراد و ترجیح های آنان خود نیز نسبی است.     

نسبت به چه چیزی نسبی اند؟
دو احتمال وجود دارد. یا می گوییم: 

)الف( افراد و ترجیح های آنان تنها نسبت به افراد و ترجیح ها وجود دارند
 یا می گوییم:

)ب( از دیــدگاه مــن، کــه تنهــا دیدگاهــی اســت کــه مــن بــه آن دسترســی دارم، افــراد و ترجیح هــا تنهــا 
نســبت بــه مــن وجــود دارنــد.

اجازه دهید هر یک از این حاالت را بررسی کنیم: نخست )الف( را در نظر بگیریم.
گزاره 1. باران می بارد

باید به این صورت تعبیر شود
گزاره 2. باران می بارد اما تنها نسبت به ترجیح 1.

امــا البتــه گــزاره 2 نیــز ماننــد گــزاره 1 نســبی اســت. آن را تنهــا می تــوان بــه ایــن صــورت 
ــر کرد تعبی

گزاره 3. گزاره 2 درست است اما تنها نسبت به ترجیح 2.
یعنی، باران می بارد نسبت به ترجیح 1، اما تنها نسبت به ترجیح 2. 

اما گزاره 3 خود نیز باید نسبی باشد، چنان که با گزاره زیر بیان می شود
گزاره 4. گزاره 3 درست است اما تنها نسبت به ترجیح 3.

پس، باران می بارد نسبت به ترجیح 1، نسبت به ترجیح 2، اما تنها نسبت به ترجیح 3.
 خــود بــه خــود ایــن تسلســل بــه طــور بی پایــان ادامــه می یابــد. چــرا ایــن تسلســل باطــل اســت؟ زیــرا 
ــزاره نســبی گرایانه  ــر گ ــرای ه ــازد. ب ــزی را غیرممکــن می س ــر چی ــورد ه ــزاره ای در م ــان گ ــوان بی ت

بایــد همــواره گــزاره ای در پــس آن باشــد کــه تفســیر نســبی گرایانه آن را موجــب 
ــان  ــیر نســبی گرایانه اســت، هم ــد تفس ــاس نیازمن ــن قی ــه همی ــز ب ــر نی ــزاره دیگ ــا آن گ ــود، ام می ش
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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 ترجیح هــای مــن مطــرح باشــد و بنابرایــن هــر چــه وجــود دارد، 
تنهــا نســبت بــه ترجیح هــای مــن وجــود دارد، در ایــن صــورت، تــو و ترجیح هــای تــو تنهــا نســبت بــه 
ترجیح هــای مــن وجــود داریــد. ایــن مــن - آیینــی )solipsism( اســت. مــن - آئینــِی مــن منســجم 
اســت، امــا نتیجــه اش ناممکــن شــدن هــر اظهــاری بــه هــر کــس دیگــری اســت زیــرا کــس دیگــری 
ــی  ــو، ب ــِی ت ــوان چیــزی گفــت. مــن - آئین ــدارد کــه بت ــز وجــود ن ــی نی ــی همگان ــدارد و زبان وجــود ن
درنــگ توســط مــن ابطــال می شــود. امــا ایــن بــه ســبب آن اســت کــه وجــوِد مــن، مطلــق اســت و 

برحســب هیــچ ترجیحــی نســبی نیســت؛ خــواه ترجیــح مــن یــا هــر کــس دیگــری.   
نســبی گرایی ســازوار ایــن را ناممکــن می ســازد کــه بتــوان چیــزی گفــت زیــرا پایانــی نیســت و تسلســل 
ــرار از ایــن معضــل -  ــرار اســت. راه ف ــه ســوی نســبی گرایی هــا برق ــی از نســبی گراییها ب ــان باطل بی پای
کــه بــه صــورت ضمنــی در دیــدگاه اول شــخص نســبی گرا وجــود دارد - اصــرار بــر ســر ایــن اســت کــه 
ــن -  ــه ای از م ــز گون ــن نی ــا ای ــد. ام ــام می رس ــه فرج ــای نســبی گرا ب ــود و ترجیح ه نســبی گرایی در وج

آئینــی اســت زیــرا هــر کــس دیگــری تنهــا نســبت بــه وجــود و ترجیح هــای او وجــود دارد.
امــا چــرا یــک نســبی گرا نمی توانــد در حالــت دموکراتیک تــر قــرار بگیــرد؟ چــرا او در میانــه راه نایســتد 
و بگویــد، »بســیار خــوب، آنچــه از نظــر مــن درســت اســت، نســبت بــه ترجیح هــای مــن درســت اســت 
ــر  ــا براب ــه م ــا هم ــو درســت اســت، ام ــای ت ــه ترجیح ه ــو درســت اســت، نســبت ب و آنچــه از نظــر ت
ــه ترجیح هــای خــود دارد.« مشــکل  ــر نســبت ب ــده شــده ایم، بنابرایــن هــر یــک از مــا حقــی براب آفری
ــی اســت  ــه ای از مطلق گرای ــن گون ــح نســبی گرایی اســت. ای ــکار صری ــن پاســخ در آن اســت کــه ان ای
زیــرا بیانگــر آن اســت کــه افــراد و ترجیح هــای آنــان دارای وجــودی مطلــق و غیــر نســبی اند. امــا در 
ایــن صــورت، اگــر افــراد و ترجیح هــای آنــان وجــود مطلقــی دارنــد، چــرا همــه چیزهــای دیگــر ماننــد 
ــر ایــن باشــد  کوه هــا و آبشــارها، باران هــای اســتوایی و اعــداد اول چنیــن نباشــند. اگــر فــرض مــن ب
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 
واژه هایــی شــیک بــروی کاغــذ نمی داننــد؛ نظریــه بــا پیشــنهادهایی بــرای تغییــرات اجتماعــی مرتبــط 
ــون  ــه اصــالح قان ــی از جمل ــا بســیاری از پروژه هــای عین ــن رو پژوهشــگران فمینیســت ب اســت. از ای
تجــاوز؛ جلــب توجــه نســبت بــه مشــکالت خشــونت خانگــی و آزار جنســی و تصحیــح قوانیــن مرتبــط 
ــرای  ــارداری ب ــای ب ــه دســت آوردن مزای ــان؛ ب ــود فرصــت هــای اقتصــادی و آمــوزش زن ــه آن؛ بهب ب
کارگــران زن؛ راه انــدازی کمپیــن علیــه بردگــی جنســی زنــان و دختــران؛ تــالش بــرای برابــری سیاســی 

ــده اند. ــر ش ــا در گی ــی همجنس گراه و اجتماع
برخــی از نظریه پــردازان بــه طــور کلــی دنیــای آکادمیــک را رهــا کرده انــد، در دنیــای سیاســت عملــی 
ــه شــکل مســتقیم  ــن مشــکالت ب ــه ای ــد ب ــه می توانن ــی ک ــد، جای ــی بیشــتری می کنن احســاس راحت
بپردازنــد. آن هایــی کــه در دنیــای آکادمــی باقــی مانده انــد مکــررا آکادمیــک بــودن از نــوع تعهــد بــه 
ــی  ــرایط عین ــه ش ــی ب ــه دائم ــا توج ــمرده اند و ب ــود برش ــرافت خ ــرو و ش ــئله آب ــی را مس ــائل عمل مس
ــه  ــد. ب ــرار می دهن ــه ق ــورد توج ــی را م ــای واقع ــا و مبارزه ه ــواره بدن ه ــان هم ــان در نوشته هایش زن
عنــوان مثــال نمی تــوان یــک صفحــه از نوشــته های »کاتاریــن مــک کینــون « را خوانــد بــدون آنکــه 
ــا پیشــنهادهای او مخالــف باشــید  بــا مســائل واقعــی تغییــرات نهــادی و قانونــی درگیــر نشــد. اگــر ب
ــد  ــاد می کن ــته های او ایج ــه نوش ــی ک ــتند - چالش ــف هس ــا مخال ــا آن ه ــت ها ب ــیاری از فمینیس - بس

یافتــن راهــی دیگــر بــرای حــل مســئله ای اســت کــه بــه شــکل واضحــی ترســیم شــده اســت.
ــود  ــرای بهب ــی ب ــه چی های ــه چ ــت، و اینک ــد اس ــه ب ــه ک ــاره آنچ ــوارد درب ــی م ــت ها در برخ فمینیس
شــرایط الزم اســت بــا هــم اختــالف نظــر داشــته اند؛ ولــی در ایــن موضــوع کــه شــرایط زنــان اغلــب 
ناعادالنــه اســت و قانــون و عمــل سیاســی می توانــد بــه عادالنه تــر شــدن آن بینجامــد توافــق دارنــد. 
ــد،  ــرداری را در تمامیــت فرهنــگ مــا بومــی شــده می دان مــک کینــون کــه سلســله مراتــب و فرمان ب
بــه تغییــر از طریــق قانــون متعهــد و محتاطانــه خوش بیــن اســت -  قانــون داخلــی تجــاوز و آزار جنســی 
و قانــون حقــوق بشــر بیــن المللــی. حتــی نانســی چــودروف کــه در کتــاب »بازتولیــد مــادری« از تکــرار 
مقوله هــای جنســیتی  ســتمگرانه در بــزرگ کــردن کــودکان گزارشــی یــأس برانگیــز می دهــد، اســتدالل 
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ــا  ــد، ب ــم بگیرن ــد تصمی ــردان می توانن ــان و م ــود دارد. زن ــرایط وج ــن ش ــر ای ــکان تغیی ــه ام ــد ک می کن
فهــم عواقــب ناخوشــایند ایــن گونــه عادت هــا، از ایــن پــس بــه شــکل دیگــری عمــل کننــد؛ و تغییــر در 

ــه  تحقــق چنیــن تصمیم هایــی کمــک کننــد. قوانیــن و نهادهــا می تواننــد ب
نظریــه فمینیســتی همچنــان در بســیاری از نقــاط جهــان بــه همیــن شــکل اســت. بــه عنــوان مثــال در 
ــردازی فمینیســتی  ــد و نظریه پ ــی کــرده ان ــارزات عمل ــد، فمینیســت های آکادمیــک خــود را وارد مب هن
ــان، اصــالح قوانیــن نابرابــر  ــا تعهدهــای عملــی ماننــد ســواد خوانــدن و نوشــتن زن قرابــت نزدیکــی ب
ارضــی، تغییــرات در قانــون تجــاوز )کــه در هنــد امــروز اغلــب اشــکاالتی کــه نســل اول فمینیســت های 
آمریکایــی مــورد هــدف قــرار دادنــد را داراســت(، تــالش بــرای به رســمیت شــناخته شــدن آزار جنســی و 
خشــونت خانگــی توســط جامعــه دارد. ایــن فمینیســت ها می داننــد کــه وســط واقعیــت خشــن ناعادالنــه 
زندگــی می کننــد؛ نمی تواننــد بــدون اینکــه ایــن مســائل را کمابیــش بــه صــورت روزانــه مــورد توجــه 
ــدان  ــا وج ــای درس ب ــرون از کالس ه ــای بی ــود و در فعالیت ه ــری خ ــته های نظ ــد، در نوش ــرار دهن ق

خــود کنــار بیاینــد.
ــان  ــزی را همچن ــع غم انگی ــوان وقای ــا می ت ــت ام ــر اس ــال تغیی ــاع در ح ــکا، اوض ــد، در آمری هرچن
ــکا  ــان خــارج از آمری ــارزات زن ــه مب ــه فمینســتی توجــه نســبتا کمــی ب ــه تنهــا نظری مشــاهده کــرد. ن
ــر از  ــئله ای مزورانه ت ــه مس ــت.(  بلک ــوده اس ــده ب ــرد کنن ــه ای دلس ــه خصیص ــه همیش ــن نکت دارد )ای
ــل از  ــن مســئله عبارتســت از چرخشــی کام ــکا برجســته شــده اســت. ای ــی آمری کوته فکــری در آکادم
ابعــاد واقعــی زندگــی بــه ســمت گونــه ای از سیاســت ســمبولیک و کالمــی کــه تنهــا ارتباطــی سســت 

ــان واقعــی دارد. ــا موقعیــت واقعــی زن ب
بــه نظــر می آیــد گونــه ی 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 
ــر ایــن اســت کــه ایــن اداهــای ســمبلیک خــود شــکلی  ــاور آن هــا ب در سیاســت فمینیســتی اســت. ب
ــذاران و  ــد قانون گ ــفته ای مانن ــا مســائل آش ــازی نیســت ب ــن نی ــت سیاســی هســتند؛ و بنابرای از مقاوم
ــه  ــد ب ــم جدی ــن، فمینیس ــر ای ــالوه ب ــید. ع ــرده باش ــل ک ــورانه عم ــا جس ــوید ت ــر ش ــا درگی جنبش ه
اعضــای خــود می گویــد کــه جــای بســیار کمــی بــرای تغییــرات کالن اجتماعــی وجــود دارد، و شــاید 



99

اصــال جایــی نداشــته باشــد. همــه مــا کــم و بیــش زندانیــان ســاختار قــدرت هســتیم کــه هویــت مــا 
ــه شــکل کالن  ــن ســاختارها را ب ــم ای ــز نمی توانی ــا هرگ ــرده اســت؛ م ــف ک ــان تعری ــوان زن ــه عن را ب
ــه انجــام آن  ــم ب ــم. تنهــا کاری کــه می توانی ــرار کنی ــم از آن هــا ف ــچ گاه نمی توانی ــم، و هی ــر دهی تغیی
ــدرت را در  ــا ق ــم ت ــدا کنی ــی پی ــدرت فضای ــن اســت کــه درون ســاختارهای ق ــد داشــته باشــیم ای امی
ســخنان خــود بــه ســخره بگیریــم، تحقیــر کنیــم و از آن ســرپیچی نماییــم. از ایــن رو سیاســت کالمــی 
ــه  ــه می شــود، ب ــی ارائ ــه ای از سیاســت ملمــوس و عین ــوان گون ــه عن ــر اینکــه ب ســمبلیک، عــالوه ب

ــوع سیاســتی کــه در واقــع ممکــن اســت برشــمرده می شــود. ــوان تنهــا ن عن
ــادی مرهــون مطــرح شــدن اخیــر افــکار پســت مــدرن فرانســوی اســت.  ــا حــدود زی ایــن تغییــرات ت
ــوی  ــر فرانس ــا آن متفک ــن ی ــه ای ــا ب ــوس آن ه ــتگی محس ــوان - وابس ــت های ج ــیاری از فمینیس بس
هــر چــه کــه باشــد - تحــت تأثیــر ایــن ایــده بــه شــدت فرانســوی قــرار گرفته انــد کــه روشــنفکر بــه 
وســیله ســخن گفتــن بلواگرانــه سیاســت ورزی می کنــد، 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 
ــی  ــه در زندگ ــای اصالح طلبان ــتیم، و جنبش ه ــری هس ــاختار همه گی ــاِن س ــا زندانی ــه م ــد ک کرده ان
ــه منجــر  ــر از توطئ ــد و پ ــه روش هــای جدی ــدرت ب ــه  ســاختار ق ــه خدمــت ب ــه ارائ واقعــی معمــوال ب
می شــود . بنابرایــن، چنیــن فمینیســت هایی در ایــن ایــده کــه اســتفاده واژگــون از واژگان هنــوز بــرای 
روشــنفکران فمینیســت در دســترس اســت تســلی پیــدا می کننــد. محــروم از امیــد بــه تغییــرات بزرگ تــر 
ــم و  ــی انجــام دهی ــا بازســازی مقوله هــای زبان ــم مقاومــت خــود را ب ــان می توانی ــا همچن ــر، م و پایدارت

بنابرایــن در حاشــیه خویشــتنی قــرار بگیریــم کــه توســط قــدرت شــکل می گیرنــد.
ــه  یــک فمینیســت آمریکایــی بیــش از دیگــران در شــکل گیری ایــن تغییــرات نقــش داشــته اســت. ب
ــم را  ــر فمینیس ــال حاض ــت در ح ــی اس ــر« کس ــت باتل ــوان» جودی ــگران ج ــیاری از پژوهش ــر بس نظ
تعریــف می کنــد. او کــه فلســفه خوانــده اســت، خیلــی اوقــات )بیشــتر توســط افــراد در حــوزه ادبیــات 
تــا فیلســوف ها( بــه عنــوان متفکــر برجســته ای در زمینــه جنســیت، قــدرت و بــدن بــه حســاب می آیــد. 
ــرای سیاســت فمینیســتی ســبک قدیمــی و  ــه ایــن فکــر می کنیــم کــه چــه اتفاقــی ب در حالــی کــه ب
ــه نظــر ضــروری می آیــد کــه نوشــته ها  ــود افتــاده اســت، ب ــه آن متعهــد ب واقعیت هــای مهمــی کــه ب
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و تأثیــر باتلــر را بررســی کنیــم، و اســتدالل هایی کــه باعــث شــده اســت بســیاری موضعــی شــبیه بــه 
ــم. ــد را بررســی کنی ــی اتخــاذ کنن ــزوا و آرامش گرای ان

ــوار  ــه هســتند دش ــا چ ــن ایده ه ــه ای ــدن اینک ــه فهمی ــرا ک ــوار اســت، چ ــر دش ــای باتل بررســی ایده ه
ــه  ــرده اســت ک ــت ک ــی، او ثاب ــای عموم ــر شــخص بســیار باهوشــی اســت. در گفت وگوه اســت. باتل
ــود  ــه می ش ــه او گفت ــه ب ــه ک ــه آنچ ــبت ب ــریعی نس ــم س ــد و فه ــخن بگوی ــوح س ــا وض ــد ب می توان
دارد. هرچنــد، ســبک نوشــتاری او ســنگین و نامفهــوم اســت. نوشــته های او مملــو از ارجــاع بــه دیگــر 
نظریه پــردازان اســت، کــه از ســنت های فکــری متفاوتــی می آینــد. عــالوه بــر فوکــو، و توجــه اخیــر او 
بــه فرویــد، کارهــای باتلــر بــه شــدت بــه افــکار لوئــی آلتوســر، نظریه پــرداز لزبیــن فرانســوی مونیــک 
ویتینــگ، انسان شــناس آمریکایــی گیــل رویــن، ژاک لــکان، جــان النگشــاو آســتین، و فیلســوف زبــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گف ــه می ت ــزی ک ــن چی ــتند. کمتری ــی هس ــی متک ــول کریپک ــی س آمریکای
همــه ایــن چهره هــا بــا یکدیگــر توافــق ندارنــد؛ بنابرایــن مشــکل اولیــه ی  خوانــدن نوشــته های باتلــر 
ســردرگمی ناشــی از ایــن اســت کــه اســتدالل های او بــا توســل بــه مفاهیــم و دکترین هــای متناقــض 
ــری  ــای ظاه ــه تناقض ه ــچ شــرحی از اینکــه چگون ــب هی ــه یکدیگــر وصــل شــده اند. اغل بســیاری ب

ــه نمی شــود. ــرار اســت حــل شــوند،  ارائ ق
ــه  ــن متفکــران هیــچ گاه ب ــه دیگــر نویســندگان اســت. ایده هــای ای مشــکل دیگــر شــیوه ی ارجــاع ب
ــا  ــر ب ــد )اگ ــن را بخوان ــد مت ــز بتوان ــص نی ــخص غیرمتخص ــا ش ــوند ت ــف نمی ش ــی توصی ــدازه کاف ان
مفهــوم  بازخواســت آلتوســری آشــنایی نداشــته باشــید چندیــن فصــل کتاب هــای او را نخواهیــد فهمیــد( 
ــم  ــه فه ــوار چگون ــای دش ــن ایده ه ــه ای ــود ک ــح داده نمی ش ــز توضی ــص نی ــخص متخص ــه ش ــا ب ی
ــه  ــوند ب ــاع داده می ش ــندگان ارج ــر نویس ــه دیگ ــه ب ــک او ک ــته های آکادمی ــیاری از نوش ــده اند. بس ش
ــم  ــی ه ــرد. ول ــرض می گی ــی را پیش ف ــه خصوص ــای ب ــع و دکترین ه ــده از مواض ــی خوانن ــش قبل دان
در ســنت فلســفه تحلیلــی و هــم در ســنت فلســفه قــاره ای، نویســندگان آکادمیــک کــه بــرای مخاطــب 
ــه آن هــا  ــه شــکل متــداول اعــالم می کننــد کــه ایــده شــخصیت هایی کــه ب متخصــص می نویســند ب
اشــاره می کننــد پیچیــده هســتند و تفســیرهای متعــددی از آن هــا شــده اســت. بنابرایــن آن هــا معمــوال 
مســئولیت پیــش بــردن تفســیر بــه خصوصــی را از بیــن تفســیرهای رقیــب برعهــده می گیرنــد، و ســعی 
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ــرا  ــد، و چ ــیر کرده ان ــکل تفس ــن ش ــه ای ــخص را ب ــرا آن ش ــد چ ــان دهن ــتدالل نش ــا اس ــد ب می کنن
تفســیر خودشــان از دیگــر تفســیرها بهتــر اســت.

مــا هیــچ یــک از این هــا را در کارهــای باتلــر نمی یابیــم. تفســیرهای متفــاوت اصــال مــورد توجــه قــرار 
نگرفته انــد - 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 می رســیم کــه این 
ــرای مخاطبــان  ــه شــکلی معمــول توضیــح داد، کــه ایــن نوشــته ها ب خصیصــه نوشــتاری را نمی تــوان ب
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 
ــی  ــای واقع ــی عدالتی ه ــا ب ــل هســتند ب ــه مای ــک ک ــای غیرآکادمی ــر مخاطب ه ــته های باتل ــدف نوش ه
دســت و پنجــه نــرم کننــد نیســتند. چنیــن مخاطبانــی بــا آش شــور نوشــتار باتلــر، بــا حــس فهمیدگــی 

ــد شــد. ــج خواهن ــه توضیح هــا گی ــاالی نام هــا ب درون گروهــی به خصوصــش، و نســبت بســیار ب
ــردازان  ــی از نظریه پ ــه او گروه ــد ک ــر می آی ــه نظ ــد؟ ب ــخن می گوی ــی س ــه کس ــا چ ــر ب ــس باتل پ
ــه  ــتند، و ن ــفه هس ــجوی فلس ــه دانش ــه ن ــت ک ــرار داده اس ــاب ق ــی را خط ــوان در آکادم ــت ج فمینیس
برایشــان مهــم اســت کــه آلتوســر و فرویــد و کریپکــی واقعــا چــه گفته انــد ، و نــه بیگانه هایــی هســتند 
ــته  ــازی داش ــه ارزش آن نی ــاع شــدن نســبت ب ــت پروژه هایشــان و اقن ــورد ماهی ــی در م ــه آگاه ــه ب ک
باشــند. ایــن مخاطبــان مفــروض،  بــه نظــر می آیــد بــه طــور قابــل مالحظــه ای ســربراه هســتند. نســبت 
بــه نــدای غیــب متــن باتلــر تابــع هســتند، بــا زنــگاری از انتــزاع ، خواننــده فرضــی چنــد ســؤال مطــرح 

ــد. ــب نمی کن ــات را طل ــخصی از اصطالح ــف مش ــا تعری ــتدالل ی ــچ اس ــد، و هی می کن
عجیب تــر اینکــه از خواننــده فرضــی توقــع مــی رود بــه دیــدگاه نهایــی خود باتلــر در مــورد مســائل ، کاری 
نداشــته باشــد. بخــش بســیار زیــادی از جمله هــای باتلــر در هــر یــک از کتاب هایــش - بــه خصــوص 
جمــالت 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، 
ــن  ــی شــوند - بدی ــرد..« شــروع م ــوان پیشــنهاد ک ــا »می ت ــد..« ی ــا »فکــر کنی بســیاری از جمــالت ب
شــکل باتلــر هیــچ گاه بــه خواننــده دقیقــا نمی گویــد کــه آیــا بــا دیدگاهــی کــه توصیــف می کنــد موافــق 
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ــان  ــزار کاری او هســتند، زب ــه اب ــب از جمل ــار سلســله مرات ــان ســردرگم کننده در کن ــر. زب ــا خی اســت ی
ســردرگم کننده ای کــه از نقــد طفــره مــی رود چــرا کــه ادعاهــای مشــخص خیلــی کمــی می کنــد.

به دو نمونه توجه کنید:
»اینکــه عاملیــت یــک ســوژه انقیــاد خــود را پیــش فــرض میگیــرد بــه چــه معناســت؟ آیــا عمــل پیــش 
ــاره گماشــتن اســت، یــا انقطاعــی بیــن قــدرت پیــش فــرض گرفتــه  فــرض گرفتــن شــبیه عمــل دوب
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 آن هــا را بــا نمونــه نشــان میدهــد«.
و

ــد  ــان می دهن ــر را نش ــیری از تفک ــی مس ــت، ول ــخ گف ــا پاس ــوان اینج ــش هایی را نمی ت ــن پرس »چنی
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 می توانیــم 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 می گیــرد بــه شــکلی کــه مــا تســلیم انقیــاد 

می شــویم تــا بتوانیــم معنایــی از بــودن اجتماعــی مــان را حفــظ کنیــم؟«
ــا  ــبک قطع ــن س ــد؟ ای ــم درآوری بنویس ــرگذار و خش ــبک سربه س ــه س ــد ب ــح می ده ــر ترجی ــرا باتل چ
ناشــناخته نیســت. برخــی از افــراد در ســنت فلســفه قــاره ای- البتــه مطمئنــا نــه همــه آن هــا- تمایــل 
ــد، و  ــگاه کنن ــد ن ــوان ســتاره ای کــه دل همــه را می ربای ــه عن ــه فیلســوف ب ــد کــه ب تأســف آوری دارن
اغلــب ایــن کار را بــا مبهــم ســخن گفتــن - نــه بــه عنــوان یــک شــخصی کــه بــا دیگــران بــه شــکلی 
ــه شــکلی مشــخص  ــه هــر حــال، هنگامــی کــه ایده هــا ب ــد. ب ــر بحــث می کنــد - انجــام می دهن براب
ــه  ــرد و ب ــا خــود ب ــوان آن ســخن را ب ــر جــدا شــوند: می ت ــف اث ــان می شــوند، ممکــن اســت از مؤل بی
ــد )البتــه، هنگامــی  ــی هنگامــی کــه ســخن اســرارآمیز و مبهــم باقــی می مان بررســی آن پرداخــت. ول
کــه ایــن چنیــن بــه آن هــا نــگاه نشــود( مخاطــب بــه مرجــع ســخن وابســته باقــی می مانــد. متفکــر 
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تنهــا بــه خاطــر کاریزمــای متورمــش مــورد توجــه قــرار می گیــرد. شــخص در هــوا معلــق می مانــد، و 
مشــتاق حرکــت بعــدی اســت. هنگامــی کــه باتلــر ایــن »جهــت بــرای اندیشــدن« را دنبــال می کنــد، 
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 
ــز ســخن ســبکی نخواهــد گفــت:  ــچ چی ــن اندیشــمند در مــورد هی ــی اینچنی گمــان مــی رود کــه ذهن

ــا در نهایــت ایــن کار را انجــام دهــد. بنابرایــن منتظــر می مانیــم، در اوج حیــرت، ت
ــط دیگــری  ــرد مرتب ــن کارک ــد. همچنی ــت درســت می کن ــه ای از اهمی ــن شــکل گنگ نویســی هال بدی
هــم دارد. خواننــده را بــه زور وادار می کنــد از آنجایــی کــه نمی توانــد بفهمــد چــه خبــر اســت، بپذیــرد 
ــه  ــی ک ــت، در حال ــان اس ــده ای در جری ــکار پیچی ــت و اف ــده اس ــه ش ــی گفت ــخن مهم ــا س ــه حتم ک
ــی  ــان ســطحی و  ب ــه آنچن ــوند، ک ــرح می ش ــی مط ــی نخ نمای ــا حت ــاده ی ــم س ــب مفاهی ــع اغل در واق
پشــتوانه بررســی شــده اند کــه نمی تواننــد بعــد جدیــدی بــه فهــم مــا ببخشــند. هنگامــی کــه خوانــدگان 
ــه  ــوند ک ــه می ش ــد، متوج ــع می کنن ــردن جم ــر ک ــه فک ــرای اینگون ــود را ب ــرأت خ ــر ج ــای باتل کتابه
ایده هایــی کــه در ایــن کتــاب مطــرح شــده اند ســطحی هســتند. وقتــی مفاهیــم بــه کار رفتــه توســط 
باتلــر را بــه وضــوح و مختصــر عنــوان کنیــم، مشــخص می شــود کــه اســتدالل زیــادی در آن وجــود 
ــد  ــه جــای خاصــی نمی رســند و ســخنان جدیــدی نیســتند. بنابرایــن ابهــام در ســخن می توان ــدارد، ب ن

فضــای خالــی پیچیدگــی واقعــی تفکــر و اســتدالل را پــر کنــد.
ــه ای کــه در ادامــه می آیــد، جایــزه ســاالنه مســابقه بدنویســی را  ــه خاطــر جمل ــر، ب ســال گذشــته باتل

ــه می شــود را دریافــت کــرد. ــات« ارائ ــه »فلســفه و ادبی کــه توســط مجل
»گــذار از شــرح ســاختاری کــه در آن ســرمایه روابــط اجتماعــی را بــه اشــکال نســبتا همســانی ســاختار 
ــی  ــرار، انحــراف، و بازگوی ــکان تک ــدرت ام ــط ق ــه در آن رواب ــی ک ــی از هژمون ــه دیدگاه می بخشــد ب
هســتند پرســش از بــی دوامــی را بــه درون تفکــر ســاختار وارد می کنــد، و تغییــری از گونــه ای از نظریــه 
ــه شــکلی  ــرد ب ــوان ابژه هــای نظــری در نظــر می گی ــه عن آلتوســری کــه تمامیت هــای ســاختاری را ب
کــه در آن بینــش نســبت بــه احتمــاالت مشــروط ســاختار مفهومــی تجدیــد شــده از هژمونــی کــه بــا 

ــد«. ــاز می کن ــدرت محــدود شــده اســت را آغ ــی ق اســتراتژی های مشــروط در بازگوی
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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 می کنــد، عملکــرد ایــن نیــرو را بــه شــکلی متحــد 
در همــه جــا بــه تصویــر می کشــد. در مقابــل، رویکردهــای آلتوســری، بــر قــدرت متمرکــز می شــوند، و 
عملکــرد آن نیــرو را گوناگــون و متغیــر بــر اثــر گــذر زمــان در نظــر می گیرنــد.« بــه جــای اینکــه ایــن 
گونــه بگویــد، گونــه ای از گزافه گویــی را ترجیــح می دهــد کــه باعــث می شــود خواننــده آنقــدر انــرژی 
صــرف رمزگشــایی از نوشــته او کنــد کــه انــرژی کمــی بــرای بررســی صــدق ادعاهــای او برایــش باقــی 
بمانــد. ویراســتار مجلــه بــا اعــالن ایــن جایــزه، عنــوان کــرد »احتمــاال ابهــام اضطراب برانگیــز چنیــن 
ــت  ــی، جودی ســبک نوشــتاری باعــث شــده اســت پرفســور وارن هجــز، اســتاد دانشــگاه ارگــون جنوب
ــه  ــد«. )از قضــا، اینگون ــن تحســین کن ــروی کــره زمی ــر باهــوش ب ــوان یکــی از ده نف ــه عن ــر را ب باتل
بدنویســی بــه هیــچ عنــوان در بیــن نظریه پــردازان کوییــر کــه باتلــر بــا آن هــا مرتبــط اســت رواج نــدارد. 
بــه عنــوان مثــال، دیویــد هالپریــن از رابطــه فوکــو و کانــت، و دربــاره همجنس گرایــی یونانــی بــا دقتــی 

فلســفی و تاریخــی می نویســد(.
ــرده اســت؛ بســیاری از  ــتیژ کســب ک ــود پرس ــودن خ ــر فیلســوف ب ــه خاط ــات ب ــای ادبی ــر در دنی باتل
ــد  ــی بای ــر می شــمارند. ول ــا ب ــق فلســفی آن ه ــر عم ــل ب ــتار او را دلی ــه او ســبک نوش ــدان ب عالقه من
پرســید کــه آیــا ایــن نوشــته های او اساســا بــه ســنت فلســفه متعلــق اســت، یــا اینکــه شــباهت بســیار 
زیــادی بــه ســنت های دشــمن فلســفه یعنــی سفســطه و بالغــت تعلــق دارنــد؟ از زمانــی کــه ســقراط 

ــن بالغــت انجــام  ــا آنچــه کــه سوفســطایی ها و اهــل ف فلســفه را ب
ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــان های براب ــن انس ــی بی ــه گفتگوی ــل ب ــفه تبدی ــید، فلس ــز بخش ــد تمای می دادن
ــی  ــا مبهم گوی ــه ب ــدون اینک ــد ب ــدل می کنن ــر رد و ب ــا یکدیگ ــف ب ــق و مخال ــتدالل های مواف اس
تردســتی کننــد. ســقراط بدیــن شــکل عنــوان کــرد کــه فلســفه بــرای روح احتــرام قائــل اســت در حالــی 

ــان دهنده  ــا نش ــر تنه ــده دیگ ــب دهن ــای فری ــه روش ه ک
بی احترامــی اســت. یــک روز بعــد از ظهــر کــه از نوشــته های باتلــر خســته شــده بــودم بــه پیش نویــس 
ــاب دیــدگاه »دیویــد هیــوم « در مــورد هویــت فــردی پرداختــم.  پایان نامــه یکــی از دانشــجویانم در ب
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 می گــذارد، حتــی وقتــی 
بــه قیمــت برمــال کــردن عــدم اطمینــان خــود تمــام شــود.

ــار در کتــاب »آشــفتگی جنســیتی« او در ســال 1989 معرفــی شــد و در دیگــر  ایــده اصلــی باتلــر اولیــن ب
کتاب هــای او تکــرار شــده اســت. ایــن ایــده عبــارت اســت از اینکــه جنســیت، تصنعــی اجتماعــی اســت. 
ایده هــای مــا دربــاره اینکــه زن و مــرد چــه هســتند بازتــاب دهنــده هیــچ امــر جاودانــی ای در طبیعت نیســتند. 

در عــوض، ایــن ایــده هــا از عرف هــای نهفتــه در قــدرت روابــط اجتماعــی مــا نشــأت می گیرنــد.
ــته  ــود داش ــون وج ــار افالط ــیت در آث ــی از جنس ــت. طبیعت زدای ــدی نیس ــز جدی ــده چی ــن ای ــه ای البت
ــد. جــان اســتوارت میــل در کتــاب »کنیــزک  اســت ، و توســط جــان اســتوارت میــل ترقــی پیــدا کردن
کــردن زنــان« می نویســد »آنچــه در حــال حاضــر طبیعــت زنــان نامیــده می شــود بــه طــور برجســته ای 
امــری مصنوعــی اســت«. جــان اســتوارت میــل متوجــه شــد کــه ادعاهایــی کــه در مــورد طبیعــت زنــان 
مطــرح می شــود از سلســله مراتــب قــدرت گرفتــه می شــوند و بــه آن ختــم می شــوند: زنانگــی آنچنــان 
ســاخته می شــود کــه بــه نهضــت در انقیــاد نگــه داشــتن زنــان خدمــت کنــد، یــا آنطــور کــه میــل خــود 
ــواده  ــاره خان ــه بردگــی بکشــانند.« لفاظــی در مــورد طبیعــت، چــه درب می گویــد »ذهن هــای آن هــا را ب
چــه دربــاره فئودالیســم، بــه نهضــت بــرده داری خدمــت می کنــد. »انقیــاد زنــان بــه مــردان یــک عــرف 
جهانــی اســت، هرگونــه عزیمــت از آن طبیعتــا غیرطبیعــی بــه نظــر می آیــد - ولــی آیــا هرگــز نوعــی از 

ــه نظــر بیایــد؟« ــرای ســلطه گران غیرطبیعــی ب ســلطه گری وجــود داشــته اســت کــه ب
ــورد جنســیت،  ــابه در م ــی مش ــد. ایده های ــی نامی ــازه گرای اجتماع ــن س ــوان اولی ــه ســختی بت ــل را ب می
حــرص، آز، و دیگــر مشــخصه های زندگــی مــا در تاریــخ فلســفه از زمــان یونــان باســتان فراگیــر بوده انــد. 
به کارگیــری ایده هــای آشــنای ســازه گرایی اجتماعــی در مــورد جنســیت توســط جــان اســتوارت میــل نیــاز 
داشــتند و هنــوز هــم نیــاز دارنــد کــه بســط بســیار بیشــتری پیــدا کننــد؛ اظهارنظرهــای راهنمایی بخــش او 
نتوانســتند بــه حــد کفایــت باشــند کــه بــه نظریــه جنســیت بینجامنــد. بســیار قبل تــر از آنکــه باتلــر مطــرح 

شــود، فمینیســت های زیــادی بــه مطــرح کــردن چنیــن رویکــرد کمــک کردنــد.
ــه چــاپ رســاندند  ــه هــای 70 و 80 ب ــه در ده ــاری ک ــن در آث ــدرآ دورکی ــون و آن ــن مــک کین کاتاری
ــان حاصــل  ــرای اطمین ــی از نقش هــای جنســیتی راهــی ب ــه فهــم عرف ــود ک ــن ب ــر ای استداللشــان ب



106

ــن اســت.  ــی چنی ــه در فضــای عموم ــط جنســی اســت، همانطــور ک ــردان در رواب ــردن از تســلط م ک
آن هــا 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 1869 
جــان اســتوارت میــل متوجــه شــده بــود کــه کوتاهــی در جــرم تلقــی کــردن تجــاوز درون ازدواج، زن را 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای بهــره مــردان تعریــف می کــرد و شــأن انســانی زن را نفــی می کــرد(. پیــش از 
باتلــر، مــک کینــان و دورکیــن فانتــزی فمینیســتی سکســوالیته طبیعــی چکامــه اِی زنــان کــه تنهــا نیــاز 
بــه »رهایــی بخشــی« داشــت را مــورد توجــه قــرار داده بودنــد؛ و بــرای اینکــه نیروهــای اجتماعــی آنقدر 
ــه ایــده ی »طبیعــت« دسترســی داریــم اســتدالل هایی  عمیــق هســتند کــه مــا نبایــد تصــور کنیــم ب
ــر راه هایــی کــه در آن ســاختارهای قــدرت مردســاالر نــه  ارائــه کــرده بودنــد. پیــش از باتلــر، آن هــا ب
تنهــا زنــان را بــه انقیــاد در می آوردنــد و بــه حاشــیه می راندنــد، بلکــه حتــی افــرادی کــه تصمیــم بــه 
روابــط همجنــس مــی گرفتنــد نیــز چنیــن می شــدند تأکیــد کردنــد. آن هــا متوجــه شــدند کــه تبعیــض 
علیــه همجنــس گرایــان راهــی بــرای تقویــت نقش هــای جنســیتی متعــارف کــه بــه صــورت سلســله 
ــی  ــان نوع ــه همجنس گرای ــض علی ــا تبعی ــر آن ه ــن از نظ ــت؛ و بنابرای ــده اند اس ــخص ش ــی مش مراتب

تبعیــض جنســی اســت.
ــده ای نشــان داد کــه  ــع کنن ــه شــکل دقیــق و قان ــر، نانســی چــودروف - روانشــناس - ب پیــش از باتل
ــن  ــتدالل او ای ــد: اس ــرار می کنن ــود را تک ــاوت خ ــل های متف ــن نس ــیتی بی ــای جنس ــه تفاوت ه چگون
بــود کــه همــه جــا حاضــر بــودن مکانیســم های تکــرار مــا را قــادر می ســازد کــه بفهمیــم کــه چگونــه 
چیــزی کــه مصنوعــی اســت می توانــد 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 می کردنــد، نشــان داد کــه روابــط قــدرت اجتماعــی بــه چــه میــزان 
عمیقــی عینیــت دانشــمندان را زیــر ســؤال بــرده اســت:  »افســانه جنســیت« )1985( عنــوان مناســبی 
ــه  ــز ب ــان نی ــت ها و نخستین شناس ــر بیولوژیس ــود. )دیگ ــان ب ــوژی آن زم ــای او در بیول ــرای یافته ه ب
ــن  ــر اوکی ــوزان مول ــرداز سیاســی س ــر، نظریه پ ــش از باتل ــد(. پی ــرده بودن ــم کمــک ک ــدام مه ــن اق ای
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 فمینیســت ها در حقــوق و فلســفه سیاســی پیگیــری شــد. پیــش از باتلــر، تبییــن 
ــن ســامان دهی اجتماعــی  ــط بی ــی ارزشــمند از رواب ــاد تحلیل ــن از انقی ــل روبی مهــم انسان شــناختی گی

