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 1جديد اروپايي یدر انديشه حقيقتی سئلهم

 مراد فرهاد پور

 

ما و تفكر و  در زبان حقيقت كه كنيممي شروع فرض با اين . ما هموارهاست و زبان از انديشيدن ، جزء مقوّميحقيقت

ها ، شايد هفتهبپردازيم آن به و اگر بخواهيم و نامحدود است ، وسيعحقيقت ی. اما مسئلهاست شده تعبيه بشری زندگي یهمه

 مربتو  « فلستفه »و « حقيقتت » بين یرابطه به را كه بخش آن كوشمدر اينجا مي من .كنيم صحبت اشدرباره ها بتوانيمو ماه

 .  قرار دهم شود، مورد بحثمي

-ستنت  تمامي مركزی یمسئله كه دانيمآنها خواهد بود. مي و مسائل فلسفي های، سنت، خود فلسفهمن شروع نقطه

در  ( فلستفه Actuality) فعليتت   . در واقتع نيستت « معنا» یجز مسئله (، چيزیفلسفه واقعيت عنوان موجود )به فلسفي های

هتا  و بحتث  مجتادت   ، همهتحليلي مثالً در سنت .شويمرو ميمعنا روبه ی، با مسئلهبرويم كه از هر راهي كه است ما آن دوران

 چشتم  ، بته فلستفه  در متون كه« است ، كچلامروز فرانسه پادشاه» معروف . مثالاست طبيعي هایمعنا در زبان ناروشني حول

 منطقتي  تحليتل  نيتاز بته   بود كته  هاييز نمونهو... ا يا نه ، با معناستيا كاذب است صادق جمله آيا اين كه بحث و اين خوردمي

و  و فرگته  بتا راستل   بتود كته   كتاری  . ايتن بنماييم طبيعي زبان را جانشين منطقي زبان بايد يك و اينكه ساخت را مطرح زبان

 استت  طبيعي زبان زایو ابهام رمنطقياز كاربرد غي ، ناشيفلسفي مسائل بود كه آن سنت در اين شد. تالش دنبال ويتگنشتاين

 كتاذب  مستائل  ، متا شتماری  فلستفي  ستنت  ، در ايننمايد. بنابراين درمان نحوی كاربرد ناروا را به اين كه است آن و كار فلسفه

 نتام  بته  حدود معنا و بعد چيتزی  كردن و روشن مسائل اين شدند و معنادار بودنمي حل منطقي زبان بايد از طريق كه داشتيم

                                                 
 شده تا خصلت گفتاری آن در متن حفظ گردد.رو سعياز همين ،استای با همين نام پياده شدهمتن زير، از روی سخنراني .1
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(، بتوديم متي  ، ختاموش ، بايتد در متورد آن  آخر تراكتاتوس بنابر جمله شد )كهمي دانسته از حدود زبان اصوتً خارج كه حقيقت

طرفنتد و   معنا يتك  و ؛ زباناست خاموشي ، در حوزه«حقيقت»و  ست«معنا» حول مسائل یدر اينجا، همه شد. بنابراين مطرح

 .ديگر طرف ، يكحقيقت

 و حتتي  هوسترل  ، پديدارشناستي نوكتانتي  هتای جريتان  كته  استت  20 قترن  آلمتاني  ، ستنت هتر منتوتيكي   ديگر، سنت سنت

معنتا،   ر بازيتابي بتا  اين البته -معنا  یگيرد. مسئلهمي جای سنت (، در ايناز آن بخشي هايدگر )حداقل بنيادين شناسيهستي

 و توختالي  ، پتو  معتاني  ، ايتن نيهيلسيم دروني در اثر ديالكتيك )كه معنا در اثر روشنگری یرفته از دست معنا، معاني احيای

و  ستفه در فل ، هوسترل در فلستفه  و هتم  الهيتا  در  ، ريكور همدر الهيا  . بولتماناست مطرح سنت در اين همچنان -اند(شده

 نمايد و... جديد را تأسيس شناسيهستي ای، گونهشعری معنا در زبان كند با احيایمي تالش شكلي به هايدگر كه

