مسئلهی حقيقت در انديشهی جديد اروپايي
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مراد فرهاد پور

حقيقت ،جزء مقوّمي از انديشيدن و زبان است .ما همواره با اين فرض شروع ميكنيم كه حقيقت در زبان ما و تفكر و
همهی زندگي بشری تعبيه شده است .اما مسئلهی حقيقت ،وسيع و نامحدود است و اگر بخواهيم به آن بپردازيم ،شايد هفتهها
و ماهها بتوانيم دربارهاش صحبت كنيم .من در اينجا ميكوشم آن بخش را كه به رابطهی بين «حقيقتت» و «فلستفه» مربتو
ميشود ،مورد بحث قرار دهم.
نقطه شروع من ،خود فلسفه ،سنتهای فلسفي و مسائل آنها خواهد بود .ميدانيم كه مسئلهی مركزی تمامي ستنت-
های فلسفي موجود (به عنوان واقعيت فلسفه) ،چيزی جز مسئلهی «معنا» نيستت .در واقتع فعليتت ( )Actualityفلستفه در
دوران ما آن است كه از هر راهي كه برويم ،با مسئلهی معنا روبهرو ميشويم .مثالً در سنت تحليلي ،همه مجتادت و بحتثهتا
حول ناروشني معنا در زبانهای طبيعي است .مثال معروف «پادشاه امروز فرانسه ،كچل است» كه در متون فلستفه ،بته چشتم
ميخورد و اين بحث كه آيا اين جمله صادق است يا كاذب ،با معناست يا نه و ...از نمونههايي بود كته نيتاز بته تحليتل منطقتي
زبان را مطرح ساخت و اينكه بايد يك زبان منطقي را جانشين زبان طبيعي بنماييم .ايتن كتاری بتود كته بتا راستل و فرگته و
ويتگنشتاين دنبال شد .تالش در اين سنت آن بود كه مسائل فلسفي ،ناشي از كاربرد غيرمنطقي و ابهامزای زبان طبيعي استت
و كار فلسفه آن است كه اين كاربرد ناروا را به نحوی درمان نمايد .بنابراين ،در اين ستنت فلستفي ،متا شتماری مستائل كتاذب
داشتيم كه بايد از طريق زبان منطقي حل ميشدند و معنادار بودن اين مسائل و روشن كردن حدود معنا و بعد چيتزی بته نتام

.1

متن زير ،از روی سخنرانيای با همين نام پياده شدهاست ،از همينرو سعيشده تا خصلت گفتاری آن در متن حفظ گردد.
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حقيقت كه اصوتً خارج از حدود زبان دانسته ميشد (كه بنابر جمله آخر تراكتاتوس ،بايتد در متورد آن ،ختاموش متيبتوديم)،
مطرح شد .بنابراين در اينجا ،همهی مسائل حول «معنا»ست و «حقيقت» ،در حوزه خاموشي است؛ زبان و معنا يتك طرفنتد و
حقيقت ،يك طرف ديگر.
سنت ديگر ،سنت هتر منتوتيكي ،ستنت آلمتاني قترن  20استت كته جريتانهتای نوكتانتي ،پديدارشناستي هوسترل و حتتي
هستيشناسي بنيادين هايدگر (حداقل بخشي از آن) ،در اين سنت جای ميگيرد .مسئلهی معنا  -البته اين بتار بازيتابي معنتا،
احيای معنا ،معاني از دست رفتهی معنا در اثر روشنگری (كه در اثر ديالكتيك دروني نيهيلسيم ،ايتن معتاني ،پتو

و توختالي

شدهاند) -همچنان در اين سنت مطرح است .بولتمان در الهيا  ،ريكور هم در الهيتا و هتم در فلستفه ،هوسترل در فلستفه و
هايدگر كه به شكلي تالش ميكند با احيای معنا در زبان شعری ،گونهای هستيشناسي جديد را تأسيس نمايد و...
سنت سوّم ،در نيمه دون قرن بيست به راه افتاد و تحت عنوان «ستاختگرايتي»« ،پساستاختگرايتي» و «واستازی دريتدايي»
مطرح شد كه معضلهی مشتر