جنســیت و عــدم تقــارن قــدرت ارائــه داد.
پــس کارهــای باتلــر چــه چیــزی بــه ایــن حجــم از نوشــته هــای مفصــل اضافــه می کنــد؟ کتاب هــای 
ــه  ــی علی ــتدالل تفصیل ــچ اس ــامل هی ــوند« ش ــه مســئله می ش ــی ک ــفتگی جنســیتی« و »بدن های »آش
ــرار  ــم های تک ــی از مکانیس ــچ تبیین ــت، هی ــی« نیس ــاوت »طبیع ــر تف ــی ب ــک مبن ــای بیولوژی ادعاه
ــواده ارائــه نمی دهــد؛ همچنیــن شــامل تفصیلــی  جنســیت، و هیــچ تبیینــی از شــکل گیری قانونــی خان
ــه  ــم ب ــا نمی توانی ــد کــه م ــه می کن ــزی ارائ ــر چــه چی ــس باتل ــی نیســت. پ ــرات قانون ــر امــکان تغیی ب
صــورت کامل تــر در نوشــته های فمینیســت های دیگــر بیابیــم؟ یــک ادعــای نســبتا جدیــد از او عبــارت 
اســت از ایــن کــه هنگامــی کــه مــا مصنوعــی بــودن تمایزهــای جنســیتی را تشــخیص می دهیــم، و از 
فکــر کــردن دربــاره آن هــا بــه شــکلی کــه واقعیــت طبیعــی مســتقلی را بیــان می کنــد، متوجــه خواهیــم 
ــا  ــه ب ــند )ک ــا باش ــد دو ت ــیتی بای ــای جنس ــه گونه ه ــدارد ک ــود ن ــی وج ــل محکم ــچ دلی ــه هی ــد ک ش
جنــس بیولوژیــک مرتبــط هســتند(،  میتــوان ســه یــا پنــج یــا بی شــمار جنســیت داشــته باشــیم. باتلــر  
عنــوان می کنــد: »هنگامــی کــه وضعیــت ســاخته شــده جنســیت بــه شــکل رادیــکال مســتقل از جنــس 

ــود«. ــناور می ش ــی ش ــود جنســیت تصنع ــود، خ ــزه می ش تئوری
ــه  ــیت ها را آزادان ــه جنس ــم ک ــا آزادی ــه م ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــا نمی ت ــن مدع ــر، از ای ــر باتل از نظ
ــه شــکل  ــرای آزادی مــا وجــود دارد. او تأکیــد دارد کــه مــا نبایــد ب اختــراع کنیــم: چنــد محدودیــت ب
ــه  ســاده باورانه ای خیــال کنیــم کــه خویشــتن آغازینــی پشــت جامعــه وجــود دارد، کــه آمــاده اســت ب
شــکل خالــص و رهایی یافتــه 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 
ــه وســیله نقیضــه مقوله هــای  ــد هســتند را ب ــه نوعــی جدی ــی کــه ب ــم مقوله های ــد کــه می توانی می کن
ــرای  ــوان اج ــه عن ــده او - تصــور او از سیاســت ب ــده ترین ای ــن شناخته ش ــم. بنابرای ــق کنی ــی خل قدیم
نقیضــه گونــه - از مفهــوم آزادی محــدود برگرفتــه شــده اســت. ایــن آزادی هنگامــی رخ می دهــد کــه 
ــک شــکل  ــی بیولوژی ــش از آنکــه توســط نیروهای ــاره جنســیت بی ــا درب ــم ایده هــای م تشــخیص دهی
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بگیرنــد، توســط نیروهــای اجتماعــی شــکل گرفته انــد. مــا بــه تکــرار ســاختارهای قدرتــی کــه در آن هــا 
متولــد شــده ایم محکــوم هســتیم، ولــی دســت کــم می توانیــم آن هــا را بــه ســخره بگیریــم؛ و برخــی 

ــتند. ــی هس ــای اصل ــرپیچی از نرم ه ــخر س ــکل های تمس ــن ش از ای
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 می کنــد. بعدهــا او ارجــاع ایــن 
مفهــوم بــه اجــرای شــبه تئاتری را انــکار کــرد و ایــده اش را بــه نظریــه کنــش گفتــاری »جــان النگشــاو 
آســتین «مرتبــط ســاخت. مقولــه زبــان شــناختی »انشــائی« آســتین، مقولــه ای از پاره گفتارهــای زبــان 
شــناختی هســتند کــه بــه خــودی خــود بــه عنــوان عمــل و نــه بیانیــه کارکــرد دارنــد. هنگامــی کــه در 
شــرایط مناســب اجتماعــی مــن می گویــم »مــن ده دالر شــرط می بنــدم«، یــا »متأســفم«، یــا »بلــه« 
)در مراســم عروســی(، یــا »مــن ایــن کشــتی را فــالن می نامــم«، مــن یــک شــرط بندی، عذرخواهــی، 

ازدواج یــا نام گــذاری را گــزارش نمی کنــم، در حــال اجــرای آن هــا هســتم.
مدعــای مشــابه باتلــر در مــورد جنســیت مشــخص نیســت، چــرا کــه »اجراهــای« مــورد نظــر وی شــامل 
اشــارات، لبــاس، حرکــت، عمــل و زبــان می شــود. نظریــه آســتین کــه در واقــع بــه تحلیلــی تخصصــی 
ــب  ــر مناس ــای باتل ــبرد ایده ه ــرای پیش ــع ب ــود، در واق ــدود می ش ــالت مح ــی از جم ــه خاص از گون
نیســتند. البتــه بــا وجــود اینکــه او بــه شــدت خوانش هایــی کــه ایــده او را بــه تئاتــر تشــبیه مــی کننــد 
ــده]1[ و جنســیت، نظــرات او را  ــر زن ــردن ســرپیچی تئات ــط ک ــد مرتب ــه نظــر می آی ــد، ب ــی کن را رد م

ــد. ــش روش می کن ــاط آســتین و نظرات ــش از ارتب بســیار بی
ــی از  ــم ازدواج یک ــه مراس ــی دارد ک ــای عجیب ــت. او ادع ــی نیس ــم پذیرفتن ــتین ه ــر از آس ــی باتل تلق
مثال هــای آســتین در مقولــه »انشــائی« اســت و ایــن یعنــی »دگرجنس ســازی پیونــد اجتماعــی فرمــی 
ــد«.  ــان می آورن ــه ارمغ ــد را ب ــه می نامن ــه ک ــه آنچ ــت ک ــاری اس ــای گفت ــارزی از آن کنش ه ــورد ب م
ــا  ــول دادن ی ــا ق ــتی ی ــذاری کش ــا نام گ ــرط بندی ی ــش از ش ــتین بی ــرای آس ــختی ب ــه س ازدواج ب
ــی  ــه خصوص ــای ب ــال پاره گفتاره ــات فرم ــه خصوصی ــتین ب ــت. آس ــارزی اس ــورد ب ــی م معذرت خواه
ــالت  ــن جم ــوای ای ــه محت ــم ک ــرض کنی ــه ف ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ دلیل ــی هی ــت، ول ــد اس عالقه من
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بــرای اســتدالل های او اهمیتــی داشــته باشــند. معمــوال تــالش بــرای یافتــن نــکات مهــم در مثال هــای 
روزمــره ای کــه فیلســوف ها انتخــاب می کننــد کار اشــتباهی اســت. آیــا بایــد از اینکــه ارســطو بــرای قیــاس 
ــه ایــن نتیجــه برســیم کــه »مــرغ« محــور  عملــی از مثــال غذاهــای کم چــرب اســتفاده کــرده اســت ب
فضیلت هــای ارســطویی اســت؟ یــا اســتفاده جــان رالــز از ســفر در زمــان در بحــث عقــل عملــی اش بــه 

ایــن معنــی اســت کــه نظریــه عدالــت او می خواهــد بــرای همــه مــا مرخصــی فراهــم کنــد؟
ــه شــکلی جنســیت زده  ــا ب ــن اســت: هنگامــی کــه م ــر ای ــه باتل ــار، ظاهــرا نکت ــه کن ــب ب ــن عجای ای
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 آن هــا 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 محدودیت یافتــه توســط سلســله مراتــب تنهــا مــکان موجــود بــرای عاملیــت 
ــرگاه  ــیتی - ه ــای جنس ــا نقش ه ــت ب ــرای مخالف ــه ب ــت ک ــی اس ــای کوچک ــان ها، فرصت ه ــا انس م
کــه اتفــاق می افتنــد - وجــود دارد. وقتــی مــن متوجــه می شــوم کــه نقــش جنســیتی خــودم را تکــرار 
می کنــم، می توانــم آن را برگردانــم، آن را مســخره کنــم، و قــدری متفــاوت آن را انجــام دهــم. چنیــن 
ــد.  ــات نمی کنن ــر را بی ثب ــچ گاه سیســتم بزرگت ــر، هی ــه و واکنشــی ای، از نظــر باتل ــای نقیضه گون اجراه
او بــه فکــر جنبش هــای گســترده بــرای مقاومــت یــا کمپیــن اصــالح سیاســی نیســت؛ تنهــا بــه فکــر 
ــه  ــور ک ــود. همانط ــام می ش ــران آگاه انج ــی از بازیگ ــروه کوچک ــط گ ــه توس ــت ک ــردی اس ــال ف اعم
ــا  ــد، ب ــخره بگیرن ــه س ــود ب ــب خ ــرای عجی ــا اج ــد آن را ب ــف می توانن ــناریوی ضعی ــا س ــران ب بازیگ
ــی  ــدار خیل ــی بازیگــران یــک مق ــد، ول ــد باقــی می مان ــن کــرد: ســناریو ب ــوان چنی ــز می ت جنســیت نی
کمــی آزادی دارنــد. ایــن همــان زمینــه ای اســت کــه  کــه باتلــر در کتــاب »گفتــار آزاردهنــده« خــود، 

امیــدواری نقیضه گونــه می نامــد.
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تــا بدیــن جــا بحث هــای باتلــر، بــا وجــود اینکــه ایــن ایده هــا نســبتا آشــنا هســتند، باورکردنــی و حتــی 
ــر، انســان را مغشــوش  ــکان تغیی ــورد ام ــدگاه محــدود او در م ــن حــاال دی ــد از همی ــب اســت، هرچن جال
ــر و  ــه قوی ت ــر ک ــای دیگ ــیت دو ادع ــاره جنس ــر درب ــای باورپذی ــن مدعاه ــه ای ــر ب ــی باتل ــد. ول می کن
شــدیدتر هســتند اضافــه می کنــد. 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 
بچه هــا در دنیایــی جنســیت زده متولــد می شــوند کــه تقریبــا بــدون وقفــه نــر و مــاده را تقلیــد می کنــد، 
ایــن ادعــا قابــل بــاور اســت ولــی شــگفت انگیز نیســت: مدتــی اســت کــه آزمایش هــا نشــان داده انــد کــه 
نحــوه ای کــه بچه هــا در بغــل گرفتــه می شــوند یــا بــا آن هــا صحبــت می شــود، نحــوه ای کــه احساســات 
آن هــا توصیــف می شــود، بــه شــکل عمــده ای توســط جنســی کــه والدیــن بــرای  فرزندانشــان در نظــر 
ــن  ــاال پایی ــان ب ــت او را در بغلش ــر اس ــه پس ــد بچ ــر کنن ــن فک ــر والدی ــرد. )اگ ــکل می گی ــد ش می گیرن
می اندازنــد، اگــر فکــر کننــد دختــر اســت او را بغــل می کننــد؛ اگــر والدیــن فکــر کننــد بچــه دختــر اســت 
گریــه او تــرس تفســیر می شــود، اگــر پســر باشــد گریــه کــردن او خشــم تفســیر می شــود(. باتلــر عالقــه 

ــی مدعــای او را پشــتیابی می کننــد. ــدارد، ول ــی ن ــه ایــن واقعیت هــای تجرب ای ب
ــچ  ــدون هی ــی ب ــد، یعن ــا می آین ــه دنی ــی ب ــال خنث ــا کام ــه بچه ه ــن اســت ک ــر منظــور او ای ــد اگ هرچن
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 
ــر  ــه، اث ــد. ) البت ــی بمان ــزاع متافیزیکــی باق ــد در ســطح انت ــح می ده ــد، و ترجی ــه نمی کن ــی ای ارائ تجرب
فرویــدی اخیــر او ممکــن اســت حتــی ایــن ایــده را رد کنــد: ایــن اثــر بــا همراهــی فرویــد پیشــنهاد می کند 
ــده  ــن ای ــد ای ــد، هرچن ــود دارن ــی وج ــای پیش-اجتماع ــا و تکانش ه ــی گرایش ه ــم برخ ــت ک ــه دس ک
ماننــد دیگــر ایــده هــا در آثــار وی پــرورش نیافتــه اســت(. عــالوه بــر ایــن، چنیــن انــکار اغــراق شــده ای 
از عاملیــت پیش-فرهنگــی نیــاز بــه یــادآوری برخــی از منابعــی کــه چــادوروف و دیگــران بــه کار می برنــد 

تــا تغییــر اجتماعــی بــه ســمت بهتــر شــدن را نشــان دهنــد را خاطــر نشــان می کنــد.
ــر و  ــاد تغیی ــرای ایج ــی ب ــت، و توانای ــه ای از عاملی ــا گون ــه م ــد ک ــد بگوی ــت می خواه ــر در نهای باتل
ــدارد کــه  ــد، اگــر ســاختاری در شــخصیت وجــود ن ــی ایــن توانایــی از کجــا می آی ــم. ول مقاومــت داری
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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 گونــه ای کــه بتوانــد آن هایــی کــه بــاور دارنــد انســان ها 
ــرای راحتــی،  ــرای غــذا، ب ــد را قانــع کنــد - ب دســت کــم یــک ســری میل هــای پیش-فرهنگــی دارن
بــرای مهــارت شــناختی، بــرای بقــا - و اینکــه ایــن ســاختار موجــود در شــخصیت در تبییــن رشــد مــا 
بــه عنــوان عامل هــای سیاســی و اخالقــی تعییــن کننــده اســت. خواننــده دوســت دارد شــاهد پرداختــن 
باتلــر بــه قــوی تریــن گونه هــای ایــن دیــدگاه باشــد، بــا شــفافیت و بــدون جارگــون، کــه دقیقــا چــرا 
و کجــا ایــن دیــدگاه را رد می کنــد. همچنیــن خواننــده دوســت دارد ســخنان باتلــر در مــورد بچه هــای 
واقعــی را بشــنود، کــه بــه نظــر ســاختاری بــرای میــل و تــالش دارنــد کــه از آغــاز دریافــت فرم هــای 

ــرار می دهــد. ــر ق فرهنگــی آن هــا را تحــت تأثی
ادعــای قــوی دومــی باتلــر ایــن اســت کــه خــود بــدن، و تمایــز بیــن جنس هــا بــه طــور خــاص، خــود 
ســازه ای اجتماعــی اســت. از نظــر او نــه تنهــا بــدن بــه شــکل های زیــادی توســط نرم هــای اجتماعــی 
کــه مــرد و زن چگونــه بایــد باشــند شــکل می گیــرد؛ بلکــه ایــن واقعیــت کــه تمایــزی دوتایــی بیــن 
جنس هــا اساســی قلمــداد می شــود، 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 نوشــته های فوکــو در مــورد هرمافرودیت هــا بــه مــا تأکیــد مضطربانــه جامعــه 
ــه  ــه را نشــان می دهــد، حــال چــه فــرد در یــک جعب ــه درون یــک جعب ــر مقوله بنــدی هــر انســان ب ب
جــا بگیــرد چــه جــا نگیــرد؛ البتــه نشــان نمی دهــد کــه مــوارد غیرقابــل تعییــن بســیار زیــادی وجــود 
ــادی  ــود مــا دســته بندی هــای متفــاوت زی ــا اوســت وقتــی تأکیــد می کنــد کــه ممکــن ب دارد. حــق ب
ــته ترین  ــوان برجس ــه عن ــی ب ــز دودوی ــر تمای ــا ب ــه ضرورت ــم، ک ــت می کردی ــدن درس ــای ب از گونه ه
تمایــز تأکیــد نمی کــرد؛ همچنیــن تــا حــدود زیــادی حــق بــا اوســت وقتــی تأکیــد دارد کــه مدعاهــای 
ــا نهــاده شــده اند فرافکنی هــای  ــر اســاس تحقیق هــای علمــی بن ــی کــه ظاهــرا ب ــاوت جنســی بدن تف
تعصب هــای اجتماعــی اســت - هرچنــد باتلــر هیــچ چیــزی در ایــن جــا ارائــه نمی کنــد کــه حتــی بــه 

تحلیــل بیولوژیــک دقیــق فاســتو اســترلینک نزدیــک باشــد.
ــود  ــادی ســاده اســت. ممکــن ب ــدن اســت زی ــا ایــن حــال گفتــن اینکــه قــدرت تمــام آنچــه کــه ب ب
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بــدن مــا، بــدن یــک پرنــده، یــا یــک دایناســور یــا یــک شــیر  می بــود ، ولــی نیســت؛ و ایــن واقعیــت 
ــکل  ــا را ش ــی م ــود بدن ــاد وج ــی از ابع ــد برخ ــگ می توان ــد. فرهن ــکل می ده ــا را ش ــای م انتخاب ه
ــه  ــور ک ــد. همانط ــکل نمی بخش ــاد آن را ش ــام ابع ــی تم ــد، ول ــر ده ــا را تغیی ــکل آن ه ــا ش ــد ی ببخش
سکســتوس امپریکــوس در گذشــته دور اشــاره کــرد بــرای انســانی کــه بــه واســطه گرســنگی و تشــنگی 
ــا اســتدالل بتــوان او را قانــع کــرد کــه ســختی نمی کشــد. ایــن  ســختی می کشــد غیرممکــن اســت ب
نکتــه واقعیــت مهمــی بــرای فمینیســت ها هــم هســت، چــرا کــه نیازهــای غذایــی زنــان )و نیازهــای 
بــه خصــوص آن هــا هنگامــی کــه بــاردار هســتند یــا شــیر می دهنــد( موضــوع مهــم فمینیســتی اســت. 
حتــی در جایــی کــه تفــاوت جنســی مطــرح اســت، مطمئنــا خیلــی ســاده انگارانــه اســت کــه همــه چیــز 
ــند.  ــته باش ــل داش ــی تمای ــخنان کل ــان س ــه بی ــد ب ــت ها نبای ــیم؛ فمینیس ــگ بنویس ــای فرهن ــه پ را ب
ــد، در اســتقبال خــود در از بیــن  ــازی می کنن ــا بســکتبال ب ــد ی ــی کــه مــی دون ــال، زنان ــوان مث ــه عن ب
بــردن افســانه عملکــرد ورزشــی زنــان کــه محصــول فرضیه هــای مردســاالرانه بــود حــق داشــتند؛ ولــی 
ــی  ــز حــق داشــتند. تحقیق های ــا نی ــدن زن ه ــه روی ب ــای تخصصــی ب ــه تحقیق ه ــن در مطالب همچنی
کــه فهــم مــا را از نیازهــای تمرینــی و آســیب های ورزشــی زنــان ارتقــا داده اســت. بــه طــور خالصــه: 
ــن  ــل بی ــر متقاب ــق از تأثی ــه ای دقی ــد، مطالع ــه آن دســت می یاب ــاز دارد، و گاهــی ب آنچــه فمینیســم نی
ــن  ــام ای ــراز تم ــر ف ــه ب ــر ک ــی باتل ــخنان انتزاع ــت. س ــی اس ــازه های اجتماع ــی و س ــای بدن تفاوت ه

ــد. ــه نمی کن ــم را ارائ ــاز داری ــه نی ــی ک ــک از چیزهای ــچ ی ــا شــناور اســت هی موضوع ه
فــرض کنیــد جالــب تریــن ادعاهــای باتلــر تــا بدین جــا را بپذیریــم: اینکــه ســاختار اجتماعــی جنســیت 
همــه جــا حاضــر اســت، ولــی می توانیــم بــا اعمــال شورشــی و نقیضانــه خــود در برابــر آن هــا مقاومــت 
ــر چــه اساســی بایــد مقاومــت  ــر چــه چیــزی و ب ــد. در براب کنیــم. دو پرســش قابل توجــه باقــی می مان

کنیــم؟ اعمــال مقاومــت  چــه شــکلی خواهنــد بــود و توقــع داریــم بــه چــه هدفــی برســند؟
باتلــر چندیــن واژه بــه کار می بــرد از آنچــه کــه بــه نظــر او بــد اســت و بنابرایــن ارزش مقاومــت دارنــد: 
ــکل  ــدان ش ــت ب ــی از مقاوم ــث تجرب ــه بح ــچ گون ــی هی ــه. ول ــردن، ستم پیش ــع ک ــرکوب گر، مطی س
کــه مثــال در کتــاب بســیار خــوب جامعــه شــناختی بــری آدام »بقــای ســلطه« )1978( ارائــه می شــود، 
ــای  ــا و گونه ه ــا و لزبین ه ــان، گی ه ــا، زن ــت ها، یهودی ه ــیاه پوس ــردن س ــع ک ــی مطی ــه بررس ــه ب ک
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ــا شــک  ــم. اگــر م ــردازد نمی یابی ــد می پ ــه آن هــا ســتم می کن ــدرت اجتماعــی کــه ب ــا ق مبارزه شــان ب
داشــته باشــیم کــه در برابــر چــه چیــزی بایــد مقاومــت کنیــم، باتلــر هیــچ تبیینــی از مفاهیــم مقاومــت 

و ســتم کــه بــه مــا کمکــی کنــد ارائــه نمی کنــد.
باتلــر از ایــن حیــث از فمینیســت های ســازه گرای اجتماعــی پیشــین فاصلــه می گیــرد، افــرادی کــه همــه 
از ایده هایــی ماننــد نبــوِد 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 می دانــد. از نظــر او بایــد صبــر کنیــم و ببینیــم مبــارزه سیاســی خــودش 
چــه چیــزی را بــاال مــی آورد، و نــه اینکــه از پیــش بــرای مشــارکت کنندگان چیــزی را تجویــز کنیــم. او 

میگویــد کــه مفاهیــم نرماتیــو جهانــی تحــت عالمــت همســانی  اســتعمار می کننــد.
ایــن ایــده کــه صبــر کنیــم تــا ببینیــم چــه بــه دســت می آوریــم - در یــک کالم، ایــن انفعــال اخالقــی 
ــدگان خــود را  ــی خوانن ــه شــکل ضمن ــد چــرا کــه او ب ــه نظــر می آین ــاور ب ــل ب ــر قاب - در کارهــای باتل
افــرادی بــا ذهنیــت شــبیه بــه خــود در نظــر می گیــرد کــه بــا او )تــا حــدودی( در مــورد آنچــه کــه بــد 
اســت موافــق هســتند - تبعیــض علیــه گی هــا و لزبین هــا، رفتــار نابرابــر و سلســله مراتبــی بــا زنــان - و 
)تقریبــا( بــا او در مــورد اینکــه چــرا بــد هســتند موافــق هســتند )آن هــا عــده ای از انســان ها را تحــت امــر 
گروهــی دیگــر از انســان ها در می آورنــد و افــراد را از آزادی هایــی کــه بایــد داشــته باشــند منــع می کننــد(. 

ولــی ایــن فرض هــا را کنــار بگذاریــد، نبــود بعــد نرماتیــو بــه مشــکلی اساســی تبدیــل می شــود.
ســعی کنیــد مثــل مــن فوکــو را در دانشــکده های حقــوق معاصــر تدریــس کنیــد، بــه ســرعت درخواهیــد 
یافــت کــه برانــدازی بــه ســرعت اشــکال گوناگونــی پیــدا می کنــد، کــه همــه آن هــا بــا ســلیقه باتلــر 
و متحدانــش همخــو نیســتند. یکــی از دانشــجویان باهــوش لیبرتریــن بــه مــن گفــت، چــرا نمی توانــم 
ایــن ایده هــا 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 
ــق مســخره کــردن ســخنان فمینیســتی در کالس  ــه اجــرای ســرپیچی از طری ــد ممکــن اســت ب دارن
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روی بیاورنــد، یــا پوســترهای انجمن هــای دانشــجویان گــی و لزیبــن رشــته حقــوق را پــاره کننــد. ایــن 
چیزهــا اتفــاق می افتــد. ایــن اعمــال شورشــی و نقیضه گونــه هســتند. پــس چــرا ایــن اعمــال شــجاعانه 

و خــوب نیســتند؟
ــوب  ــن پاســخ های خ ــد ای ــی نمی توانی ــود دارد، ول ــن پرســش ها وج ــرای ای ــی ب خــب پاســخ های خوب
را در آثــار فوکــو یــا باتلــر بیابیــد. بــرای پاســخ دادن بــه آن هــا الزم اســت بحــث کنیــد انســان ها چــه 
ــا  ــد ت ــار کنن ــد رفت ــه بای ــد داشــته باشــند، و نهادهــای اجتماعــی چگون ــی را بای آزادی هــا و فرصت های
انســان ها 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 
ــان های  ــای انس ــری از تجربه ه ــی یادگی ــیم و آمادگ ــن باش ــود فروت ــی خ ــای جهان ــا نرم ه ــه ب رابط
تحــت ســتم را داشــته باشــیم یــک حــرف اســت. اینکــه گفتــه شــود مــا بــه هیــچ نرمــی نیــاز نداریــم 
حــرف دیگــری اســت. فوکــو، برخــالف باتلــر، دســت کــم نشــانه هایی از کلنجــار رفتــن بــا ایــن مشــکل 
را در آثــار متأخــر خــود نشــان داد؛ و همــه آثــار وی سرشــار از حــس نیرومنــدی اســت بــرای نمایــان 

ــار می آیــد. ــه ب ــار و پــود ســتم اجتماعــی و آســیبی کــه از آن ب کــردن ت
در تحلیل هــای باتلــر، عدالــت بــه عنــوان یــک فضیلــت شــخصی دقیقــا دارای ســاختار جنســیت اســت: 
ــا همانطــور کــه ارســطو  ــد )ی ــه وجــود می آی ــا طبیعــی نیســت، و توســط اجراهــای مکــرر ب ــی ی درون
ــی  ــد و برخ ــکل می ده ــا را ش ــای م ــرم(، گرایش ه ــاد میگی ــام کاری آن را ی ــا انج ــا ب ــت م ــه اس گفت
دیگــر از گرایش هــای مــا را ســرکوب می کنــد. ایــن اجراهــای آیینــی، و ســرکوب های مرتبــط بــه آن، 
توســط ســازمندی قــدرت اجتماعــی تقویــت می شــود؛ همانطــور کــه کودکانــی کــه از شــریک شــدن 
ــه از  ــر ایــن، ســرپیچی نقیضه گون ــازی خــودداری می کننــد کشــف خواهنــد کــرد. عــالوه ب در زمیــن ب
عدالــت در همــه جــای سیاســت حاضــر اســت هماننــد زندگــی شــخصی. ولــی تفــاوت مهمــی وجــود 
ــد از  ــان بای ــم کــه جوان ــم، و فکــر می کنی ــا اجــرای ســرپیچی را دوســت نداری ــی م ــه طــور کل دارد. ب
داشــتن ایــن نگــرش بدبینانــه بــه نرم هــا بــر حــذر داشــته شــوند. باتلــر نمی توانــد بــه شــکلی کامــال 
ــر اجتماعــی  ــک خی ــد کــه چــرا ســرپیچی از نرم هــای جنســیتی ی ــن کن ــدی تببی ــا فرآین ســاختاری ی
ــاد داشــته  ــه ی ــد ب ــت یــک شــر اجتماعــی اســت. بای ــی کــه ســرپیچی از نرم هــای عدال اســت در حال
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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 متن هــای فوکــو وجــود نــدارد کــه بــه مــا بگویــد 

ایــن مقاومــت ارزش کمتــری از مقاومــت بــرای رســیدن بــه حقــوق و آزادی هــای مدنــی دارد.
بنابرایــن، خالئیــی در قلــب مفهــوم سیاســت باتلــر وجــود دارد. ایــن خــالء می توانــد رهایی بخــش باشــد، 
چــرا کــه خواننــده آن را بــا نظریــه نرماتیــو برابــری انســان ها و شــأن انســانی پــر می کنــد. ولــی اشــتباه 
ــد  ــی می توان ــر جهت ــه ه ــرپیچی اســت، و در اصــل ب ــرپیچی س ــو، س ــد فوک ــر، مانن ــرای باتل نشــود: ب
ــرای آرمــان هایــی کــه برایــش مهــم هســتند خطرنــاک  بــرود. سیاســت توخالــی ســاده لوحانه باتلــر ب
ــا اجــرای ســرپیچی ســرکوب گری  ــل هســتند ب ــه مای ــر ک ــه ازای هــر یکــی از دوســتان باتل اســت. ب
ــد  ــد کــه دوســت دارن ــر وجــود دارن ــن نف ــد، چندی ــه را نشــان دهن نُرم هــای جنســیتی دگرجنس خواهان
ــا همکالسی هایشــان را  ــه ب ــا اجــرای ســرپیچی  تمکیــن مالیاتــی، عــدم تبعیــض، یــا برخــورد مؤدبان ب
ــا در  ــی صرف ــو نمی توان ــم کــه ت ــد بگویی ــا بای ــرادی م ــن اف ــل چنی ــد. در مقاب ــرار دهن ــر ق ــورد تحقی م
برابــر هــر چــه کــه خواســتی مقاومــت کنــی، چــرا کــه نرم هــای برابر نگرانــه، نزاکــت و شــأن انســانی 
وجــود دارد کــه بــه مــا می گوینــد ایــن کارهــا بــد هســتند. ولــی بــرای ایــن منظــور بایــد ایــن نرم هــا 

ــر از انجــام آن خــودداری می کنــد. را بیــان کنیــم - و ایــن کاری اســت کــه باتل
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــد؟ ب ــه می کن ــا چ ــد دقیق ــرپیچی فرامی خوان ــه س ــا را ب ــر م ــه باتل ــی ک هنگام
ــاختار  ــرار از س ــای ف ــه رؤی ــد ک ــار می ده ــا اخط ــه م ــی ب ــیم، ول ــته باش ــون داش ــای نقیضه گ اجراه
ســتمگر صرفــا یــک رؤیــا اســت: درون ایــن ســاختارهای ســتمگر اســت کــه مــا فضــای کوچکــی بــرای 
مقاومــت پیــدا می کنیــم و ایــن مقاومــت نمی توانــد امیــد بــه تغییــر شــرایط  کلــی را داشــته باشــد. در 

ــه اســت. ــی نهفت ــی خطرناک ــا آرامش گرای ــن ج ای
اگــر باتلــر صرفــا می خواهــد بــه مــا نســبت بــه خطــر رؤیاپــردازی در مــورد دنیایــی دلپذیــر کــه در آن 
جنــس هیــچ مشــکلی جــدی ای بــه بــار نخواهــد آورد ، هشــدار دهــد، خیلــی اخطار هوشــمندانه ای اســت. 
ــه حاشــیه رانــدن لزبین هــا و  ولــی مکــررا از ایــن فراتــر مــی رود. از نظــر او ســاختارهای نهــادی کــه ب
گی هــا در جامعــه مــا، نابرابــری ادامــه دار زنــان را تضمیــن می کنــد 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 آن هاســت. » بــا نامــی آزاردهنــده خوانــده شــده و حیاتــی اجتماعــی یافتــم. و از آنجــا کــه بــه ناچــار 
وابســته بــه موجودیتــم هســتم، چــون خودشــیفتگی ای خــاص هــر اصطالحــی را کــه وجــود مــی بخشــد 
ــت  ــد هدای ــرا آزار می دهن ــه م ــی ک ــیدن اصطالحات ــوش کش ــوی در آغ ــه س ــن ب ــرد، م ــر می گی در ب
ــم از ســاختارهای  ــارت دیگــر: نمی توان ــه عب ــان از نظــر اجتماعــی مــرا می ســازند«.  ب ــرا آن می شــوم زی
تحقیر کننــده فــرار کنــم مگــر اینکــه وجــود نداشــته باشــم، بنابرایــن بهتریــن کاری کــه می توانــم بکنــم 
مســخره کــردن و اســتفاده از زبــان انقیــاد بــه شــکل گزنــده اســت. در آثــار باتلــر، مقاومــت همیشــه بــه 
شــکلی فــردی تصــور می شــود، کــم و بیــش خصوصــی اســت، و شــامل هیــچ گونــه عمــل غیر-نقیضــه 

ای، عمومــی و ســازماندهی شــده بــرای تغییــرات قانونــی یــا نهــادی نمی شــود.
ــر نخواهــد کــرد،  ــچ گاه تغیی ــرده داری هی ــم نهــاد ب ــرده بگویی ــه یــک ب ــن نیســت کــه ب ــل ای ــا مث آی
ــیله  ــن وس ــی و بدی ــدا کن ــه آن پی ــرپیچی علی ــردن و س ــخره ک ــرای مس ــی ب ــی راه های ــی می توان ول
آزادی فــردی خــود را در آن اعمــال ســرپیچی محــدود پیــدا کنــی؟ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه نهــاد 
بــرده داری را می تــوان تغییــر داد، و تغییــر کــرد - ولــی نــه توســط افــرادی کــه دیدگاهــی باتلر-ماننــد 
در مــورد امکان هــای موجــود اتخــاذ کردنــد. تغییــر نهــاد بــرده داری بــه ایــن خاطــر بــود کــه افــراد بــه 
اجراهــای نقیضه گونــه رضایــت ندادنــد: آن هــا 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 می دهنــد تغییــر کرده انــد. قانــون تجــاوز بــا اینکــه هنــوز کاســتی دارد ولــی دســت کــم بهبــود 
یافتــه اســت؛ قانــون آزار جنســی وجــود دارد، کــه قبــال وجــود نداشــت؛ ازدواج دیگــر بــه معنــای اعطــای 
کنتــرل شاهنشــاهی مــرد بــر بــدن زن نیســت. این هــا توســط فمینیســت هایی تغییــر کــرد کــه اجــرای 
نقیضه گونــه 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.
ــرد.  ــودن آن نیــز لــذت می ب ــه تنهــا از چنیــن امیــدی پرهیــز مــی کنــد، بلکــه از غیرممکــن ب ــر ن باتل
او بــا فکــر کــردن بــه مدعــای غیرقابــل تغییــر بــودن قــدرت و از تصــور آیین هــای ســرپیچی بــرده ای 
کــه متقاعــد شــده اســت بایــد چنیــن باقــی بمانــد هیجــان زده می شــود. او بــه مــا می گویــد - طبــق 
ایــده مرکــزی کتــاب »زندگــی روان پریــش قــدرت« اســت - همــه مــا ســاختارهای قدرتــی کــه بــه 
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مــا ســتم می کننــد را اروتیــک می کنیــم، و بنابرایــن تنهــا درون مرزهــای ســاختار قــدرت لــذت جنســی 
می یابیــم. بــه نظــر می آیــد کــه بــه همیــن دلیــل اســت کــه او اعمــال جنســی ســرپیچی نقیض گونــه را 
بــه هــر گونــه تغییــر نهــادی یــا پایــدار ترجیــح می دهــد. تغییــر واقعــی چنــان ریشــه روان مــا را از ریشــه 
در مــی آورد کــه رضایــت جنســی را غیرممکــن می کنــد. لیبیدوهــای مــا ســاخته نیروهــای برده ســاِز بــد 

هســتند، و بنابرایــن ضرورتــا بــه لحــاظ ســاختاری سادومازوخیســتی هســتند.
ــی  ــه خیل ــرای نقیضه گون ــید اج ــرال باش ــد دارای تصــدی در دانشــگاهی لیب ــتاد قدرتمن ــک اس ــی ی وقت
ــر ســمبلیک، و بی توجهــی  ــر ام ــر ب ــز باتل ــه تمرک ــی اســت ک ــن همــان جای ــی ای ــد نیســت. ول هــم ب
ــه  ــی ک ــرای زنان ــود. ب ــاری می ش ــی مرگب ــه نابینای ــل ب ــی، تبدی ــی زندگ ــه واقع ــه وج ــه اش ب متکبران
گرســنه هســتند، بی ســواد هســتند، از حقــوق شــهروندی محــروم هســتند، کتــک خورده انــد، بــه آن هــا 
تجــاوز شــده اســت، اجــرای مجــدد شــرایط گرســنگی، بی ســوادی، محرومیــت، کتــک خــوردن یــا تجــاوز 
هــر چقــدر هــم نقیضه گونــه باشــد اروتیــک یــا رهایی بخــش نیســت. چنیــن زنانــی غــذا، مدرســه، رأی 
ــاور کنــم آن هــا میلــی  ــدارد کــه ب دادن، و یکپارچگــی بــدن خــود را ترجیــح می دهنــد. دلیلــی وجــود ن
ــد داشــته باشــند. اگــر برخــی از افــراد نمــی تواننــد  ــه شــرایط ب ــرای بازگشــت ب »سادومازوخیســتی« ب
ــه مــا ربطــی  ــی واقعــا ب ــد، ول ــه نظــر غم انگیــز مــی آی ــدون شــهوت انگیرِی ســلطه زندگــی کننــد، ب ب
ــد  ــد کــه زندگــی تنهــا می توان ــده می گوی ــان درمان ــه زن ــزرگ ب ــرداز ب ــی وقتــی یــک نظریه پ ــدارد. ول ن
ــه  ــد - ب ــوازش می کن ــه شــر را ن ــد، و دروغــی ک ــج آور می گوی ــی رن ــد، دروغ ــه کن ــا ارائ ــه م ــی ب بندگ

واســطه قــدرت بخشــیدن بــه آن، بیــش از آنچــه کــه واقعــا قــدرت دارد.
ــورد  ــی در م ــه های قانون ــورد مناقش ــل او در م ــه تحلی ــده «، ک ــار آزاردهن ــر، »گفت ــاب باتل ــن کت آخری
ــدازه  ــه ان ــا چ ــا ت ــی او دقیق ــه آرامش گرای ــد ک ــه اســت، نشــان می ده ــار بیزارجویان ــی و گفت پورنوگراف
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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ــون اساســی  ــه متمــم اول قان ــه آگاهــی از رویکردهــای نظــری عمــده ب ــچ گون ــر هی ــد کــه باتل می آی
آمریــکا نــدارد، و هیــچ گونــه آگاهــی ای از گســتره زیــاد مــواردی کــه چنیــن نظریــه ای بایــد بررســی 
ــد  ــال، او می گوی ــوان مث ــه عن ــد: ب ــی کن ــی م ــی مضحک ــای حقوق ــد. او ادعاه ــان نمی ده ــد ، نش کن
تنهــا گونــه ای از بیــان کــه بــه عنــوان بیــان محافظــت نشــده در نظــر گرفتــه می شــود، بیانــی اســت 
کــه پیش تــر بــه عنــوان رفتــار تعریــف شــده اســت و نــه بیــان. )در واقــع، گونه هــای زیــادی از بیــان 
وجــود دارد، از تبلیــغ غلــط یــا گمــراه کننــد تــا اظهــارات افتراآمیــز تــا هرزگــی آنچنــان کــه در حــال 
حاضــر تعریــف می شــوند، کــه هیــچ گاه ادعــا نشــده اســت کــه عمــل هســتند و نــه بیــان، و بــه هــر 
ــه اشــتباه ادعــا  ــر حتــی ب ــکا نمی شــوند.( باتل ــون اساســی آمری حــال شــامل محافظــت متمــم اول قان
می کنــد کــه هرزگــی بــه عنــوان هــم ارز »واژگان ســتیزه« قضــاوت می شــوند. اینچنیــن نیســت کــه 
باتلــر اســتداللی بــرای پشــتیبانی خوانــش بدیــع خــود از گســتره زیــاد مصادیــق بیــان محافظت نشــده 
ــد. او  ــرار ده ــش ق ــت پوش ــا را تح ــد آن ه ــی بای ــون اساس ــم اول قان ــن متم ــه تبیی ــد ک ــته باش داش
صرفــا متوجــه نشــده اســت کــه گســتره زیــادی از مصادیــق وجــود دارد، یــا اینکــه دیــدگاه او دیــدگاه 
حقوقــی ای کــه بــه طــور گســترده پذیرفتــه شــده باشــد نیســت. افــرادی کــه بــه رشــته حقــوق عالقــه 