« دريتدايي  واستازی »و « گرايتي پساستاخت »، «گرايتي ستاخت » عنوان افتاد و تحت راه بهن بيست قر دون ، در نيمهسوّم سنت

 آمد و شد ميتان  ها،دالّ ميان تفاو ساختار،  یجلوه یمثابه )معنا به است« تكثر معناها»آنها،  مشتر  یمعضله شد كه مطرح

 و...(. بار  شناسينشانه معنا در قالب و گسترش و ثبت اشتروس معنا نزد لوی يا سرريزشدنو نزد دريدا،  و مركز متن حاشيه

 از زبتان  هتايي تكته  هتم  در واقتع  كرد كته  ، مشاهدههابرماس يورگن مثل در نزد افرادی توانرا مي فلسفي سنت سه برايند اين

در  كته  راآن بتودن  معنا و تتاريخي  ارزيابي ،و خودآگاهي در نفس از تأمل هاييسويه آورد، و همرا مي تحليلي یفلسفه منطقي

در  جا افتتاده  نقد معاني ایو گونه آن به بودناز معنا يا مشكو  زداييز توهما هاييسويه يكوشد تا حتو مي ،هست هرمنوتيك

 نمايد. جمع خود فلسفي فرويد(، در سيستمو  ، نيچهماركس چون هاييچهره با اسامي شده عجين را )كه جامعه سطح

 فتاق ات زبتاني  ، چترخش از آن هستتند، پتس   و آگتاهي  ستوهه  درگير مسئله ، همهلبعد تا هگ به از كانت گفت توانمي در واقع

 هابرماس كه است دليل همينسپارد. بهمعنا مي خود را به جای دهد و سوههمي زبان خود را به جای آگاهي یافتد و مسئلهمي

 هگتل  فلستفه  اشاوج و نقطته  استت  و خودآگاهي از آگاهي صحبت كهرن نوردهم گويد: قمي سخن پسا متافيزيكي یاز فلسفه
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و  ؛ ذخيتره كنتيم توليد معنا مي كه هستيم از ما جوهری هر يك يابد، گوييمي شده جوهری یسوهه را در يك زبان ، جایاست

 .است معاني اين ی، سرچشمهو سوهه معنا هستيم گنجينه

شتود؛  دار متي مستئله  19 شود و تفكتر قترن  مولد معنا مي عنوان به سوهه ، متوجهيركگارد و ماركس، كيويرانگر نيچهنقد  البته

و  استت  سستت  ( زيرپتايش و جامعته  )فرهنت   نمادين یمعنا در حوزه اينكه دادن و نشان و آگاهي بر سوهه فلسفه تكيه يعني

، از مابعتد  هابرمتاس كته  اين خالصهطوربهگردد. مي مطرح ، بنياد ديگریترتيب اين بنياد كرد. به ایسفهفل بر بنياد آن نتوانمي

 . بته (intersubjectivity) اتذهتان و بتين  زبان یشود از فلسفهمي عبار  گويد و فلسفهمي ، سخنعد سوههو ماب متافيزيكي

 .شودمعنا مي یخانه، زبان است كه نزد وی ترتيب اين

. است حل غير قابل شود كهرو ميروبه هايي، نهايتاً با پارادوكسسنت سه در اين معنا برای دغدغه در قرن بيستم، حال در عين

بيستتم   قترن  فرهنت   نتدارد و در كتل   فلسفه به اختصاص بستبن اين شوند. البتهمي مواجه بستبا بن نحویها بهآن بنابراين

 لهمستئ  فلستفه  معنتا بترای   طور كته همان . يعنياست مواجه وضعيت نيز با اين هنری بيان یشود. مثالً هنر و مسئلهمي ديده

 گردد.مي دغدغه موضوع هنر برای هم شود، بيانمي

امروز  و به زيمابسنوزدهم و بيستم  قرن از مسئله خطي يروايت يا تاريخچه توانيمو مي تر شدها راحترسد كار منظر مي حات به

 در واقتع  كته  استت  ايتن  مسئله .رو هستيمروبه جديدیی گويا با دوره . امروزنيمك صحبت حقيقت یدر مورد مسئله تا برسيم