آنها« ،تكثر معناها» است (معنا به مثابهی جلوهی ساختار ،تفاو ميان دالّها ،آمد و شد ميتان

حاشيه و مركز متن نزد دريدا ،و يا سرريزشدن معنا نزد لوی اشتروس و ثبت و گسترش معنا در قالب نشانهشناسي بار و.)...
برايند اين سه سنت فلسفي را ميتوان در نزد افرادی مثل يورگن هابرماس ،مشاهده كرد كته در واقتع هتم تكتههتايي از زبتان
منطقي فلسفهی تحليلي را ميآورد ،و هم سويههايي از تأمل در نفس و خودآگاهي ،ارزيابي معنا و تتاريخي بتودن آنرا كته در
هرمنوتيك هست ،و ميكوشد تا حتي سويههايي از توهمزدايي از معنا يا مشكو بودن به آن و گونهای نقد معاني جا افتتاده در
سطح جامعه را (كه عجين شده با اسامي چهرههايي چون ماركس ،نيچه و فرويد) ،در سيستم فلسفي خود جمع نمايد.
در واقع ميتوان گفت از كانت به بعد تا هگل ،همه درگير مسئله ستوهه و آگتاهي هستتند ،پتس از آن ،چترخش زبتاني اتفتاق
ميافتد و مسئلهی آگاهي جای خود را به زبان ميدهد و سوهه جای خود را به معنا ميسپارد .بههمين دليل است كه هابرماس
از فلسفهی پسا متافيزيكي سخن ميگويد :قرن نوردهم كه صحبت از آگاهي و خودآگاهي استت و نقطته اوجاش فلستفه هگتل
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است ،جای زبان را در يك سوههی جوهری شده مييابد ،گويي هر يك از ما جوهری هستيم كه توليد معنا ميكنتيم؛ ذخيتره و
گنجينه معنا هستيم و سوهه ،سرچشمهی اين معاني است.
البته نقد ويرانگر نيچه ،كييركگارد و ماركس ،متوجه سوهه به عنوان مولد معنا ميشود و تفكتر قترن  19مستئلهدار متيشتود؛
يعني تكيه فلسفه بر سوهه و آگاهي و نشان دادن اينكه معنا در حوزهی نمادين (فرهنت

و جامعته) زيرپتايش سستت استت و

نميتوان بر بنياد آن فلسفهای بنياد كرد .به اين ترتيب ،بنياد ديگری مطرح ميگردد .بهطورخالصه اينكته هابرمتاس ،از مابعتد
متافيزيكي و مابعد سوهه ،سخن ميگويد و فلسفه عبار ميشود از فلسفهی زبان و بتيناتذهتان ( .)intersubjectivityبته
اين ترتيب است كه نزد وی زبان ،خانهی معنا ميشود.
در عين حال در قرن بيستم ،دغدغه برای معنا در اين سه سنت ،نهايتاً با پارادوكسهايي روبهرو ميشود كه غير قابل حل است.
بنابراين آنها بهنحوی با بنبست مواجه ميشوند .البته اين بنبست اختصاص به فلسفه نتدارد و در كتل فرهنت