ــد. ــدی بگیرن ــتدالل های او را ج ــد اس ــد نمی توانن دارن
ولــی بگذاریــد از مباحــث باتلــر در مــورد گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی هســته دیــدگاه او را بیــرون 
بکشــیم. نتیجــه ایــن می شــود: منــع قانونــی گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی مشــکل زا هســتند )هرچنــد 
در پایــان او بــه شــکل مشــخص بــا آن هــا مخالفــت نمی کنــد( چــرا کــه فضایــی کــه در آن افــراد آســیب 
دیــده از گفتــار بیزارجویانــه می تواننــد مقاومــت خــود را اجــرا کننــد را مــی بنــدد. بــه نظــر می آیــد کــه 
باتلــر بــا گفتــن ایــن ســخن منظــورش ایــن اســت کــه اگــر درون سیســتم قضایــی بــه ایــن تخطــی 
رســیدگی شــود، فرصت هــای کمتــری بــرای مخالفــت غیررســمی وجــود خواهــد داشــت؛ و همچنیــن 
ــرای  ــری ب ــر رخ دهــد فرصت هــای کمت ــی شــدنش کمت ــل غیرقانون ــه دلی ــن تخطــی ب ــر ای شــاید اگ

مخالفــت بــا وجــود ایــن تخطــی خواهیــم داشــت.
ــه  ــای ب ــی موضوع ه ــه و پورنوگراف ــار بیزارجویان ــدد. گفت ــی را می بن ــن فضاهای ــون چنی ــه. قان ــب بل خ
شــدت پیچیــده ای هســتند کــه ممکــن اســت فمینیســت ها بــه شــکل معقولــی بــا یکدیگــر اختــالف 
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ــا ایــن حــال بایــد نظــرات رقیــب بــه دقــت بیــان شــوند: آنچــه باتلــر از مــک  نظــر داشــته باشــند. )ب
ــه  ــن علی ــون از قوانی ــد کــه مــک کین ــوان می کن ــق نیســت، او عن ــد اصــال دقی ــوان می کن ــون عن کین
پورنوگرافــی حمایــت می کنــد - و بــه رغــم اینکــه مــک کینــون مشــخصا ایــن قضیــه را انــکار کــرده 
اســت - و ایــن بــه معنــای گونــه ای از سانســور اســت. باتلــر هیــچ جــا اشــاره نمی کنــد کــه آنچــه مــک 
کینــون در واقــع از آن حمایــت می کنــد یــک عمــل مدنــی اســت کــه در آن زنــان بــه خصوصــی کــه 
ــد.( ــکایت کنن ــدگان آن ش ــازندگان و توزیع کنن ــد از س ــد می توانن ــیب دیده ان ــی آس ــق پورنوگراف از طری

ولــی اســتدالل باتلــر  دالیلــی فراتــر از مــوارد گفتــار بیزارجویانــه و پورنوگرافــی دارد. بــه نظــر می آیــد نــه 
ــیار  ــی بس ــی حقوق ــه از آرامش گرای ــد، بلک ــت می کن ــی حمای ــن زمینه های ــی در چنی ــا از آرامش گرای تنه
ــد.  ــت می کن ــز حمای ــکال را نی ــم رادی ــوع لیبرترینیس ــک ن ــه ی ــد - و البت ــت می کن ــز حمای ــر نی کلی ت
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 
آســیب دیده، قربانیــان تبعیــض، و زنانــی کــه مــورد تجــاوز می تواننــد مقاومــت خــود را بــه مرحلــه اجــرا 
در آورنــد، مــی بنــدد. ایــن همــان اســتداللی نیســت کــه لیبرترینیســت های رادیــکال بــرای مخالــف بــا 
ضوابــط ســاخت و ســاز ســاختمان یــا قوانیــن ضدتبعیــض بــه کار می برنــد؛ حتــی آن هــا هــم تجــاوز را 

خــط قرمــز مــی داننــد. ولــی نتیجه هــای آن هــا همگرایــی دارد.
ــرای  ــر پاســخ بدهــد کــه اســتدالل او تنهــا شــامل بیــان می شــود )و هیــچ دلیلــی در متــن ب اگــر باتل
ــا عمــل آسیب رســان  ــان آسیب رســان ب ــه اینکــه بی ــا توجــه ب چنیــن محدودیتــی داده نشــده اســت، ب
همسان ســازی شــده اســت(، آنــگاه مــا می توانیــم در عرصــه بیــان بــه ایــن مدعاهــا بپردازیــم. بگذاریــد 
ــدون مجــوز رهــا شــویم، چــرا کــه در غیــر  از شــر قوانیــن علیــه تبلیغــات دروغ و مشــاوره پزشــکی ب
اینصــورت فضایــی کــه در آن مشــتریان مســموم شــده و بیمــاران قطــع عضــو شــده می تواننــد مقاومــت 
ــد  ــرد، بای ــن بســط هایی را در نظــر خــود نمــی پذی ــر چنی ــر باتل ــم! اگ ــد را بســته ای خــود را اجــرا کنن
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.
ــر آنقــدر جــذاب و سکســی اســت کــه فکــر اینکــه ممکــن اســت جهــان  ــرای باتل عمــل ســرپیچی ب
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جــای بهتــری شــود هــم خــواب بــدی اســت. برابــری چقــدر کســالت آور اســت! بــدون بردگــی هیــچ 
لذتــی وجــود نــدارد. بدیــن شــکل انسان شناســی بدبینانــه و اروتیــک او سیاســت فاقــد حــس مســئولیت 

ــد. ــتیبانی می کن ــتی او را پش ــی آنارشیس اخالق
ــم  ــرای فه ــی ب ــم، راهنمای ــی می کنی ــر را بررس ــته های باتل ــود در نوش ــی موج ــه آرامش گرای ــی ک هنگام
وجــد تأثیرگــذار باتلــر نســبت بــه لبــاس زنانــه ای کــه مــردان همجنس گــرا می پوشــند و مبدل پوشــی بــه 
عنــوان پارادایم هــای مقاومــت فمینیســتی بدســت می آوریــم. از نظــر پیــروان باتلــر، داللــت رویکــرد او بــه 
مبدل پوشــی ایــن اســت کــه چنیــن اعمالــی راه هایــی بــرای زنــان هســتند تــا شــجاع و شورشــی شــوند. من 

از اینکــه باتلــر تالشــی بــرای انــکار چنیــن خوانش هایــی انجــام داده باشــد بی خبــر هســتم.
ولــی ایــن جــا چــه خبــر اســت؟ زنــی کــه مردماننــد لبــاس می پوشــد بــه ســختی چیــز جدیــدی اســت. 
در واقــع حتــی هنگامــی کــه ایــن زن پدیــده جدیــد بــود - یعنــی در ســده نوزدهــم میــالدی - او از منظــر 
ــود، چــرا کــه در دنیــای لزبین هــا اســتریوتایپ ها و سلســله مراتــب موجــود در جامعــه  دیگــری قدیمــی ب
نر-مــاده را تکــرار می کــرد. ممکــن اســت بــه نیکــی بپرســیم ســرپیچی نقض گونــه در ایــن زمینــه چــه 
می توانــد باشــد، و چــه گونــه ای از پذیــرش طبقــه متوســط در رفــاه مطــرح اســت؟ آیــا سلســله مراتــب در 
مبدل پوشــی همچنــان سلســه مراتــب نیســت؟ و آیــا واقعــا حقیقــت دارد ) همانطــور کــه بــه نظــر می رســد 
ــد در  ــان بای ــه زن ــتند ک ــی هس ــاد نقش های ــلطه و انقی ــرد( س ــدرت نتیجــه می گی ــش ق ــی روان پری زندگ

تمامــی عرصه هــا بــازی کننــد، و اگــر انقیــا نشــد، بایــد بــه ســلطه مردماننــد روی بیاورنــد؟
بــه طــور خالصــه، مبدل پوشــی بــرای زنــان نســخه ای قدیمــی اســت - همانطــور کــه خــود باتلــر بــه 
مــا می گویــد. بــا ایــن حــال او می خواهــد مــا بــه ایــن نســخه بــه دیــد »ســرپیچی« نــگاه کنیــم و بــه 
واســطه اداهــای ســمبلیک و آگاهانــه ی مبدل پــوش آن هــا را احیــا کنیــم؛ ولــی دوبــاره بایــد در مــورد 
نــو بــودن آن هــا 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 می گویــد:» ایــن ایــده کــه اتفاقــات بــد رخ می دهنــد هــم تبلیغاتــی و هــم ناکافــی 
اســت - بــرای درک زندگــی یــک زن ، الزم اســت کــه ابعــاد پنهــان یــا مبهــم لــذت را کــه اغلــب در 
ــرای درک نشــان های ســری  ــروز می یابنــد بپذیریــم. بایــد خــود را ب ــا تحــت فشــار ب درد و انتخــاب ی
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ــود در  ــای موج ــا آرایه ه ــت ی ــر اس ــودن فرات ــاس ب ــان از لب ــه معنایش ــی ک ــم: لباس های ــت کنی تربی
گفتگوهــای معاصــر یــا شــورش نهفتــه در پــس اطاعــت ظاهــری. هیــچ قربانــی ای وجــود نــدارد. شــاید 
ــه  ــر را ک ــطحی عمیق ت ــروی س ــت و پی ــر اطاع ــر انعطاف ناپذی ــا ظاه ــود دارد ی ــی وج ــانه های کم نش

ــاند«. ــی پوش ــد م انتخــاب در آن رخ می ده
ــد،  ــان می ده ــر را نش ــته های باتل ــنده نوش ــی، نویس ــول دووجه ــل ق ــن نق ــر، ای ــاوت از باتل ــری متف در نث
نویســنده ای کــه از شــیوه متخلفانــه خــود لــذت مــی بــرد در حالــی کــه چشــمان تئوریــک خــود را از رنج های 
مــادی زنانــی کــه گرســنه هســتند، بــی ســواد هســتند، هتــک حرمــت شــده اند یــا کتــک خورده انــد دور 

می کنــد. هیــچ قربانــی ای وجــود نــدارد. صرفــا نارســایی عالمــت هــا وجــود دارد.
ــا راه  ــود، تنه ــه از اوضــاع موج ــن تمســخر زیرکان ــه ای ــد ک ــود پیشــنهاد می کن ــدگان خ ــه خوانن ــر ب باتل
مبــارزه ای اســت کــه زندگــی ارائــه می کنــد. نــه چنیــن نیســت. گذشــته از اینکــه زندگــی راه هــای بســیار 
ــه  ــی ارائ ــلطه و بردگ ــنتی س ــای س ــر از نرم ه ــخصی فرات ــی ش ــودن در زندگ ــان ب ــرای انس ــری ب دیگ
می کنــد، راه هــای بســیاری بــرای مقاومــت نیــز ارائــه می کنــد کــه بــه صــورت خودشــیفته گونه ای بــرای 
مطــرح کــردن خــود تمرکــز نمی کنــد. چنیــن راه هایــی فمینیســت های دارای نقــش در ســاخت قوانیــن و 
نهادهــا )البتــه افــراد بــه جــز فمنیســیت ها را هــم شــامل مــی شــود( را درگیــر می کنــد، بــدون اینکــه بــه 
اینکــه یــک زن چگونــه بــدن خــود را نمایــش می دهــد و طبیعــت جنســیت زده اش چیســت توجــه زیــادی 

کنــد: بــه طــور خالصــه، آن هــا درگیــر کار کــردن بــرای دیگرانــی هســتند کــه رنــج می برنــد.
مهم تریــن تــراژدی در نظریــه جدیــد فمینیســتی آمریــکا از دســت رفتــن معنــای تعهــد عمومــی اســت. 
ــدارد  ــی اســت، و جــای تعجــب ن ــه شــدت آمریکای ــر ب ــا خــود باتل ــر ب ــن جهــت، فمینیســم درگی از ای
ــح  ــه متوســط موفــق ترجی ــراد طبق ــی کــه اف ــه شــهرت رســیده اســت، جای ــکا( ب کــه اینجــا )در آمری
ــه شــکلی کــه شــرایط مــادی دیگــران را  ــا فکــر کــردن ب ــه موفقیــت خــود فکــر کننــد ت می دهنــد ب
بهبــود ببخشــد. هرچنــد، حتــی در آمریــکا هــم بــرای نظریــه پــردازان ممکــن اســت خــود را بــه منافــع 

ــد. ــق آن تــالش به دســت بیاورن ــزی از طری ــا چی ــد ت عمومــی وقــف کنن
بســیاری از فمینیســت ها در آمریــکا همچنــان بــه شــکلی نظریه پــردازی می کننــد کــه تغییــرات ملمــوس 
را پشــتیبانی می کنــد 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 نظریه پــردازی باتلر 
ــر  ــی راحت ت ــیاری خیل ــات بس ــری از جه ــم باتل ــده اند. فمینیس ــل ش ــود متمای ــه می ش ــش ارائ و پیروان
از مکاتــب قدیمــی فمینیســم اســت. فمینیســم باتلــری بــه دختــران جــوان بااســتعداد می گویــد نیــازی 
ــات سیاســی  ــه نظری ــکا ب ــا ات ــا ب ــون باشــند، گرســنگان را ســیر کننــد، ی ــر قان ــال تغیی ــه دنب نیســت ب
ملمــوس و عینــی، بــه )نهادهــای( قــدرت حملــه ببرنــد. آن هــا می تواننــد در امنیــت محوطــه دانشــگاه 
خــود سیاســت ورزی کننــد، در ســطح ســمبلیک باقــی بماننــد، و از طریــق بیــان و ادا نســبت بــه قــدرت 
قیافــه ســرپیچی بــه خــود بگیرنــد. نظریــه او می گویــد کــه از طریــق عمــل سیاســی ایــن تقریبــا تمــام 

آن چیــزی اســت کــه در دســترس مــا اســت، و آیــا واقعــا ایــن جــذاب و سکســی نیســت؟
ــد همیــن  ــد کــه می توانن ــراد می گوی ــه اف ــه اســت. ب ــه همیــن شــکل ایــن سیاســتی امیدواران ــه، ب البت
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 ایــده آل ســیر نمی شــوند، زنــان مضــروب 
ــا و لزیبن هــا  ــد، گی ه ــت نمی یابن ــع شــده در آن عدال ــورد تجــاوز واق ــان م ــد، زن ــدا نمی کنن پناهــی پی

ــد. ــدا نمی کنن ــق آن محافظــت حقوقــی پی از طری
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 
ــه لحــاظ جنســی کســالت آور  ــه خاطــر اینکــه ب ــی شــاید ب ــار گذاشــته شــده اســت، و حت ــد، کن می کن
اســت، طــرد شــده اســت. آرامش گرایــی شــیک جودیــت باتلــر پاســخی جامــع بــه دشــواری های پیــش 
روی تحقــق عدالــت در آمریکاســت. ولــی پاســخ بــدی اســت. بــا شــر همــکاری می کنــد. فمینیســم بیــش 

از ایــن مطالبــه می کنــد و زنــان اســتحقاق بهتــر از این هــا را دارنــد.

Living theatre ]1[
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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 31 اوت 2012 یــک بررســی مــروری در 
ــو یکــی  ــه چــاپ رســاند. بدی ــد 1937( ب ــو )متول ــن بدی ــاب »ماجــرای فلســفه فرانســوی« آل ــاره کت ب
ــد در  ــه بتوان ــد ک ــه آم ــه عرص ــی ب ــر از زمان ــه دیرت ــت ک ــو« اس ــپ ن ــوی »چ ــنفکران فرانس از روش
کتــاب »اندیشــمندان چــپ نــو« نوشــته اســکروتن در دهــه 1980 مــورد بحــث قــرار گیــرد و بنابرایــن 

اســکروتن در تاریــخ مذکــور بــه بررســی اندیشــه او پرداخــت.  
ــه وار  ــد، نمون ــدان جدی ــه چن ــاالت و بررســی های ن ــن کشــکول مق ــورد ای ــد اســکروتن در م ــه نق مقال
ــک  ــه »متافیزی ــا را ب ــه م ــردازم. او توج ــب آن بپ ــرار مطال ــه تک ــن ب ــه م ــت ک ــازی نیس ــت، و نی اس
نامفهــوم«، »مباحــث غریــب ریاضــی«، »نحــو آشــفته«، »سیاســت انقالبــی«، و »اندیشــناکی در مــورد 
عظمــت خویــِش« بدیــو جلــب می کنــد. او بــه وضــوح بــا هــر چــه بدیــو مطــرح کــرده مخالــف اســت و 
در ایــن مــورد بســیار جــدی اســت، هــر چنــد جانــب ادب را مراعــات می کنــد. امــا فکــر می کنــم 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 قلدرانه تــر صــورت گیــرد: 
بــه اصطــالح جــان بولیــش، »جــواب هــای هــوی اســت«. از ایــن رو، بــه روشــنی می تــوان گفــت کــه 
بیشــتر مطالــب بدیــو خزعبــالت اســت. تنهــا بایــد بــر آنهــا خندیــد. فیلســوف اســترالیایی، دیویــد اســتاو، 
زمانــی گفــت کــه مزیــت بــزرگ زبــان انگلیســی ایــن اســت کــه ســخنان نامربوطــی کــه فیلســوفان 
ــل بیــان  ــان انگلیســی قاب ــی، آلمانــی و فرانســوی اظهــار کننــد، اساســا در زب ــان یونان می تواننــد در زب
نیســت. )البتــه فلســفه ای کــه بــه زبــان انگلیســی تقریــر می شــود، مشــکالت خــاص خــود را دارد؛ کــه 
نمونــه بــارزش  مــالل آور بــودن آن اســت.( بدیــو می گویــد کــه فیلســوفان فرانســوی در قــرن بیســتم 
بــه دنبــال چیــزی در فلســفه آلمــان رفتنــد. می تــوان گفــت کــه آنــان در فقــدان یــک امپراطــور خــودی، 
تصمیــم گرفتنــد کــه جامــه ی امپراتــوری را از آلمانــی هــا برباینــد؛ امــا امپراطــور آلمانــی فلســفه، مارتیــن 
هایدگــر، جامــه ای نداشــت. از ایــن رو، آنــان در عــوض، بی جامگــی فقــدان جامه هــا را ربودنــد، و هــم 
ــا »هــوی«  ــر تــن می کننــد؛ و در صورتــی کــه کســی بخواهــد ب ــا غــرور ب اکنــون آن بی جامگــی را ب
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بــه آنهــا پاســخ دهــد، برآشــفته می شــوند.

)ضد(دیالکتیکبدیو

دومیــن نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه بایــد توضیــح داد کــه چــرا کســانی بدیــو را جــدی می گیرنــد. 
ــوند(  ــده ش ــی خوان ــوند )وقت ــده می ش ــل خوان ــن دلی ــه ای ــااًل ب ــان انگلیســی، احتم ــه زب ــای او ب کتاب ه
کــه افراطی هــا همچنــان جایــگاه برتــری در ادبیــات مــدرن دارنــد. ایــن واقعیــت نیــز وجــود دارد کــه مــا 
انگلیســی زبان ها دوســت داریــم کــه روشــنفکرانمان نام هــای بیگانــه داشــته باشــند. البتــه، هیــچ یــک از 
ایــن دالیــل، نمی توانــد توضیحــی بــر محبوبیــت بدیــو در فرانســه باشــد؛ محبوبیتــی کــه فکــر می کنــم 
بایــد رابطــه ای بــا عناصــر ســنت دیرینــه روشــنفکری فرانســوی، یعنــی »مرکزیــت« -ســلطه پاریــس-  و 
ــرون از فرانســه  ــه نظــر می رســد کــه کســی در بی ــد ب »یقیــن« -ســلطه اندیشــه ها- داشــته باشــد. بعی
ــه کســی در فرانســه  ــه نظــر می رســد ک ــد ب ــورد فراهــم آورد و بعی ــن م ــح بیشــتری در ای ــد توضی بتوان
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 می توانــد توســط کســی کــه مجــوزی از ســازمانی دارد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.(
ــا  ــرا او ب ــت، زی ــه اس ــه ای زیرکان ــوی« حیل ــفه فرانس ــرای فلس ــو در »ماج ــنفکرانه بدی ــه روش حیل
ــان روش  ــه او هم ــت ک ــر آن اس ــن تعبی ــن از ای ــور م ــد. منظ ــی می کن ــازی دیالکتیک ــک، ب دیالکتی
ــا  ــامان داد؛ ام ــا آن س ــود را ب ــفه خ ــگل فلس ــه ه ــرد ک ــی را می پذی ــی، دیالکتیک ــنده، تحول خودبس
ســپس، بــه شــیوه هگلیــان جــوان کالســیک، در عیــن حــال کــه آن را حفــظ میکنــد، بــه آن وفــادار 
ــای  ــه معن ــز ب ــر چی ــش از ه ــل، پی ــدم عم ــی تق ــک، یعن ــد: »دیالکتی ــه او می گوی ــان ک ــد. چن نمی مان
ــو باســتیلز، ص  ــد عینیــت تاریخــی گسیختگی هاســت« )ماجــرای فلســفه فرانســوی، ترجمــه برون تآیی
173(. تاریــخ دیگــر چرخهــای هگلــی نیســت کــه در آن تزهــا بــا آنتی تزهــا در تضــاد هســتند و ســنتزها 
ــدی می شــوند: اینجــا چرخــه مذکــور  ــه خــود، تزهــای جدی ــه نوب ــا ب ــد، کــه آنه ــه وجــود می آورن را ب
ــا را؛  ــورد دیالکتیــک، هــم خــر را می خواهــد و هــم خرم ــت، در م ــو در نهای ــس بدی ــرو می شــکند. پ ف
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ــا ایــن شــیوه پیــش مــی رود. بحــث کــردن بــا کســی کــه چنیــن  و او بــا هلهلــه فــراوان، همچنــان ب
ــی، او  ــتدالل کن ــخ اس ــتگی تاری ــاس پیوس ــر اس ــر ب ــرا اگ ــن اســت، زی ــد ناممک ــل می کن ــو عم دوپهل
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 می گویــد: »در 
برابــر وسوســه چاره ناپذیــر اســتعال مقاومــت کنیــد؛ نزدیکــی هــرج و مــرج را تــاب آوریــد« )ص 340(. 
ــا  ــا تنه ــم آنه ــه حت ــه. ب ــًا، ن ــد؟ مطمئن ــکات را در می یابن ــن ن ــو ای ــا شــاگردان بدی ــه آی در شــگفتم ک

می ایســتند و هورا می کشــند.      
     

افالطونگراییبدیو

نکتــه ســومی کــه بایــد بیــان کــرد - و ایــن ممکــن اســت قــدری تعجــب آور باشــد - ایــن اســت کــه 
نــکات مثبتــی هــم می تــوان در مــورد بدیــو گفــت. بــه یقیــن، »بــودن و رخــداد« )2001( اســفبار اســت، و 
»نظریــه ســوژه« )1982( از آن هــم بدتــر اســت. او در خصــوص همــه نگرانی هایــی کــه اســکروتن وی را 
بــه آنهــا متهــم می کنــد، محکــوم اســت. او هــر زمــان کــه بــه الکان اشــاره مــی کنــد بایــد بــه ســکوت 
واداشــته شــود و بــه ســبب ارجاع هــای احمقانــه ای کــه بــه مائــو می دهــد، 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 
ــی( را  ــه دوم ــی ن ــفه« )اول ــرای فلس ــت ب ــاب »مانیفس ــی از کت ــن بخش های ــتند. م ــی هس ــکات جالب ن
ســتایش کــردم، کــه داعیــه ای بســیار شــجاعانه و جالــب در مــورد جایــگاه فلســفه داشــت؛ بخش هایــی از 
»ایــن قــرن« )2005(، کــه نوعــی تاریــخ توقیــف کننــده در قــرن بیســتم را مطــرح می کنــد کــه تنهــا فــرد 
عجیــب و غریبــی همچــون بدیــو میتوانــد آن را بــه رشــته تحریــر در آورد؛ و بخش هایــی از »فراسیاســت« 
ــا هــر  ــو را در مــورد سیاســت، روشــن تر از ژیــژک، رانســیر، ی )1998(، کــه برخــی از مفروضــات چــپ ن
کــس دیگــری کــه قــادر بــر ایــن کار باشــد، بیــان کــرده اســت. و فکــر می کنــم 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 می کنــم کــه ایــن امــر، او و مــا را قــادر می ســازد کــه چیــزی را در حــوزه اندیشــه افراطــی ببینیــم 
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کــه در غیــر ایــن صــورت، چنیــن آشــکارا روشــن نمی شــد.
افالطون گرایــی بدیــو در فهــم وی و فهــم ایــن کــه چــرا او جالــب توجــه اســت،  اهمیــت زیــادی دارد. 
زیــرا تقریبــًا هــر کــس دیگــری در جبهــه چــپ، طرفــدار پروتاگــوراس اســت؛ یعنــی بــه نوعــی نســبی گرا 
اســت. امــا فیلســوفی وجــود  دارد کــه قصــد دارد بــه تفصیــل )هــر چنــد البتــه نــه بــه روشــنی( در مــورد 
ــه وجــود  ــد. او همچــون افالطــون، ب واژگانــی چــون »حقیقــت«، »واقعیــت« و »امــر کلــی« قلــم بزن
چیزهــا »بــاور« دارد، و بنابرایــن از آنچــه بــه آنهــا بــاور دارد دفــاع می کنــد، البتــه در مقایســه بــا نســبی 
گرایــان کــه از چیزهایــی دفــاع مــی کننــد کــه در ظاهــر بــه آنهــا بــاور ندارنــد، کمتــر حیلــه گــر اســت. 
ــاور دارد. او  ــه فلســفه ب ــًا ب ــه آن پرداخــت. او مطمئن در ایــن خصــوص نکتــه ای وجــود داردکــه بایــد ب
ــن  ــد. م ــه می کن ــش حمل ــفه بودن ــد« فلس ــبب »ض ــه س ــتاین ب ــه ویتگنش ــش ب ــی از کتاب های در یک
ــق از  ــف و رقی ــان ضعی ــه  جــای بی ــه ب ــد نیســت ک ــم ب ــی کن ــا فکــر م ــده ام، ام ــاب را نخوان ــن کت ای
افالطون گرایــی - بیانــی صریــح و دقیــق از آن داشــته باشــیم. از همــان بیــان ضعیفــی حــرف می زنــم 

کــه به طــور مثــال در کتــاب هــای مــالل آور دامــت در بــاره فرگــه - شــاهد آن بودیــم.
ــو در مــورد واحدهــای ریاضــی، ماالرمــه، و مــی 1968  اگــر ایــن ســخنان درســت باشــد، فلســفه بدی
جالــب اســت، زیــرا بدیــو مصمــم اســت کــه افالطــون را کنــار نگــذارد. امــا دیــدگاه خــود مــن در ایــن 
ــر  ــاع از ام ــرای دف ــش ب ــن کوش ــو، خود،آخری ــی بدی ــی اختصاص ــه افالطون گرای ــت ک ــورد آن اس م

غیرقابــل دفــاع اســت.
گاه افالطون گرایــی او بــه ورطــه فیثاغورس گرایــی بی پــرده ای ســقوط مــی کنــد. یــک فیثاغورســی تــا 
جایــی وســواس عــددی دارد کــه رخصــت می دهــد 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 8 اوت 2008 ازداوج کــرد نیــز چنیــن بــود. مــن نیــز چنیــن ام.( 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 می کنــد. آنچــه او در مــورد اینهــا مــی گویــد قابــل درک نیســت، امــا 

جنبه هایــی از گرایــش ذهــن وی را بــه ما نشــان می دهد.       
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سیاستبدیو

ــا امــر سیاســت ســروکار دارد،  کار بدیــو در خصــوص سیاســت تحیــرآور اســت: تظاهــر می کنــد کــه ب
امــا در واقــع قبــول نمیکنــد کــه بــا چیــزی به جــز البتــه 1917 )انقــالب کمونیســتی(،  1968 )جنبــش 
دانشــجویی کارگــری(، و »اصــل موضوعــه ازلــی« برابــری ســروکار داشــته باشــد. ایــن جدایــی حاکــی از 
آن اســت کــه او می توانــد بــرای هــر کســی کــه در مــورد لیبرالیســم تردیــد دارد، جــذاب باشــد. اندیشــه 
بدیــو، ماننــد بیشــتر اندیشــه های افراطــی، هنگامــی کــه بــه نقــد لیبرالیســم می پــردازد، جالــب اســت 

و در غیــر ایــن صــورت، تنهــا کمــدی اســت.
ایــن ســخن پیــش پــا افتــاده ای از اندیشــه افراطی اســت کــه لیبرالهــا نظم موجــود ســرمایه و دمکراســی را 
توجیــه می کننــد. روایــت ظریــف ایــن نقــد از لیبرالیســم - کــه بــه طــور مثــال توســط اندرســون هنگامــی 
کــه در مــورد جــان رالــز می نویســد مطــرح شــده  اســت - ایــن اســت کــه لیبرالهــا بــا توســل بــه اصــول 
اســتعالیی خیالــی، ایــن نظــم را توجیــه می کننــد. از ایــن رو، نقــد مذکــور وابســته بــه ایــن ســخن اســت 
کــه لیبرالهــا دلخواهانــه دو جهــان را بــه هــم مرتبــط می کننــد، کــه یکــی از آنهــا وجــود نــدارد و چیــزی در 
مــورد جهــان کنونــی مــا نمی گویــد، هــر چنــد کــه بــرای توجیــه اعمــال مــا در ایــن جهــان مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. بســیار عالــی. امــا افراطیــون یــا حامیــان سوسیالیســم کــه ایــن نقــد را مطــرح می کننــد، 
در مــورد طرح هــای پیشــنهادی خودشــان، بــا دشــواری رام نشــدنی تری روبــرو هســتند. زیــرا اگــر تنهــا 
یــک جهــان وجــود دارد، و هیــچ جهانــی از اصــول اخالقــی اســتعالیی وجــود نــدارد، چــرا مــا بایــد کاری 

به جــز دفــاع از نظــم موجــود انجــام دهیــم؟ توجیــه انقــالب از کجا می آیــد؟    
بدیــو نمی توانــد 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 انقــالب را درک کــرد، زیــرا  کــه آن درون مانــدگار اســت. تنهــا چیــزی 
کــه او می توانــد بگویــد ایــن اســت کــه انقــالب »از-ناکجا-آمــده« اســت؛ امــکان »گســیختگی« اســت؛ 
امــکان ظهــور »امــر جزئــی« اســت. فکــر می کنــم ایــن نــوع اندیشــه، کــه البتــه احمقانــه اســت، تنهــا 
می توانــد در قفســه ها بــه حیــات خــود ادامــه دهــد، چــرا کــه وابســته بــه نقــد موثــری از لیبرالیســم اســت 
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و »بــه نظــر می رســد« کــه جایگزینــی بــرای آن باشــد )هــر چنــد کــه در واقــع احمقانــه اســت.( تــا جایــی 
کــه لیبرالیســم وضــع موجــود را توجیــه می کنــد، 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.
ــر  ــزی در ه ــه چی ــگر چ ــه او ستایش ــد ک ــا می گوی ــه م ــوی«، ب ــفه فرانس ــرای فلس ــو در »ماج بدی
ــش  ــرای نظــام، اصــول مرکــزی چال ــدار ب ــه پای ــه فلســفه، ذائق ــل ب فیلســوف دیگــری اســت: »تمای
ــالب«  ــاع از انق ــی دف ــی، حت ــون گرای ــودن افالط ــی ب ــر، الزام ــع نام ناپذی ــر واق ــه ام ــی، نظری الکان
ــد ایــن خصایــص فلســفی ســتودنی را جــدی گرفــت؟ در خصــوص اولیــن مــورد،  ــا بای )ص 308(. آی
یعنــی تمایــل بــه فلســفه، بلــه؛ در مــورد دوم، مــن حتــی بــا صــدای رســاتری خواهــم گفــت، بلــه؛ در 
ــی بودیســت ها و  ــدارد )حت ــی ن ــچ معنای ــرا هی ــه، زی ــی، ن ــورد چهارم ــه؛ در م ــا ن ــورد ســومی، مطلق م
مســیحی ها 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 »انقــالب« را بــه عنــوان یــک بــازی تئوریــک 
ــی  ــی انجــام می شــود کــه در کــوه خیال ــم کــه توســط بازیگران ــف کنی ــا مهره هــای شیشــه ای تعری ب

موســوم بــه »اکــول نرمــال ســوپریر« زندگــی می کننــد.  
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وقتــی در اوایــل دهــه 1980 دانشــجوی دانشــگاه جــان هاپکینز بــودم، در تیم غیررســمی ســافت بال)بازی 
شــبیه بــه بیســبال( اســتنلی فیــش، نظریــه پــرداز ادبــی پســت مــدرن، بــازی مــی کــردم. یــادم می آیــد 
ــه االن  ــک، ک ــود، مای ــه ب ــده ضرب ــه زنن ــتانم ک ــی از دوس ــود، یک ــازی ب ــه او داور ب ــار ک ــک ب ــه ی ک
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 می شــود واقعیتــی عینــی، خارجی یــا طبیعــی 
ــی  ــرد واقع ــم بگی ــن عمــل، هــر چــه داور تصمی ــی تفســیری اســت و براســاس ای نیســت، بلکــه عمل

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.
ــه  ــده« ب ــت گمش ــق )close reading( »بهش ــش دقی ــری اش، از خوان ــل فک ــیر تکام ــش در س فی
ــدا  ــد ژاک دری ــن رســیده اســت کــه از پساســاختارگراهایی فرانســوی مانن ــه تفســیر از مت رویکــردی ب
ــه واقعیتــی بیــرون از  ــه جــای آنکــه ب ــدگاه کــه حقیقــت ب ــرورش ایــن دی ــا پ ــرده اســت. او ب بهــره ب
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 
ــده ای از  ــه طــور متقاعدکنن ــی، ب ــان نامــه مــن شــد ـ را مطالعــه نمــودم. رورت کــه بعدهــا مشــاور پای
خــودش در برابــر اتهــام نســبی گرایــی دفــاع می کــرد ـ من این را بــه واسطه ســاعت ها صرف 
وقــت در دفتــر او و تــالش اش بــرای ثابــت کــردن ایــن امــر می دانــم ـ ولی بــا وجــود ایــن او بــر ایــن 
بــاور باقــی مانــد کــه ســخن گفتــن در مــورد جهــان، یــا حقیقــت بی فایــده اســت. او صراحتــًا می گویــد 
تــالش بــرای توصیــف واقعیــت خــارج از عمــل زبانــی یــا تــالش بــرای توصیــف واقعیــت آن چنــان کــه 

هســت، مضحــک یــا نشــدنی اســت.
ــوف  ــتدالل فیلس ــه اس ــبیه ب ــی ش ــتدالل رورت ــم، اس ــوع می پردازی ــق موض ــه کندوکاو عمی ــی ب وقت
انگلیســی-ایرلندی قــرون هفــده و هجــده میــالدی، جــورج بارکلــی، اســت. بارکلــی دیگــران را بــه ایــن 



132

چالــش فــرا خوانــد کــه شــیئی غیــر ادراک شــده بیاورنــد و نتیجــه گرفــت کــه بــودن و ادراک شــدن یکــی 
هســتند. در دوره آمــوزش عالــی ام، مــن خــودم را یــک واقع گــرای تمــام عیــار می دانســتم و خــودم را بــه 
عنــوان مدافــع جهــان خــارج در برابــر اســتادانم قلمــداد می کــردم. 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 نمی کــرد بلکــه صرفــاً اعتقــاد داشــت کــه 

ابــراز ایــن کــه چی هایــی 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 اعــالم 
نمــود-  و تقریبــًا پایــان خیلــی از چیزهایــی کــه بــه بــاور آنهــا تاریــخ انقضایشــان مدت هاســت بــه ســر 
رســیده اســت: حقیقــت عینــی، معانــی معیــن، ارزشــهای مطلــق و جهــان مــادی خارجی. ایــن مــوارد 
مســلمًا بــرای دانشــجوی دکترایــی کــه تــالش داشــت زیــر نظــر آنهــا موضوعــی بــرای پایــان نامــه اش 

برگزینــد تحیــر و ســرگردانی بــه بــار مــی آورد.
یکــی از فیلســوفان تحلیلــی برجســته  نســل مــن، تیموتــی ویلیامســون، همیــن را دربــاره اســتاد راهنمــای 
ــت  ــد: »دام ــت، می نویس ــرده اس ــوت ک ــه اکنون ف ــت، ک ــکل دام ــفورد، مای ــگاه آکس ــودش در دانش خ
بــه طــور فــوق العــاده ای واقع گرایــی شــدید در پایــان نامــه مــن را تحمــل می نمــود، کــه بــه معنــای 
ــرض  ــن پیش ف ــا ای ــر را ب ــود و او مباحــث دیگ ــت ب ــر دام ــی حاصــل عم ــن بیهودگ ــرض گرفت پیش ف
ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــا خیل ــود، ام ــر ب ــر و فنی ت ــی محدودت ــت از رورت ــی دام ــی داد.« ضدواقع گرای ــه م ادام
نزدیــک بودنــد )بــه طــور مثــال، هــر دوی آنهــا تحــت تأثیــر ویتگنشــتاین بودنــد(. دامــت بــاور داشــت 
ــی مــا  ــت داشــته باشــد، درون عمــل زبان ــه واقعیتهــای خارجــی دالل ــه جــای اینکــه ب کــه حقیقــت ب
توجیــه خــود را پیــدا می کنــد. فکــر می کنــم آنچــه مــن و ویلیامســون هــر دو بــرای انجامــش تــالش 
ــدوزر مســیر  ــا بول ــم ب ــل بتوانی ــا حداق ــم ی ــدا کنی ــه دادن راهــی پی ــرای ادام ــود کــه ب ــن ب ــم، ای کردی

ــن بســت می رســید، بســازیم. ــه نظــر ب ــان آنچــه ب خروجــی را از می
بــه نظــر می آیــد کــه دوران طالیــی رورتــی و فیــش در دهــه 80 متعلــق بــه زمانهــای دوردســت بــوده 
اســت و گویــی واکنشــی شــدید در جریــان اســت. کارهــای اخیــر در فلســفه شــامل گونه هــای متفــاوت 
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ــف  ــا ســاختارهای مختل ــده کــه واقعیــت حاصــل آگاهــی ی ــورد جهــان اســت؛ این ای ــی در م واقع گرای
ادراکــی بشــر یــا زبــان یــا اجتماعــات تفســیرگر نیســت، بلکــه بــه طــور مســتقل وجــود دارد. مــی توانیــم 
بگوییــم کــه مــا جهــان را نمی ســازیم، جهــان مــا را می ســازد. بــا وجــود آنکــه بــرای دهه هــا یــا حتــی 
ــا توصیفــات مــا از جهــان، آگاهــی بشــری و سیســتمهای فرهنگــی  ــر بازنمایی هــا ی قرن هــا فلســفه ب
متمرکــز بــوده اســت، اکنــون بســیاری بــه بررســی ویژگی هــای بیرونــی جهــان کــه محتــوای تجربــه 

مــا و زمینــه عمــل اجتماعــی مــا را تشــکیل می دهنــد روی آورده انــد.
بیاییــد ایــن دوران بعــد از پســت مدرنیســم را پســت پســت مدرنیســم بخوانیــم - بــه طــور خالصــه ُپُپــُم. 
ــف وجــود  ــان متفکــران رشــته های مختل ــان در می ــه جه ــاره ب ــد دوب ــن تعه ــی از ای ــای متفاوت گونه ه
دارد کــه شــامل واقع گرایــی تأملــی اشــخاصی ماننــد گراهــام هرمــان Graham Harman یــا جیــن 
بنــت Jane Bennett؛ برونی گرایــی در فلســفه ذهن بــه سردســتگی انــدی کالرک Andy Clark و 
ــاراد  ــی Rosi Braidotti و کــران ب ــی ُرزی برایدوت ــدز Mark Rowlands و نوماده گرای مــارک رولن
ــی اســمولین  ــاع ل ــب Viki McCabe ؛ دف Karen Barad ؛ روانشناســی شــناختی ویکــی مــک کی

Lee Smolin فیزیکــدان از واقعیــت زمــان و انسان شناســی برونــو التــور Bruno Latour می شــود.