و  ستروكار دارد  معنا با حقيقتت  جای به كه ديد آمدهج مد پاريسي 21 در قرن بگوييم كه يستدر كار ن ایتفكر جديد اروپايي

 در همتان  جلو رفتتن »كند: مي نقل« بكت» كه است ایجمله گاهن اين زد. نتيجهب گره جديدی را با اسامي حقيقت اين بعد هم

 و نيستت  نبتوده  هرگز چيزی فلسفه بگويم اهمخو: ميبرعكس .نكنم خواهممي از قضا كه است كاری همان اين .«قديمي جاده

. رو نيستتيم روبته  و يكمتي  بيستت  قرن يا اغتشاش گسست ما اصالً با يك . بنابرايناست حقيقت اشتنها دغذغه كه جز تفكری

 در تقابتل  است جستجويي كه بيندازيم انباست ر يوناند فلسفه زايش زمان به كوتاهي نگاه است كافي هم نكته اين اثبا  برای
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 بته  نو زيست ابعاد زندگي ا همهب در تقابل است جستجويي ... در واقعو خانواده ، مناسكروزمره ، زندگي، عاد ، دينبا اسطوره

 بتا مقاومتت  آغتاز   و از همتان  است دشواریكار  هم دليل همين شود. بهآغاز مي از زندگي با كندن كه چيزی ،جانور يك عنوان

زيترا   ؟دليتل  چه كشند. بهو مي كرده كند محاكمهتأكيد مي نكته اين روی را كه كسي رخاط همين و به، شودرو ميشديد روبه

 . است برده معناها را زيرسؤال

و  از علتم  ،در ابعتاد گونتاگون   توليتد حقيقتت   خورد بهمي آغاز گره ناز هما فلسفه اينكه . اولمفيد است ذكر دو نكتهجا در اين

توليتد معنتا    تتراهدی  انقهرمانت و  ختورد متي  گتره  در تتراهدی  حقيقتت  هنر با توليد كه بينيمتا هنر. در هنر مي گرفته سياست

 ايتن  هشتود كت  متي  شتروع  زمتاني  فلسفه اينكه دوم كته. ناست و شكاف معناييبي  به رسيدن یتراهد هدف بنابراين ،كنندنمي

   .اندشده متزلزل معاني

 ندارد كته  تعجبي پس. حضور سوفسطائيان و ديگری است تفكر فلسفي يكي ،شودمي گفته دو پاسخ نيهيلسيم با اين در چالش

زيتر  و ، نمتادين  در عرصته  بحتران  يعنتي  ،شودمي مسئله حقيقت وباره، دگرايينسبي اوج ما، در یدوره نيهيلسيم اوج در نقطه

امتروز   هستند. پس سفسطه اهل كه هاييهستند و آن فلسفه اهل كه گروهي ،دو گروه از سوی عرصه اين ایمعناه رفتن سؤال

)يعنتي همتان    ، تاريخ و بين اتذهتان نحوی در سنتايد بهيعني ما ب .شويممي مواجه حقيقت به تفكر معطوف با نوعي كه است

بته ايتن   «. حقيقتت »ی مسئلهكنيم به و سپس گذر ، های فردیتك سوههيم و نه در تكنمادين ( معنا را جستجو نماي یحوزه

بود « آگاهي» یمسئلهن نوزده قر یتا روشن سازيم  كه مسئلهخطي بسازيم  یروندست كه اتوان كرد اين، كاری كه ميترتيب

بتا شتما   « تحقيق»، در خصوص و زبان ؛ و حات من در اين زمان شد و چرخش زباني« معنا»مسئله تبديل به بيست قرن  و در

بحتث بته ايتن صتور      . با اين همه بايد گفت كه ی جديدی مواجه هستيمو دوره ديگر يچرخش ما با. ما اكنون گويمسخن مي

است و سپس بياييم ايتن  بيست و يك اصلي قرن ی مسئله«  حقيقت»دا و رفتن دلوز، پذيرد كه بگوييم با مرگ دريخاتمه نمي