قترن بيستتم

ديده مي شود .مثالً هنر و مسئلهی بيان هنری نيز با اين وضعيت مواجه است .يعني همانطور كته معنتا بترای فلستفه مستئله
ميشود ،بيان هم برای هنر موضوع دغدغه ميگردد.
حات به نظر ميرسد كار ما راحتتر شده و ميتوانيم تاريخچه يا روايتي خطي از مسئله قرن نوزدهم و بيستم بسازيم و به امروز
برسيم تا در مورد مسئلهی حقيقت صحبت كنيم .امروز گويا با دورهی جديدی روبهرو هستيم .مسئله ايتن استت كته در واقتع
تفكر جديد اروپاييای در كار نيست كه بگوييم در قرن  21مد پاريسي جديد آمده كه به جای معنا با حقيقتت ستروكار دارد و
بعد هم اين حقيقت را با اسامي جديدی گره بزد .نتيجه اين نگاه جملهای است كه «بكت» نقل ميكند« :جلو رفتتن در همتان
جاده قديمي» .اين همان كاری است كه از قضا ميخواهم نكنم .برعكس :ميخواهم بگويم فلسفه هرگز چيزی نبتوده و نيستت
جز تفكری كه تنها دغذغهاش حقيقت است .بنابراين ما اصالً با يك گسست يا اغتشاش قرن بيستت و يكمتي روبتهرو نيستتيم.
برای اثبا اين نكته هم كافي است نگاه كوتاهي به زمان زايش فلسفه در يونان باستان بيندازيم كه جستجويي است در تقابتل
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با اسطوره ،دين ،عاد  ،زندگي روزمره ،مناسك و خانواده ...در واقع جستجويي است در تقابل با همه ابعاد زندگي و زيستن بته
عنوان يك جانور ،چيزی كه با كندن از زندگي آغاز ميشود .به همين دليل هم كار دشواری است و از همتان آغتاز بتا مقاومتت
شديد روبهرو ميشود ،و به همين خاطر كسي را كه روی اين نكته تأكيد ميكند محاكمه كرده و ميكشند .به چه دليتل؟ زيترا
معناها را زيرسؤال برده است.
در اينجا ذكر دو نكته مفيد است .اول اينكه فلسفه از همان آغاز گره ميخورد به توليتد حقيقتت در ابعتاد گونتاگون ،از علتم و
سياست گرفته تا هنر .در هنر ميبينيم كه هنر با توليد حقيقتت در تتراهدی گتره متيختورد و قهرمانتان تتراهدی توليتد معنتا
نميكنند ،بنابراين هدف تراهدی رسيدن به بيمعنايي و شكاف است .نكته دوم اينكه فلسفه زمتاني شتروع متيشتود كته ايتن
معاني متزلزل شدهاند.
در چالش با اين نيهيلسيم دو پاسخ گفته ميشود ،يكي تفكر فلسفي است و ديگری حضور سوفسطائيان .پس تعجبي ندارد كته
در نقطه اوج نيهيلسيم دورهی ما ،در اوج نسبيگرايي ،دوباره حقيقت مسئله ميشود ،يعنتي بحتران در عرصته نمتادين ،و زيتر
سؤال رفتن معناهای اين عرصه از سوی دو گروه ،گروهي كه اهل فلسفه هستند و آنهايي كه اهل سفسطه هستند .پس امتروز
است كه با نوعي تفكر معطوف به حقيقت مواجه ميشويم .يعني ما بايد بهنحوی در سنت ،تاريخ و بين اتذهتان (يعنتي همتان
حوزهی نمادين ) معنا را جستجو نماييم و نه در تكتك سوهههای فردی ،و سپس گذر كنيم به مسئلهی «حقيقتت» .بته ايتن
ترتيب ،كاری كه ميتوان كرد ايناست كه روندی خطي بسازيم تا روشن سازيم كه مسئلهی قرن نوزده مسئلهی «آگاهي» بود
و در قرن بيست مسئله تبديل به «معنا» شد و چرخش زباني و زبان ؛ و حات من در اين زمان ،در خصوص «حقيقت» بتا شتما
سخن ميگويم .ما اكنون ما با چرخشي ديگر و دورهی جديدی مواجه هستيم .با اين همه بايد گفت كه بحتث بته ايتن صتور
خاتمه نميپذيرد كه بگوييم با مرگ دريدا و رفتن دلوز« ،حقيقت» مسئلهی اصلي قرن بيست و يك است و سپس بياييم ايتن
سخن را با اسامي جديدی همچون :هيژ