ــن  ــط در ذه ــوا فق ــرات آب و ه ــد: تغیی ــناختی بوده ان ــوم ش ــی ب ــرای واقع گرای ــا ب ــی از انگیزه ه برخ
مــا یــا توصیفــات مــا نیســت، بلکــه موقعیتــی در جهانــی واقعــی اســت کــه نیازمنــد تغییــرات فیزیکــی 
ــا اهمیــت شــرایط  ــت، ی ــاع از حقیقــت عدال ــوارد دیگــر سیاســی هســتند: دف ــی واقعــی اســت. م جهان
ــه  ــا اینک ــگام ب ــم هم ــر می کن ــن فک ــی و م ــان های فیزیک ــای انس ــان بدنه ــادی و درم ــادی م اقتص
ــود، مشــخصًا حســرت  ــور مجــازی حاصــل می ش ــه ط ــا ب ــات باواســطه ی ــا از بســیاری جه ــه م تجرب
ــوز هــم هســت و هــر  ــوده و هن ــم کــه همــواره در دســترس مان ب ــادی قدیمــی را می خوری ــط م محی
ــواره  ــا هم ــت. ایده ه ــته اس ــه آن وابس ــاًل ب ــم کام ــر می بینی ــور کامپیوت ــه مانیت ــا روی صفح ــه م آنچ

شــاخص حســرتها هســتند.
ــه نوشــتن و کار فلســفی  ــه دادن ب ــرای ادام ــن راهــی ب ــزه ام یافت ــی از انگی ــن، قســمت بزرگ ــرای م ب
بــود. مــن در حــدود ســال 1990 در ذهــن خــودم دیگــر عالقــه و انگیــزه ای نداشــتم ولــی دلیلــی وجــود 
نــدارد کــه عالقــه ام در جهــان واقعــی را از دســت بدهــم. نســل متفکــران بعــد از ُپُپــُم بایــد راهــی بــرای 
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ادامــه دادن پــس از دوره پایــان می یافتنــد. دوران پــس از دوران پایــان، عصــر ُپُپــُم اســت. امــا »پســت« 
ــوده و امیــدوارم و فکــر مــی کنــم کــه دوران پژوهــش مــا  همــواره خــود نشــانه حس زوال و پایــان ب

تنهــا بعــد از چیــزی نباشــد بلکــه بــه خــودی خــود چیــزی باشــد و اهمیــت داشــته باشــد.



135



136

ــوان  ــن اســت کــه تحــت عن ــد نشــر پنگوئ ــو یکــی ازکتاب هــای مجموعــه ی جدی ــاب جــان کاپوت کت
ــه  ــد ک ــوان می کن ــر عن ــد دارد: ناش ــد بع ــذر« چن ــوع »گ ــوند. موض ــاپ می ش ــذر« چ ــفه در گ »فلس
نویســندگان از »وســایل متعــدد حمــل و نقــل در نقطــه شــروع خــود بهــره می برنــد«، و ایــن کتاب هــا 
از ایــن ایــده بــرای بازنمایانــدن برخــی از ابعــاد وضعیــت فعلــی خــود فلســفه بهــره می برنــد )یکــی از 
اســتعاره هــای اصلــی کتــاب کاپوتــو ایــن اســت کــه حقیقــت همــواره در حــال گــذر اســت(. عــالوه بــر 
ــه عنــوان »ســفر-حجم« نشــان مــی دهــد کــه از خواننــدگان  ایــن توصیــف ناشــر از ایــن کتاب هــا ب
توقــع مــی رود در چــه مکان هایــی آن هــا را مطالعــه کننــد )در حــال ســفر(. کتاب هــای دیگــری نیــز در 
ایــن مجموعــه بــه چــاپ خواهنــد رســید - از بــری دینتــون دربــاره »خویشــتن«، از ســوزان نیمــن »چــرا 

بــزرگ شــویم؟« و اثــری از ژیــژِک همیشــه در صحنــه بــا عنــوان »رخــداد«.
حقیقــت چــه ارتباطــی بــه وســایل حمــل و نقــل دارد؟ پرفســور کاپوتــو بــر ایــن بــاور اســت کــه »زندگــی 
معاصــر، کــه مشــخصه آن سیســتم های حمل و نقــل و مــدرن - کــه مــا بــه وســیله آن هــا تقریبــا می توانیــم 
بــه همــه جــا ســفر کنیــم - و ســامانه اطالعاتــی - کــه تقریبــا همــه چیــز می توانــد بــه وســیله آن هــا 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 می شــویم ظاهــرا ایده هــای 
ــک داســتان  ــه »ی ــه مدرنیســم ب ــی ک ــد. در حال ــد می کن ــت را تهدی ــدرن حقیق ــا م عصــر روشــنگری ی
ــوژی معاصــر  ــزرگ وجــود دارد کــه همــه پدیده هــا را پوشــش می دهــد« متعهــد اســت، ســفر و تکنول ب
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 می کنــد.
از منظــر یــک ســنت فلســفی کــه بــا ارســطو آغــاز می شــود، مفاهیــم حقیقــت و واقعیــت بــا یکدیگــر 
ارتبــاط تنگانگــی دارنــد: هــرگاه موفــق بشــویم بگوییــم کــه امــور جهــان واقعــا چگونــه هســتند حقیقــت 
را بــه زبــان آورده ایــم. بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه بیــن حقیقــت و واقعیــت تمایــز قائــل شــویم: آنچــه 
مــا می گوییــم حقیقــت دارد یــا غلــط اســت، ولــی واقعیــت بیــرون از مــا قــرار دارد حــال چــه چیــزی 
ــم. تفســیرهای متعــددی از واقعیــت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد،  ــا نگویی ــم ی ــاره آن بگویی درب
ــید دور  ــد خورش ــر می کردن ــه فک ــی ک ــند. آن های ــته باش ــت داش ــد حقیق ــا نمی توانن ــه آن ه ــی هم ول
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ــن  ــن صــرف ای ــن می چرخــد یــک تفســیر داشــتند، اشــتباه آن هــا بعدهــا نشــان داده شــد. بنابرای زمی
واقعیــت کــه تفســیرهای متعــددی از جهــان وجــود دارد ایــن ایــده کــه برخــی از ایــن تفســیرها حقیقــت 
دارنــد و برخــی از آن هــا غلــط هســتند را تهدیــد نمی کنــد. وجــود تکثــری از دیدگاه هــا 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 
ــط  ــن اســت تفســیرهای غل ــه ممک ــور ک ــد، همانط ــته باش ــود داش ــزی وج ــی متمای تفســیرهای حقیق
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 کامــال آگاه اســت، و واقعــا مخالــف آن هــا نیســت. از آنجایــی کــه او قبــول 
ــر  ــا فک ــیر نیســت، حتم ــتن آن تفس ــت داش ــا حقیق ــاوی ب ــیر مس ــک تفس ــتن ی ــه صــرف داش دارد ک
می کنــد چیــزی وجــود دارد کــه تفســیرها بایــد بــه آن پاســخگو باشــند. او ایــن چنیــن فکــر می کنــد: 
برخــی از تفســیرها از برخــی دیگــر از تفســیرها محتمل تــر 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 می توانیــم بــا آن هــا در حمــل و نقــل واقعــی یــا اینترنتــی مواجــه شــویم 
- نمی توانــد تهدیــدی بــرای ایــن ایــده باشــد کــه تفســیرهای حقیقــی آن تفســیرهایی هســتند کــه بــه 

مــا می گوینــد امــور در واقــع بــه چــه شــکل هســتند.
بنابرایــن اســتعاره حمل و نقــل بــرای نقطــه شــروع گمراه کننــده اســت، و راه مناســبی بــرای روشــن کردن 
ــوف ها  ــه فیلس ــت ک ــن اس ــا ای ــن موضوع ه ــی از ای ــت. یک ــو نیس ــاب کاپوت ــی کت ــای اصل موضوع ه
ــا  ــا و مدعاه ــدق گزاره ه ــران ص ــدازه نگ ــش از ان ــه بی ــرا ک ــد چ ــرد کرده ان ــم را ط ــؤال های مه س
ــر از  ــده ای عمیق ت ــد«، ای ــا باش ــه گزاره ه ــدود ب ــد مح ــت نمی توان ــد »حقیق ــو می گوی ــد. کاپوت بوده ان
حقیقــت وجــود دارد کــه »حقیقــت مدعاهــا نیســت، بلکــه حقیقــت بــه عنــوان چیــزی کــه می تــوان بــه 

آن عشــق ورزیــد، بــرای آن زندگــی کــرد یــا جــان داد« اســت.
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ــه کار  ــا ب ــز گزاره ه ــه ج ــی ب ــرای چیزهای ــت را ب ــده حقیق ــا ای ــه م ــت ک ــو اس ــا کاپوت ــق ب ــه ح البت
می بریــم. مــا از دوســتان حقیقــی ســخن می گوییــم، از حقیقــی زندگــی کــردن، از حقیقــت - در کنــار 
خوبــی و زیبایــی - بــه عنــوان  ابــژه جســتجوی خــرد، و غیــره. ایــن ایده هــا را نمی تــوان بــه آســانی 
بــه شــکل حقیقــت در گزاره هــا در آورد. تــالش 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 

گزاره هــای حقیقــی زیــادی وجــود دارنــد کــه زیبــا نیســتند انتقــاد کنیــم.
ــه  ــی آن را نشــانه رفت ــی اســت کــه تفکــر مذهب ــو از حقیقــت غیرگــزاره ای، حقیقت ــال عمــده کاپوت مث
اســت )او حوصلــه افــرادی کــه دیــن را بــه عنــوان مجموعــه ای از گــزاره یــا دگمــا می داننــد را نــدارد(. 
ــن  ــود اســت«. متأســفانه ای ــی رازآل ــان جهان ــب جســتجوگر خســتگی ناپذیر در می ــن از نظــر او »قل دی
ایــده آنقــدر ســؤال ایجــاد می کنــد کــه بــه کار بــردن آن در بحث هایــی کــه خصوصــا دربــاره ماهیــت 
ــد  ــوان می کن ــو عن ــد. کاپوت ــن هســتند را بســیار دشــوار می کن ــا نقش هــای اجتماعــی و شــناختی دی ی
ــد، تنهــا جســتجویی کــه شــما انجــام  ــه ایــن مفهومــی کــه منظــورم اســت دیــن نداری »اگــر شــما ب
ــن انتخــاب، هــر شــخص اهــل فکــری خــود را  ــا ای ــد اســت«. در مواجهــه ب ــد در مرکــز خری می دهی
بــه عنــوان دینــدار در مفهــوم کاپوتــو دســته بندی خواهــد کــرد. ولــی ایــن هیــچ چیــزی بــه مــا دربــاره 
مثــال تفــاوت اروپــای ســکوالر و آمریــکای مســیحی نمی گویــد، بــا اینکــه بســیاری از ســاکنین هــر دو 

ــد. ــه حســاب می آین ــدار ب ــا دین ــن معن ــه همی ــا ب ــن قاره ه ای
ــه  ــه آن را ب ــت، ک ــت اس ــدرن او از حقیق ــت م ــی پس ــوم کل ــو مفه ــر کاپوت ــی دیگ ــوع اصل موض
ــوان  ــی عن ــد او گاه ــرد. هرچن ــه کار می ب ــر ب ــای عمیق ت ــه معن ــت ب ــزاره ای و حقیق ــای گ حقیقت ه
می کنــد کــه پســت مدرنیســم واکنشــی بــه برخــی وقایــع خــاص تاریخــی اســت - بــه عنــوان مثــال، 
نســل کشــی های 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 شــیوه های متفــاوت فکــری کــه میتوانیــم هــر جــا و هــر زمانــی پیــدا کنیــم در نظــر بگیریــم«. 
ــه  ــان، اندیشــیدن ب ــاره جه ــاوت درب ــای متف ــه دیدگاه ه ــده ک ــن ای ــد: ای ــه نظــر درســت می آی ــن ب ای
ــاره جهــان را تهدیــد می کنــد دســت کــم بــه قدمــت ســخن پروتاگــوراس اســت  شــکل یکپارچــه درب
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مبنــی بــر اینکــه انســان معیــار ســنجش همــه چیــز اســت. دالیلــی کــه کاپوتــو بــرای پســت مدرنیســم 
خــود ارائــه می کنــد می توانســتند 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 شــک گرایی نســبت بــه هرگونــه تالشــی اســت کــه عنــوان مــی کنــد 

»باالخــره چــه خبــر اســت«. 
به هرحــال اگــر واقعــا می توانیــم بــرای ســخن گفتــن در ســبک پســت مــدرن تصمیــم بگیریــم، پــس 
ــم وجــود بی نظمــی را شناســایی  ــم. می توانی ــن ســبک ســخن نگویی ــم در ای ــم بگیری ــم تصمی می توانی
ــدا کنیــم. می توانیــم بفهمیــم  ــا جایــی کــه می توانیــم نظــم پی ــی می توانیــم تــالش کنیــم ت کنیــم ول
کــه ابهــام، بی نظمــی، تکثــر معانــی، عــدم وضــوح، چندیــن دیــدگاه و همــه این هــا وجــود دارد؛ ولــی 
ــرای  ــا را ب ــن راه ه ــم، و بهتری ــف کنی ــا را کش ــات معن ــوان ثب ــد ت ــا ح ــم ت ــم بگیری ــم تصمی می توانی
ــه نظــر  ــات ب ــی اوق ــم. گاه ــدا کنی ــان یکســان پی ــاوت در جه ــپکتیوهای متف ــن پرس ــذاری بی ارزش گ
ــر اینکــه تمــام  ــا ایــن قضیــه موافــق اســت. در بحثــی مؤثــر در مــورد تفســیر، او ب ــو ب می رســد کاپوت
حقیقــت بــه تفســیر وابســته اســت بــه ایــن معنــا کــه مــا همیشــه بایــد امــوری کــه می خواهیــم بفهمیــم 
را انتخــاب و مفهوم منــد کنیــم تلکیــد می کنــد: هیــچ حقیقــت بــدون پیــش فرضــی وجــود نــدارد. ولــی 
بــا ایــن حــال، او تأکیــد دارد، برخــی از تفســیرها از برخــی دیگــر تفســیرها بهتــر )محتمل تــر( هســتند.  
ــردن برخــی  ــه زیرســؤال ب ــرای هدفــی اســت. اگــر مــا ب ــودن ب ــر ب ــودن همیشــه مســئله بهت ــر ب بهت
ــر  ــدرن ب ــت م ــد پس ــت تأکی ــن اس ــگاه ممک ــیم، آن ــد باش ــنتی عالقه من ــای س ــا دگماه ــا ی از یقین ه
ــه  ــا چگون ــور واقع ــم ام ــم بفهمی ــالش کنی ــم ت ــر می خواهی ــی اگ ــم. ول ــذاب بیابی ــر را ج ــام و تکث ابه
ــدود  ــری مح ــکل های دیگ ــه ش ــل را ب ــیرهای محتم ــتره تفس ــه گس ــم ک ــگاه می خواهی ــتند، آن هس
ــه  ــج دقیق ــتی پن ــه هس ــر اینک ــی ب ــل مبن ــد راس ــک گرایانه برتران ــه ش ــان فرضی ــم. کیهان شناس کنی
ــه معرفت شناســی و بنیان هــای  ــی فیلســوفی کــه ب ــد؛ ول ــق شــده اســت را بررســی نمی کنن پیــش خل

ــد.  ــه را بررســی کن ــن فرضی ــه دارد ممکــن اســت ای معرفــت عالق
اگــر بدیــن شــکل نــگاه کنیــم، واقعــا چیــزی تحــت عنــوان نقــد پســت مــدرن بــه ایــده عصر روشــنگری 
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حقیقــت وجــود نــدارد. ایــده عصــر روشــنگرِی حقیقــت - در مقابــل آن چیزهایــی کــه در عصرروشــنگری 
ــزارش  ــع را گ ــور واق ــه ام ــی ک ــت: هنگام ــطو اس ــده ارس ــا ای ــت دارد - صرف ــد حقیق ــر می کردن فک
ــده نیســت بلکــه  ــن ای ــه ای ــد ب ــد نق ــف میکن ــو توصی ــه کاپوت ــدی ک ــم. نق ــت را گفته ای ــم حقیق می کنی
نقــد بــه ایــن ایده هــا هســتند: تفســیر بــدون زمینــه، یقیــن مطلــق، دگماتیســم، مرجــع نهایــی اخالقــی یــا 
معرفت شــناختی، و یــک فراروایــت بــزرگ. ولــی شــخصی کــه تمایــز بیــن حقیقــت در مــورد واقعیــت  و 
ــی  ــرد. آنهای ــای مشــکوک را بپذی ــن ایده ه ــک از ای ــچ ی ــور نیســت هی ــرد مجب ــت را می پذی ــود واقعی خ
کــه مایــل بــه یافتــن امــور واقــع در حــوزه ای بــه خصــوص هســتند ســعی می کننــد پرســش های بحــث 
را وضــوح ببخشــند و تفســیرهای خطــا، بــی ربــط یــا آشــفته از ایــن پرســش ها را کنــار بگذارنــد. بــا ایــن 

کار، آن هــا نبایــد فــرض کننــد کــه تنهــا یــک داســتان نهایــی دربــاره واقعیــت وجــود دارد. 
پســت مدرنیســت های کاپوتــو عالقــه چندانــی بــه شفاف ســازی و مقوله بنــدی ندارنــد. آنهــا نســبت بــه 
تــالش سیســتماتیک بــرای دســته بندی جهــان بدبیــن هســتند؛ کاپوتــو ایــن نــوع تفکــر را به عنــوان تفکر 
»ســطلی« رد می کنــد. بنابرایــن تنهــا کاری کــه در واقــع می تواننــد انجــام دهنــد دنبــال کــردن دمی اســت 
کــه ســگ پســت مــدرن در حــال تــکان دادن اســت: چــرا کــه بــه ازای هــر تــالش بــرای شفاف ســازی، 
ــطه  ــه واس ــد ب ــت ها می توانن ــت مدرنیس ــه، پس ــا تجرب ــان ی ــدی از جه ــدی بع ــا مقوله بن ــته بندی ی دس
بــازی بــا کلمــات یــا تفســیرهای زیــادی و مبتکرانــه بــه مــا نشــان دهنــد چگونــه بــر دســته بندی هایی 
ــه  ــد ک ــد می کن ــو تأیی ــد. کاپوت ــرار دارن ــک گرایانه ق ــش ش ــرض چال ــود در مع ــه خ ــتند ک ــتوار هس اس

می تــوان همیــن ســخن را در مــورد دســته بندی دوره هــای پســت مــدرن و مــدرن نیــز گفــت. 
گاهــی اوقــات عنــوان می شــود کــه مشــکل پســت مدرنیســم ایــن اســت کــه خــود را نقــض می کنــد. 
اگــر ادعــا کنیــد کــه تمــام حقیقــت وابســته بــه دیــدگاه اســت، از کــدام دیــدگاه ایــن ســخن را می گویید؟ 
اگــر ایــن ســخن از دیــدگاه پســت مــدرن زده شــود، پــس هیــچ خواســته جهانــی ای از مــا نــدارد؛ ولــی 
اگــر ایــن یــک مدعــای جهانــی اســت، پــس دســت کــم یــک حقیقــت وجــود دارد کــه بــه یــک دیــدگاه 
ــد را نشــان می دهــد. از نظــر او پســت  ــن نق ــو مشــکل ای ــاب کاپوت ــه خصــوص وابســته نیســت. کت ب
ــال پیچیدگــی،  ــه دنب ــش اســت: ب ــک من ــد، بلکــه ی ــه نمی کن ــی را ارائ ــه دکترین ــچ گون مدرنیســم هی
ــدی سیســتماتیک و  ــرای مقوله بن ــا ب ــام تالش ه ــه تم ــرد و نســبت ب ــام بگ ــض و ابه پارادوکــس، تناق
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جهانــی مشــکوک بــاش. مشــکل ایــن نــوع پســت مدرنیســم ایــن نیســت کــه خــود را نقــض می کنــد، 
بلکــه بــرای آن هایــی کــه بــا تناقــض و ابهــام هیجــان زده نمی شــوند هیــچ انگیــزه ای بــرای پذیــرش 

ــد.  ــاد نمی کن آن ایج
بنابرایــن بــه شــکلی پارادوکســیکال، کاپوتــو بــه خوبــی رویکرد پســت مــدرن به حقیقــت و واقعیت را شــفاف 
ســاخته و دســته بندی کــرده اســت. کتــاب شــیوا و قابــل خوانــدن او راهنمــای بســیاری خوبــی بــه نگــرش 
مشــترکی بیــن گــروه خاصــی در فلســفه اروپــای قــاره ای اســت. بی توجهــی او بــه دیگــر زمینه هــای فلســفه 
ناامیــد کننــده اســت - هیــچ اشــاره ای بــه کتــاب حقیقــت و صداقــت )2002( برنــارد ویلیامــز، که بحثــی نافذ 

اســت در مــورد هــدف حقیقــت و بــا برخــی از موضوع هــای کاپوتــو مرتبــط اســت، نمی کنــد. 
کتــاب کاپوتــو همچیــن بــه شــکل زننــده ای کوته نظرانــه اســت: بــه عنــوان مثــال کاپوتــو خاطرنشــان 
ــداران  ــوز« توســط طرف ــار و دول ــو، لیوت ــدا، فوک ــدرن دری ــد »شــخصیت های برجســته پســت م می کن
ــن پســت  ــه ای ــا ب ــد آن ه ــد. نق ــرار می گیرن ــه ق ــورد حمل ــی م ــی و واقع گرای ــدی از ماده گرای ــوع جدی ن
مدرن هــا ایــن اســت »نمی تواننــد از طریــق آنچــه کــه در فیزیــک و ریاضیــات معاصــر می گــذرد فکــر 
ــوف  ــو فیلس ــن میاس ــط کنت ــی توس ــی و واقع گرای ــد ماده گرای ــوع جدی ــن ن ــو ای ــر کاپوت ــد«. از نظ کنن
ــی خیلــی عجیــب  جــوان فرانســوی هدایــت می شــود.  موضــع کنتــن میاســو جالــب توجــه اســت، ول
اســت )و بــرای مخاطــب موردنظــر کاپوتــو گمراه کننــده اســت( کــه کاپوتــو اشــاره خاصــی بــه میاســو 
ــفه  ــادی از فلس ــش زی ــه دارد در بخ ــم توج ــه عل ــه ب ــرا ک ــی واقع گ ــه ماده گرای ــی ک ــد در حال می کن
ســده بیســتم انگلیســی زبــان فراگیــر بــوده اســت، و در آثــار فیلســوفانی ماننــد کوایــن و دیویــد لوئیــس 

بــا جزئیــات بســیاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــا  ــا و تعهدهــای م ــام نگرانی ه ــه تم ــه چگون ــا نشــان دهــد ک ــه م ــرار اســت پســت مدرنیســم ب ــر ق اگ
ــه هســتند، پــس نبایــد خیلــی جــای تعجــب باشــد کــه خــود پســت مدرنیســم ماننــد دیگــر  کوته نظران
ــد  ــد بای ــو را می خوانن ــان کاپوت ــاب ج ــه کت ــفری ک ــال س ــراد در ح ــت. اف ــه اس ــفه ها کوته نظران فلس
ــد نگــرش  ــد؛ و می توانن ــو اتخــاذ کنن ــه پســت مدرنیســم کاپوت ــی را نســبت ب شــک گرایی پســت مدرن
خــود را بــا خوانــدن کتابــی کمتــر پســت مــدرن، ماننــد کتــاب ســایمون بلــک بــرن بــا عنــوان »حقیقــت: 

ــد.  ــل کنن ــرای سرگشــتگان« )2005( تعدی ــی ب راهنمای
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ــرای  ــی ب ــاری عین ــی، وجــود معی ــی از نســبی گرایی وجــود دارد. نســبی گرایِی مفهوم گونه هــای متفاوت
ــر  ــه رادیکال ت ــی، ک ــبی گرایی ادراک ــد. نس ــکار می کن ــان را ان ــاره جه ــاوت درب ــای متف ــی باوره ارزیاب
ــکار می کنــد. نســبی گرایی اخالقــی  اســت، امــکان ارزیابــی عینــی تجربه هــای متفــاوت از جهــان را ان

ــد. ــواع نرم هــا را نفــی می کن ــی ان ــرای ارزیاب ــی ب ــار عین وجــود معی
ــه در آن  ــی اســت ک ــی موضع ــود دارد. جهانی گرای ــی از ضدنســبی گرایی وج ــای متفاوت ــن گونه ه همچنی
ادعــا می شــود کــه مفاهیــم، ادراک هــا و اخالقیــات مــا انســان ها بیــش از آنکــه متنــوع باشــند یکســان 
هســتند. بــه عنــوان مثــال، همــه فرهنگ هــا مخالــف قتــل هســتند، هرچنــد ممکــن اســت قتــل را بــه 
شــکل های متفاوتــی تعریــف کننــد. مطلق گرایــی برخــالف جهانی گرایــی، وجــود تنــوع را تأییــد می کنــد 
ولــی بــر ایــن بــاور اســت کــه مفاهیــم، ادراک هــا یــا اخالقیــات موجــود یکــی از فرهنگ هــا صحیــح اســت 
و بقیــه اشــتباه هســتند. شــاید بتــوان بــه طــور کلــی گفــت، مطلق گرایــی در ســده نوزدهــم بیــش از ســده 

بیســتم متــداول بــود. در ســده بیســتم نســبی گرایی اخالقــی حکمفرمــا شــده اســت.
جهانی گرایــی در اواســط ســده بیســتم، در واکنــش بــه نســبی گرایی ظهــور کــرد. یکــی از مطلق گرایــان 
ــادو  ــژاد انســان از دوره ج ــه از نظــر او ن ــود، ک ــزر ب ــی، انسان شــناس سرشــناس فری ــی و مفهوم ادراک
بــه دوره  دیــن و ســپس بــه دوره علــم رفتــه اســت. نیــاکان دینــدار یــا جادوگــر مــا، از نظــر او دنیــا را 

ــد. ــتباه می فهمیدن ــال اش کام
ــل  ــود - انسان شــناس ســده بیســتم ملوی ــا نســبی گرا ب ــه زمینه ه ــه در هم یکــی از نســبی گرایان - ک
ــه  ــی ک ــطه فرهنگ ــه واس ــارج ب ــان خ ــای جه ــی ادراک واقعیت ه ــر او حت ــود. از نظ ــکوویتس ب هرس
ــدازه و دیگــر  ــه، وزن، ان ــان، فاصل ــه ادراک زم ــه شــکلی ک ــاوت اســت، ب ــزرگ می شــویم متف در آن ب

ــود. ــن می ش ــتید تعیی ــق هس ــه آن متعل ــه ب ــی ک ــای گروه ــطه عرف ه ــه واس ــا ب واقعیت ه
برجســته ترین نســبی گرای مفهومــی و ادراکــی دوران معاصــر کلیفــورد گریتــِز انسان شــناس بــود. ولــی 
بــا وجــود کارهــای تأثیرگــذار او، نســبی گرایی ادراکــی و شــناختی جــای خــود را بــه جهانی گرایــی داده 
اســت. همانطــور کــه ارنســت گلنــر - فیلســوف - مرتبــا تأکیــد می کــرد، علــم جهــان را بــرای همــه 
ــل کــی - هــر دو انسان شــناس هســتند - نشــان  ــت برلیــن و پ ــد. تحقیقــی توســط برن تبییــن می کن
ــن شــکل نســبی گرایی ادراکــی را  ــد و بدی ــی رنگ هــا دارن ــراد ادراک یکســانی از توال داد کــه همــه اف
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نفــی کردنــد. ولــی در زمینــه اخــالق، نســبی گرایی همچنــان پابرجــا اســت.
اســتیون لوکــس، فیلســوف و نظریه پــرداز اجتماعــی انگلیســی، نویســنده چندیــن کتــاب کوتــاه و یــک 
کتــاب عظیــم )بــا عنــوان امیــل دورکیــم در ســال 1972(، همــان طــور کــه در گذشــته پذیرفتــه شــدن 
نســبی گرایی شــناختی را زیــر ســؤال بــرد )در مقالــه خــود در ســال 1982(، پذیرفتــه شــدن نســبی گرایی 
ــوع  ــکار تن ــل ان ــت غیرقاب ــی، واقعی ــرد. نقطــه شــروع نســبی گرایی اخالق ــر ســؤال می ب ــی را زی اخالق
اخالقــی اســت. ولــی در مرحلــه بعــد نســبی گرایی بایــد جایگاهــی عینــی بــرای ارزیابــی ایــن تنــوع را 
ــر از  ــاور هســتند کــه هیــچ جایگاهــی عینــی و فرات ــر ایــن ب ــد. نســبی گرایان اخالقــی ب ــز نفــی کن نی

یــک فرهنــگ وجــود نــدارد کــه بتــوان از آن طریــق فرهنــگ دیگــری را نقــد کــرد.
ــخصه  ــه ش ــن ب ــه م ــد، البت ــایی می کن ــرودوت شناس ــای ه ــی را در کاره ــبی گرایی اخالق ــس، نس لوک
ــدرن را  ــی م ــبی گرایی اخالق ــه های نس ــس، ریش ــم. لوک ــی می دان ــرای اخالق ــرودوت را مطلق گ ه
ــام  ــع اله ــد. هــردر منب ــان هــردر می دان ــار یوه ــی بیشــتر از آن در آث ــار جیامباتیســتا ویکــو و حت در آث
نســبی گرایی فرانتــس بوئــاس و شــاگردانش هرســکوویتس، روث بندیکــت، و ادوارد ســاپیر اســت. هــردر 
همچنیــن منبــع الهــام نســبی گرایی آیزایــا برلیــن )اگــر آنچنــان کــه توســط لوکــس فــرض شــده اســت 

ــا نســبی گرا باشــد( و برونیســالو مالینوفســکی اســت. واقع
ــه طــرز شــگفت آوری دشــوار  ــی ب ــاع از نســبی گرایی اخالق همانطــور کــه لوکــس نشــان می دهــد دف
ــه نظــر مــا آزادی فــردی را  ــر خواســتگاری ممکــن اســت ب ــه عنــوان مثــال، ازدواج مبتنــی ب اســت. ب
ــرای  ــی ب ــد ممکــن اســت جایگزین ــن شــکل ازدواج می کنن ــرادی کــه بدی ــرای اف ــی ب ــد ول نقــض کن
ــه  ــا دیکت ــه م ــی را ب ــات متفاوت ــت اخالقی ــن اس ــاص ممک ــرایط خ ــد. ش ــتن باش ــقانه گذاش قرار عاش
ــات  ــر اخالقی ــر س ــر ب ــالف نظ ــم. اخت ــو می بینی ــر کام ــون« آلب ــان »طاع ــه در رم ــور ک ــد، همانط کن
ــِت فیلســوف  ممکــن اســت در واقــع اختــالف نظــر در مــورد واقعیت هــا باشــد. لوکــس از ریچــارد برن
مثالــی مــی آورد. جامعــه ای کــه در آن، کــودکان پــدر و مادرهــای خــود را کــه پــا بــه ســن می گذارنــد 
ــرای آن هــا فراهــم کننــد. تنفــر مــا از ایــن کار، عــدم  ــا زندگــی پــس از مــرگ بهتــری ب می کشــند ت

ــرض خــود دارد. ــوان پیش ف ــه عن ــس از مــرگ را ب ــه زندگــی پ ــا ب ــاور م ب
لوکــس اخالقیــات را بــه ارزش هــا گــره می زنــد و دیدگاه هــای کثرت گرایــان ارزشــی از هــردر، 
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ــی  ــا - را بررس ــورد تمدن ه ــاب برخ ــنده کت ــون  - نویس ــاموئل هانتینگت ــا س ــر، ت ــس وب ــته، ماک فیش
ــال  ــوان مث ــه عن ــوند، ب ــل می ش ــی تبدی ــل جمع ــی غیرقاب ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ــا ب ــد. ارزش ه می کن
فرهنــگ آلمانــی در مقابــل فرهنــگ فرانســوی، یــا فرهنــگ غربــی در مقابــل فرهنــگ اســالمی. از نظــر 
ــوق  ــه حق ــه توســل ب ــرای نســبی گرایان، هرگون ــی هســتند. ب ــا اساســا دین ــن ارزش ه ــون، ای هانتینگت
ــه اســت. ــت آوری  قوم مداران ــه طــرز خجال ــی، ماننــد اعالمیــه حقــوق انســان و شــهروند، ب بشــر جهان

ــه  ــش، ک ــک واکن ــد. ی ــان می کن ــی را خاطرنش ــبی گرایی فرهنگ ــرای نس ــی ب ــس جایگزین های لوک
ــا  ــات م ــه اخالقی ــد شــویم ک ــا متقاع ــه م ــن اســت ک ــده می شــود، ای ــن دی ــز در دی ــر چی ــش از ه بی
ــش  ــی اســت. واکن ــه مطلق گرای ــن بازگشــت ب ــتباه اســت. ای ــران اش ــات دیگ درســت اســت و اخالقی
ــاع  ــوان اجتم ــه عن ــا ب ــه فرهنگ ه ــردن ب ــگاه ک ــن و ن ــای همگ ــردن فرهنگ ه ــدرن رد ک ــت م پس

ــا اســت. ــی چیزه تصادف
لوکــس موافــق اســت کــه ممکــن اســت »چندیــن بهتریــن راه بــرای زندگــی بــرای انســان ها« وجــود 
داشــته باشــد، و بــا ایــن کار او مطلق گرایــی را رد می کنــد، ولــی او بــر ایــن بــاور اســت کــه معیارهایــی 
ــوند، و  ــه می ش ــطو گرفت ــانی ارس ــت انس ــت و غای ــق کان ــر مطل ــه از ام ــد، ک ــی می مانن ــی باق جهان
می تــوان از آن هــا بــرای قضــاوت اســتفاده کــرد. لوکــس نگــران فراگیــری نســبی گرایی اخالقــی اســت، 
کــه بــا چندگانگــی فرهنگــی گــره خــورده اســت، ولــی مطمئنــا در عمــل هیــچ کــس نســبی گرا نیســت. 

ــرار می گیریــم، همــه مــا مطلق گــرای اخالقــی هســتیم. وقتــی در شــرایط ق
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پــل بوقوســیان دکتــرای فلســفه  خــود را در ســال 1987 از پرینســتون گرفــت. پــس از فعالیت بــه عنــوان 
دانشــیار دانشــگاه میشــیگان و دانشــیار مدعــو پریسنســتون، بــه دانشــگاه نیویــورک رفــت و از ســال 1994 
تــا 2004 مدیــر بخــش فلســفه ایــن دانشــگاه بــود. وی در حــال حاضر اســتاد فلســفه در دانشــگاه نیویورک 
اســت و حوزه هــای پژوهشــی او شــامل معرفت شناســی، فلســفه  ذهــن و فلســفه  زبــان اســت. او مقــاالت 
متعــددی پیرامــون موضوعــات مختلــف نگاشــته و کتابــش بــا عنــوان »تــرس از دانــش : علیه نســبی گرایی 

و ســازه گرایی« )انتشــارات دانشــگاه آکســفورد( در ســال 2006 بــه چــاپ رســیده اســت.
در ایــن مصاحبــه بحــث اصلــی در مــورد ایــن خواهــد بــود کــه آیــا می تــوان لغــت »نسل کشــی« را بــرای 

قتــل دســته جمعــی ارمنی هــا در امپراتــوری عثمانــی در اوایــل قــرن بیســتم بــه کار بســت یــا نــه.
خچیــگ مرادیــان- بــرای روزنامه نــگاران کــه حداکثــر تالششــان را بــرای منصــف و بی طــرف بــودن 
ــد. در  ــن نمی رس ــر روش ــی به نظ ــادل اخالق ــت و تع ــن عینی ــای بی ــات مرزه ــی اوق ــد، گاه می کنن
ــی« را اتخــاذ  ــی »طالی ــگاران موضــع بینابین ــه  دو ســوی داســتان، برخــی روزنامه ن ــرای ارائ ــالش ب ت
ــک  ــی در ســال 1915 ی ــوری عثمان ــان از امپرات ــد و اخــراج ارمنی ــه  نسل کشــی نظام من ــد. قضی می کنن
ــارز از چنیــن امــری اســت. ایــن یــک واقعیــت تاریخــی بــه خوبــی مســتند شــده اســت کــه  نمونــه  ب
ــما در  ــر ش ــود. نظ ــه  می ش ــد« ارائ ــا می گوین ــا »ارمنی ه ــد« ی ــا می گوین ــب »عثمانی ه ــب در قال اغل

ایــن  بــاره چیســت؟
ــخص  ــزی را مش ــع چی ــور قط ــت به ط ــه اس ــترس هم ــه در دس ــی ک ــی مدارک ــیان- وقت ــل بوقوس پ
نمی کنــد، مطــرح کــردن دو طــرف بحــث درســت اســت. مثــاًل مطــرح کــردن نظــرات متقابــل در مــورد 
ایــن کــه آیــا مهبانــگ نظریــه درســتی بــرای پیدایــش جهــان اســت صحیــح بــه نظــر می رســد . ولــی 
ــا ســیگار کشــیدن  ــا زمیــن صــاف اســت، هلوکاســت رخ داده ی ــاره اینکــه آی ــه هــر دو طــرف درب ارائ
ــد افــرادی را در  ــه ســرطان می شــود نامناســب اســت، گرچــه در هریــک ایــن مــوارد می توانی منجــر ب

دو طــرف بحــث پیــدا کنیــد.
ــد. آن هــا  ــا دانــش عینــی از دســت داده ان ــگاران ارتبــاط خــود را ب ــا ایــن حــال، بســیاری از روزنامه ن  ب
فکــر می کننــد: خــب، چــه کســی بایــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا موضوعــی قطعــًا بــا شــواهد ثابــت شــده 
ــن نشــان دهنده  آن  ــا ای ــم؟ آی ــادی را دو طــرف بحــث 1915 نمی بین ــا اشــخاص زی ــه؟ آی ــا ن اســت ی
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نیســت کــه موضــوع به طــور قطــع بــا مــدارک موجــود حــل نشــده اســت؟
ایــن پاســخ ســردرگمی اســت. فقــط بــه ایــن دلیــل کــه افــراد زیــادی گــزاره ای را نامعلــوم می داننــد، 
ــت.  ــدارک اس ــت م ــد، کیفی ــوم می کن ــزاره ای را نامعل ــه گ ــزی ک ــا چی ــود. تنه ــوم نمی ش ــزاره نامعل گ
ــرد، پاســخ ایــن اســت کــه اگــر  ــه کیفیــت مــدرک تصمیــم می گی ــاره ی اینکــه چه کســی راجــع ب درب
ســؤال فنــی بــوده و نیــاز بــه تخصــص ویــژه ای بــرای ارزیابــی داشــته باشــد، پــس به طــور قطــع بایــد 
ــئول  ــگاران مس ــه روزنامه ن ــد ک ــؤال هایی باش ــت س ــر از آن دس ــا اگ ــرد. ام ــم بگی ــص تصمی متخص

ارزیابــی  آن باشــند، پــس آن هــا بایــد پــس از کاوشــی  درخــور، تصمیــم بگیرنــد.
احتمــااًل دربــاره  ارمنیــان قضیــه از هــر دو نــوع اســت، چــرا کــه جنبه های فنــی نیــز دارد. ســردگرمی هایی 
ــت را  ــن لغ ــر ای ــا اگ ــد. ام ــر می  کن ــوع را پیچیده ت ــود دارد، موض ــی« وج ــول واژه  »نسل کش ــه ح ک
کنــار بگذاریــد و بــه  ســادگی بپرســید: آیــا برنامــه  ای متمرکــز بــرای حــذف ارامنــه از شــرق ترکیــه  در 
ســال های افــول امپراتــوی عثمانــی وجــود داشــت؟- هــر شــخص بــا حداقــل میــزان آگاهــی از شــواهد 

بــه ایــن نتیجــه می رســید کــه بلــه، وجــود داشــت.
ــه  ــتار ارامن ــت از کش ــی صحب ــه وقت ــد ک ــن گفته ان ــه م ــرب ب ــگاران در غ ــی روزنامه ن خ.م- برخ
ــک  ــه ش ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــد، ن ــودداری می کنن ــی« خ ــری واژه ی »نسل کش ــود از به کارگی می ش
ــه  ــه این ک ــی ب ــه از روی آگاه ــوده، بلک ــی ب ــاده نسل کش ــاق افت ــان اتف ــرای ارمنی ــه ب ــد آنچ دارن
اســتفاده از چنیــن واژه ای ممکــن اســت احساســات بســیاری از شــهروندان ترکیــه را جریحــه دار کنــد. 