شد  ااز به خواهمسخن را با اسامي جديدی همچون: هيژ  ، آگامبن و ... گره بزنيم . اين تصادفاً همان چيزی است كه من مي
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، وجود ندارد؛ بلكه برعكس شته باشدبا تفكر جديد اروپايي نسبت دا حقيقت كهی هچيزی بنام مسئلامروز اً ابد .اجتناب كنم آن

« حقيقتت »اش دغدغته  يگانته ترين و به يك معنتا حتتي   مگر تفكری كه اصلي -م چيزی نبودهو هرگز ه -فلسفه چيزی نيست

نيستت كته بته     ، بتد و يك مواجه نستيم. برای فهم اين ستخن قرن بيست در ت يا اكتشافسبراين ما اصالً با نحوی گساست. بنا

 حتتي  و افالطتون  و ستقرا   ماننتد  كساني جستجوی. اندازيم نظر آن به و بازگرديم -باستان يونان –زمان آغاز و زايش فلسفه 

 عتاد ،  ستليم،  عقتل  ديتن،  استطوره،  كهچه آن با تقابل در نمادين؛ یحوزه با تقابل در است جستجويي واقع در اينان، از پيش

 ،ابعتاد زنتدگي استت    یدر تقابل با همته در واقع به شكلي  ،دهدما ميه ... به، مناسك، خانواده وروزمر زندگي دولت، ايدئولوهی،

سرآغاز خود نيز با مقاومت شتديدی   دشوار است و در  بسيارو درست به همين دليل  ،شودكه با كندن از زندگي آغاز مي چيزی

هتا و  بته ايتن جترم كته ارزش     ؟به كدام جترم  .ددنرسان و به قتل كردندد محاكمه يورز كه بر آن اصرار را كسي ؛ وگشتمواجه 

 نخست آنكه فلسفه را در پيوند بتا حقيقتت   .جا بد نيست به دو نكته اشاره كنيمها و معناها را زير سوال برده است. در اينسنت

فلستفه در   كته دوم آنو ( بينيتد  ، بلكه با فلسفه و وهنر هم متي ياه تنها با رياضكنيم )گره خوردن فلسفه را شما نمشاهده مي

عقل سليم زير سوال رفته و دچتار  و  است؛ يعني فرهن ، دين، اعتقادا شود كه حوزه نمادين، متزلزل شده ای شروع ميهلحظ

 :شويمخ مواجه ميدر مواجهه با اين نيهيلسم است كه ما با دو پاس .نيهيلسم شده است

ومر را هتم اراجيتب بتاف    د و هت شتو ها ميد و منكر آنبرو زئوس و ... را زير سوال مي است كه اولمپ ایيك پاسخ از آن فلسفه

؛ چيتزی  فلسفه خواندمی ای، اين تفكر را سايهكه من در مقاله، سوفسطايي استی مشتر  فلسفه و تفكرو اين نقطه، دخوانمي

كته بته شتكلي،     دهتد ؛ و اين نشتان متي  ی نمادين دارندرفتن حوزههر دو، پيوند با زير سوالو  است ريي ناپذيكه از فلسفه جدا

 بايتد  كنتيم،  استفاده -زوپانچيچ، البته به ميانجي يكي از مفسرانش-ای ی نيچه«استعاره»اگر بخواهيم از  .حقيقت دوپاره است

دو به يكديگر نزديتك   جا كه اينای، آنروز نيچهحتي در آن نيم. جدايي بين سايه و اصل است ای،گونه به حقيقت، كه بگوييم

تتوان رفتت.   نمي بنابراين دنبال وحد  و يگانگي .درواقع دو چيز است اما ا ظاهراً با يك چيز مواجه هستيدشمگرچه ، شوندمي
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... مترگ حقيقتت و   ،تتاريخ پست مدرن )كه همه از مرگ سوهه، مترگ  گرايي ی اوج نيهيلسم و نسبيت، در نقطهبه همين دليل

آنكه ، بي، و با انبوهي از مناظر مواجه هستيمداريمها را تكثر فرهن  وها ها و زندگيكه ما فقط انواع زبانو اينگويند سخن مي

آغتازين   یماننتد همتان نقطته    ،شتود در همين نقطه ، چيزی بنام حقيقت تبديل به مسئله متي درست  ،حقيقتي در كار باشد(