 ،آگامبن و  ...گره بزنيم  .اين تصادفاً همان چيزی است كه من ميخواهم بهشد ااز
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آن اجتناب كنم .ابداً امروز چيزی بنام مسئلهی حقيقت كه با تفكر جديد اروپايي نسبت داشته باشد وجود ندارد؛ بلكه برعكس،
فلسفه چيزی نيست -و هرگز هم چيزی نبوده -مگر تفكری كه اصليترين و به يك معنتا حتتي يگانته دغدغتهاش «حقيقتت»
است .بنابراين ما اصالً با نحوی گسست يا اكتشاف در قرن بيستو يك مواجه نستيم .برای فهم اين ستخن ،بتد نيستت كته بته
زمان آغاز و زايش فلسفه – يونان باستان -بازگرديم و به آن نظر اندازيم .جستجوی كساني ماننتد ستقرا و افالطتون و حتتي
پيش از اينان ،در واقع جستجويي است در تقابل با حوزهی نمادين؛ در تقابل با آنچه كه استطوره ،ديتن ،عقتل ستليم ،عتاد ،
ايدئولوهی ،دولت ،زندگي روزمره ،مناسك ،خانواده و ...به ما ميدهد ،در واقع به شكلي در تقابل با همتهی ابعتاد زنتدگي استت،
چيزی كه با كندن از زندگي آغاز ميشود ،و درست به همين دليل بسيار دشوار است و در سرآغاز خود نيز با مقاومت شتديدی
مواجه گشت؛ و كسي را كه بر آن اصرار ورزيد محاكمه كردند و به قتل رساندند .به كدام جترم؟ بته ايتن جترم كته ارزشهتا و
سنتها و معناها را زير سوال برده است .در اينجا بد نيست به دو نكته اشاره كنيم .نخست آنكه فلسفه را در پيوند بتا حقيقتت
مشاهده ميكنيم (گره خوردن فلسفه را شما نه تنها با رياضيا  ،بلكه با فلسفه و وهنر هم متيبينيتد) و دوم آنكته فلستفه در
لحظهای شروع ميشود كه حوزه نمادين ،متزلزل شده است؛ يعني فرهن  ،دين ،اعتقادا و عقل سليم زير سوال رفته و دچتار
نيهيلسم شده است .در مواجهه با اين نيهيلسم است كه ما با دو پاسخ مواجه ميشويم:
يك پاسخ از آن فلسفهای است كه اولمپ و زئوس و  ...را زير سوال ميبرد و منكر آنها ميشتود و هتومر را هتم اراجيتب بتاف
ميخواند ،و اين نقطهی مشتر

فلسفه و تفكرسوفسطايي است ،كه من در مقالهای ،اين تفكر را سايهی فلسفه خواندم؛ چيتزی