ــد؟ ــر می کنی ــه فک ــه چ ــن رابط در ای
ــه تنهــا چیــزی را کــه در نظرمــان صحیــح  ــار کــه مــا چیــزی را بــه کســی می گوییــم، ن پ.ب-  هرب
اســت،  بلکــه تأثیــرات احتمالــی آن بــر مخاطبمــان را هــم در نظــر می گیریــم. اول اینکــه محدودیتــی 
ــه  ــیب زدن ب ــز از آس ــور پرهی ــه منظ ــم ب ــم بگویی ــه می خواهی ــردن آنچ ــل ک ــه تعدی ــل ب ــرای تمای ب
ــن  ــورد از ای ــژادی دو م ــازی ن ــی و پاکس ــن نسل کش ــر م ــه نظ ــود دارد. ب ــران وج ــات دیگ احساس
محدودیت هــا هســتند. و دوم آنکــه تأکیــد بــر ایــن قضیــه بــرای یــک خبرنــگار کمــی عجیــب و غریــب 
ــه به طــور شــفاف  ــن اســت ک ــگار ای ــه روزنامه ن ــه وظیف ــن اســت ک ــر ای ــه نظــر می رســد. تصــور ب ب

ــد. ــدان ســخن بگوی ــرای قدرتمن ــاره  حقایــق ناخوشــایند ب درب
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خ.م- شــما حیــن یکــی از مباحثــات خــود در ســالزبورگ اظهــار کردیــد کــه نمی تــوان بــه ایــن دلیــل کــه 
واژه »نسل کشــی« در دهــه 1940 وجــود نداشــته و بعدهــا خلــق شــده اســت، انهــدام جمعــی ارامنــه در 

امپراتــوری عثمانــی 1915 را »نسل کشــی« حســاب نکنیــم. می توانیــد ایــن بحــث را بــاز کنیــد؟
ــان  ــاره  رابطــه  می ــاده درب ــده  یــک ســردرگمی پیش پا افت پ.ب- اســتدالل هایی از ایــن دســت دربرگیرن
ــی  ــد کــه یــک مفهــوم تنهــا در صورت ــی، آن هــا فــرض می گیرن ــان و واقعیــت هســتند. به طــور کل زب
می توانــد بــه یــک رویــداد اطــالق شــود کــه در زمــان وقــوع رویــداد، افــرادی وجــود داشــته اند کــه از 

پیــش آمادگــی اطــالق آن مفهــوم بــه آن  رویــداد را داشــته اند.
ــرض  ــال، ف ــرای مث ــد. ب ــن دســت وجــود دارن ــم از ای ــه برخــی مفاهی ــم ک ــان نمی کن ــن کتم حــال م
ــات شــمرده شــود، مگــر آن کــه  ــا یــک انتخاب ــد یــک تاج گــذاری ی می کنــم کــه هیچ چیــزی نمی توان
کســی آمــاده  توصیــف آن باشــد. البتــه ضرورتــی نداشــت واژه »تاج گــذاری« در زمــان تاج گــذاری وجــود 
ــک  ــه ی ــم این ک ــود می داشــت. فه ــوم می بایســت وج ــن مفه ــراز ای ــرای اب ــی واژه ای ب می داشــت، ول
ــی  ــی ســخت اســت، مگــر  زمان ــد تاج گــذاری یــک شــاه محســوب شــود خیل ــه می توان ــداد چگون روی
ــای  ــه نمونه ه ــوان ب ــند. می ت ــته باش ــف اش را داش ــی توصی ــه آمادگ ــند ک ــرادی باش ــت کم اف ــه دس ک

مشــابه دیگــری هــم فکــر کــرد. 
بــا ایــن وجــود تنهــا چنــد مفهــوم و فکــت از ایــن دســت  وجــود دارد. مثــاًل مــن می توانــم بــه  درســتی 
بگویــم کــه 65 میلیــون ســال قبــل دایناســورهایی روی زمیــن بوده انــد، هرچنــد کــه 65 میلیــون ســال 
پیــش کســی وجــود نداشــت کــه مفهــوم »دایناســور« را داشــته باشــد یــا بــه کار ببــرد. یــا در مثالــی 
دیگــر، می توانــم بگویــم کــه در مراحــل ابتدایــی جهــان، همه چیــز فرمــی بســیار گــرم و گازی داشــتند، 

هرچنــد کســی نبــوده کــه درکــی از آن مــواد تشــکیل دهنده داشــته  باشــد. 
پــس به طــور 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 
ــل از  ــازمان مل ــوم س ــاص، مفه ــور خ ــه. به  ط ــی ن ــد و بعض ــم این گونه ان ــی مفاهی ــد. بعض ــط کنن مرتب
ــاز اســت، آن   ــداد نی ــک روی ــدن ی ــرای نسل کشــی خوان ــه ب ــام آن چ ــه نیســت. تم نسل کشــی این گون
اســت کــه کســی از قصــد بــرای انهــدام برخــی اعضــای یــک گــروه نــژادی خــاص عمــل کنــد، و یکــی 
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از دالیــل عمــده اش ایــن باشــد کــه آن هــا صرفــا اعضــای آن گــروه بوده انــد. و ایــن بــه وضــوح قصــدی 
اســت کــه یــک نفــر می توانــد داشــته باشــد، حتــی اگــر کســی در آن لحظــه وجــود نداشــته باشــد کــه 

برداشــتی از مفهــوم نسل کشــی داشــته باشــد.
خ.م- در یــک ســخنرانی شــما گفتیــد کــه »اســتدالل بــد دیگــری بــرای ســرباززدن از کاربســت عبــارت 
ــه  ــاره  ی نسل کشــی، ک ــازمان ملل درب ــده  س ــی رود: معاه ــش م ــه پی ــه 1915این گون »نســل کشــی« ب
ایــن واژه را بــرای نخســتین بار و بــه وضــوح تعریــف کــرده، در ســال 1948 تصویــب شــد.  معاهــدات 
ــد  ــد، نمی توان ــف می کن ــه تعری ــی ک ــار مفهوم ــن معاهــده در کن ــه ماســبق نمی شــوند. بنابرای عطــف ب
بــه اتفاقــات 1915 تعمیــم یابــد.« پــس از آن ادامــه دادیــد کــه ایــن موضــوع کــه »مفهــوم نسل کشــی 
بــه وقایعــی کــه پیــش از معرفــی لغــت رخ داده انــد می توانــد اطــالق شــود یــا نــه کامــال بــا ایــن ســؤال 
کــه آیــا معاهــده قانونــی کــه می توانــد بــرای آن وقایــع بــه کار بــرده شــود پیــش از اســتفاده از آن بــه 
ــد کــه چطــور ممکــن اســت یــک مفهــوم  ــد توضیــح دهی تصویــب رســیده متفــاوت اســت.« می توانی

قانونــی را از معاهــده ای کــه در آن مطــرح شــده جــدا کــرد؟
ــن  ــد. ای ــوع می کن ــارک را ممن ــل در پ ــتفاده از اتومبی ــه اس ــم ک ــاد کن ــی ی ــم از قانون پ.ب- می توان
عمــل، مفاهیــم »اتومبیــل« یــا »پــارک« را مبــدل بــه یــک مفهــوم قانونــی نمی کنــد. مفاهیــم روزمره ای 
ــن نحــو  ــایر بســترها. به همی ــه در س ــور ک ــر می شــوند، همان ط ــی ظاه ــه در بســتری قانون هســتند ک
معاهــده  ســازمان ملــل هــم گونــه  مشــخصی از آســیب جمعــی را تعریــف می کنــد و بــرای افــرادی کــه 
ــک آســیب  ــر ی ــی ب ــوم مبتن ــود مفه ــرد. خ ــد، بازداشــت و مجــازات درنظــر می گی آن را نقــض می کنن
جمعــی اســت کــه شــرایط مشــخصی دارد. آن گونــه از آســیب های جمعــی می توانــد بــه  وضــوح پیــش 
ــالش  ــرای اداره ی آن ت ــون ب ــن قان ــه تدوی ــبت ب ــد و نس ــت می کنن ــاره  آن صحب ــه درب ــانی ک از کس

ــود داشــته باشــد. ــد، وج می کنن
خ.م- برخــالف واژه هــای »اتومبیــل« یــا »پــارک«، عبــارت »نسل کشــی« پیــش از آن اســتفاده نشــده 
بــود  و بــا ابــداع آن توســط لمکیــن، در معاهــده  ســازمان ملــل به عنــوان عبارتــی قانونــی مــورد اســتفاده 
ــد عبــارت و معاهــده را جداناپذیــر کنــد.  قــرار گرفــت. ممکــن اســت برخــی بگوینــد کــه ایــن می توان
ــا نــگاه بــه  عــده ای هــم ممکــن اســت بگوینــد بلــه، نســل کشــی رخ داده امــا اگــر معاهــده نتوانــد ب
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گذشــته اعمــال شــود، چطــور شــما می توانیــد 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 نمی شــود. 
مفهــوم »نسل کشــی« یــک تعریــف دارد: نــوع مشــخصی از قتــل اســت. قتلــی کــه بــا انگیــزه  مشــخصی 
ــد.  ــرگ« را می ده ــه م ــی »منجــر ب ــا معن ــی نیســت، تنه ــوم قانون ــک مفه ــل« ی رخ داده اســت. »قت
ــن  ــه وضعیــت ذهنــی کنش گــر اســت. بنابرای ــوط ب ــی نیســت، بلکــه مرب »قصــد« یــک مفهــوم قانون
ــی اســتفاده  ــد به طــور قانون ــه، می توان ــی اســت؟ بل ــا چــه منطقــی »نسل کشــی« یــک مفهــوم قانون ب
شــود، امــا هــر مفهــوم دیگــری هــم می توانــد. و بلــه، اگــر قانونــی کــه در آن از ایــن عبــارت اســتفاده 
ــورد  ــداد م ــه روی ــواًل ب ــد، معم ــده باش ــب ش ــداد تصوی ــک روی ــتن ی ــوع پیوس ــس از به وق ــود،  پ می ش

ــد اطــالق شــود. ــدان معنــی نیســت کــه مفهــوم نمی توان ــن ب ــا ای بحــث اطــالق نمی شــود. ام
ــا او در اکتبــر ســال گذشــته داشــتم  خ.م- تاریــخ دان ترکیــه ای، هلیــل برکتــای، در مصاحبــه ای کــه ب
گفــت: »در 1915 چنیــن معاهــده ای وجــود نداشــته، چنیــن قانونیتــی وجــود نداشــته، و همچنیــن تجربــه  
ــه چنیــن معاهــده ای ختــم شــود نیــز وجــود نداشــته اســت. منظــور مــن آن  انســانی و تفکــری کــه ب
ــد،  ــراض کنن ــژادی اعت ــن پاک ســازی ن ــه ای ــد کــه نســبت ب ــرادی نبوده ان نیســت کــه در آن زمــان اف
بلکــه می گویــم یــک جریــان جامــع، جهانــی و فراگیــر ضــد نسل کشــی  وجــود نداشــته اســت و در آن 
زمــان دولت مــردان، سیاســت مداران، سرداران-شــامل ســرداران عضــو اتحادیــه- کارکــردی نداشــتند.« 

ــاره  ایــن معضــل روش شــناختی کــه پرفســور برکتــای مطــرح می کنــد، چــه فکــر می کنیــد؟ درب
پ.ب- مــن معضــل روش شــناختی ای نمی بینــم. بگذاریــد بگویــم کــه مشــاهدات او به شــدت صحیــح 
ــن اســتنباط نمی شــود کــه آن  ــزی از آن اســتنباط می شــود. ای ــن اســت کــه چــه چی اســت. ســؤال ای
اتفــاق نســل کشــی نبــوده، بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه بعده هــا مصــوب شــد. همان  طــور کــه برداشــت 
ــد،  ــور نبوده ان ــته اند دایناس ــن می زیس ــر زمی ــل ب ــال قب ــون س ــه 65 میلی ــی ک ــه موجودات ــود ک نمی ش
چــون  آن مفهــوم هنــوز مــدون نبــوده اســت. همچنیــن اســتنباط نمی شــود کــه آنچــه در 1915 اتفــاق 

افتــاد ناخوشــایند نبوده اســت. 
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»همــه چیــز نســبی اســت« شــعار عصــر مــا در هنــر، اخــالق 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 نســبی گرایی، دوران آزادی و ماجراجویــی ماســت؟ آیــا اصــال راهــی بــرای فکــر 
ــا  ــن راســتا را ب ــه مطلق گــرا و نســبی گرا وجــود دارد؟ در ادامــه مناظــره ای در ای ــر از دوگان کــردن فرات
هــم می خوانیــم. ســایمون بلکبــرن اســتاد فلســفه دانشــگاه کمبریــج؛ ماکیــال ماســیمی فیلســوف علــم 

و هیــالری لوســن از فیلســوفان منتقــد رئالیســم در ایــن مناظــره شــرکت دارنــد. 

مجــری: ســایمون بــا تــو شــروع کنیــم، نســبی گرایی را از نظــر خــودت توضیــح بــده، و اینکــه پــس از 
نســبی گرایی چــه چیــزی خواهیــم داشــت و آیــا جایگزینــی بــرای نســبی گرایی وجــود دارد؟

ــا ایــده ای نســبتا جــذاب شــروع می کنــد، در واقــع ایــده ای صحیــح.  ســایمون بلکبــرن: نســبی گرایی ب
ــای  ــد، از مقوله ه ــاوت می بینن ــکلی متف ــه ش ــان را ب ــاوت جه ــراد متف ــه اف ــت ک ــن اس ــده ای ــن ای ای
متفاوتــی اســتفاده می کننــد، و بــه نتایــج متفاوتــی می رســند. ایــن درســت اســت و کســی نبایــد بــا ایــن 
ــای  ــا دیدگاه ه ــد ب ــا بای ــد م ــی رود و می گوی ــر م ــده فرات ــن ای ــی نســبی گرایی از ای ــد. ول ــت کن مخالف
ــه ایــن هــم محدودیت هایــی دارد، مشــخص  متفــاوت مــدارا کنیــم، و ایــن اغلــب صحیــح اســت. البت
ــرات  ــا نظ ــه ب ــن درســت اســت ک ــی ای ــم، ول ــدارا کنی ــا م ــه دیدگاه ه ــا هم ــد ب ــرا بای ــه چ نیســت ک
ــه خصــوص  ــه ای ب ــا گون ــه ب ــی ایــن دو نکت ــدارد. ول ــم. ایــن هــم مشــکلی ن ــد مــدارا کنی ــادی بای زی
ــی  ــود طراح ــه زده می ش ــن زمین ــه در ای ــتانداردی ک ــال اس ــتند. مث ــع هس ــل جم ــی قاب از عینیت گرای
نقشــه اســت. اگــر نقشــه یــک منظــره یــا منطقــه را بخواهیــد طراحــی کنیــد می توانیــد بــه شــکل های 
ــد در نقشــه طراحــی شــود  ــه می خواهی ــد آنچــه ک ــد. می توانی ــن کار را انجــام دهی ــی ای بســیار متفاوت
را انتخــاب کنیــد، می توانیــد برخــی از چیزهــا را نادیــده بگیریــد، یــا در نقشــه خــود بــر نــکات دیگــری 
ــا ایــن حــال، نقشــه های  ــدارد. ب ــد، هیــچ نقشــه صحیــح واحــدی از یــک منظــره وجــود ن ــد کنی تأکی
غیرصحیــح از هــر منظــره ای نیــز وجــود دارنــد، نقشــه هایی کــه در آن صخــره وجــود دارد در حالــی کــه 
در منظــره صخــره ای وجــود نــدارد، یــا نقشــه ای کــه در آن جــاده کشــیده شــده در حالــی کــه جــاده ای 
وجــود نــدارد. این هــا نقشــه هایی غلــط هســتند. چــرا کــه قواعــدی بــر نقشــه کشــیدن حاکــم هســتند. 
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ــن  ــان این چنی ــه زب ــد ک ــان می کنن ــند، گم ــه نباش ــند چ ــت باش ــه رئالیس ــوف ها، چ ــیاری از فیلس بس
اســت، زبــان قواعــدی دارد ولــی اگــر بــا توجــه بــه قواعــد زبــان واژه هــا و توصیف هــای بــه خصوصــی 
ــی  ــره طبیع ــر در منظ ــتند. اگ ــح هس ــر صحی ــی دیگ ــط و برخ ــا غل ــی از آن ه ــد، برخ ــاب کنی را انتخ
صخــره ای وجــود نداشــته باشــد و شــما صخــره ای روی نقشــه بکشــید، نقشــه غلــط اســت. نســبی گرایی 
ــف  ــع را توصی ــه وقای ــود دارد ک ــی وج ــای متفاوت ــه دیدگاه ه ــذاب ک ــده ج ــن ای ــد از ای ــعی می کن س
ــد  ــد بگوین ــا ســعی می کنن ــد. آن ه ــه کنن ــت ارائ ــورد حقیق ــا دیدگاهــی در م ــد، ت ــر برون ــد فرات می کنن
ــاه  ــکار روب ــم ش ــن بگوی ــد م ــرض کنی ــب ف ــود دارد. خ ــت او وج ــو، و حقیق ــت ت ــن، حقیق ــت م حقیق
خیلــی بــد اســت و بایــد ممنــوع شــود و بعــد راجــر اســکروتن می گویــد 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 نســبی گرا می گویــد 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 
اختــالف توجــه کنیــم؟ ایــن دیــدگاه تــا زمانــی کــه خــود شــما نبایــد قضاوتــی داشــته باشــید مشــکلی 
ــم  ــوع کن ــاه را ممن ــا شــکار روب ــدازم ت ــی راه بین ــرای مــن کــه مثــال می خواهــم کمپین ــی ب ــدارد. ول ن
مطلــوب نیســت، بــرای راجــر هــم کــه می خواهــد کمپینــی راه بینــدازد تــا شــکار روبــاه را قانونــی نگــه 
دارد مطلــوب نیســت. چــون مــن و راجــر مســئولیت قضــاوت را پذیرفته ایــم و دیدگاهــی در مــورد ایــن 
مســئله داریــم. البتــه ممکــن اســت افــراد بــه دیدگاههــای متفاوتــی برســند، ولــی در ایــن مســئله کســی 
ــبی گرایانه  ــی نس ــی صوت ــد. آلودگ ــث نمی کن ــه بح ــی ب ــی« کمک ــاال هرچ ــد »ح ــد می گوی ــه می آی ک
ــه می کنــد و  ــاه ارائ ــا علیــه شــکار روب ــه نفــع ی ــه اســتداللی ب ــا موجــب حواس پرتــی می شــود، ن صرف
نــه اســتداللی کــه بتوانیــم بــه کمــک آن اختــالف نظرهایمــان را حــل کنیــم. همچنیــن راه ســومی هــم 
پیــدا نمی کنــد. ممکــن اســت کســی راه ســومی پیــدا کنــد و مثــال 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 دیدگاه هــای اخالقــی و زیبایی شــناختی هــم نســبی گرایی 
ــرای  ــده تری ب ــه ش ــر و پذیرفت ــیار قوی ت ــای بس ــه فرآینده ــم ک ــه عل ــد ب ــه رس ــت چ ــوب نیس مطل
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 مثــال در مــورد طــول عمــر زمیــن. البتــه در مقایســه بــا اخــالق، علــم 
عینیــت بیشــتری دارد، همچنیــن توافــق بیشــتری بــر ســر اینکــه چگونــه بــه قضاوتــی واحــد برســیم 
وجــود دارد ولــی در اخــالق چنیــن نیســت. بــا ایــن حــال بایــد مســئولیت قضــاوت کــردن را بپذیریــم، 
ــده  ــرح ش ــئله مط ــه مس ــد ک ــاد کنی ــی نســبی گرایانه ایج ــی صوت ــد آلودگ ــی می توانی ــا زمان ــما تنه ش
برایتــان مهــم نباشــد و نمی خواهیــد بــه آن بپردازیــد و نگاهــی خداگونــه بــه یــک اختــالف نظــر داریــد 
ــب  ــی جال ــد و آن هــا آن جــور. اینجــا شــاهد یــک واژگون ــن جــور فکــر می کنن ــد این هــا ای و می گویی
ــه  ــا ب ــن هــم خــوب اســت چــون م ــد، و ای ــده مــدارا شــروع می کن ــا ای توجهــی هســتیم. نســبی گرا ب
مــدارا بــه دیــد مثبتــی نــگاه می کنیــم، و ســپس ایــن رویکــرد خداگونــه و فاصلــه دار بــه بحــث را اتخــاذ 
ــد. او در  ــان را دارن ــت خودش ــا حقیق ــد و آن ه ــان را دارن ــت خودش ــا حقیق ــد این ه ــد و می گوی می کن
واقــع موضعــی ارباب منشــانه اتخــاذ می کنــد و می گویــد هــر چــه ایــن دو بــا هــم بــر ســر آن اختــالف 
نظــر دارنــد و بحــث می کننــد 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 تبصــره ای ارباب منشــانه در مــورد دیدگاه هــای افــراد در بحــث 
ــه  ــان ب ــد و در پای ــروع می کن ــی ش ــای زیبای ــا نکته ه ــم نســبی گرایی ب ــان می کن ــن گم اســت. بنابرای

درون باتــالق فــرود مــی رود و آنقــدری کــه در ابتــدای امــر بــه نظــر می رســید جذابیــت نــدارد.

ــم  ــورد نســبی گرایی در عل ــدری در م ــال ماســیمی: در ادامــه صحبت هــای ســایمون می خواهــم ق ماکی
ــه  ــه ب ــی ک ــر مثال های ــا دیگ ــا زیبایی شناســی ی ــر نســبی گرایی در اخــالق ی ــالوه ب ــم. ع ــت کن صحب
ــد  ــان نمی آی ــا خوشش ــد بعضی ه ــان می آی ــواس خوشش ــزه ری ــا از م ــال بعضی ه ــد مث ــن می رس ذه
یــا مثــال مــواردی کــه افــراد اختــالف نظــر دارنــد کــه یــک کیــک خــوب چــه خصوصیاتــی دارد کــه 
یــک اختــالف نظــر واقعــی اســت و مســئله ایــن نیســت کــه حــق بــا چــه کســی اســت بلکــه افــراد 
ذائقــه متفاوتــی دارنــد. ولــی وقتــی بــه علــم می رســیم بحــث در مــورد نســبی گرایی قــدری پیچیده تــر 
ــت، در  ــم اس ــا مه ــه م ــرای هم ــم ب ــت. عل ــح اس ــی و صحی ــم عین ــهودی عل ــر ش ــود. از نظ می ش
ــم قــرار اســت نظریه هــای صحیــح  علــم ســرمایه گذاری می کنیــم چــون باورمــان ایــن اســت کــه عل
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ــه کنــد. بنابرایــن اگــر در مــورد علــم نســبی گرا باشــید  ــه بدهــد و توصیفــی صحیــح از جهــان ارائ ارائ
ــبی گرا  ــم نس ــت در عل ــورد حقیق ــد در م ــد. می توانی ــی کنی ــد بررس ــه را بخواهی ــت دو نکت ــن اس ممک
ــبی گرایان  ــود. نس ــده می ش ــی نامی ــبی گرایی معرفت ــود نس ــه می ش ــه ارائ ــی ک ــال معروف ــید. مث باش
ــچ اســتاندارد  ــدارد و هی ــرای خــردورزی وجــود ن ــی ب ــچ هنجــار جهان ــد کــه هی ــی ادعــا می کنن معرفت
جهانــی بــرای گونه هــای حصــول معرفــت وجــود نــدارد. مثــال کالســیک ریچــارد رورتــی اســت کــه 
در مواجهــه بالرمیــن و گالیلــه می گویــد آیــا بایــد بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه وقتــی بالرمیــن نتایــج 
ــک روش  ــن ی ــوده اســت؟ خــب ای ــی ب ــی، متعصــب و غیرمنطق ــرد غیرعلم ــی ک ــه را نف ــی گالیل علم
بــرای فکــر کــردن بــه نســبی گرایی در مــورد حقیقــت اســت و بگوییــد بالرمیــن و گالیلــه دیدگاه هایــی 
کامــال متفــاوت در مــورد شــیوه علــم ورزی داشــتند و سیســتم ها 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 روش هــای متفــاوت آنهــا بــه نتیجه هایــی متفــاوت در مــورد آنچــه صحیــح یــا غلــط 
اســت رســیدند. ایــن یــک شــکل از نســبی گرایی اســت. گونه هــای دیگــری از نســبی گرایی در فلســفه 
علــم وجــود دارد کــه بــه آن نســبی گرایی مفهومــی می گوینــد. ایــن دیــدگاه می گویــد اینگونــه نیســت 
کــه جهانــی در آن بیــرون مســتقل از ذهــن وجــود داشــته باشــد، نمی توانیــد فکــر کنیــد کــه الکتــرون، 
دی ان ای و کهکشــان هایی وجــود دارنــد کــه همیشــه وجــود داشــته اند و مــا تنهــا بایــد بــا نظریه هــای 
خــوب خــود آن هــا را کشــف کنیــم. مــا دربــاره جهــان بــه روشــی فکــر می کنیــم کــه مفاهیــم خــود را 
ــه جهــان اعمــال می کنیــم و جهــان را مقوله بنــدی می کنیــم و ایــن مقوله بندی هــا محصــول تاریــخ  ب
فرهنگــی ماســت. پــس مــا دربــاره الکتــرون  و کهکشــان ها فکــر می کنیــم چــون ایــن تاریــخ فرهنگــی 
موفــق را پرورانده ایــم ولــی دلیلــی نــدارد کــه فکــر کنیــم واقعیتــی مســتقل از ذهــن وجــود دارد. ایــن 
ــه  ــت، بلک ــا نیس ــت نظریه ه ــورد صح ــبی گرایی در م ــن نس ــت. ای ــبی گرایی اس ــری از نس ــه دیگ گون
نســبی گرایی در مــورد آنچــه کــه وجــود دارد اســت؛ جهــان و ابژه هایــی کــه مســتقل از ذهــن وجــود 
ــا  ــود دارد ی ــرای نســبی گرایی وج ــی ب ــا جایگزین ــه آی ــن اســت ک ــی از پرســش ها ای ــاال یک ــد. ح دارن
ــته  ــردی برجس ــا رویک ــی از آن ه ــود دارد. یک ــبی گرایی وج ــرای نس ــی ب ــخصا جایگزین های ــر؟ مش خی
ــوان  ــدگاه عن ــن دی ــود. در ای ــده می ش ــی نامی ــه پرسپکتیویســم علم ــم معاصــر اســت ک در فلســفه عل
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می شــود کــه همــه مــا همچنــان می توانیــم بــه مفهــوم حقیقــت و اینکــه جهانــی آن بیــرون مســتقل 
ــن  ــم. آن درس ای ــبی گرایی بگیری ــی از نس ــال درس ــن ح ــیم و در عی ــد باش ــود دارد پایبن ــن وج از ذه
اســت کــه نظریه هــای علمــی مــا همــواره از دیدگاهــی بــه خصــوص در تاریــخ فرهنگــی بــه خصوصــی 
ــتیم  ــانی هس ــا انس ــک از م ــر ی ــه ه ــم ک ــه می کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ــن ب ــوند. بنابرای ــرح می ش مط
ــه گمــان مــن ایــن دیــدگاه  ــه خصوصــی واقــع شــده اســت. ب کــه دیدگاهمــان در تاریــخ فرهنگــی ب

ــرای رئالیســم و نســبی گرایی باشــد.  ــی ب ــد جایگزین می توان

ــاب  ــن کت ــذرد. او در ای ــزر می گ ــن فری ــاخه زری ــگارش ش ــال از ن ــالری الســون: صــد و بیســت س هی
ــرد.  ــع آوری ک ــای انســانی را جم ــل و گروه ه ــف گســترده ای از قبای ــی طی ــی و جادوی ــای دین دیدگاه ه
او اولیــن شــخصی بــود کــه چنیــن کاری کــرد. وقتــی ایــن کتــاب چــاپ شــد تاثیــر زیــادی بــر عمــوم 
مــردم گذاشــت. چــرا کــه هنگامــی کــه مقوله بنــدی آن دیدگاه هــای دینــی را کنــار هــم گذاشــت تنــوع 
ــه  ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــاوت ب ــای متف ــن فرهنگ ه ــک از ای ــر ی ــا را نشــان داد. ه ــاوت دیدگاه ه و تف
دیــدگاه خودشــان صحیــح اســت. هنگامــی کــه ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار چــاپ شــد او مســیحیت 
را در ایــن کتــاب بررســی نکــرد ولــی در چاپ هــای بعــدی او مســیحیت را بــه عنــوان یــک دیــدگاه در 
ــادی مواجــه شــد.  ــا خشــم زی ــن کار ب ــرار داد و ای ــود ق ــی کــه مطــرح کــرده ب ــار دیگــر دیدگاه های کن
در مــورد اوائــل ســده نوزدهــم صحبــت می کنیــم. نســل فریــزر تأ ثیــر بســیاری از ایــن اثــر پذیرفتنــد، 
ــر  ــن اث ــود دارد. ای ــن وج ــالق و دی ــورد اخ ــی در م ــبی گرایانه متفاوت ــای نس ــدند دیدگاه ه ــه ش و متوج
بــی معنایــی ایــن ادعــا کــه هــر یــک از ایــن دیدگاه هــا، حتــی دیدگاهــی کــه متعلــق بــه ماســت، بــه 
ــدا  ــه دیگــر زمینه هــا هــم تســری پی ــرد. نســبی گرایی ب ــح اســت را مشــخص ک ــق صحی شــکلی مطل
کــرد و زبــان گزینــه بعــدی بــود. زبــان یــک پرســپکتیو اســت و مــا از طریــق زبــان می بینیــم. در واقــع 
کتــاب دوم ویتگنشــتاین »پژوهــش هــای فلســفی« ابتــدا قــرار بــود »مالحظاتــی در مــورد شــاخه زریــن 
فریــزر« نامیــده شــود. پــس از جنــگ دوم نســبی گرایی از اخــالق، دیــن و زبــان بــه علــم هــم رســید. 
کوهــن رویکــردی بــه علــم ارائــه داد کــه مــا در پارادایم هایــی علــم ورزی می کنیــم کــه در آینــده تغییــر 
می کننــد. فایرآبنــد ایــن دیــدگاه را پیــش بــرد و دیدگاهــی رادیــکال ارائــه کــرد. مــا االن اینجــا هســتیم، 
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ــی و تاریخــی  ــات فرهنگــی، زبان ــم کــه از خصوصی ــه ای از عصــر پســت مــدرن زندگــی می کنی در گون
ــی سرراســت اســت و هــر  پرســپکتیو خــود آگاه هســتیم. نســبی گرایی مشــکلی دارد و مشــکل آن خیل
دانشــجوی ســال اولــی فلســفه بــا آن آشــنا می شــود. و آن ایــن اســت کــه ایــن ایــده کــه حقیقتــی وجــود 
ــد. چــون اگــر حقیقتــی وجــود نداشــته  ــه نظــر می آی ــا حداقــل چنیــن ب ــدارد پارادوکســیکال اســت، ی ن
باشــد، اینکــه حقیقتــی وجــود نــدارد هــم حقیقــت دارد. بنابرایــن اینکــه حقیقتــی وجــود نــدارد نمی توانــد 
ــه نظــر مــن ایــن مخمصــه فعلــی ماســت و فکــر نمی کنــم بتوانیــم از  دیدگاهــی قابــل دفــاع باشــد. ب
ــت  ــد صحب ــا نمی آی ــد ی ــورد اینکــه از نســبی گرایی خوشــمان می آی ــم در م ــم. نمی توانی ــره بروی آن طف
ــد تــالش کنیــم شــرایط خودمــان  ــد، مــا بای ــا نمی آی ــد ی ــا اینکــه از رئالیســم خوشــمان می آی کنیــم، ی
را بفهمیــم چــرا کــه تمــام رشــته های دانشــگاهی و تمــام روش هــای اندیشــه مــا را تحــت تأثیــر خــود 
قــرار داده اســت. دو فیلســوف مهــم صــد ســال گذشــته یعنــی ویتگنشــتاین در فلســفه تحلیلــی و دریــدا 
در فلســفه قــاره ای بــر ایــن بــاور بودنــد کــه نمی توانیــم از رابطــه خــود بــا جهــان صحبــت کنیــم چــرا 
کــه نمی توانیــم داســتانی کلــی در مــورد اینکــه جهــان چگونــه اســت ارائــه کنیــم. در نتیجــه ایــن امــر، 
آن هــا از عنــوان کــردن هــر گونــه ســخن کلــی در مــورد وجــود بشــر امتنــاع کردنــد؛ آنچــه از نظــر آن هــا 
متافیزیــک بــود. ایــن موضــع آن هــا بــود. مــن فکــر می کنــم موضــع آن هــا اشــتباه بــود چــرا کــه مــا 
نمی توانیــم از ارائــه یــک پرســپکتیو کلــی امتنــاع کنیــم. حتــی بــرای فهمیــدن ویتگنشــتاین یــا دریــدا 
بایــد دیدگاهــی را بــه آن هــا نســبت دهیــم تــا بتوانیــم متن هــای آن هــا را بفهمیــم. مــا بایــد بــا داســتان 
کلــی خــود در مــورد جهــان ســر و کلــه بزنیــم و ببینیــم شــامل چــه چیزهایــی می شــود. خــود من تالشــی 
در ایــن راســتا انجــام داده ام. داســتان کلــی کــه مــن مطــرح کــرده ام از نظــر خــودم مســتحکم اســت و 
بــه مــا کمــک می کنــد بفهمیــم چــرا در ایــن مخمصــه هســتیم و چــه کاری می توانیــم انجــام دهیــم. 
مــن بــر ایــن بــاورم کــه جهــان بــاز اســت و مــا بــه نحــوی آن را می بندیــم. مــن گمــان نمی کنــم کــه 
جهــان از ذراتــی تشــکیل شــده کــه بتوانیــم جــواب نهایــی را کشــف کنیــم. در دیــدگاه مــن مــا جهــان 
را بــا بســتن می فهمیــم. البتــه مــن بــر ایــن بــاور نیســتم کــه رویکــرد مــن حقیقــت اســت، بــه شــکلی 
کــه گویــی مــن بــه ایــن حقیقــت دسترســی پیــدا کــرده ام و تکلیــف همــه مــا مشــخص شــده اســت و 
نیــازی نیســت دیگــر فکــر کنیــم. البتــه کــه مــن چنیــن فکــر نمی کنــم. رویکردهــای دیگــری از اینکــه 
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انســان بــودن یعنــی چــه وجــود دارد و آن هــا ارزش خودشــان را دارنــد و مــا را قــادر می ســازند کارهایــی 
کنیــم. ولــی مــن فکــر می کنــم مــا نمی توانیــم از تــالش بــرای ارائــه چهارچــوب امنتــاع کنیــم و بــه ایــن 
معنــی رویکــرد نســبی گرایانه کــه می گویــد نمی توانیــم هیــچ چهارچوبــی داشــته باشــیم اشــتباه اســت. 

بلکــه بایــد دوبــاره بــا اینکــه جایــگاه متافیزیکــی مــا چیســت ســر و کلــه بزنیــم. 

ــم از  ــم و می خواه ــی کنی ــت را بررس ــتباه اس ــبی گرایی اش ــه نس ــه ک ــن فرضی ــم ای ــری: می خواه مج
ســایمون و ماکیــال بــه طــور خــاص بپرســم آیــا بــه نظــر نمی رســد کــه نســبی گرایــی، کثرت گرایــی 
و دموکراســی را بســط داده باشــد؟ این هــا بخــش مهمــی از فرهنــگ مــدرن لیبــرال مــا هســتند. چــرا 

شــما فکــر می کنیــد یــک مشــکل اســت؟

ــورد فلســفه ســده بیســتم را تحســین  ــالری در م ــرور هی ــم م ــد بگوی ــدا بگذاری ــرن: ابت ســایمون بلکب
ــیار  ــفه بس ــخ فلس ــبی گرایی در تاری ــه نس ــم ک ــم بگوی ــط می خواه ــود. فق ــوب ب ــی خ ــم. خیل می کن
ــه  ــوس ب ــاب ته تت ــه خصــوص در کت ــه افالطــون ب ــود ک ــی ای ب کهــن اســت و یکــی از مواضــع اصل
آن پرداخــت. افالطــون آن اســتداللی کــه هیــالری بــه آن اشــاره کــرد را ابــداع کــرد. در آن مکالمــه 
ــو  ــب ت ــد خ ــخ می گوی ــقراط در پاس ــدارد و س ــود ن ــت وج ــام حقیق ــه ن ــزی ب ــد چی ــبی گرا می گوی نس
چنیــن می گویــی، 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 سوفســطایی ها کــه نســبی گرایان عصــر او بودنــد کلنجــار می رفــت. 
بگذاریــد بــه یــک اتفــاق نظــر اشــاره کنــم. هیــچ انســان عاقلــی وجــود پرســپکتیوهای متفــاوت را انــکار 
نمی کنــد و نمی گویــد روش هــای متفاوتــی بــرای مقوله بنــدی جهــان وجــود نــدارد. مثــال شــاخه زریــن 
مثــال بســیار خوبــی بــرای ایــن مــورد اســت. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه همــه ادیــان درون ایــن کتــاب 
ــد. فریــزر دریافــت کــه افــراد  غلــط هســتند بنابرایــن پیــروان آنهــا هــر چــه دوســت داشــته اند گفته ان
ــا ماکیــال  هــر چــه می خواســتند می گفتنــد یــا هــر چــه فرهنگشــان دوســت داشــت می گفتنــد. مــن ب
ــن  ــزی بیشــتر از ای ــد چی ــه می خواه ــن اســت. نســبی گرایی ک ــم اینچنی ــم عل ــر نمی کن ــم و فک موافق
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بگویــد کــه راه هــای متفاوتــی بــرای نــگاه کــردن بــه امــور وجــود دارد، می خواهــد در مــورد حقیقــت 
حــرف بزنــد می گویــد تنهــا حقیقــت تــو، حقیقــت مــن و حقیقــت آنهــا وجــود دارد. ایــن یــک اشــتباه 
اســت. یــک راه بــرای دیــدن اشــتباه ایــن دیــدگاه را هیــالری بــه خوبــی شــرح داد. چــرا کــه فــرار از 
ــه ایــن معنــا باشــد کــه افــراد  ــد ب مســئولیت قضــاوت و اتخــاذ موضــع اســت. در نهایــت ایــن می توان
دیگــر انســان باقــی نمی ماننــد. چــرا کــه انســان ها قــرار اســت دیــدگاه و نظراتــی داشــته باشــند، مثــال 
ــرای  ــوزی ب ــد مج ــبی گرایی نمی توان ــیم و نس ــته باش ــن داش ــره زمی ــر ک ــول عم ــورد ط ــاوری در م ب
ــن اســت کــه پیشــرفت  ــم ای ــه شــکلی نامنظــم باشــد. یکــی از خوبی هــای عل نگــه داری دیدگاه هــا ب
آن تــا حــدودی در گــرو فهمیــدن اشــتباه های قبلــی آن اســت. مــن فکــر می کنــم همــه مــا بایــد بــه 
علــم احتــرام بگذاریــم و آن را تحســین کنیــم. بنابرایــن گمــان می کنــم در حــوزه علــم قطعــا مســئله 
ــی شناســی موضــوع بحــث هــای  ــد اخــالق و زیبای ــدار در دیگــر حوزه هــا مانن ــدار وجــود دارد. اقت اقت

زیــادی اســت و االن نمی خواهــم بــه آن بپــردازم. 