-نستبي  ی اوجدر نقطته  اند. بنتابراين هستند و گروهي كه اهل فلسفه : گروهي كه اهل سفسطهيابيمباز دوگروه را مي و. فلسفه

 گويد : نه! حقيقتت داريتم.  كه مي وجود دارد ایی فلسفه... سايهو هافراروايت یسيطره و ،ما و ردكردن حقيقت عصر در گرايي

، آگتامبن ،  ف به حقيقت را نزد افترادی همچتون هيتژ    مدرن است كه ما تفكر معطوگرايي پست نسبي ی اوجدر واقع درنقطه

 .  كنيمو مالحظه ميبديو  رانسير

توانتد بته حيتا     مي (Anti Philosophyای ضد فلسفه )صور  واهگونههی واقعي تنها بيابيم كه فلسفهميجاست كه دراين

گردنتد ( گتره   اركس و فرويد )كه همگي به نحوی ضد فلسفه محسوب متي نام نيچه و مای كه بهخودش ادامه بدهد؛ ضد فلسفه

ی معنتا بودنتد. اينتان حقيقتتي را     . اينها همگي ضد فلسفه و ضد دغدغهخودمان با نام تكان یخورده است ؛ و اكنون در دوره

، چيزهايي را به ميان آوردنتد  داروينزه نمادين را نيز از هم فروپاشيد. گاليله و ، بلكه حومعنايي نداشتنه تنها شب كردند كه ك

، ابهتت اشترف   مقتدار. و دارويتن  نتاچيز و بتي   چيتزی  ،ای پر  از عتالم هستتي  اكي در گوشهو خاش كه ما را تبديل كرد به خار

و همتين را  ر رودخانه، پايين آورد. حقيقتي كه داروين كشب كرد ضد معنتا بتود   مخلوقا  را تا حد يك آميب در گل و تی كنا

 .شاهد هستيمهم رد فرويد در مو

*** 

ی گونتاگون  هتا ، وقت آن رسيده است كه وارد موضوع اصلي بشويم و بهتر آن است كه به نيچه بازگرديم و با سويهبا اين مقدمه

يتابيم . البتته   چته متي  را ما نزد ني« حقيقت»و « معنا» یی ساييده شدهبحث را آغاز كنيم؛ چرا كه لبه ی او حقيقت در انديشه

 ،در بحتث نيچته از حقيقتت    زوپتانچيچ هم وجود تفسيری زيبا از وی است كه توسط نآنتخاب نيچه، دليل ديگری هم دارد و ا
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مقابل برختي در   ی، درست نقطهای به بيان درآورده استحهصف 250 يی خود را در كتابمطرح گرديده است )وی بحث ارزنده

البته اينجا طنزی هم وجود دارد و آن اينكه  .هم بعنوان جلد اول!(ابد، تازه آنتصفحه را برنمي 700كشور ما كه كتاب كمتر از 

را نسبت به زن، ختود   كه ديدگاه نيچه، در حاليزن به انجام رسيده اینويسنده اكنون توسط، نيچه ینجا  حقيقت در انديشه

 .  واقفيد

 های زير اشاره كرد:ه جنبهتوان بميای مختلب حقيقت در انديشه نيچه هسويه یدر زمينهاما 

؛ بعنتوان  د، متا همته از حقيقتت، مترده بتوديم(     كه اگر هنر نبتو نيچه به اين یو اشارهقيقت در مقام علم و معنای علمي )ح -1

ی ی بيش از اين )كه از ديدگاه نيچه، كشتنده گرايانه از جهان و نه چيزصرفاً فايدهو ، يكي سيستماتيتفسيری كسالت بار، معنا

درد هدانتد؛ تفستيری از جهتان واقتع كته فقتط بت       نمي« دروغ مفيد»، نيچه اين حقيقت را چيزی جز است(. به همين علتروح 

، زيترا  استت « دروغ»البته اين تفستير نيتز    را داريم و تفسير هنری را .« هنر»ما  ،«دروغ مفيد»خورد. در مقابل اين منفعت مي