كه از فلسفه جدايي ناپذير است و هر دو ،پيوند با زير سوالرفتن حوزهی نمادين دارند؛ و اين نشتان متيدهتد كته بته شتكلي،
حقيقت دوپاره است .اگر بخواهيم از «استعاره»ی نيچهای -البته به ميانجي يكي از مفسرانش ،زوپانچيچ -استفاده كنتيم ،بايتد
بگوييم كه حقيقت ،به گونهای ،جدايي بين سايه و اصل است .حتي در آن نيمروز نيچهای ،آنجا كه اين دو به يكديگر نزديتك
ميشوند ،گرچه شما ظاهراً با يك چيز مواجه هستيد اما درواقع دو چيز است .بنابراين دنبال وحد و يگانگي نميتتوان رفتت.
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به همين دليل ،در نقطهی اوج نيهيلسم و نسبيتگرايي پست مدرن (كه همه از مرگ سوهه ،مترگ تتاريخ ،مترگ حقيقتت و...
سخن ميگويند و اينكه ما فقط انواع زبانها و زندگيها و تكثر فرهن ها را داريم ،و با انبوهي از مناظر مواجه هستيم ،بيآنكه
حقيقتي در كار باشد) ،درست در همين نقطه  ،چيزی بنام حقيقت تبديل به مسئله متيشتود ،ماننتد همتان نقطتهی آغتازين
فلسفه .و باز دوگروه را مييابيم :گروهي كه اهل سفسطه هستند و گروهي كه اهل فلسفهاند .بنتابراين در نقطتهی اوج نستبي-
گرايي در عصر ما و ردكردن حقيقت ،و سيطرهی فراروايتها و ...سايهی فلسفهای وجود دارد كه ميگويد  :نه! حقيقتت داريتم.
در واقع درنقطهی اوج نسبيگرايي پست مدرن است كه ما تفكر معطوف به حقيقت را نزد افترادی همچتون هيتژ  ،آگتامبن ،
رانسير و بديو مالحظه ميكنيم.
اينجاست كه درمييابيم كه فلسفهی واقعي تنها بهصور واهگونهای ضد فلسفه ( )Anti Philosophyميتوانتد بته حيتا
خودش ادامه بدهد؛ ضد فلسفهای كه بهنام نيچه و ماركس و فرويد (كه همگي به نحوی ضد فلسفه محسوب متيگردنتد ) گتره
خورده است ؛ و اكنون در دورهی خودمان با نام تكان .اينها همگي ضد فلسفه و ضد دغدغهی معنتا بودنتد .اينتان حقيقتتي را
كشب كردند كه نه تنها معنايي نداشت ،بلكه حوزه نمادين را نيز از هم فروپاشيد .گاليله و داروين ،چيزهايي را به ميان آوردنتد
كه ما را تبديل كرد به خار و خاشاكي در گوشهای پر از عتالم هستتي ،چيتزی نتاچيز و بتيمقتدار .و دارويتن ،ابهتت اشترف
مخلوقا را تا حد يك آميب در گل و تی كنار رودخانه ،پايين آورد .حقيقتي كه داروين كشب كرد ضد معنتا بتود و همتين را
در مورد فرويد هم شاهد هستيم.
***
با اين مقدمه  ،وقت آن رسيده است كه وارد موضوع اصلي بشويم و بهتر آن است كه به نيچه بازگرديم و با سويههتای گونتاگون
حقيقت در انديشهی او بحث را آغاز كنيم؛ چرا كه لبهی ساييده شدهی «معنا» و «حقيقت» را ما نزد نيچته متييتابيم  .البتته
انتخاب نيچه ،دليل ديگری هم دارد و آنهم وجود تفسيری زيبا از وی است كه توسط زوپتانچيچ در بحتث نيچته از حقيقتت،
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مطرح گرديده است (وی بحث ارزندهی خود را در كتابي  250صفحهای به بيان درآورده است ،درست نقطهی مقابل برختي در
كشور ما كه كتاب كمتر از  700صفحه را برنميتابد ،تازه آنهم بعنوان جلد اول!) .البته اينجا طنزی هم وجود دارد و آن اينكه
نجا حقيقت در انديشهی نيچه ،اكنون توسط نويسندهای زن به انجام رسيده ،در حاليكه ديدگاه نيچه را نسبت به زن ،ختود
واقفيد.
اما در زمينهی سويههای مختلب حقيقت در انديشه نيچه ميتوان به جنبههای زير اشاره كرد:
 -1حقيقت در مقام علم و معنای علمي (و اشارهی نيچه به اينكه اگر هنر نبتود ،متا همته از حقيقتت ،مترده بتوديم)؛ بعنتوان