ــه  ــم. چگون ــت کن ــا صحب ــر دیدگاه ه ــورد تکث ــایمون در م ــت س ــه صحب ــم در ادام ــال: می خواه ماکی
ــا نســبی گرا باشــیم و بــه چالشــی کــه هیــالری ارائــه  می توانیــم تکثرگــرا باشــیم بــدون اینکــه ضرورت
ــوان  ــه می ت ــم. پرســش ایــن اســت کــه چگون می کنــد پاســخ دهیــم؛ چالــش کوهــن و فایرآبنــد در عل
ــه حقیقــت  ــم ب ــد باشــد عل ــا کوهــن و فایرآبن ــود، اگــر حــق ب ــد نســبی گرا نب پــس از کوهــن و فایرآبن
نزدیــک نمی شــود بلکــه شــامل دوره هــای علــم نرمــال، بحــران و انقــالب می شــود و چیــزی بــه نــام 
حقیقــت کــه علــم در حــال نزدیک تــر شــدن بــه آن اســت وجــود نــدارد. بــرای پاســخ بــه ایــن چالــش 
ــه نقشــه  ــد ک ــن فکــر کنی ــه ای ــد اســت. ب ــال طراحــی نقشــه مفی ــه مث ــردن ب ــم فکــر ک فکــر می کن
ــه تمــام انتزاعــی کــه  ــه چــه شــکلی متــروی لنــدن را بازنمایــی می کنــد. می توانیــد ب متــروی لنــدن ب
در طراحــی نقشــه مطــرح اســت فکــر کنیــد. هــر ایســتگاه بــه صــورت یــک نقطــه بازنمایــی می شــود 
ــا  ــن نقطه ه ــی ای ــه واقع ــا فاصل ــد ب ــم وصــل می کن ــه ه ــا را در نقشــه ب ــن نقطه ه ــه ای و خطوطــی ک
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 می گیــرد درســت کرده ایــم؟ مطمئنــا 
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ــود  ــرون وج ــی آن بی ــد و فکت های ــود دارن ــتگاه ها وج ــود دارد، آن ایس ــدن وج ــروی لن ــلما مت ــه، مس ن
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 می کنــد ولــی بــا ایــن حــال بازنمایــی 
واقعیت هاســت. می توانیــم بــه پارادایم هــای کوهنــی فکــر کنیــم. الزم نیســت بــه پارادایم هــای کوهــن 
ــا  ــم برشــی متفــاوت از ابژه هــای متفــاوت اســت بلکــه صرف بدیــن شــکل فکــر کنیــم کــه هــر پارادای
پرســپکتیوهایی هســتند کــه بــه وســیله آنهــا علــم ورزی می کنیــم. و ایــن کاری اســت کــه دانشــمندان 
ــه دی ان ای را  ــازیم ک ــی می س ــال مدل ــازیم، مث ــدل می س ــم م ــی در عل ــد. وقت ــام می دهن ــه انج همیش
بازنمایــی کنیــم، سیســتم هــدف را بــا انتــزاع بازنمایــی می کنیــم ولــی ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
ــدارد  ــی ن ــم نســبی گرا باشــیم. دلیل ــورد وجــود دی ان ای می توانی ــا اینکــه در م ــدارد ی دی ان ای وجــود ن

کــه پذیرفتــن پرســپکتیوها بــه نفــی وجــود جهــان عینــی مســتقل از ذهــن بینجامــد. 

مجــری: هیــالری! ســایمون و ماکیــال از حقیقــت علمــی دفــاع می کننــد. آیــا از نظــر تــو علــم مفیــد، 
ضــروری و حقیقــی نیســت؟

هیــالری: اینهــا ســؤال های متفاوتــی هســتند. بــه نظــر مــن علــم مفیــد اســت ولی جهــان را آنگونــه 
کــه هســت توصیــف نمی کنــد. مشــکلی در مــورد مثــال نقشــه کــه بــه کار بــرده شــد وجــود دارد. بــدون 
شــک صحیــح اســت کــه مــا نقشــه های زیــادی از جهــان داریــم. در واقــع می تــوان گفــت در اصــل 
بی نهایــت روش بــرای طراحــی نقشــه مکانــی ماننــد لنــدن داریــم. هــر نقشــه ای می توانــد فایده هایــی 
ــن  ــی م ــا درســت باشــد ول ــط ی ــد غل ــر نقشــه می توان ــه خصــوص ه ــی ب داشــته باشــد و از منظرهای
ــد  ــال می خواســتند بگوین ــل اســت کــه آنطــور کــه ســایمون و ماکی ــن دلی ــه ای ــن ب ــم ای فکــر نمی کن
ــن نقشه هاســت،  ــر از همــه ای ــه نحــوی فرات ــی اساســی وجــود دارد - حقیقــت علمــی - کــه ب حقیقت
چــون واقعیــت ایــن شــکلی اســت. مــن فکــر نمی کنــم بتــوان بــه چنیــن چیــزی دســت یافــت. متوجــه 
نمی شــوم چگونــه می تــوان بــه حقیقتــی کــه در هیــچ یــک از ایــن پرســپکتیوها نیســت دســت یافــت، 
ــن  ــه ای ــم ب ــر می توانی ــود؟ اگ ــی می ش ــه چیزهای ــامل چ ــت ش ــن حقیق ــت ای ــوان گف ــه می ت چگون
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حقیقــت دسترســی پیــدا کنیــم چــرا نمی توانیــم مســتقیما بــه آن دسترســی پیــدا کنیــم؟ فکــر می کنــم 
بهتــی کــه بــه خاطــر اثــر فریــزر در زمینــه اخالقــی و دینــی بوجــود آمــد در اینجــا بــه خاطــر چالــش 
ــم چهارچــوب  ــن معاصــر ماســت. عل ــادی دی ــدود زی ــا ح ــم ت ــد. عل ــود می آی ــان بهــت بوج ــم هم عل
خــود را دارد کــه بســیار قدرتمنــد و مفیــد اســت. موافقــم نقشــه علــم مفیــد اســت. ولــی ایــن بــه ایــن 
ــدن ایســتاده اید و  ــک ایســتگاه لن ــی در ی ــان یکــی اســت. وقت ــا جه ــن نقشــه ب ــه ای ــا نیســت ک معن
نقشــه متــرو لنــدن را در دســت داریــد و بــه آن نــگاه می کنیــد، ایــن نقشــه هیــچ شــباهتی بــه تجربــه 
حضــور در متــرو نــدارد، یــک چیــز کامــال متفاوتــی اســت. و ایــن چنیــن نیســت کــه چیــزی در جهــان 
خــارج وجــود دارد کــه باعــث می شــود ایــن نقشــه صحیــح باشــد بلکــه ایــن نقشــه روشــی بــرای در 
دســت گرفتــن جهــان اســت. اگــر بــه جهــان ایــن شــکلی نــگاه کنیــد می توانیــد کارهــای زیــادی بــا 
آن انجــام دهیــد. می توانیــد از یــک ایســتگاه بــه ایســتگاه دیگــری برویــد. بــه ایــن معنــا کار می کنــد 
ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن نقشــه خــود جهــان اســت. هیــچ گاه خــود جهــان نخواهــد شــد 
فــارغ از اینکــه چقــدر تــالش کنیــد و آن را تصحیــح کنیــد، بــه آن اضافــه کنیــد و پیچیده تــرش کنیــد 
هیــچ گاه شــبیه خــود جهــان نخواهــد شــد ولــی بــه شــما اجــازه می دهــد درجهــان کارهایــی را انجــام 
دهیــد. بینــش نســبی گرایی کــه صــد ســالی هســت شــروع شــده - بــه ایــن معنــا کــه پرســپکتیوهای 
ــد در مــورد موضــع خــود رئالیســت باشــد،  ــی نســبی گرا نمی توان ــح اســت. ول ــم - صحی ــی داری متفاوت
ــی دارد و  ــر اســت و هــر شــخصی پرســپکتیو متفاوت ــده ام چــه خب ــن فهمی ــد م ــد بگوی ــی نمی توان یعن
بــا آن از آنچــه در جهــان خــارج وجــود دارد صحبــت می کنــد چــرا کــه ایــن موضــع نیــز یعنــی اینکــه 
می تــوان توصیفــی کلــی از امــور ارائــه داد.  مــن فکــر نمی کنــم ایــن ممکــن باشــد. معمــای فلســفی 
کــه بــه نظــر مــن بایــد بــه آن بپردازیــم ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن اســت کــه مــا داســتان ها و 
رویکردهــای خــود بــه جهــان را داریــم کــه دقیــق و قــوی هســتند و بــه مــا امــکان می دهنــد کارهایــی 

انجــام دهیــم بــا اینکــه نمی توانیــم بــه خــود جهــان دسترســی پیــدا کنیــم. 

مجــری: هیــالری وقتــی مــن از متــرو اســتفاده می کنــم می خواهــم در اســرع وقــت بــه خانــه برســم 
ــود  ــا خ ــه آی ــم ک ــم بگوی ــد. میخواه ــا کار می کن ــه اصطالح ــه نقش ــم ک ــن باش ــم مطمئ و می خواه
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ــک  ــوان ی ــه عن ــه نســبی گرایی را ب ــدارد ک ــود ن ــن خطــر وج ــا ای ــط نیســت، آی ــم غل نســبی گرایی ه
حقیقــت مطلــق ارائــه کنیــم؟

هیــالری: ایــن دقیقــا همــان نکتــه ای اســت کــه مــن بهش اشــاره کــردم. مــن فکــر میکنم نســبی گرایی 
غلــط اســت و دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه بایــد ســعی کــرد بــا مشــکل درونــی نســبی گرایی مواجه شــد. 
ــه رویکــردی پیــش نســبی گرایانه  ــا بازگشــت ب ولــی مــن فکــر نمی کنــم می توانیــم ایــن مشــکل را ب
ــم  و  ــدا کنی ــی پی ــت دسترس ــی از حقیق ــه بخش های ــم ب ــه می توانی ــم ک ــان کنی ــم، و گم ــل کنی ح
بگوییــم کــه علــم بــا فرهنــگ و تاریــخ و زبــان تفــاوت دارد و حقیقــت اســت. ایــن بــاور دینــداران در 
1890 بــود و فکــر نمی کنــم کــه االن بــر حقیقــت آن افــزوده شــده باشــد. ولــی نکتــه ای کــه گفتــی 
ــدن  ــروی لن ــری از مت ــی نقشــه بهت ــم حت ــه و می توانی ــد، بل ــدن کار کن ــروی لن ــی نقشــه مت می خواه
بــه دســت بیاوریــم همانطــور کــه می توانیــم دســتگاه چمــن زن بهتــری بــه دســت بیاوریــم. ولــی ایــن 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه یــک دســتگاه چمــن زن حقیقــی آن بیــرون وجــود دارد. دســتگاه چمــن زن 
ــوان از یــک دســتگاه چمــن زن حقیقــی و درســت صحبــت کــرد.  ــد باشــد؟ نمی ت حقیقــی چــه می توان
می توانیــم دســتگاه چمــن زن بهتــری داشــته باشــیم، تندتــر باشــد می توانیــم انــواع دســتگاه چمن زنــی 
داشــته باشــیم. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه دســتگاه های چمن زنــی بــر اســاس طراحــی انجــام 
شــده کار خــود را انجــام دهنــد. ولــی دســتگاه چمــن زن حقیقــی نداریــم. بــه همیــن شــکل مــن فکــر 
ــدارد. می توانیــم چهارچوب هایــی داشــته  ــکا ن ــه حقیقــت ات ــرای اینکــه مفیــد باشــد ب ــان ب می کنــم زب
باشــیم و آنهــا را بهبــود ببخشــیم و دقیق ترشــان کنیــم ولــی نیــازی بــه ایــن ایده هــا نداریــم کــه روزی 

بــه حقیقــت دسترســی پیــدا می کنیــم یــا ایــن حقیقــت در زبــان مــا بازنمایــی می شــود.
ــا  ــلیم ی ــل س ــه عق ــاع ب ــا ارج ــی آی ــم. ول ــاز داری ــی نی ــق اخالق ــه حقای ــا ب ــا م ــری: در بحران ه مج
ــه در مــورد معرفــت  ــا یــک تخیــل اقتدارگرایان ــدارد، ی ــه شــرایط موجــود ن حقیقــت مشــترک ارجــاع ب

ــت؟  ــان ها نیس ــن انس ــترک بی مش
ســایمون: خــب البتــه بایــد خیلــی مراقــب بــود و مــن کامــال موافقــم. افــراد گاهــی اســیر چشــم بندهایی 
ــن  ــه ای ــپکتیوی ک ــر پرس ــال ه ــد، ح ــر کنن ــود فک ــای خ ــارج از مقوله ه ــد خ ــوند و نمی توانن می ش
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چشــم بندها مهیــا کننــد. ایــن خطــری اســت کــه همــه مــا بایــد نســبت بــه آن آگاه باشــیم. می خواهــم 
ــن  ــم. مطمئ ــاره کن ــت اش ــده اس ــران کنن ــرم نگ ــه نظ ــه ب ــالری ک ــای هی ــه ای در صحبت ه ــه نکت ب
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 نســبی گرایی یــا نســبی گرا بــرای توصیــف 
ــود و مــن هــم چنیــن نظــری  ــی اغلــب افــراد می گوینــد او نســبی گرا ب خــودش خوشــش نمی آمــد ول
دارم. رورتــی ســخنانی می گفــت از قبیــل اینکــه کنــار آمــدن همــه چیــز اســت نــه کپــی کــردن، ایــن 
شــعار او بــود و رویکــرد جایگزیــن عمل گرایانــه او بــود. بنابرایــن علــم و دیگــر چیزهــا بــه مــا کمــک 
ــن  ــد. ای ــام نمی دهن ــت انج ــه حقیق ــا ارائ ــن کار را ب ــی ای ــم ول ــار بیای ــود کن ــرایط خ ــا ش ــد ب می کنن
ــد. فــرض  ــار آمــدن و کپــی کــردن بدیــن شــکل کار نمی کن ــدگاه اشــتباه اســت، تعــارض بیــن کن دی
ــا توجــه بــه ایــن جــدول،  کنیــد جــدول محاســباتی کــه جــذر و مــد را اندازه گیــری کرده انــد داریــد، ب
کشــتی خــود را حرکــت می دهیــد و بــه شــما اجــازه می دهــد کــه بــا شــرایط کنــار بیاییــد، چــرا چنیــن 
ــه شــما اجــازه می دهــد  ــن جــدول ب ــد. ای ــن می گوی ــن چنی ــن جــدول محاســباتی ای اســت؟ چــون ای
کنــار بیاییــد چــون بــه عمــق واقعــی آب در شــرایط متفــاوت اشــاره دارد. پــس تعارضــی بیــن آمــوزش 
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــد وج ــف می کنی ــه توصی ــح از آنچــه ک ــی صحی ــتن توصیف ــدن و داش ــار آم کن
ــی  ــدون شــک فرآیندهای ــن شکســته اســت ب ــد اســتخوان م ــری تشــخیص می ده ــی دکت شــکل وقت
ــا بتوانــم کنــار بیایــم، مثــال پــای مــن را آتل بنــدی کنــد، ولــی  را بــرای مــن مهیــا خواهــد ســاخت ت
ــل  ــر اســتخوان شکســته نداشــته باشــیم آت ــد چــون اســتخوان شکســته دارم، اگ ــدی کار می کن آتل بن
مناســب نیســت. همــه مداخله هــا ماننــد آتــل بــرای پــای نشکســته نیســتند، برخــی از آنهــا ممکــن اســت 
بــه فاجعــه ختــم شــوند. بنابرایــن مــا مطمئنــا علــم را بــرای ایــن می خواهیــم کــه بــه مــا ایــن امــکان را 
بدهــد کنــار بیاییــم ولــی بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه کنــار بیاییــم چــون صحیــح اســت، نقشــه 
ــگ  ــن »کین ــت گاردن« را بی ــع داشــته باشــم »کاون ــم توق ــن نمی توان ــن اســت. م ــرو هــم همچنی مت
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 
ــای  ــورد جغرافی ــت در م ــک حقیق ــدن اســت، ی ــورد لن ــت در م ــک حقیق ــن ی ــدارد. ای ــرار ن ــد ق می کن
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لنــدن اســت. ایــن حقیقــت همــواره حقیقــت خواهــد داشــت. شــاید انســان ها دیگــر بــه خطــوط صــاف 
اهمیتــی ندهنــد، بــه لنــدن اهمیــت ندهنــد، یــا اصــال دیگــر در لنــدن زندگــی نکننــد. ولــی تــا زمانــی 
ــت  ــز می گف ــارد ویلیام ــت گاردن اســت. برن ــورد کاون ــی در م ــن حقیقت ــد ای ــی کنن ــدن زندگ ــه در لن ک
ــی  ــم مورخــان چــه چیــزی در مــورد جنــگ جهان ــی شــخصی می پرســد در حیرت پــس از جنــگ جهان
خواهنــد گفــت. پرســش خیلــی خوبــی اســت. و دیگــری در پاســخ می گویــد یــک چیــزی کــه مورخــان 

نخواهنــد گفــت ایــن اســت کــه بلژیــک آلمــان را اشــغال کــرد. 

ماکیــال: در ادامــه صحبت هــای ســایمون می خواهــم بگویــم مشــخصا یکــی از چالش هــای نســبی گرایی 
ایــن اســت کــه توضیــح دهــد چــرا علــوم موفــق هســتند. مســلما بــه هــر میــزان کــه دلمــان می خواهــد 
ــل  ــا مث ــرد. دقیق ــد ک ــا کار خواهن ــا برخــی از آنه ــی تنه ــم  ول ــه کنی ــان ارائ ــی از جه ــم مدل های می توانی
نقشــه متــرو، برخــی از نقشــه ها کار خواهنــد کــرد و برخــی دیگــر کار نخواهنــد کــرد. بــه نظــرم نســبی گرا 
یــک تبییــن بدهــکار اســت کــه چــرا برخــی از ایــن مدل هــا کار می کننــد و برخــی دیگــر کار نمی کننــد. 
بــه نظــرم اگــر بــاور نداشــته باشــید کــه واقعیــت جهــان مشــخص می کنــد چــرا بعضــی از مدل هــا صحیــح 

و برخــی از مدل هــا غلــط هســتند هیــچ گاه نخواهیــم توانســت مشــخص کنیــم چــرا علــم موفــق داریــم. 

ــم  ــا فکــر می کنی ــی اینکــه م ــه اصــل مشــکل می رســیم، یعن ــم ب ــم داری هیــالری: خــب فکــر می کن
ــه مــن فکــر نمی کنــم کــه آن بیــرون هیــچ چیــزی نیســت. یــک  آن بیــرون چیــزی وجــود دارد. البت
جهانــی وجــود دارد. فقــط فکــر می کنــم جهــان بــه صــورت دســته بنــدی شــده نــزد مــا نمی آیــد. آن 
بیــرون چیــزی هســت، کاری کــه زبــان انجــام می دهــد ایــن اســت بــه تعبیــر مــن جهــان بــاز را بــه 
ــم.  ــی انجــام دهی ــا کارهای ــم ت ــم از آن هــا اســتفاده کنی ــا می توانی ــد کــه م ــی تقســیم می کن بخش های
چالــش اصلــی بــرای مــن ایــن اســت کــه نشــان دهــم رویکــرد مــن کــه بــه ظاهــر بســیار عجیــب 
ــی حقیقــت  ــر باشــند ول ــه ممکــن اســت نظریه هــای مــا مؤث اســت رویکــردی درســت اســت - چگون
ــوان آن هــا را  ــوی هســتند و می ت ــوان نظریه هــای علمــی داشــت کــه ق ــی می ت نداشــته باشــند - یعن
بهبــود بخشــید بــدون اینکــه بــه مفهــوم حقیقــت ارجاعــی داشــته باشــد. بایــد نشــان دهــم کــه چگونــه 
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ــه  ــی ب ــم رویکردهای ــدان شــکل وجــود دارد می توانی ــا ب ــده کــه جهــان بدیــن شــکل ی ــن ای ــدون ای ب
ــه  ــدون آنک ــد ب ــگاه می کردی ــتاره ها ن ــه س ــر ب ــیم. اگ ــود ببخش ــا را بهب ــم و آن ه ــه کنی ــان ارائ جه
بدانیــد ســتاره ها چــه هســتند، بــه آن هــا بــه شــکل یــک گل رز یــا چتــر نــگاه می کردیــد. ولــی بیــن 
ــم  ــود ندارد. می توان ــی وج ــود دارد ارتباط ــرون وج ــه آن بی ــم و آنچ ــور می کن ــن تص ــه م ــکلی ک ش
ــا  ــن قالب ه ــن ای ــی بی ــه ارتباط ــی اینک ــم. ول ــدی کن ــتاره ها را قالب بن ــن س ــکل ای ــت ش ــه بی نهای ب
ــند. در  ــد نباش ــا مفی ــای م ــه قالب ه ــل نمی شــود ک ــرار نیســت دلی ــود دارد برق ــرون وج و آنچــه آن بی
ــرای  ــن ب ــم. بنابرای ــفر کنی ــد س ــازه می ده ــا اج ــه م ــا ب ــن قالب بندی ه ــاص، ای ــال خ ــن مث ــورد ای م
اینکــه بگوییــم یــک نظریــه مفیــد اســت نیــازی بــه رســیدن بــه حقیقــت نداریــم. مــن بایــد بیشــتر روی 
ــود ببخشــیم  ــم نظریه هــای علمــی را بهب ــه می توانی ــم کــه چگون ــا مشــخص کن ــم ت ــه ام کار کن نظری
بــدون اینکــه بــه حقیقــت و واقعیــت ارجاعــی داشــته باشــد. ولــی چالــش مــن بــرای شــما ایــن اســت 
کــه ایــن حقیقتــی کــه شــما از آن صحبــت می کنیــد چیســت؟ نمی توانیــد بــه آن ارجــاع کنیــد، قبــول 
ــد  ــم می نامی ــه عل ــزی ک ــن چی ــه ای ــه اســت ک ــی وجــود دارد چگون ــه پرســپکتیوهای متفاوت ــد ک داری
توانســته از زبــان مــا فراتــر بــرود، از فرهنــگ و تفکــر مــا فراتــر بــرود و بــه شــکلی بــه جهــان آنچنــان 

کــه هســت رســیده باشــد. 

ــق  ــر نســبی گرایی فائ ــی ب ــت علم ــه ای از حقیق ــا گون ــم ب ــه می توانی ــم ک ــرار اســت بگویی مجــری: ق
ــد؟ ــن می کن ــق را تعیی ــن حقای ــی ای ــه کس ــی؟ و چ ــای علم ــرا حقیقت ه ــم. چ بیایی

ماکیــال: مــن کامــال بــا هیــالری موافقــم. شــکی نیســت کــه در تاریــخ مــا شــخصی بــه آســمان اشــاره 
ــر بنامــد. مــا از ایــن نام گــذاری اســتفاده می کنیــم  کــرد و تصمیــم گرفــت  کــه چنــد ســتاره را دب اکب
ــتاره ها را درســت  ــا س ــه م ــن معناســت ک ــه ای ــن ب ــا ای ــردن مناســب اســت. آی ــفر ک ــرای س ــال ب و مث
ــری  ــن نظ ــت چنی ــی نوش ــه در 1970 کتاب ــن ک ــون گودم ــد نلس ــوف ها مانن ــی از فیلس ــم؟ برخ می کنی
دارنــد. بیــن او و هیــالری پاتنــم مناظــره ای شــکل گرفــت در مــورد اینکــه آیــا مــا ســتاره ها را مــی ســازیم 
یــا نــه. بــه نظــر مــن رئالیســت می توانــد کامــال بــا آنچــه تــو گفتــی موافقــت کنــد، دربــاره اینکــه مــا 
ــی از نظــر متافیزیکــی بی تأثیــر اســت،  ــه طبیعــت را در قالب بندی هــای خــود بــرش می دهیــم، ول چگون
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یعنــی اگــر مــا بــه ایــن شــکل یــا بــدان شــکل ســتاره ها را قالب بنــدی نمی کردیــم بــه ایــن معنــا نبــود 
ــازیم. ــا نمی س ــتاره ها را م ــی س ــب اتم ــتاره ها و ترکی ــِک س ــت. فیزی ــود نمی داش ــتاره ای وج ــه س ک

ــت  ــر رئالیس ــه اگ ــد ک ــد بگویی ــما می خواهی ــازیم. ش ــا را می س ــا آن ه ــم م ــن نمی گوی ــالری: م هی
ــن  ــزی وجــود نداشــته باشــد. ای ــرون چی ــال شــاید اصــال آن بی ــزی ممکــن اســت مث نباشــید هــر چی
صحیــح نیســت. ســؤال مــن ایــن اســت کــه چــه جــور چیزهایــی آن بیــرون وجــود دارد؟ آن بیــرون 
ــم  ــر نمی کن ــی فک ــم. ول ــن موافق ــا ای ــن ب ــد، م ــدود می کن ــا را مح ــود دارد و کارکرده ــی وج چیزهای
ــا،  ــه اتم ه ــد، ب ــته بندی می کن ــا آن را دس ــان م ــت. زب ــا اس ــان م ــبیه زب ــت ش ــرون اس ــه آن بی آنچ
ــن  ــرون اتمــی وجــود داشــته باشــد، بلکــه ای ــم آن بی ــن جــور چیزهــا. مــن فکــر نمی کن نیروهــا، و ای

ــم.  ــم می کنی ــود دارد را فه ــرون وج ــه آن بی ــیله آن، آن چ ــه وس ــا ب ــه م روشــی اســت ک

مجری: سایمون آن بیرون چه چیزی وجود دارند؟ چه حقایقی وجود دارند؟

ســایمون: بــه نظــر مــن بایــد خیلــی دقــت کــرد و بیــن فکت هــا 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 نشســته ام 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 هیــالری؛ امیــدوارم.

هیالری: من فکر می کنم راه های زیاد دیگری وجود دارند که می توانیم توصیفش کنیم.

سایمون: با این حال این که شهری آن بیرون وجود دارد، صحیح است.
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حقیقــت چیســت، آیــا می توانیــم ماهیــت آن را تحلیــل کنیــم و آیــا نیــاز داریــم فهــم خــود از حقیقــت 
را بازنگــری کنیــم یــا خیــر. در مناظــره ای کــه پیــش رو داریــد، ایــن پرســش کــه یکــی از بزرگ تریــن 
پرســش های فلســفه اســت بــا حضــور هیــالری الســون )فیلســوف منتقــد رئالیســم(، هانــا داســن )اســتاد 

دانشــگاه کینگــز کالــج( و جــان ســرل )اســتاد دانشــگاه بارکلــی( مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

هیــالری الوســن: عنــوان ایــن مناظــره پــس از پایــان حقیقــت اســت. من بــا بازگو کــردن اســتدالل های 
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 
ــی  ــچ احتمــال عقالن ــد و هی ــی مســتقل را توصیــف می کن ــا چــرا واقعیت ــط اســت، ی ــه واقعیــت مرتب ب
بــرای  بــروز چنیــن نظریــه ای وجــود نــدارد. در عــوض می خواهــم تمرکــز کنــم بــر اینکــه چــه بایــد 
بکنیــم و جایگزیــن چــه می توانــد باشــد. بــه نظــر مــن، داشــتن چنیــن نظــری جنجال برانگیــز نیســت. 
تأثیرگذارتریــن فیلســوف های 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 
ــف  ــه یــک ســری توصی ــا ارائ ــاع ورزد؛ ب ــن امنت ــه روش خــود ســعی کــرد از پاســخ گفت ــز ب ــدا نی دری
کــه ســپس آن هــا را یکــی پــس از دیگــری واســازی کــرد تــا کســی نتوانــد موضــع او را بــه صــورت 
مشــخص تعییــن کنــد. بــه نظــر مــن هــر دو ایــن واکنش هــا بــه شکســت رئالیســم اشــتباه اســت، مــن 
ــن ســرمان را  ــم، بنابرای ــه کنی ــت ارائ ــم توصیفــی از واقعی ــا نمی توانی ــن اینکــه »م ــم گفت فکــر نمی کن
در شــن فــرو خواهیــم کــرد« پاســخی بــادوام باشــد. مــا بایــد ســعی کنیــم نظریــه ای ارائــه دهیــم. بــه 
نظــر مــن وظیفــه اصلــی مــا در فلســفه، در ســده بیســت و یکــم، ایــن اســت کــه تــالش 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 می توانیــم 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 می گفــت مــا می دانیــم معرفــت وجــود دارد، مســئله ایــن 
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ــه نظــر مــن مخمصــه معاصــر دقیقــا برعکــس  ــه ممکــن اســت. ب اســت کــه دریابیــم معرفــت چگون
ــه  ــده ایم ک ــه ش ــا متوج ــر جریان ه ــی و دیگ ــطه پرسپکتیویســم و نســبی گرایی فرهنگ ــه واس اســت. ب
ــه می توانیــم نظریــه ای داشــته باشــیم کــه  معرفــت عینــی ممکــن نیســت. بایــد بررســی کنیــم چگون
ــم، انجــام  ــم همــه کارهــای قابل توجهــی را کــه می توانی ــه قادری ــا چگون ــح دهــد کــه م ــد توضی بتوان
ــن  ــم، بنابرای ــه کن ــردی را ارائ ــن رویک ــرده ام چنی ــالش ک ــن ت ــم. م ــت کنی ــا دخال ــم و در دنی می دهی
ــم  ــر میکن ــن فک ــی دارد. م ــه قوت های ــن نظری ــم ای ــن بگوی ــنوید م ــه بش ــت ک ــز نیس تعجب برانگی
ــم  ــم بگوی ــه بخواه ــک جمل ــم. در ی ــن کنی ــان را تبیی ــت در جه ــوه دخال ــد نح ــک می کن ــا کم ــه م ب
ــاز اســت و از پیــش بــه چیزهــا و ذرات تقســیم نشــده اســت  اســتدالل مــن ایــن اســت کــه جهــان ب
ــن  ــم، و ای ــا آن را می بندی ــت و م ــاز اس ــان ب ــه جه ــم، بلک ــذاری کنی ــا را نام گ ــم آن ه ــا بتوانی ــه م ک
بســتن جهــان بــاز اســت کــه چیزهــای بــه خصــوص را بــه وجــود مــی آورد. ولــی گاهــی ســخن مــن 
مــورد ســوءتفاهم واقــع شــده اســت و گمــان شــده ســخن مــن بــه ایــن معناســت کــه می توانیــم هــر 
ــای  ــم محدودیت ه ــر می کن ــه فک ــم، بلک ــر نمی کن ــن فک ــال چنی ــن اص ــازیم. م ــم  بس ــه می خواهی چ
ــتان و  ــم داس ــم می توانی ــر می کن ــود دارد. فک ــازیم وج ــم بس ــه می توانی ــتن هایی ک ــرای بس ــادی ب زی
ــه  روایت هایــی در مــورد جهــان بســازیم و شکســت هــر یــک را نظاره گــر باشــیم و ســعی می کنیــم ب
هــر یــک از ایــن شکســت ها بــا ارائــه رویکــردی بهتــر واکنــش نشــان دهیــم. تــا جایــی کــه جایگزینــی 
ــش  ــت را پاالی ــا روای ــدل ی ــم آن م ــی می توانی ــا روایت ــی ی ــر مدل ــت مطــرح اســت، در ه ــرای حقیق ب
ــویم.  ــر می ش ــت نزدیک ت ــه حقیق ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــه ای ــم. خصیص کنی
وقتــی بیــن دو مــدل انتخــاب می کنیــم، وقتــی تصمیــم می گیریــم بــه ایــن کــه جلــوی مــن اســت بــه 
عنــوان میــز نــگاه کنیــم یــا مجموعــه ای از اتم هــا، مســئله قضــاوت مطــرح اســت. مــا نمی توانیــم 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 بســتن های جهــان بــاز بــرای مــا مفیــد 

ــم. ــت کنی ــادر می ســازد در جهــان دخال ــا را ق ــد و م ــه را فراهــم می کن ــود جامع اســت و امــکان بهب
جــان ســرل: الزم اســت بیــن دو معنــای عینــی و ذهنــی تمایــزی مشــخص برقــرار کنیــد. یــک معنــا 
ــک  ــای انتولوژی ــه معن ــت ســر و کار دارد. دیگــری ب ــا معرف معرفت شــناختی اســت و معرفت شناســی ب
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اســت کــه انتولــوژی بــا وجــود ســر و کار دارد. در معرفت شناســی بــا مدعاهــا ســر و کار داریــم. برخــی 
از مدعاهــا می تواننــد صحیــح یــا غلــط و مســتقل از گرایش هــای مــا باشــند. بــه عنــوان مثــال قانــون 
جهانــی گرانــش نیوتــن. دیگــر مدعاهــا بــه عواطــف و احساســات مــا بســتگی دارنــد. مثــال ایــن ادعــا که 
رمبرانــد بهتریــن نقــاش جهــان بــوده اســت. ایــن تمایــز بیــن عینــی و ذهنــی بــه لحــاظ معرفت شــناختی 
ــا  ــد کوه ه ــا مانن ــن گونه هــای وجــود اســت. برخــی از چیزه ــزی بی ــز، تمای ــن تمای ــای ای اســت. زیربن
ــد  ــا مانن ــر از چیزه ــد و برخــی دیگ ــود دارن ــم وج ــه فکــر می کنی ــا چ ــه م ــارغ از اینک ــا، ف و مولکول ه
ــه احساســات و عواطــف حیوان هــا و انســان ها وابســته  ــرای وجــود داشــتن ب درد، قلقــک، و خــارش ب
ــه لحــاظ انتولوژیــک ذهنــی  ــه لحــاظ انتولوژیــک عینــی هســتند و دســته دوم ب هســتند. دســته اول ب
هســتند. ســردرگمی بــزرگ در ســخنان هیــالری ایــن بــود کــه چــون همــه مدعاهــای مــا عنصــری 
ــی  ــت عین ــت - معرف ــانی اس ــازه انس ــک س ــان ی ــد زب ــه باش ــر چ ــد - ه ــک دارن ــت انتولوژی از ذهنی
معرفــت شــناختی از قلمــروی عینــی انتولوژیــک نداریــم. بــدون پیش فــرض گرفتــن گونــه ای از رئالیســم 
نمی توانیــد بــا دنیــا ســر و کار داشــته باشــید. بــرای اینکــه ایــن بحــث را داشــته باشــیم مــن بایــد فــرض 
کنــم کــه واقعــا داریــم بحــث می کنیــم، مــن در کالیفرنیــا هســتم و شــما در بریتانیــا هســتید. این هــا 
مدعاهــای صحیحــی هســتند کــه مــن عنــوان می کنــم. 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 
ــدارد کــه باعــث بشــود مــا رویکــرد  ــم: هیــچ چیــزی در ایــن عنصــر ذهنیــت انتولوژیــک وجــود ن کن
ــه لحــاظ  ــه ب ــی ک ــورد عرصه های ــا در م ــی قطع ــت عین ــیم. حقیق ــته باش ــناختی نداش ــی معرفت ش عین
انتولوژیــک ذهنــی باشــد یــا عنصــری از انتولوژیــک ذهنــی را شــامل شــود وجــود دارد. هیــالری گفــت 
کــه پرسپکتیویســم رئالیســم را باطــل کــرده اســت. ایــن ســخن اشــتباه بزرگــی اســت. پرسپکتیویســم 
ــه خصوصــی مطــرح می شــوند و رئالیســم  ــدگاه ب ــی از دی ــه همــه مدعاهــای معرفت ــد ک ــا می گوی تنه
می گویــد کــه واقعیتــی انتولوژیــک وجــود دارد کــه می توانیــم بــه آن معرفــت پیــدا کنیــم و مدعاهــای 
معرفت شــناختی عینــی در مــورد آن مطــرح کنیــم. هیــچ عــدم انســجامی بیــن رئالیســم و پرسپکتویســیم 
ــن  ــرض گرفت ــدون پیش ف ــم، بلکــه ب ــی را داری ــت عین ــکان حقیق ــا ام ــه تنه ــن ن ــدارد. بنابرای وجــود ن
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ــه نکتــه دیگــری اشــاره  ــا جهــان را آغــاز کنیــم. بگذاریــد ب حقیقــت عینــی نمی توانیــم کنــار آمــدن ب
ــان  ــه دلم ــر روشــی ک ــه ه ــم ب ــاز اســت و می توانی ــان ب ــه جه ــت ک ــه درســتی گف ــالری ب ــم. هی کن
ــته بندی  ــم آن را دس ــه می خواهی ــتگی دارد چگون ــا بس ــه م ــم و ب ــته بندی کنی ــد آن را دس می خواه
کنیــم. می توانیــم آنچــه جلــوی هیــالری اســت را میــز بنامیــم یــا آن را یــک گــروه مولکولــی بنامیــم. 
ــا هــم قابــل جمــع نیســتند، ایــن دو توصیــف  اشــتباه ایــن اســت کــه فکــر کنیــم ایــن دو توصیــف ب
کامــال بــا هــم قابــل جمــع هســتند. می تــوان گفــت هــم میــز اســت و هــم مجموعــه ای از مولکول هــا. 
ــرض  ــد. پیش ف ــرض می گیرن ــم را پیش ف ــا رئالیس ــن مدعاه ــر دو ای ــه ه ــید ک ــته باش ــر داش در نظ
ــد  ــا اســت. هرچن ــای م ــته بندی ه ــه مســتقل از دس ــود دارد ک ــکلی وج ــه ش ــان ب ــه جه ــد ک می گیرن
ــرای امــکان ســخن گفتــن در مــورد آن ضــروری اســت.  ــم ب ــا انجــام می دهی دســته بندی هایی کــه م
رئالیســم، پیــش فــرض اکثــر گفت وگوهــای قابــل فهــم اســت. شــما بــه تعمیــرگاه زنــگ می زنیــد تــا 
ببینیــد کــه آیــا ماشــین شــما تعمیــر شــده اســت یــا نــه، بــه همســر خــود تلفــن می کنیــد و می پرســید 
ــرض  ــی مســتقل از ذهــن را پیش ف ــه می رســد. تمــام این هــا واقعیت ــه خان ــرای شــام ب چــه ســاعتی ب
می گیرنــد. دســته بندی ایــن واقعیــت بــه ذهنیــت انســان ها وابســته اســت، ولــی از عنصــر ذهنیــت در 
ــی معرفت شــناختی در  ــد مدعاهــای عین ــه نمی توانی ــد ک ــد نتیجــه بگیری ــت نمی توانی دســته بندی واقعی

مــورد واقعیــت داشــته باشــید. 

هانــا داســن: ایــده عینیــت ایــن اســت کــه یــک واژه ممکــن اســت واقعــا یــک ابــژه را بازنمایــی کنــد. 
ــر  ــه ب ــا تکی ــت، ب ــز اس ــده ای جنون آمی ــن ای ــم ای ــر می کن ــرا فک ــه چ ــم ک ــح بده ــم توضی می خواه
رشــته خــودم کــه تاریــخ اســت. گاهــی مورخــان می خواهنــد بگوینــد کــه تاریــخ بازنمایــی صحیحــی 
ــه  ــالب فرانس ــی انق ــت بازنمای ــن اس ــه ممک ــالب فرانس ــورد انق ــی در م ــال کتاب ــت. مث ــته اس از گذش
باشــد. بــرای مــن روشــن شــد کــه ایــن یــک شــیوه تفکــر در مــورد حقیقــت خنــده دار 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 کامــال 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 
پدیــده ای 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 
ــان  ــن واقعیــت عجیــب کــه »در زم ــا ای ــت ب ــم، آن روای ــه دســت بیاوری ــه ای کامــل ب ــا تجرب ــی ی کل
بــودن بــه چــه معناســت« قابــل جمــع نخواهــد بــود. راهــی وجــود نــدارد کــه یــک بازنمایــی بــا واقعیــت 
قیاس پذیــر باشــد. ایــن یــک نقــد علیــه حقیقــت عینــی اســت. نکتــه دیگــری کــه می تــوان بــه طــور 
ــن اســت کــه فکت هــا چــه می شــوند؟ مورخ هــا فکت هــا را دوســت  ــخ گفــت ای خــاص در مــورد تاری
ــد؟  ــکا کنن ــا ات ــه آن ه ــواره ب ــد هم ــان بتوانن ــه مورخ ــدارد ک ــود ن ــا وج ــا بســتری از فکت ه ــد، آی دارن
ــتند و  ــروض هس ــود مف ــا خ ــه فکت ه ــن اســت ک ــم ای ــه آن بگوی ــخ ب ــم در پاس ــن می خواه آنچــه م
ــد ســخن  ــن فرآین ــاده در مــورد ای ــه روشــی خارق الع ــارت ب ــان می شــوند. روالن ب توســط انســان ها بی
ــرد.  ــد جــای می گی ــخ می گوی ــورد تاری ــخ داخــل چشــم هــر مورخــی کــه ســخنی در م ــد، تاری می گوی
پــس ممکــن اســت در یــک کتــاب تاریــخ بخوانیــد کــه جنــگ داخلــی بــه خاطــر مســائل دینــی شــروع 
ــه خاطــر  ــی ب ــگ داخل ــم جن ــن فکــر می کن ــه »م ــن اســت ک ــه شــود ای ــد گفت ــی آنچــه بای شــد. ول
ــن اســت کــه  ــوان در مــورد فکت هــا گفــت ای ــه دیگــری کــه می ت ــی شــروع شــد«. نکت مســائل دین
ــگ  ــا فرهن ــز خــودش ب ــان نی ــد و زب ــرار گرفته ان ــان ق ــی هســتند و درون زب ــای زبان ــا مقوله ه فکت ه
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 فکت هــا نیــز در معــرض چالــش و تغییــر قــرار دارنــد. مــن فکــر می کنــم عینیــت 
بــه ایــن دالیــل مشــکالتی دارد. ولــی بــا ایــن حــال نمی خواهــم شــک گرایی پســت مــدرن را بپذیــرم 
ــم  ــه می توانی ــی آنچ ــه روش ــت ب ــم واقعی ــر می کن ــت. فک ــزی گف ــر چی ــوان ه ــه می ت ــم ک و بگوی
ــوی برخــی  ــم و جل ــا اجــازه می دهــد برخــی از ســخن ها را بگویی ــه م ــد و ب ــم را محــدود می کن بگویی
دیگــر از ســخنان مــا را می گیــرد. مورخ هــا در رابطــه بــا ایــن مســئله، هالوکاســت را مطــرح می کننــد. 
بحث هــای بســیار گســترده و مشــروعی دربــاره هالوکاســت وجــود دارد؛ مثــال چــرا اتفــاق افتــاد و میــزان 
تقصیــر آلمان هــا در آن بــه چــه میــزان بــود. ولــی فکتــی وجــود دارد کــه تعــداد زیــادی از آدم هــا کشــته 
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شــدند. بــرای همیــن اســت کــه بــه عنــوان مثــال در آلمــان انــکار هالوکاســت غیرقانونــی اســت و دیویــد 
ــه شــواهد  ــا ارائ ــز ب ــکار هالوکاســت محاکمــه شــد و ریچــارد اوان ــه خاطــر ان اروینــگ در آن کشــور ب
ــم  ــر می کن ــن فک ــن م ــت. بنابرای ــتباه اس ــخ اش ــه تاری ــگ ب ــرش اروین ــه نگ ــرد ک ــات ک ــی اثب تاریخ
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 بریتانیایی هــا نبایــد اجــازه داشــته باشــیم کــه امپریالیســم و بــرده داری را 
از تاریــخ خودمــان را حــذف کنیــم. همانطــور کــه نمی تــوان سوءاســتفاده جنســی از کــودکان را از تاریــخ 
حــذف کــرد. ایــن مطالــب را نمی تــوان پنهــان کــرد بایــد گفتــه شــوند و مفهــوم حقیقــت روشــی اساســی 

اســت بــرای اینکــه قــدرت را بــه پاســخگویی وادار کنیــم. 