 شناختي است. ما در اين سويه، باُگسترش روح و بعد زيبازندگي،  مراه با خالقيت،با اين تفاو  كه ه، منتها هم تفسير استاين

 .( مواجه هستيمعلم وتفسير علمي یدوگانگي بين هنر و حقيقت )به مثابه

 يمعنتاي متردن   ی، مستئله در واقع بترای نيچته   .«مرگ خداوند»روف نيچه موسوم به ؛ سخن مع«مادينحقيقت ن»ی سويه -2

تتر    ديگتر ستاخت  ای كه مسيحيت ميجهان كلي آن ليسا و خدای كليساست كه مرده است.الواقع همان كو في داردنمادين 

ی نتيجته  _بقول نيچه_ . اين نيهيلسم«پاگانيزم»ايم به دوران افسون زدايي گرديده و ما دو مرتبه بازگشته قول وِبِرهب ياخورده 

، تبتديل بته   گفته )يعني حقيقت علمتي( يحيت  حقيقت را در معنای پيشجا كه مس. يعني از آنجويي مسيحيت استحقيقت

كه وقتتي راه ختود را   ی مهم و ارزش غايي نمود، لذا صداقت و جستجوی حقيقت ، خودش تبديل شد به راهنمای افرادی نكته

ت جاست . اينقت زير سوال برودباعث شد كه معنای نمادين حقي كليسا . در واقع،رسيدند به افسون زدايي و پاگانيزم ندادامه داد

تكاني « The Real»شود و جايش را به حقيقت به عنوان امر واقعي يا مي مواجه با شكستكه حقيقت به عنوان امر نمادين 
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: شودی ويتگنشتاين اول نزديك ميهاشكلي به بحثبه جااين. در شودمي« The Thing»حقيقت تبديل به تجليِ  ، ودهدمي

حقيقت كامالً  جا. اينشودميحيا  عادی انسان  یكه ويران كنندهی است،شود كه آنقدر تابش آن كوركنندهمي یحقيقت نور

است و نته  « ترس»تفسير زوپانچيچ از نيچه(  بنا بر)  حقيقت اصلي یمسئلهجا . در اينزندگي است خارج از زندگي و معناهای

 .محصول شجاعت استحقيقت و ؛ ناشي از ترس است و نه ناداني ،؛ يعني كذب«جهل»

های حقيقت شناستانه بته   آن بحث تمام وگيرد نحوی اخالقي مورد تفسير قرار ميهحقيقت، بجا، در اينبينيم، همانطور كه مي

جتراُ   آيتا  ؟ يتا نته   روبرو شدن با حقيقت را داردجرآُ   انسانآيا  شود كهن موضوع پرداخته ميبه اي تنها شود ونهاده مي كنار

يي و جتا ديگتر مستئله دانتا    ايندر شود؟ حقيقت روبرو  اها و معاني خود و طبيعت ثاني، دست بكشد تا ب، باوردارد كه از زندگي

. فاصله گرفته باشد يشاز زندگي امن خو يقدم كه حتيبدون آن ها را كسب كندتواند باتترين تخصصمي انسان ناداني نيست.

  امر واقعي و نيستتي، در  نگريستن است به مغاحقيقت . باشدترس كه بنيان كذب مي وت بنيان حقيقت اس شجاعتبنابراين 

 معناهای نمادين. تماميورای 

هتای ستنتي   معناهتا و ارزش  ،ای شكاف موجود در امر نمتادين نهگو ان امر نمادين و امر واقعي ؛حقيقت به عنوان تفاو  مي -3

ْ ايتن امتر واقعتي    جا ديگر حقيقت، خودشود. اينورای معناها و نمادهاست( ظاهر  هامر واقعي )ك ددهشكافي كه اجازه مي .رايج

 شخص شجاعي باشيد كه بتا حقيقتت ورای   شما مثال طور نيست كهيعني اين ،است ی آنقول زوپانچيچ( دربارههب، بلكه )نيست

، وني هرچيز و هتركس بتا ختودش استت    در شكاف همان گردد، بلكه حقيقتحقيقت كوركننده( مواجه ميهمان ن )نمادي امور

 .كندميكه همه چيز را دو نصب  ایشكاف دروني انهم