تفسيری كسالت بار ،معنايي سيستماتيك ،و صرفاً فايدهگرايانه از جهان و نه چيزی بيش از اين (كه از ديدگاه نيچه ،كشتندهی
روح است) .به همين علت ،نيچه اين حقيقت را چيزی جز «دروغ مفيد» نمي دانتد؛ تفستيری از جهتان واقتع كته فقتط بتهدرد
منفعت ميخورد .در مقابل اين «دروغ مفيد» ،ما «هنر» را داريم و تفسير هنری را  .البته اين تفستير نيتز «دروغ» استت ،زيترا
اينهم تفسير است ،منتها با اين تفاو كه همراه با خالقيت ،زندگي ،گسترش روح و بعد زيباشناختي است .ما در اين سويه ،باُ
دوگانگي بين هنر و حقيقت (به مثابهی علم وتفسير علمي) مواجه هستيم.
 -2سويهی «حقيقت نمادين»؛ سخن معروف نيچه موسوم به «مرگ خداوند» .در واقع بترای نيچته ،مستئلهی متردن معنتايي
نمادين دارد و فيالواقع همان كليسا و خدای كليساست كه مرده است .آن جهان كليای كه مسيحيت ميستاخت ديگتر تتر
خورده يا بهقول وِبِر افسون زدايي گرديده و ما دو مرتبه بازگشتهايم به دوران «پاگانيزم» .اين نيهيلسم _بقول نيچه_ نتيجتهی
حقيقتجويي مسيحيت است .يعني از آنجا كه مسيحيت حقيقت را در معنای پيشگفته (يعني حقيقت علمتي) ،تبتديل بته
نكته ی مهم و ارزش غايي نمود ،لذا صداقت و جستجوی حقيقت  ،خودش تبديل شد به راهنمای افرادی كه وقتتي راه ختود را
ادامه دادند به افسون زدايي و پاگانيزم رسيدند .در واقع ،كليسا باعث شد كه معنای نمادين حقيقت زير سوال برود .اينجاستت
كه حقيقت به عنوان امر نمادين با شكست مواجه ميشود و جايش را به حقيقت به عنوان امر واقعي يا « »The Realتكاني
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ميدهد ،و حقيقت تبديل به تجليِ « »The Thingميشود .در اينجا بهشكلي به بحثهای ويتگنشتاين اول نزديك ميشود:
حقيقت نوری ميشود كه آنقدر تابش آن كوركنندهی است،كه ويران كنندهی حيا عادی انسان ميشود .اينجا حقيقت كامالً
خارج از زندگي و معناهای زندگي است .در اينجا مسئلهی اصلي حقيقت ( بنا بر تفسير زوپانچيچ از نيچه) «ترس» است و نته
«جهل»؛ يعني كذب ،ناشي از ترس است و نه ناداني؛ و حقيقت محصول شجاعت است.
همانطور كه ميبينيم ،در اينجا ،حقيقت ،بهنحوی اخالقي مورد تفسير قرار ميگيرد و تمام آن بحثهای حقيقت شناستانه بته
كنار نهاده ميشود و تنها به اين موضوع پرداخته ميشود كه آيا انسان جرآُ روبرو شدن با حقيقت را دارد يتا نته؟ آيتا جتراُ
دارد كه از زندگي ،باورها و معاني خود و طبيعت ثاني ،دست بكشد تا با حقيقت روبرو شود؟ در اينجتا ديگتر مستئله دانتايي و
ناداني نيست .انسان ميتواند باتترين تخصصها را كسب كند بدون آنكه حتي قدمي از زندگي امن خويش فاصله گرفته باشد.
بنابراين شجاعت بنيان حقيقت است و ترس كه بنيان كذب ميباشد .حقيقت نگريستن است به مغا

امر واقعي و نيستتي ،در

ورای تمامي معناهای نمادين.
 -3حقيقت به عنوان تفاو ميان امر نمادين و امر واقعي ؛ گونهای شكاف موجود در امر نمتادين ،معناهتا و ارزشهتای ستنتي
خود ايتن امتر واقعتي
ْ
رايج .شكافي كه اجازه ميدهد امر واقعي (كه ورای معناها و نمادهاست) ظاهر شود .اينجا ديگر حقيقت،
نيست ،بلكه (بهقول زوپانچيچ) دربارهی آن است ،يعني اينطور نيست كه مثال شما شخص شجاعي باشيد كه بتا حقيقتت ورای
امور نمادين (همان حقيقت كوركننده) مواجه ميگردد ،بلكه حقيقت همان شكاف دروني هرچيز و هتركس بتا ختودش استت،
همان شكاف درونيای كه همه چيز را دو نصب ميكند.
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