ــا  ــرم در انته ــه نظ ــی، ب ــاد کن ــی ایج ــتی تعادل ــدگاه می خواس ــن دو دی ــه بی ــا اینک ــا ب ــری: هان مج
ــخ اســت.  ــه ات در تاری ــر پیش زمین ــه خاط ــاید ب ــردی. ش ــاذ ک ــا را اتخ ــورد فکت ه ــی در م تجربه گرای
حــاال بحــث را پیــش ببریــم. هیــالری بــرای مــدت زیــادی صبــور نشســته ای، ولــی گمــان می کنــم 
بــه مطالــب زیــادی می خواهــی پاســخ بدهــی. بگــذار ســؤالی از تــو بپرســم. از جــان ســرل شــنیدیم کــه 
انــواع بــه خصوصــی از حقیقــت وجــود دارنــد، معرفت شــناختی و انتولوژیــک و شــاید تــو تعمــدا تمایــز 

ــی. ــان کن ــی ات را بی ــا نظــر کل ــی ت ــار می کن ــره و ت ــن دو را تی ــن ای بی

هیــالری: نــه، البتــه کــه مــن ایــن را نمی پذیــرم. چــون فکــر می کنــم ایــن ایــده حقیقــت انتولوژیــک 
یــک گونــه خاصــی از فانتــزی اســت. مشــکل بــه نظــر مــن ایــن اســت وقتــی اینقــدر تفــاوت دیــگاه 

ــی داشــته باشــیم. ــا گفت وگــوی خوب ــدا کنیــم ت ــه می توانیــم راهــی پی داریــم چگون

مجــری: می توانــم 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 آن هــا بــه عنــوان فکــت ارجــاع 



175

ــاع از  ــش »در دف ــی از کتاب های ــز در یک ــارد اوان ــم. ریچ ــا می کن ــیر آن واقعیت ه ــن تفس داد و همچنی
تاریــخ« در مــورد رویدادهــا آنچنــان کــه واقعــا روی دادنــد صحبــت می کنــد، معرفــت مــورخ نســبت بــه 
آنچــه کــه واقعــا روی داد بخــش مهمــی از کار مورخــان را تشــکیل می دهــد. مــورخ بــا آرشــیو و منابــع 
ــت  ــم، پس ــم، مارکسیس ــد؛ لیبرالیس ــی کار می کن ــای متفاوت ــا چهارچوب ه ــپس ب ــر و کار دارد و س س
مدرنیســم. تــا ایــن چهارچوب هــا را بــه آن منابــع و آرشــیو اعمــال کنــد. آیــا از پیــش فرض هایــی کــه 

ــز ناخشــنودی؟ ــا شــده اند نی ــای آن هــا بن ــر مبن ایــن دســتگاه ها ب

ــن اســت کــه اگــر موضــع غیررئالیســتی  ــم ای ــور کن ــت اینکــه می خواســتم از بحــث عب هیــالری: عل
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 ســوءتفاهم ها ایــن اســت کــه 
بــا اتخــاذ ایــن موضــع محدودیتــی بــرای آنچــه کــه می خواهــی بگویــی وجــود نــدارد. فکــر می کنــم 
جــان در واقــع بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه ایــن اشــتباهی اســت کــه مــن مرتکــب شــده ام. مــن 
ــود دارد.  ــم وج ــم بگویی ــه می توانی ــه ک ــرای انچ ــی ب ــم. محدودیت های ــزی نمی گوی ــن چی ــال چنی اص
ــه  ــم - ک ــه کنی ــن بســتن هایی ارائ ــر م ــه تعبی ــم - ب ــه کنی ــی ارائ ــر روایت های ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــه عنــوان شکســت آن رویکــرد در نظــر گرفتــه می شــود. از  ــر نباشــند، ب ــرای دخالــت در جهــان مؤث ب
ــه  ــب درون سیســتمی ب ــده از بســتن های گذشــته - اغل ــا خــود را در شــبکه ای پیچی ــی کــه م آن جای
ــور داریــم. در مــورد  ــرای مان ــرای اتخــاذ تصمیــم فضــای بســیار محــدودی ب خصــوص - می یابیــم، ب
جزئیــات مثــال هالوکاســت صحبــت کنیــم، مــن می گویــم اگــر از وقــوع هالوکاســت بــه عنــوان یــک 
ــداده  ــه هالوکاســت روی ن ــدگاه ک ــن دی ــوان ای ــد. می ت ــا نمی کن ــه م ــم کمکــی ب ــت کنی فکــت صحب
اســت را اتخــاذ کــرد، بــه ایــن معنــا کــه می توانیــم داســتانی بســازیم کــه در آن داســتان هــر آنچــه در 
هالوکاســت مطــرح اســت توطئــه اســت، کوره هــای آدم ســوزی 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 ســخت تر و ســخت تر خواهــد شــد. تــا جایــی کــه بــه 
ــز ســخت تر و  ــان نی ــود و شــرایط خودت ــی خ ــرای زندگ ــه صــورت منســجم ب ــت ب ــری آن روای کارگی
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ــکار هالوسکاســت  ــم ان ــن قضــاوت - اینکــه بگویی ــل انتخــاب ای ــن دلی ســخت تر خواهــد شــد. بنابرای
غلــط اســت - ایــن اســت کــه چنیــن نگرشــی بــه جهــان عواقــب زیــادی بــرای مــا دارد کــه مطلــوب 
مــا نیســت. مــن فکــر نمی کنــم کــه می تــوان از راه رســید و در تــالش بــرای پایــان دادن بــه مســئله ای 
بگوییــم کــه مــا اقتــدار حقیقــت را بــا خــود داریــم و هرآنچــه می گوییــم صحیــح اســت. گویــی جــای 
خــدا را گرفته ایــم و می توانیــم بگوییــم ایــن رویــداد بــه ایــن شــکل بــوده اســت. مــن فکــر نمی کنــم 
ایــن پایــان کار باشــد و شــخصی کــه بــا شــما اختــالف نظــر دارد را متقاعــد نمی کنــد. فکــر می کنــم 
ــه آن  ــم ب ــه نمی توانی ــی وجــود دارد ک ــه جهان ــرا ک ــرد، چ ــش نمی ب ــا را پی ــت م ــن حقیق ــرض گرفت ف

دسترســی پیــدا کنیم. 

مجــری: بــه عنــوان یــک مــورخ مــن در مــورد هالوکاســت یــا تاریــخ چیــن چیــزی را فــرض نمی گیــرم، 
بلکــه آرشــیو بزرگــی را ارائــه می کنــم.

هیــالری: بلــه شــما راه خــود بــرای تفســیر ایــن مســتندات را داریــد. ایــن مســتندات بــه تنهایــی هیــچ 
ــه  ــن مســتندات چیســت و چگون ــورد ای ــما در م ــت ش ــه روای ــن اســت ک ــئله ای ــد. مس ــز نمی گوین چی
آن هــا را روایــت می کنیــد. یکــی می توانــد بگویــد ایــن مســتندات تقلبــی هســتند، یــا واقعــی نیســتند، 
بــه شــکل متفاوتــی تفســیر شــده اند، یــا مــن بــه ایــن مســتندات اعتمــاد نــدارم. و شــما قــادر نخواهیــد 
بــود بگوییــد نــه ایــن مســتندات ســخن مــن را یــک بــار بــرای همیشــه اثبــات می کننــد. هرچنــد تــو 

می خواهــی ایــن امــکان را داشــته باشــی کــه آن هــا را یــک بــار بــرای همیشــه اثبــات کنــی.

جــان: مــن فکــر می کنــم بــدون پیش فــرض گرفتــن رئالیســم اصــال نمی تــوان ایــن بحــث را فهمیــد. 
همــه ایــن اصطالحــات ماننــد مســتندات، بســتن، سیســتم، انســجام پیش فــرض گرفته انــد کــه چیــزی 
مســتقل از آوایــی کــه از دهــان مــا خــارج می شــود وجــود دارد و آنچــه می گوییــم یــا بــا آن هــا مطابقــت 
ــن از مســتندات  ــوان ســخن گفت ــد ت ــک ضدرئالیســت دارای انســجام فکــری بای ــد. ی ــا ندارن ــد ی دارن
ــم  ــم بگویی ــه می توانی ــت ک ــخص اس ــی مش ــد. ول ــکار کن ــناختی را ان ــت معرفت ش ــا عینی ــی ب تاریخ
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مســتندات وجــود دارنــد. دســت گذاشــتن بــر اشــتباه اساســی نگــرش هیــالری کار ســختی اســت، ولــی 
ــه می شــود: از اینکــه  ــه گفت ــن اســت ک ــتباه ای ــم. اش ــاره کن ــه آن اش ــم ب ــم می توان ــن فکــر می کن م
ــه خصوصــی مطــرح  ــدگاه ب ــا یــک پرســپکتیو اســت، همــه نظــرات از دی هــر یــک از دیدگاه هــای م
می شــوند، همــه نظریه هــا در سیســتمی هســتند بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه عینیــت معرفت شــناختی 
ــه  ــپکتیو ب ــا پرس ــر مدع ــه ه ــت ک ــن فک ــد، از ای ــت نمی آی ــه دس ــه ب ــن نتیج ــت. ای ــن اس غیرممک
ــا  ــا و حضــور شــما در بریتانی ــن در کالیفرنی ــه حضــور م ــت ک ــوان نتیجــه گرف خصوصــی اســت نمی ت
ــوان  ــه عن ــم ب ــتند و می توانی ــناختی هس ــی معرفت ش ــای عین ــا حقیقت ه ــدارد. این ه ــی ن ــت عین حقیق

فکــت بــه آن هــا معرفــت داشــته باشــیم. 

مجری: هیالری پیش فرض رئالیسم از نظر تو چه مشکلی دارد؟

هیــالری: مــن حرفــه فلســفی خــود را بــا ایــن ایــده آغــاز کــردم کــه بایــد بــرای زبــان پایــه ای 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 می گویــم بــه طــور خــاص نوآورانــه نیســت، ویتگنشــتاین در حــدود 
1915 بــه ایــن نتیجــه رســید، و شــرایط مــا واقعــا از آن زمــان پیشــرفتی نکــرده اســت. پرســش ایــن 
اســت کــه پــس از فهمیــدن اینکــه از درون زبــان نمی توانیــم در مــورد رابطــه زبــان و واقعیــت صحبــت 
ــم آن را  ــه می توانی ــی وجــود دارد ک ــی عین ــن اینکــه واقعیت ــرض گرفت ــرد؟ پیش ف ــد ک ــم، چــه بای کنی
توصیــف کنیــم بــه نظــر مــن یــک فانتــزی نامعقــول اســت. یکــی از دلیل هایــی کــه مــا ایــن فانتــزی 
ــه ای  ــن نکت ــدارد. بنابرای ــود ن ــرای آن وج ــی ب ــد جایگزین ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن اســت ک ــم ای را داری
ــر  ــم. در غی ــی را پیش فــرض بگیری ــت عین ــد واقعی ــن اســت کــه بای ــه آن اشــاره کــرد ای کــه جــان ب
ــم  ــر می کن ــت، فک ــا اوس ــال ب ــق کام ــم ح ــر نمی کن ــن فک ــت. م ــن اس ــه غیرممک ــورت مکالم اینص
پیش فرضــش ایــن اســت کــه ســعی می کنیــم در مــورد واقعیــت عینــی چیــزی بگوییــم. مــن ایــن را 
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قبــول دارم، ولــی فکــر نمی کنــم کــه واقعیتــی عینــی بایــد وجــود داشــته باشــد. 

ــز  ــر را متمای ــر و بدت ــان بهت ــتن جه ــزی بس ــه چی ــم چ ــو بپرس ــم از ت ــن می خواه ــالری م ــا: هی هان
ــا  ــی از آن ه ــود دارد و برخ ــان وج ــتن جه ــرای بس ــی ب ــه محدودیت های ــری ک ــر می پذی ــد؟ اگ می کن
بهتــر و برخــی بدتــر هســتند - بــه تعبیــر خــودت - معیــارش چیســت؟ آیــا چنیــن نیســت کــه آن هایــی 

کــه بهتــر هســتند بــا واقعیــت انطبــاق بیشــتری دارنــد؟

هیــالری: معیارهــای زیــادی بــرای تعییــن بهتــر بــودن یــک بســتن وجــود دارد. گاهــی ممکــن اســت 
یــک معیــار بــرای بهتــر بــودن آن داشــته باشــید، مثــال بــرای ســالمت مــن بهتــر اســت یــا مثــال بــرای 
نظریــه پــردازی بهتــر اســت یــا مثــال بــرای موفقیــت شــغلی بهتــر اســت یــا بــرای یــک گفت وگــوی 
ــه نظــر  ــم. ب ــد را تشــخیص بدهی ــم بســتن مفی ــه روش هــای متعــددی می توانی ــر اســت. ب ــب بهت جال
ــب  ــی مناس ــتن زبان ــتفاده از بس ــد، در اس ــوب می دانن ــا خ ــدر و مادره ــه پ ــور ک ــودکان، همانط ــن ک م
بــرای بــه دســت آوردن چیــزی کــه می خواهنــد 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 
ــتفاده  ــان اس ــا از زب ــم، م ــز می کنی ــا نی ــه م ــت ک ــن کاری اس ــد. ای ــتفاده می کنن ــد اس ــه می خواهن ک
ــه  ــه ب ــی ک ــن نتیجه های ــی از ای ــم. یک ــت بیاوری ــه دس ــم را ب ــه می خواهی ــی ک ــا نتایج ــم ت می کنی
دســت می آوریــم نتیجــه ای اســت کــه درون چهارچــوب تخیــل کــردن وجــود جهــان عینــی و پاالیــش 
ــی  ــی خوب ــا یکــی از روایت هــا اســت؛ کــه روایــت خیل ــن صرف ــد. ای ــه دســت می آی توصیف هایمــان ب
هــم اســت و در شــرایط بســیاری آن را مــی پذیــرم ولــی ایــن رویکــرد متافیزیکــی اســتعالیی کــه گویــی 

ــه آن اشــاره کنــد را نمی پذیــرم. واقعیتــی وجــود دارد کــه همــه چیــز ســعی دارد ب

ــا  ــت. ی ــم دوتاس ــه داری ــی ک ــم گزینه های ــر کنی ــه فک ــت ک ــن اس ــتباه ای ــن اش ــر م ــه نظ ــان: ب ج
ــتعالیی  ــی اس ــت متافیزیک ــود واقعی ــکلی رازآل ــه ش ــالری ب ــه هی ــه ک ــا آنچ ــق ی ــی مطل ذهنیت گرای
ــن در  ــه م ــن اســت ک ــم ای ــی دان ــن م ــه. آنچــه م ــی چ ــن اصطــالح یعن ــم ای ــن نمی دان ــد. م می نام
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کالیفرنیــا هســتم، دو تــا شســت دارم، چانــه دارم، این هــا بخشــی از جهــان عینــی هســتند. نکتــه مهمــی 
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد و در ســخنان هیــالری و هانــا وجــود داشــت ایــن اســت کــه پرسپکتیویســم 
ــه شــکل بی اهمیتــی صحیــح اســت. همــه چیزهایــی کــه گفتــه می شــود از یــک پرســپکتیو اســت،  ب
ــرض  ــه ف ــت ک ــن اس ــتباه ای ــت. اش ــپکتیوی اس ــح پرس ــک ترجی ــان دهنده ی ــته بندی ها نش ــه دس هم
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 بحث هــای زیــادی داشــتیم 
کــه مــن چگونــه کامپیوتــرم را روی میــزم قــرار دهــم، آیــا بایــد رو بــه پنجــره باشــم یــا رو بــه دیــوار، 
ــن  ــا ای ــرض آن ه ــون پیش ف ــم، چ ــاب می کن ــت انتخ ــای بی اهمی ــن مثال ه ــا. م ــور چیزه و اینج
اســت کــه چیزهــا بــه شــکلی هســتند کــه از دســته بندی 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 پژوهش هــای فلســفی اســت. ولــی ایــن بــه معنــای 
انــکار رئالیســم نیســت. چیزهــا بــه شــکلی هســتند کــه تعییــن می کننــد ســخنانی کــه مــن می گویــم 
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 مثال هــای پیش پاافتــاده انتخــاب می کنــم. نکتــه 
ــه آن اشــاره می کنــد ایــن اســت کــه جایگاهــی غیرزبانــی کــه بتوانیــم از  مهمــی کــه ویتگنشــتاین ب
آنجــا رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت را بررســی کنیــم وجــود نــدارد ولــی ایــن بــه معنــای نفــی رئالیســم 

بــه معنــای پیش پاافتــاده ای کــه بیــان کــردم نیســت. 

ــم. دو  ــالش کن ــپکتیو رئالیســم ت ــرش پرس ــه پذی ــالری ب ــردن هی ــد ک ــرای متقاع ــم ب ــا: می خواه هان
گونــه رئالیســم خفیــف معرفــی می کنــم کــه دوســت دارم نظــر شــما را دربــاره آن بدانــم. اولــی نگرشــی 
در ســده هفدهــم بــود کــه در حــال حاضــر بــه رئالیســم علـّـی شــناخته می شــود. در ایــن نگــرش ادراک 
ــه شــکل اتم هــا و  ــه آن شــکلی کــه هســت نیســت. یعنــی جهــان را ب ــا از جهــان، ادراک جهــان ب م
ــه  ــن آنچــه ک ــی بی ــه کامل ــم. آیین ــده - ادارک نمی کنی ــاخته ش ــه س ــه ک ــر چ ــا از ه ــا - ی الکترون ه
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ــی وجــود دارد.  ــا ایــن حــال رابطــه ای علــت و معلول ــم، ب ــرون وجــود دارد نداری ــم و آن بی مــا می دانی
چیزهایــی آن بیــرون وجــود دارنــد کــه علــت شــکل گیری ادراک یــا افــکار بــه خصوصــی در مــا هســتند، 
اگــر ایــن را بپذیــری بــه گونــه ای 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 می دهیــم، و خصیصه هایــی از جهــان 
کــه پررنــگ می کنیــم کامــال دلبخواهــی اســت. مثالــی کــه او می زنــد، روش تمایــزی اســت کــه بیــن 
زن و مــرد قائــل می شــویم. چــرا بــرای مــا اینقــدر مهــم اســت کــه جنــس یــک شــخص را خصیصــه ای 
پررنــگ معرفــی کنیــم؟ او در مــورد زبــان فنالنــدی می گویــد کــه در آن زبــان ضمیــر »او« داریــم کــه 

بــه انســان ها ارجــاع مــی دهــد، و افــراد بــه صــورت منظــم بیــن زن و مــرد تقســیم نمی شــوند.

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 سیاســت های جنســیتی در چیــن تغییــری کننــد. 

هانا: مشخصا این برای تغییرات کافی نیست، ولی می تواند شروع خوبی باشد. 

ــالری، اگــر  ــم. هی ــی داشــت را بررســی کردی ــت عین ــوان واقعی ــا می ت ــده کــه آی ــن ای ــا ای مجــری: م
دیــدگاه تــو را بپذیریــم، و تــو تأکیــد داری کــه دیــدگاه تــو بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــر چیــزی را هــر 
ــه  ــا می دهــد ک ــه م ــی ب ــو چــه توانایی های ــدگاه ت ــم. دی ــم تفســیر کنی ــم می توانی ــه بخواهی جــوری ک

ــته باشــیم؟ ــته نمی توانســتیم داش در گذش

ــد  ــاک اســت. چــرا کــه شــما را تشــویق می کن ــع رئالیســم خطرن ــم در واق هیــالری: مــن فکــر می کن
تصــور کنیــد پاســخی وجــود دارد. 

مجری: پاسخی به چی؟
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ــد. گاهــی ممکــن اســت  ــه پاســخ هایی وجــود دارن ــد ک ــن تصــور را ایجــاد می کن ــالری: رئالیســم ای هی
ــا  پاســخ بزرگــی باشــد و شــخصی بگویــد کــه مــن واقعیــت را دریافتــه ام، جهــان ایــن شــکلی اســت. ی
می توانــد یــک پاســخ کوچــک باشــد. مثــال بــه شســت خــود اشــاره کنــد و بگویــد ایــن یک شســت اســت. 

مجری: چرا گفتن اینکه این یک شست است خطرناک است؟

هیــالری: چــون ایــن فقــط یــک شســت نیســت، مجموعــه از مولکول هــا هــم هســت، همچنیــن مثالــی 
در یــک گفت وگــو اســت.

مجری: هیچکس نمی گوید که این فقط یک شست است.

هیــالری: البتــه، مســئله ایــن اســت کــه چــه چیــزی پشــت ایــن رویکــرد قــرار دارد. اگــر پیش فــرض 
ایــن اســت کــه پشــت همــه ایــن توصیف هــا چیــزی وجــود دارد، ایــن محدودیتــی در مــورد روش تفکــر 
ماســت. تمــام مثال هایــی کــه شــنیدیم، مثــال اینکــه جــان االن در کالیفرنیــا اســت، این هــا شســت های 
ــم  ــم بگویی ــه می توانی ــه ک ــرای آنچ ــی ب ــا محدودیت های ــت، این ه ــن اس ــه م ــن چان ــتند، ای ــن هس م

اســت. مــا تمــام این هــا را می توانیــم بــه بی نهایــت شــکل توصیــف کنیــم. 

مجــری: هیــالری، 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. 

هیــالری: روش هــای بســتن در بســتر فرهنگ هــا قــرار دارنــد و مــا در آن فرهنگ هــا بــزرگ شــده ایم 
ــتفاده  ــم اس ــا می خواهی ــه م ــکلی ک ــه ش ــودکان از واژگان ب ــر ک ــرم. اگ ــاد می گی ــتن ها را ی ــن بس و ای
ــوان درســت و  ــه عن ــی ب ــه خصوصــی چیزهای ــم. درون هــر روایــت ب ــد، آن هــا را اصــالح می کنی نکنن
ــه  ــه لبــاس جــان ب ــی، بل ــوان غلــط در نظــر گرفتــه می شــوند. خــب در شــرایط فعل ــه عن چیزهایــی ب
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نظــر قرمــز نمی آیــد، و ایــن در چهارچــوب زبانــی اســت کــه مــا اســتفاده می کنیــم و بــه کار می بریــم. 
غیررئالیســم ایــن نیســت کــه مــن می توانــم هــر چــه دلــم خواســت از خــودم در بیــارم، بلکــه این هــا 
ــد. تصــور  ــادر می ســازد کاری انجــام دهی ــه جهــان اســت کــه شــما را ق ــرای نگــرش ب ــی ب روش های
کــردن اینکــه یــک محدودیــت نهایــی وجــود دارد، جلــوی روش هایــی از اندیشــه کــه مفیدتــر هســتند 
ــدارد، چــرا می خواهیــد  ــه ایــن فانتزی هــای متافیزیکــی وجــود ن ــاور ب را می گیــرد. هیــچ امتیــازی در ب
ایــن نگــرش را حفــظ کنیــد؟ مــن فکــر می کنــم ایــن نگــرش خیلــی خطرنــاک اســت. در تاریــخ بشــر 
ــه خاطــر  ــا یکدیگــر مخالــف هســتند، ب انســان ها دائمــا در حــال جنگیــدن هســتند، دعــوا می کننــد، ب
ــا  ــق ب ــد ح ــر می کن ــتی فک ــر تروریس ــد. ه ــت یافته ان ــح دس ــخ صحی ــه پاس ــد ب ــر می کنن ــه فک اینک

اوســت، بــه حقیقــت دســت یافتــه، مــن فکــر می کنــم رئالیســم اساســا خطرنــاک اســت. 

مجــری: اشــاره کنــم کــه آرتــور بالفــور نخســت وزیــر بریتانیــا کتابــی در دفــاع از شــک فلســفی نوشــت 
ــع از ســرکوب ایرلندهــای توســط او نشــد. ایــن نشــان می دهــد  ــا ایــن حــال ایــن نگــرش مان ــی ب ول
کــه می تــوان هــر دوی این هــا را در آن واحــد داشــت. جــان ســرل، تــو نظــرات هیــالری را شــنیدی، 

نظــرت چیســت.

ــا  ــکار رئالیســم از تروریســم ره ــا ان ــه ب ــم ک ــک لحظــه هــم فکــر نمی کن ــرای ی ــی ب ــن حت جــان: م
ــدارد. ولــی در کل رئالیســم  ــه نظریــه فلســفی احتیاجــی ن ــه نظــرم یــک تروریســت ب خواهیــم شــد. ب
ــا  ــان ب ــاره آن جه ــا درب ــه م ــود دارد ک ــی وج ــح اســت، جهان ــه صحی ــد ک ــاره می کن ــه ای اش ــه نکت ب
ــان  ــورد آن جه ــی در م ــم چیزهای ــا می توانی ــم. م ــرار می کنی ــاط برق ــم وارتب ــخن می گویی ــر س یکدیگ
بگوییــم، کــه بــه لحــاظ معرفت شــناختی بــه صــورت عینــی غلــط یــا صحیــح هســتند. در واکنــش بــه 
آن، هیــالری چندیــن بــار گفــت کــه می توانیــم توصیفــی جایگزیــن از جهــان داشــته باشــیم. صدالبتــه. 
هیــچ تعارضــی بیــن رئالیســم و اینکــه بی نهایــت تفســیر ممکــن اســت وجــود نــدارد. رئالیســم عنصــر 
ــم،  ــت کنی ــا صحب ــاره آن ه ــم درب ــه می خواهی ــی ک ــیاری از چیزهای ــد. بس ــی می کن ــت را معرف واقعی
مثــال 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 آن هــا 
وجــود دارد ولــی بــا ایــن حــال می تــوان مدعاهــای غلــط و صحیــح از منظــر عینیــت را بررســی کــرد. 
مثــال هالوکاســت مثــال خیلــی خوبــی اســت، چــرا از بقیــه مثال هــا بهتــر اســت؟ چــون بــه نظــر خیلــی 
مســخره می آیــد کــه کســی بتوانــد ایــن واقعیــت وحشــتناک کــه در اروپــای مرکــزی در اواســط ســده 
ــکار کنــد. هیــالری گفــت خــب می توانیــد روایتــی بســازید کــه در آن هالوکاســت  بیســتم رخ داد را ان
وجــود نداشــته باشــد. مشــکل صرفــا ایــن نیســت کــه حفــظ انســجام چنیــن روایتــی خیلــی پیچیــده 
ــداد  ــن اینکــه هالوکاســت روی ن ــط اســت. گفت ــن اســت کــه آن روایــت غل ــی ای اســت، مشــکل اصل
ــی  ــای عین ــی واقعیت ه ــت، ول ــن اس ــیر ممک ــواع تفس ــم. ان ــا موافق ــا هان ــن ب ــت. م ــط اس ــا غل صرف

معرفت شــناختی وجــود دارنــد، حتــی در قلمروهایــی کــه بــه لحــاظ انتولوژیــک ذهنــی هســتند. 

ــه خطــرات  ــز ب ــم. جــان نی ــه ســخن هیــالری در مــورد خطــر رئالیســم اشــاره کن ــا: می خواهــم ب هان
ضدرئالیســم اشــاره کــرد، بــه خصــوص در زمینــه سیاســت. یــک کتــاب خارق العــاده ای نوشــته شــده 
در مــورد روســیه تحــت ریاســت پوتیــن، بــا ایــن عنــوان کــه هیــچ چیــز صحیــح نیســت و همــه چیــز 
ــار  ــن افتخ ــد گفت ــه چرن ــش ب ــن و نزدیکان ــه پوتی ــود ک ــرح می ش ــاب مط ــن کت ــت. در ای ــن اس ممک
ــه  ــی ک ــد. پروپاگاندای ــتفاده می کنن ــی اس ــرل اجتماع ــرای کنت ــی ب ــوان روش ــه عن ــد و از آن ب می کنن
ــکا  ــی در آمری ــا حت ــم. ی ــرات آن را ببینی ــم تأثی ــود و می توانی ــناخته می ش ــدا ش ــوان پروپاگان ــه عن ب
اصطالحــی درســت شــده اســت: »سیاســت پســا  حقیقــت«. ایــده مطــرح شــده در ایــن اصطــالح آن 
اســت کــه برایتــان مهــم نیســت آنچــه در مــورد رقیــب خــود مــی گوییــد دروغ اســت، تنهــا توقــع داریــد 

کــه تأثیــر دروغــی کــه می گوییــد زیــاد باشــد. ایــن موقعیــت بســیار خطرناکــی اســت. 

هیــالری: اگــر ضدرئالیســم ایــن باشــد خیلــی خطرنــاک اســت. ولــی مــن فکــر می کنــم ضدرئالیســم 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه چیــزی بــه نــام دروغ گفتــن وجــود نــدارد. دروغ گفتــن یعنــی گفتــن چیــزی 
ــد،  ــی دروغ می گویی ــه زمان ــد چ ــح نیســت. می دانی ــد صحی ــه آن را می گوی ــر شــخصی ک ــه نظ ــه ب ک
چــون چیــزی می گوییــد کــه از نظــر شــما صحیــح نیســت و ایــن مســتقل از ایــن پرســش اســت کــه 
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ــه  ــر چ ــس ه ــر ک ــه ه ــد ک ــن نق ــم ای ــر نمی کن ــن فک ــود دارد. م ــی وج ــت مســتقل و عین ــا واقعی آی
ــج  ــی را تروی ــم دروغ گوی ــن نمی خواه ــبت داد. م ــم نس ــه ضدرئالیس ــوان ب ــد را بت ــد می گوی می خواه
کنــم. برقــراری ارتبــاط وقتــی ممکــن اســت کــه حداقــل در اکثــر مــوارد پیش فــرض مــا ایــن باشــد 
کــه افــراد دروغ نمی گوینــد. ولــی ایــن خیلــی فــرق دارد کــه بگوییــم در نتیجــه ایــن نکتــه مــا بایــد 

بــه فانتــزی واقعیــت عینــی نهایــی متعهــد شــویم. 

جــان: مــن نمی توانــم از تکــرار کــردن یــک ســخن بــرای چندمیــن بــار پرهیــز کنــم. از عبــارت »واقعیت 
ــه  ــتند ک ــی نیس ــا ادعاهای ــد، این ه ــیم بندی می کنی ــت را تقس ــد و آن واقعی ــتفاده می کنی ــی« اس نهای
ــم،  ــیم بندیش می کنی ــا تقس ــه م ــه ک ــان آنگون ــم جه ــر می کن ــن فک ــد. م ــرح می کنن ــت ها مط رئالیس
تقســیم بندی می شــود. مــا جهــان را بــه مقوله هــای گیــاه و حیــوان تقســیم بندی می کنیــم، می توانیــم 
تقســیم بندی های دیگــری داشــته باشــیم. هانــا بــه کتــاب ســلی در مــورد جنســیت اشــاره کــرد، این هــا 
ــن  ــای جایگزی ــه مقوله بندی ه ــت ک ــن واقعی ــتند. ای ــیال هس ــای س ــی از مقوله بندی ه ــای خوب مثال ه
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 می خواهیــم باورهایمــان بــه چیزهــا 
- آنچنــان کــه هســتند - منطبــق باشــد. ایــن چیــزی اســت کــه دروغ گویــی را ممکــن می ســازد. بــه 
ــرده  ــذار ک ــازی را واگ ــد ب ــاز کن ــی را مج ــد دروغ گوی ــد نمی خواه ــالری می گوی ــی هی ــن وقت ــر م نظ
اســت. دروغ گویــی بــد اســت چــون تالشــی عمــدی بــرای انتقــال ســخنی اســت کــه گوینــده بــه غلــط 
ــم ســردر  ــاور نداری ــه آن ب ــه ب ــزی ک ــن چی ــم از مفهــوم گفت ــا نمی توانی ــی م ــاور دارد. یعن ــودن آن ب ب
بیاوریــم، مگــر اینکــه مفهــوم غلــط بــودن را داشــته باشــیم. همچنیــن نمی توانیــم 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، این هــا نیــز ممکــن نیســتند. اشــتباه ایــن اســت کــه فکــر 
کنیــم اگــر ایــن را بپذیریــم یــک بســته متافیزیکــی بــه نــام واقعیــت نهایــی کــه معلــوم نیســت یعنــی 
ــه!  ــرای مــا دســته بندی شــده اســت. ن ــا بایــد بپذیریــم جهــان از قبــل ب چــه را هــم بایــد بپذیریــم. ی
ــچ  ــم. هی ــد آن را تقســیم بندی کنی ــا بای ــد، م ــا نمی آی ــزد م ــده ن ــه صــورت تقســیم بندی ش ــان، ب جه
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کاربــردی بــرای واقعیــت نهایــی وجــود نــدارد، حداقــل مــن کاربــردی بــرای آن ســراغ نــدارم. ولــی بــه 
محــض اینکــه مقوله هــای موجــود در مقوله بنــدی خــود را معرفــی کنیــد، آنــگاه ممکــن اســت - البتــه 
نــه همیشــه - مشــخص شــود کــه چیزهــا بــه گونــه ای عینــی وجــود دارنــد؛ عینیــت انتولوژیــک. و درون 
ــن  ــن رئالیســم اســت و م ــد. ای ــناختی مطــرح کنی ــت ش ــی معرف ــای عین ــد مدعاه ــرو می توانی آن قلم
نمی دانــم چگونــه کســی می توانــد ایــن را انــکار کنــد. رئالیســم بــه تواضعــی می انجامــد 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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ــه  ــخ فلســفه ب ــه در تاری ــان در فلســفه اســت. رویکــردی ک ــا نقــش زب ــش رو در رابطــه ب مناظــره پی
ــه واقعیــت  ــد مــا را ب ــان می توان ــا زب ــرد. آی ــی معــروف اســت مــورد بررســی قــرار می گی چرخــش زبان
نزدیــک کنــد؟ آیــا چرخــش زبانــی موفــق بــوده اســت؟ آیــا فلســفه بایــد بــر زبــان تمرکــز کنــد یــا ایــن 
ــان و اســتاد دانشــگاه  ــوده اســت؟ در ایــن مناظــره، جــان ســرل فیلســوف ذهــن و زب مســیر اشــتباه ب
بارکلــی، مایــکل پاتــر اســتاد منطــق دانشــگاه کمبریــج و هیــالری الوســن فیلســوف ضدرئالیســت بــه 

ــد.  مناظــره می پردازن

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 1884 رخ 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 می رونــد بــه چــه شــکلی بــه کار 
می رونــد. ایــن پرســش کــه اعــداد چــه هســتند تنهــا در صورتــی کــه درســت مطــرح شــود می توانــد 
پاســخی مناســب دریافــت کنــد. ایــن چرخــش کــه در 1884 رخ داده اســت بیــش از آنکــه مهــم باشــد، 
بــه نظــر مــن اجتناب ناپذیــر بــود. می توانیــم 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 
ــد  ــد؟ ایدئالیســت کســی اســت کــه می گوی ــا تفکــر و واقعیــت ســاختاری مشــابه دارن دو وجــه دارد؛ آی
ــوان بیــن تصــور مــا از واقعیــت و  ــه شــکلی اجتنــاب ناپذیــر یکــی هســتند و نمی ت تفکــر و واقعیــت ب
واقعیــت آنچنــان کــه هســت تفاوتــی قائــل شــد. رئالیســت هــم شــخصی اســت کــه ایــن مدعــا را نفــی 
می کنــد. ایــن پرســش قابــل فهمــی اســت کــه سال هاســت بــر ســر آن بحــث شــده اســت. ولــی اگــر 
فاصلــه ای بیــن تفکــر و زبــان نبینیــم آنــگاه بحــث رئالیســت و ایدئالیســت بــر ســر ایــن خواهــد بــود کــه 
آیــا می تــوان ســاختار جهــان را از طریــق ســاختار زبــان دریافــت؟ مــن می توانــم بــا یــک ایدئالیســت 
مناظــره کنــم ولــی کســی کــه فکــر می کنــد ســاختار زبــان راهنمــای قابــل اتکایــی بــرای فهــم ســاختار 

جهــان اســت، دیوانــه اســت. نمی توانــم بــا کســی کــه ایــن چنیــن فکــر می کنــد، بحــث کنــم. بــه 
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نظــر، فیلســوف ها بایــد نســبت بــه فاصلــه بیــن زبــان و تفکــر آگاه باشــند. صرفــا کافــی اســت یکــی 
ــی بســیار  ــا ســاختار زبان ــا متوجــه بشــویم کــه می توانیــم ب ــم ت ــاد بگیری از زبان هــای غیراروپایــی را ی
ــه  ــره چ ــرکت کنندگان در مناظ ــر ش ــم دیگ ــت دارم ببین ــم. دوس ــابه بزنی ــی مش ــی حرف های متفاوت
می گوینــد، ولــی بــه نظــر مــن چرخــش زبانــی بیــش از آنکــه مهــم بــوده باشــد اجتناب ناپذیــر بــود. 

هیــالری الوســن: بــه نظــر مــن رویکــرد »چرخــش زبانــی« گمــراه نبــود. چــرا کــه بــه مــا اجــازه داد تــا 
ــه روشــی خنثــی و عینــی توصیــف  ــد می توانیــم جهــان را ب ــه مــا می گوی از فانتــزی رمانتیکــی کــه ب
ــکل  ــه در ش ــم. چ ــا بوده ای ــه فانتزی ه ــن گون ــی ای ــدا قربان ــان ها از ابت ــا انس ــویم. م ــا ش ــم، ره کنی
ــان  ــی جه ــت نهای ــورد واقعی ــا را در م ــواع و اقســام فانتزی ه ــا ان ــخ. م ــا تاری ــا ی ــان، ارواح، نیروه خدای
ــود واقعیــت  ــرار ب ــرار داد، ق ــدای ســده بیســتم ق ــوان آن را در ابت ــی کــه می ت داشــته ایم. چرخــش زبان
نهایــی را بــرای مــا برمــال کنــد. بــه نظــر مــن چرخــش زبانــی بــا نشــان دادن اینکــه زبــان خنثی نیســت 
امــری مثبــت بــود. ولــی ایــن ایــده کــه می توانیــم بــه خــود زبــان یــک عینیــت خنثــی اطــالق کنیــم و 
بــه گونــه ای از زبــان دسترســی پیــدا کنیــم کــه دقیــق و صحیــح اســت، مثبــت نبــود. پــس از چنــد ســال 
ــی و  ــوب منطق ــای مســتحکم چهارچ ــر بنیان ه ــردن فلســفه ب ــا ک ــرای بن ــد راســل ب ــای برتران از رؤی
تبدیــل کــردن فلســفه بــه علــم، ویتگنشــتاین مشــکل ایــن ایــده را نمایــان ســاخت: نمی توانیــم 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 قــاره ای - 
امتنــاع از بیــان هــر ســخنی در مــورد واقعیــت نهایــی بــود. ویتگنشــتاین در اثــر دومــش از بیــان ســخنان 
کلــی در مــورد واقعیــت پرهیــز می کنــد و دریــدا نیــز کاری مشــابه انجــام می دهــد. هرچنــد مــن فکــر 
ــا  ــی ی ــازی زبان ــن ب ــم در مــورد تعیی ــم تــالش کنی ــن هــم اشــتباه اســت. اگر بخواهی ــم کــه ای می کن
تعین ناپذیــر بــودن معنــا ســخن بگوییــم، تنهــا در صورتــی می توانیــم چنیــن کنیــم کــه بدانیــم دریــدا 
و ویتگنشــتاین چــه گفته انــد. مــا نیــاز بــه یــک چهارچــوب کلــی داریــم تــا بتوانیــم بفهمیــم چــرخ زدن 
ویتگنشــتاین در بازی هــای زبانــی بــه چــه معناســت. فلســفه در مخصمــه ای گیــر کــرده و بــه نظــر مــن 
بایــد ســعی کنیــم راه هایــی ارائــه کنیــم تــا بتــوان توانایــی مداخلــه در جهــان بــه روش هــای 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، 
ــه  ــه ب ــی ک ــفورد و روایت ــگاه آکس ــتاد در دانش ــوان اس ــه عن ــم ب ــجو و ه ــک دانش ــوان ی ــه عن ــم ب ه
عنــوان چرخــش زبانــی )توســط هیــالری الوســن( ارائــه شــد بــرای مــن بــه عنــوان چرخــش زبانــی 
قابــل تشــخیص نبــود. بگذاریــد بــه شــما بگویــم بــرای افــرادی کــه درون چرخــش زبانــی بودنــد، ایــن 
ــفه  ــخ فلس ــاده در تاری ــم دوره ای فوق الع ــر می کن ــن فک ــه م ــود. اول اینک ــکل ب ــه ش ــه چ ــش ب چرخ
بــود و ماننــد رویکردهــای بســیار دیگــری کــه از تــب و تــاب آن کاســته شــد، محدودیت هایــی داشــت 
کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره خواهــم کــرد. اول از هــر چیــز یکــی از خصوصیــات خارق العــاده ایــن 
ــاره ای و فلســفه ســده  ــل شــد. برخــالف فلســفه ق ــوگ تبدی ــه دیال ــه فلســفه ب ــود ک ــن ب رویکــرد ای
نوزدهــم کــه ماننــد ســخنرانی های احساســی و کــم معنــا بــود، چرخــش زبانــی بــر اســاس گفت و گــو 

بنــا نهــاده شــده بــود.

خصیصــه دومــش دغدغــه نســبت بــه شــفافیت بــود. ویتگنشــتاین اغلــب بــه خاطــر ابهــام در نوشــتارش 
ــه  ــد متوج ــق بخوانی ــته هایش را دقی ــر نوش ــم اگ ــر می کن ــن فک ــی م ــرد. ول ــرار می گی ــد ق ــورد نق م
ــرح  ــنی را مط ــم و روش ــیار مه ــای بس ــد و مدعاه ــفاف بنویس ــرده ش ــالش ک ــی ت ــه خیل ــوید ک می ش

ــن در ــای م ــه معلم ه ــد. البت می کن
 آکســفورد - آســتن و استراســون - هــر دو وســواس زیــادی بــرای شــفافیت داشــتند و تزهــای خیلــی 
ــج آن قضــاوت کــرد، و  ــه نتای ــا توجــه ب ــد جنبش هــای فلســفی را ب ــد بای ــد. هرچن ــه کردن دقیقــی ارائ
ــج  ــن نتای ــد. یکــی از ای ــل  توجــه بودن ــی قاب ــی خیل ــج چرخــش زبان ــم برخــی از نتای مــن فکــر می کن
ایــن اســت کــه مــا تصــور خیلــی بهتــری از »برقــراری ارتبــاط« در زبان هــای انســانی داریــم و ایــن 
ــدود  ــا ح ــم ت ــن ه ــود م ــت. خ ــر اس ــوف دیگ ــد فیلس ــتن و چن ــتاین، آس ــته های ویتگنش ــه نوش نتیج
زیــادی در ایــن ســنت کار کــرده ام. نظریه هــای بررســی کاربــرد زبــان بــه شــکلی پیــش رفتــه اســت 
کــه بــه شــکل گیری رشــته زبــان شناســی منجــر شــده اســت. عــالوه بــر ایــن مــن فکــر می کنــم در 
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ــت،  ــول، مالکی ــه، پ ــت جامع ــر از ماهی ــم تصــوری عمیق ت ــه می توانی ــان داده ام ک ــودم نش ــای خ کاره
دولــت، ازدواج، دانشــگاه و ســمینارهای فلســفی بــه دســت آوریــم؛ اگــر بــه آن هــا بــه شــکلی نــگاه کنیــم 
ــان واقعیــت پدیده هــای فیزیــک اتمــی را تأســیس نمی کنــد.  ــان آن هــا را تأســیس می کنــد. زب کــه زب
ــه  ــه ب ــده جامع ــوان تأســیس کنن ــه عن ــان ب ــش زب ــن و بررســی نق ــا در نظــر گرفت ــم ب ــی می توانی ول
ماهیــت آن بهتــر پــی ببریــم. عــالوه 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 
ــی  ــفه ریاض ــق و فلس ــر منط ــالوه ب ــی ع ــود ول ــی ب ــش زبان ــدر چرخ ــه پ ــه فرگ ــرد. البت ــادی می ب زی
فرگــه ای، نتایــج بســیار دیگــری از چرخــش زبانــی بــه دســت آمــد. بگذاریــد در مــورد محدودیــت روش 
ــان وجــود دارد. یــک وسوســه  چرخــش زبانــی صحبــت کنــم. یــک اشــتباه رایــج در روش مطالعــه زب
دائمــی وجــود داشــت کــه بیــن آنچــه کــه واقعــا علــت یــک پدیــده بــود بــا آنچــه کــه مــا آن را بــه 
ــن دو  ــه ای ــوان زد ک ــی می ت ــدند. مثال های ــل نمی ش ــزی قائ ــم، تمای ــده می نامی ــت آن پدی درســتی عل
از هــم جــدا هســتند. تمرکــز بــر جنبــه ارتباطــی زبــان باعــث شــده اســت تمایــز بیــن واقعیــت و زبانــی 
کــه بــرای توصیــف واقعیــت بــه کار می بریــم نادیــده گرفتــه شــود. هرچنــد بایــد بگویــم دوره بســیار 
ــت  ــه می گف ــدازد ک ــالب فرانســه می ان ــورد انق ــج در م ــاد ســخن کولری ــن را ی ــود و م ــاده ای ب فوق الع

زنــده بــودن در آن دوران مبــارک بــود ولــی جــوان بــودن در آن دوران خیلــی دشــوار بــود. 

ــا  ــد چیســت؟ م ــان بپرس ــورد زب ــد در م ــک فیلســوف می توان ــه ی ــوع پرسشــی ک ــن ن مجــری: بهتری
دیگــر بــاور نداریــم کــه دسترســی مســتقیم بــه واقعیــت یــا حقیقــت داریــم، شــما فیلســوف ها چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــان راهنمای ــورد زب ــوب در م ــردن پرســش های مطل ــرح ک ــرای مط ــا را ب ــد م می توانی

جــان ســرل: فکــر می کنــم دو پرســش کــه در واقــع بخش هایــی از یــک پرســش واحــد هســتند مطــرح 
ــان چیســت، ســؤال بســیار پیچیــده ای اســت کــه پاســخی  شــد. اول اینکــه رابطــه بیــن واقعیــت و زب
ســاده نمی تــوان بــه آن داد. اینجــا بــه صــورت خیلــی ســاده می گویــم زبــان مــا بــه تعــدادی تصویــر 
در ذهــن مرتبــط اســت و آن تصاویــر واقعیــت را بازنمایــی می کننــد. پرســش دوم کــه در واقــع همــان 
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پرســش از زاویــه ای دیگــر اســت ماهیــت معناســت. ماهیــت معنــا چیســت؟ چندیــن کتــاب دربــاره هــر 
دوی ایــن پرســش ها نوشــته ام امــا ســعی نمی کنــم آن هــا را اینجــا خالصــه کنــم. ولــی بــه نظــر مــن، 

ایــن دو پرســش هایی بســیار مهــم هســتند. 

هیــالری الوســن: مــن کامــال بــا ایــن ســخن موافقــم. ولــی مســئله ایــن اســت کــه چگونــه بــه ایــن 
ــخیص  ــم تش ــدا گفت ــه از ابت ــور ک ــد. همانط ــه ای از آن می گیری ــه نتیج ــد و چ ــش ها می پردازی پرس
اهمیــت زبــان  خیلــی مهــم اســت و مــن بــا توصیــف جــان از چرخــش زبانــی موافقــم - هرچنــد مــن 
در آن دوران نبــودم - ایــن پــروژه  هیجان انگیــز 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 می کنــد 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 
ــا  ــی م ــای توانای ــم و معن ــد بکنی ــا چــه بای ــن اســت کــه م ــزی ممکــن نیســت، پرســش ای ــن چی چنی
بــرای برقــراری ارتبــاط و توصیــف واقعیــت چیســت؟ مــا نمی توانیــم رویکــردی نهایــی بــه زبــان پیــدا 
کنیــم همچنیــن نخواهیــم توانســت پاســخی بــرای نحــوه ارتبــاط زبــان بــا واقعیــت پیــدا کنیــم. و ایــن 
ــی آنچــه کــه ویتگنشــتاین دوم انجــام داد و در  ــه آن بپــردازد. ول ــد ب مســئله ای اســت کــه فلســفه بای
ســنت قــاره ای هــم شــاهد آن هســتیم، امتنــاع از ایــن پرســش اســت. مــا نمی توانیــم بفهمیــم ماهیــت 
رابطــه بیــن زبــان و واقعیــت چیســت پــس تســلیم می شــویم و فلســفه را بــه درمــان تبدیــل می کنیــم 
ــت.  ــد نیس ــی مفی ــن خیل ــن ای ــر م ــه نظ ــویم. ب ــغول می ش ــان مش ــداوم واژگانم ــازی مت ــه واس ــا ب ی
می فهمــم چــرا خودشــان را درون ایــن پــازل خودارجاعــی قــرار داده انــد، ولــی بــه نظــر مــن بایــد بــه 
شــکل بهتــری بــه ایــن مســائل پرداخــت. بایــد بررســی کنیــم زبــان، چگونــه کارهایــی کــه می توانــد 
انجــام دهــد را انجــام می دهــد. نمی توانیــم جهــان را بــه صــورت عینــی توصیــف کنیــم، زبــان را نیــز 

نمی توانیــم بــه صــورت عینــی توصیــف کنیــم. 

مجــری: هیــالری منظــور تــو ایــن نیســت کــه روش هــای غیرزبانــی بــرای دسترســی بــه جهــان وجــود 
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دارد. روش هایــی کــه مــا بــه آن هــا بــی توجــه هســتیم و بایــد زمــان بیشــتری را صــرف آن هــا کنیــم. 

ــدازه  ــش از ان ــم بی ــا نمی خواهی ــر و م ــن واژگان دیگ ــت، بی ــک واژه اس ــودش ی ــان خ ــالری: زب هی
ــم  ــر نمی کن ــن فک ــش، م ــه پرس ــخ ب ــم. در پاس ــز کنی ــدی تمرک ــوان واژه کلی ــه عن ــک واژه ب روی ی
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 می گویــم فرآینــد بســتن جهــان، مســئول شــکل گیری 
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 

ــم. ــم کنی ــای نظــری فراه ــدارد - چهارچوب ه ــود ن ــی صحیحــی وج ــه نهای ــچ نظری ــم هی می دانی

ــه  ــوم. ب ــل ش ــز قائ ــزرگ تمای ــش های ب ــک و پرس ــش های کوچ ــن پرس ــم بی ــر: می خواه ــکل پات مای
نظــر مــن بنیان هــای نظــری بــرای ایــن تمایــز وجــود دارد. دو نکتــه متفــاوت وجــود دارد. اول اینکــه 
ــه دوم  ــد. نکت ــی کن ــک کمک ــکالت کوچ ــل مش ــه ح ــد ب ــی می توان ــفه زبان ــردن فلس ــه کار ب ــا ب آی
پرســش های بزرگــی هســتند کــه هیــالری در مــورد آن صحبــت کــرد؛ ماهیــت رابطــه مــا و جهــان. 
ــاب  ــک خط ــا را کوچ ــک، آن ه ــش های کوچ ــم پرس ــی می گویی ــک، وقت ــش های کوچ ــورد پرس در م
ــتند  ــا پرســش های کوچکــی هس ــن معن ــه ای ــا ب ــا تنه ــز بشــماریم. این ه ــا را ناچی ــا آن ه ــم ت نمی کنی
ــن  ــردن برخــی از ای ــن حــال مشــخص ک ــا ای ــد. ب ــرار نمی دهن ــزرگ را خطــاب ق ــه پرســش های ب ک
پرســش های کوچــک ارزش بســیار زیــادی دارد. جــان در مقدمــه خــود بــه صــورت خالصــه بــه برخــی از 
آن هــا اشــاره کــرد. مــن فکــر می کنــم در صــد ســال گذشــته در فلســفه از ایــن روش اســتفاده کرده انــد 
ــراد  ــه اف ــی ک ــد. مطالب ــن برده ان ــیاری را از بی ــوءتفاهم های بس ــا بررســی پرســش های کوچــک س و ب
در موردشــان ســردرگم بودنــد ولــی االن اگــر مقاله هــای مناســب را بخوانیــد - کــه مــا خوانــدن ایــن 

ــود. ــته می ش ــردرگمی ها کاس ــم - از س ــرر می کنی ــود مق ــجویان خ ــرای دانش ــا را ب مقاله ه

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 می گــردد مقالــه 
ــوان  ــه می ت ــه چگون ــد ک ــان می ده ــل نش ــه راس ــن مقال ــت. در ای ــال 1905 اس ــل در س ــد راس برتران
بــه یــک بــاره از شــر معمــای ســخن گفتــن از چیزهایــی کــه وجــود ندارنــد خــالص شــد. مثــال اســب 
بــال دار، کــوه طالیــی یــا پادشــاه فعلــی فرانســه. معمــا ایــن اســت: چگونــه می تــوان در مــورد چیــزی 
کــه وجــود نــدارد صحبــت کــرد. برخــی حتــی پــس از راســل ســعی کرده انــد بگوینــد، از آنجایــی کــه 
تــو در مــورد پادشــاه فعلــی فرانســه چیــزی گفتــه ای - پادشــاهی کــه وجــود نــدارد - بایــد یــک پادشــاه 
فعلــی تخیلــی فرانســه وجــود داشــته باشــد. راســل در یــک شــاهکار ظریــف منطقــی نشــان می دهــد 
کــه راهــی بــرای تبییــن چنیــن گفتارهایــی وجــود دارد بــه شــکلی کــه وسوســه فکــر کــردن در مــورد 

چیــزی کــه وجــود نــدارد از بیــن مــی رود. 

مجری: می شود بگویید راسل چگونه این کار را انجام داد؟

ــای  ــه ابژه ه ــد ب ــه نظــر می آی ــه ب ــه ای ک ــوان جمل ــه می ت ــه چگون ــه، راســل نشــان داد ک ــکل: بل مای
ــژه  ــه آن اب ــا ب ــرد ت ــا تقســیمش ک ــه ای از جمله ه ــه مجموع ــرد و ب ــل ک ــاع دارد را تحلی ناموجــود ارج
ــتاندارد  ــال اس ــه مث ــت« ک ــاس اس ــه ط ــی فرانس ــاه کنون ــن »پادش ــد. بنابرای ــاع نمی ده ــود ارج ناموج

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 ابژه ای ارجاع ندارد.

ــی  ــه خاطــر چهارچوب ــه عمــق مســئله رســید. راه حــل او ب ــدارم کــه راســل ب هیــالری: مــن قبــول ن
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 می تــوان 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 
ــه ایــن شــکل بــه کار ببریــم، یکــی از  ــان را ب ــه مــا نشــان می دهــد کــه اگــر زب مفیــد نبــود. بلکــه ب

ــم. ــید را برگزیده ای ــه نتیجــه رس ــوان ب ــه می ت ــی اســت ک روش های

جــان: پرســش اصلــی مجــری ایــن بــود کــه آیــا روش هــای 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 داشــته ام بــه نام هــای 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 می کنــد؟ 
ــن  ــان ها ای ــورد انس ــاده در م ــارق الع ــه خ ــد. نکت ــام می ده ــل انج ــق ادراک و عم ــن کار را از طری او ای
اســت کــه ادارک و عمــل مــا بــا اجــزای زبانــی انباشــته شــده اســت در حالــی کــه ســگ ها چنیــن نیســتند. 
ــادی  ــان روی می دهــد و بخــش زی ــام ادراک وجــود دارد کــه پیــش از زب ــه ن ــده ای ب ــن حــال پدی ــا ای ب
از زبــان را تنهــا بــا توجــه بــه رابطــه اش بــا ادراک و عمــل می تــوان فهمیــد. مــن بــا هیــالری موافقــم 
کــه موضــوع -محمــول تنهــا یــک نــوع کاربــرد زبــان اســت، ولــی یــک فــرم زبانــی هــم هســت. اگــر 
ــان چگونــه عمــل می کنــد صحبــت کنیــم ارجــاع دادن یکــی از اجــزای  می خواهیــم در مــورد اینکــه زب
ضــروری زبــان اســت. زبــان تنهــا شــامل ارجــاع دادن نمی شــود، ولــی بخشــی کامــال ضــروری اســت. 

ــرا  ــد، چ ــان می پردازن ــه زب ــوف ها ب ــرا فیلس ــان، چ ــپس زب ــم و س ــدا ادراک داری ــر ابت ــری: اگ  مج
ــا  ــه شــما می دهــد؟ ب ــا واقعیــت ب ــد، اگــر ادارک ارتبــاط مســتقیم تری ب ــه ادراک نمی پردازن مســتقیما ب

ــد. ــت بپردازن ــان و واقعی ــن زب ــه رابطــه بی ــد ب ــه فیلســوف ها بای ــرض ک ــن ف ای

جــان: چــون چیزهــای زیــادی وجــود دارد کــه فراتــر از توانایی هــای ادراکــی مــا هســتند. اغلــب علــوم 
ــرای ایــن بحــث بــه خصــوص مــا جالــب  ــر از ادراک مــا هســتند. ولــی نکتــه دوم کــه ب طبیعــی فرات
ــان داشــته  ــه کــرد کــه زب توجــه اســت. بســیاری از تجربه هــای مــا را تنهــا می تــوان در شــکلی تجرب
ــان داشــته  ــدون اینکــه زب ــم ب ــا احســاس درد کن ــم ی ــز را ببین ــگ قرم باشــیم. ممکــن اســت مــن رن
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باشــم، ولــی بررســی روابــط علــت و معلولــی یــا بســیاری از چیزهــای دیگــر، مثــال احســاس اضطــراب 
در نظــام ســرمایه داری - کــه دوســتان مــن مدعــی تجربــه آن هســتند - نیــاز بــه زبــان دارد. بــاور کنیــد 
ــورد  ــان داشــت. در م ــد زب ــی بای ــن تجربه های ــرای چنی ــرد، ب ــج نمی ب ــن اضطــراب رن ــن از ای ســگ م

ــز اســت. ــا یکدیگــر چفــت شــده اند و بررســی آن بســیار هیجــان انگی ــان ب ــه و زب انســان ها، تجرب

ــان،  ــی زب ــه در بررس ــد ک ــاره می کن ــی اش ــان اســت وقت ــا ج ــال ب ــق کام ــم ح ــر می کن ــالری: فک هی
ــه در ادراک روی  ــدی ک ــم فرآین ــن می گوی ــال م ــن ح ــا ای ــت. ب ــرح اس ــش از ادراک مط ــزی بی چی
می دهــد مشــابه فرآینــدی اســت کــه در زبــان روی می دهــد. زبــان نیــز ماننــد ادراک بخشــی از فرآینــد 
بســتن اســت. مــن فکــر می کنــم بســتن در ســطح ادراک و ســطح زبــان روی می دهــد و در پاســخ بــه 
پرســش تــو بایــد بگویــم کــه بــه نظــر مــن ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه جهانــی را می ســازیم 

کــه بــه مــا امــکان می دهــد بــه صــورت مؤثــر در آن دخالــت کنیــم.

مایــکل: اگــر هیــالری پرســش بزرگــی می خواهــد، یــک پرســش بــزرگ ایــن اســت کــه مــا چــه تفاوتــی 
ــای دیگــری هــم  ــان اســت، تفاوت ه ــا زب ــا حیوان ه ــا ب ــاوت م ــم. مشــخص ترین تف ــا داری ــا حیوان ه ب
ــان  ــان مرتبــط اســت. در جاهــای متفــاوت در مــورد زب ــه زب ــا یکــی از تفاوت هــا ب ــی مطمئن ــم، ول داری
ــان دلفین هــا یــا زبــان ســگ ها، ولــی در هــر مــوردی  ــداران می خوانیــم، مثــال زب گونه هــای دیگــر جان
کــه نــگاه می کنیــم می بینیــم اطــالق 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 می توانیــم آواهــای بســیار زیــادی را بــه هــم مرتبــط کنیــم تــا افــکار جدیــدی 
ــدون اینکــه  ــد حتــی ب ــد آن هــا را بفهمن ــاق می توانن ــن ات ــه شــکلی کــه همــه در ای ــم ب را مطــرح کنی
چیــزی شــبیه بــه آن شــنیده باشــند. ایــن توانایــی مرتبــط کــردن آواهــا بــه یکدیگــر یکــی از تفاوت هــای 

انســان ها بــا حیوان هاســت، و از نظــر مــن ایــن پرسشــی بــه انــدازه کافــی بــزرگ اســت.
جــان: مــن کامــال موافقــم. ایــن یکــی از خصیصه هــای اساســی زبــان ایــن اســت کــه دارای توانایــی 
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ــدون هیــچ تالشــی متوجــه  تولیــدی اســت. مــا می توانیــم ســخنانی کــه قبــال هرگــز نشــنیده ایم را ب
بشــویم. ولــی یکــی دیگــر از خصیصه هــای قابــل توجــه زبــان انســان ها ایــن اســت کــه مــا واقعیتــی 
ــه عنــوان یــک واقعیــت موجــود بازنمایــی می کنیــم. پــول، مالکیــت  را می ســازیم و ایــن واقعیــت را ب
ــم  ــتند و می توانی ــان هس ــی در جه ــا فکت های ــه اینه ــگاهها؛ هم ــت، ازدواج و دانش ــی، دول خصوص
توصیف هــای غلــط و صحیــح از آن هــا ارائــه کنیــم. ولــی همــه آنهــا بــا بازنمایــی بــه عنــوان واقعیــت 
موجــود خلــق شــده اند. ایــن بــه نظــر مــن پدیــده ای مطلقــا خارق العــاده اســت. تــا جایــی کــه می دانــم 

هیــچ حیــوان دیگــری ایــن توانایــی را نــدارد. 

ــا توجــه بــه آنچــه  ــا تمایــزی بیــن جهــان در آنجــا و زبــان در اینجــا شــروع کــردم. ب مجــری: مــن ب
کــه جــان ســرل االن گفــت بــه نظــر می آیــد کــه ایــن تمایــز مــن خیلــی ســاده اســت و زبــان صرفــا 
نمی توانــد 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 
ــا توجــه بــه تاریــخ جهــان می دانیــم، جهــان میلیاردهــا ســال قبــل از اینکــه  وجــود دارد. مــا ایــن را ب

کســی ســخنی بگویــد وجــود داشــته اســت.

هیالری: من فکر نمی کنم به همین سادگی باشد. اگر زبان، واقعیت به خصوص ما را 
ــه  ــی ک ــن زبان ــماریم. ای ــاز برش ــود را ممت ــی خ ــای کل ــک از توصیف ه ــچ ی ــم هی ــازد، نمی توانی می س
ــته«  ــود داش ــان وج ــش جه ــال پی ــا س ــه میلیارده ــم ک ــا می دانی ــه »م ــرد ک ــاره ک ــه آن اش ــان ب ج
ــا  ــه م ــان ب ــه زب ــی ای ک ــات چهارچوب ــود و خصوصی ــرح می ش ــان مط ــه درون زب ــت ک ــه ای اس نظری
می دهــد را داراســت. پــس نمی توانیــم هــر گاه تصمیــم گرفتیــم پایمــان را از زبــان بیــرون بگذاریــم  و 
بگوییــم کــه واقعیت مــان را خودمــان می ســازیم و بعــد در مــورد واقعیت هــای علمــی کــه می خواهیــم 

صحبــت کنیــم، بگوییــم ایــن محدودیت هــا وجــود نــدارد. 
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ــه  ــا از جهــان وابســته اســت ب ــی م ــه بازنمای ــا ب ــد از اینکــه برخــی از چیزه ــی نبای ــه، ول ــکل: البت مای
ــن  ــی بی ــم انتخاب های ــا بســتگی دارد. ممکــن اســت بتوانی ــه م ــز ب ــه چی ــه هم ــن نتیجــه رســید ک ای
طــرح واره ذهنــی کــه بــرای فهــم جهــان بــه کار می بریــم داشــته باشــیم. طــرح واره ذهنــی مــا در طــول 
زمــان تغییــر کــرده اســت، مثــال جــان اشــاره کــرد کنفرانس هــای فلســفه هــزاران ســال پیــش وجــود 
نداشــتند. مــا مفاهیــم زیــادی داریــم کــه افــراد در گذشــته نداشــتند. ولــی بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه 
ــا را  ــان م ــد. زب ــا را محــدود می کن ــان م ــان پاســخ گو هســتیم. جه ــه جه ــم ب ــه داری ــی ک ــر مفهوم ه

ــد.  ــا را محــدود می کن ــان م ــی جه ــی ببخشــد، ول ــا را رهای ــد م ــد و می توان محــدود می کن

ــان را  ــم قســمتی از زب ــا نیســت کــه می توانی ــن معن ــه ای ــن ب ــی ای ــم. ول ــالری: مــن کامــال موافق هی
برتــر بشــماریم، بخشــی کــه بــه مــا امــکان  می دهــد بگوییــم در نهایــت واقعیــت چیســت. رویکــردی 
نســبی گرا کــه در آن پرســپکتیوهای متفاوتــی نســبت بــه جهــان داریــم و ایــن دیدگاههــا بــا واقعیــت 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــه چگون ــت ک ــن اس ــفه ای ــای فلس ــت. معم ــی معناس ــال ب ــتند، کام ــاط هس بی ارتب
روایت هــای مــا از جهــان چنــان مؤثرنــد، بــا وجــود ایــن کــه بــا خــود جهــان یکــی نیســتند و هرگــز 

یکــی نخواهنــد بــود. 

ــتم  ــده بیس ــدای س ــانه ای در ابت ــته ایم. افس ــا داش ــه م ــت ک ــرفت هایی اس ــی از پیش ــن یک ــکل: ای مای
پــرورش یافــت کــه می تــوان ذره هــای اساســی واقعیــت را یافــت و می تــوان همــه چیزهــای دیگــر را 
از آن ذره هــای 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 نمی توانــد موفــق باشــد. 

جــان: ببینیــد مــن یــک ســری از پدیده هــا را کــه بــه واســطه زبــان تأســیس شــده اند برشــمردم، اینهــا 
نــه تنهــا بــه واســطه زبــان بازنمایــی می شــوند بلکــه وجــود آن هــا بــه زبــان وابســته اســت. آن هــا شــامل 
ــی ایــن در مــورد همــه چیــز صحیــح نیســت.  پــول، مالکیــت خصوصــی، دولــت و غیــره می شــوند. ول
فرامــوش نکنیــم کــه صدمیلیــارد ســتاره ماننــد خورشــید مــا وجــود دارد، و صدمیلیــارد کهشــکان وجــود 



198

ــی  ــم، ول ــف کرده ای ــود را کش ــان ها موج ــه کهکش ــه هم ــم ک ــت بگویی ــا قطعی ــم ب ــا نمی توانی دارد. م
کهکشــان ها واقعیت هایــی هســتند کــه کامــال مســتقل از بازنمایــی مــا وجــود دارنــد. ایــن بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه مــا می توانیــم آن هــا را مســتقل از زبــان خــود توصیــف کنیــم. مــن کامــال 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 
زبــان گرفتــار شــده ایم، آن طــرِف زبــاِن مــا واقعیتــی وجــود دارد کــه می توانیــم آن را بازنمایــی کنیــم. 

هیــالری: جــان، مشــکل ایــن اســت کــه مــن نمی دانــم تــو چگونــه می توانــی چنیــن چیــزی بگویــی. 
چــون تــو بــرای گفتــن آن از زبــان اســتفاده می کنــی، و وقتــی می گویــی میلیون هــا ســتاره آن بیــرون 
وجــود دارنــد بــه نظــر می آیــد بــه طریقــی از زبــان خــارج شــده ای و می توانــی آن را بــه شــکلی کــه 
در نهایــت وجــود دارد توصیــف کنــی. بــه شــکلی کــه فکــر می کنــی در مــورد پــول و دیگــر مثال هــا 
ــای  ــن گونه ه ــزی بی ــا تمای ــی واقع ــه می توان ــوم چگون ــه نمی ش ــن متوج ــی م ــت. ول ــح نیس صحی
متفــاوت کاربــرد زبــان قائــل شــوی کــه گویــی کاربــرد علمــی زبــان بــه شــکلی از مشــکالتی کــه بقیــه 

زبــان بــا آن مواجــه اســت فــرار می کنــد. 

جــان: مــا رابطــه ای علــت و معلولــی بیــن خودمــان و جهــان نجومــی داریــم و جهــان نجومــی از طریــق 
زبــان بــا مــا ارتبــاط برقــرار نمی کنــد، بلکــه برعکــس مــا از زبــان اســتفاده می کنیــم تــا بتوانیــم ایــن 
جهــان نجومــی را مقوله بنــدی کنیــم. وقتــی بــه جهــان پــول و مهمانی هــا می پردازیــم بــا یــک ســری 
ــی  ــا واقعیت ــم. بلکــه ب ــی کــه مســتقال وجــود دارد ســر و کار نداری ــی در جهان ــت و معلول ــادالت عل تب
ســر و کار داریــم کــه وجــود دارد چــون مــا آن را بــه عنــوان واقعیتــی موجــود بازنمایــی می کنیــم. ایــن 
ــل ســلیمی در  ــم، تمایزهــای عق ــت نمی کن ــوم طبیعــی صحب ــورد عل ــز اساســی اســت، االن در م تمای

مــورد کنــار آمــدن بــا واقعیــت اســت. 

مایکل: من با جان موافقم.
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ــن  ــد و بنابرای ــر و کار دارن ــانی س ــالت انس ــا تعام ــان ب ــی از زب ــه بخش های ــوم ک ــن مفه ــالری: ای هی
ــا  ــوی ب ــه نح ــه ب ــد ک ــود دارن ــان وج ــری از زب ــای دیگ ــت  و بخش ه ــان اس ــود زب ــردی از خ کارک
چهارچوب هــای 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 می کنیــم - چــه 
ــی  ــوب زبان ــی از چهارچ ــا - بخش ــا و مولکول ه ــا اتم ه ــول ی ــای پ ــع، واحده ــه جوام ــا و چ خانه ه

ــد.  ــروی می کنن ــی پی ــه از خصیصــه زبان ــد ک هســتند و همگــی خصیصــه ای دارن

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 می کنیــم ایــن اســت کــه کار می کــرد. 
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. 
ــدازه روی مشــکالت کوچــک  ــن اســت کــه فیلســو ف ها بیــش از ان ــه هیــالری ای ــم گالی گمــان می کن
ــی  ــطح توصیف ــه در س ــتم ک ــن هس ــد. مطمئ ــوش کرده ان ــزرگ را فرام ــکالت ب ــد و مش ــز کرده ان تمرک
ــا نوابغــی در حــد  ــن اســت کــه همــه م ــل آن ای ــی یکــی از دالی ــد. ول ــن کرده ان بســیاری از آن هــا چنی
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 حرفــه ای یــک 
گــروه بســیار بــزرگ اســت، هــزاران فیلســوف آکادمیــک داریــم کــه می خواهنــد بــه مشــکالتی رســیدگی 
ــی  ــا بررس ــه آن ه ــکالتی ک ــیاری از مش ــد. بس ــه دارن ــده نگ ــته ای زن ــوان رش ــه عن ــفه را ب ــد و فلس کنن
می کننــد، مشــکالتی هســتند کــه بیــرون از حلقه هــای آکادمیــک فلســفه بــا ارزش تلقــی نمی شــوند. اگــر 
نتیجــه ایــن می شــد کــه هیچ کــس بــا پرســش های بــزرگ ســر و کار نداشــته باشــد، خیلــی بــد می شــد، 
موافقــم. امیــدوارم برخــی از افــراد چنیــن کننــد. مــن خــودم تمایلــی نــدارم وارد ایــن دریــای بــزرگ شــوم 

چــون می دانــم کــه دریــای بزرگــی اســت و افــراد بزرگــی قبــل از مــن در آن غــرق شــده اند.
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هیــالری: بــه نظــر مــن نمی تــوان بــه پرســش های کوچکــی کــه مایــکل بــه آن هــا ارجــاع می دهــد، 
پاســخ گفــت مگــر اینکــه قبــل از آن، یــک چهارچــوب بــزرگ بــرای پاســخ گفتــن بــه آن هــا انتخــاب 
کنیــد. بنابرایــن یــک پرســش کوچــک را می تــوان بــه روش هــای بســیار زیــادی پاســخ گفــت و ایــن 
ــه عنــوان مثــال، مــن در چهارچوبــی کار  ــه چهارچــوب کلــی ای کــه داریــد بســتگی دارد. بنابرایــن ب ب
ــش های  ــیاری از پرس ــود بس ــث می ش ــن باع ــدارم، ای ــر و کار ن ــاع« س ــا »ارج ــه در آن ب ــم ک می کن

کوچــک بی ارتبــاط باشــند. 

مایــکل: هیــالری تــو از مفهــوم ارجــاع اســتفاده می کنــی، مــن بــه تــو بــا اســتفاده از واژه »هیــالری« 
ــم. ــاع می ده ارج

هیالری: نه، این فهم تو از کاربرد این واژه توسط من است. مفهوم خودت از ارجاع را تحمیل 
می کنــی، بــرای ایــن کار بایــد تصــور خــودم از زبــان را تعریــف کنــم کــه شــامل ارجــاع نمی شــود. تــو 
نمی توانــی بگویــی کــه نــه ایــن کاربــرد تــو اینچنیــن اســت. روش هــای متفاوتــی بــرای نــگاه کــردن 
بــه مســائل وجــود دارد، ارجــاع در ســنت فرگــه ای وجــود دارد ولــی نهایــی نیســت. مــن فکــر نمی کنــم 
بــدون بررســی آن چهارچــوب بزرگتــر بتــوان ســؤال های کوچــک را پاســخ گفــت. بــرای همیــن فکــر 
ــختی  ــی س ــن کار خیل ــه ای ــول دارم ک ــن قب ــم. م ــی کنی ــر را بررس ــوب بزرگ ت ــد چهارچ ــم بای می کن
ــل  ــای راس ــرح رؤی ــس از ط ــال پ ــد س ــئله را چن ــن مس ــتاین ای ــم ویتگنش ــه گفت ــور ک ــت، همانط اس
ــا ایــن مشــکل ســر و کلــه بزنیــم تــا یــک چهارچــوب  مطــرح کــرد. بــه عنــوان فیلســوف مــا بایــد ب
پیــدا کنیــم کــه کار کنــد. بایــد چهارچوبــی پیــدا کنیــم کــه کارکــرد زبــان و رابطــه زبــان بــا جهــان را 
ــه می توانیــم ایــن کار  ــدون اینکــه فــرض کنیــم ایــن داســتان نهایــی اســت. مــا چگون تبییــن کنــد ب
ــد  ــالش کنن ــد ت ــی فلســفه اســت. فیلســوف ها بای ــدف نهای ــن ه ــن ای ــه نظــر م ــم؟ ب را انجــام بدهی
چهارچوب هایــی مفیــد ارائــه کننــد، و افــراد بتواننــد بــا اســتفاده از آن هــا در جهــان دخالــت کننــد. ولــی 
بــدون ایــن ایــده کــه فیلســوف ها روزی بــا پاســخ نهایــی نــزد مــا خواهنــد آمــد. می توانیــم دانشــگاه ها 

را تعطیــل کنیــم و بگوییــم همــه چیــز تمــام شــده اســت چــون نمی توانیــم 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 می کشــیم آن را بــه طــور واضــح 
بیــان کنیــم چــون نمی دانیــم چگونــه آن را بــرای دانشــجویان خــود تبییــن کنیــم. پرســش ایــن اســت: 
در نتیجــه بررســی هایی کــه در ســیصد ســال اخیــر انجــام شــده اســت، عــالوه بــر بــه کار بــردن انــواع 
روش هــای خــارق العــاده تجربــی مــا تصــور بســیار خوبــی از اینکــه جهــان چگونــه کار می کنــد داریــم. 
حتــی فهمیــدن ماهیــت کوانتــوم مکانیکــی ترکیب هــای 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 یافته ایــم. ایــن تصویــری از جهــان بــه عنــوان یــک جهــان بــدون ذهــن و هــدف اســت. 
ولــی حــاال بــه مــا نــگاه کنیــد، مــا انســان ها و واقعیــت مــا انســان ها. پرســش اصلــی در فلســفه ایــن 
اســت کــه چگونــه می توانیــم از واقعیــت جهانــی ســخن بگوییــم. زبــان، هشــیاری، اراده آزاد، جامعــه، 
هنــر، اخــالق و توانایــی مــا بــرای شــرکت در بحــث فلســفی را چگونــه می توانیــم در واقعیــت اساســی 
جــای بدهیــم؟ نــه تنهــا بایــد نشــان دهیــم کــه چگونــه در ایــن جهــان فیزیکــی قــرار گرفته انــد بلکــه 
بایــد نشــان دهیــم چگونــه پیامــد طبیعــی ایــن واقعیــت اساســی هســتند. مــا بیــش از آنــی می دانیــم 
کــه خــود را بــه جهــل بزنیــم. مــا بیــش از انــدازه دربــاره چگونگــی کارکــرد جهــان می دانیــم. وظیفــه 
ــرف آن  ــود را ص ــر خ ــام عم ــوف ها تم ــر فیلس ــیار از دیگ ــن و بس ــت - م ــن اس ــفه ای ــی فلس اصل
ــوان  ــم. می ت ــی پیشــرفت های چشــمگیری می کنی ــه پاســخی نهایــی نخواهیــم رســید ول ــم و ب کرده ای
ــادی زد.  ــای زی ــده مثال ه ــت آم ــش ها بدس ــن پرس ــا ای ــه ب ــه از مواجه ــی ک ــرفت های بزرگ از پیش
همانطــور کــه مایــکل گفــت بــا بررســی پرســش های بــه خصــوص و کوچــک در نهایــت مجموعــه ای 
ــم  ــم ات ــاور نداری ــا ب ــد م ــد بگوین ــده فیلســوف نمی توانن ــک ع ــم. ی ــم را داری از پاســخ های بســیار مه
هیــدروژن یــک الکتــرون دارد، آنهــا هــر چــه می خواهنــد می تواننــد فکــر کننــد، اتــم هیــدروژن یــک 

الکتــرون دارد.




