
  

  

  
  

  

  در سیاست هابرماس اندیشه پسامتافیزیکی
  جهانگیر معینی علمداري

  رضا نصیري حامد

  چکیده

هاي  ه و با طرح گذار و عبور از مؤلفهاندیشه پسامتافیزیکی به دنبال نقدهاي وارد بر متافیزیک مطرح شد

متافیزیک رها گردد. یکی  ها و قید و بندهاي تالش دارد از محدودیتمتافیزیکی در عرصه اندیشه بشري، 

سی بوده اسـت. در واقـع بـاور و    هاي طرح این اندیشه در قلمرو سیاست و اندیشه سیا ترین حوزه از اصلی

عینی از جملـه سیاسـت را   ها و مسائل واقعی و  فرض مهم اندیشه پسامتافیزیکی آن است که پدیده پیش

بنیاد استوارند و  عیارهاي متافیزیکی بر نظمی پیشیننباید با معیارهاي متافیزیکی مورد مطالعه قرار داد. م

کننـد. بـرعکس اندیشـه     نظم و اصول ثابت و استعالیی جستجو مـی  لذا نظام عالم سیاسی را در تطابق با

اصـول و  زه سیاسـی را نبایـد در مطابقـت آن بـا     پسامتافیزیکی مدعی است که عقالنیت متعلق بـه حـو  

عقالنیت در ایـن اندیشـه بـیش از هـر چیـز بـه        هایی پیشینی و پیشاتجربی مورد بررسی قرار داد. ارزش

هاي سیاسی به ویژه اجماع و توافق برسـاخته شـده در    ندهایی مربوط است که در آن مؤلفهروندها و فرای

هاي فلسفی متعددي قابل شناسایی  در نحلهپسامتافیزیکی ندیشه تعامالت اجتماعی نقش بسزایی دارد. ا

مواردي سیاست و در هاي این اندیشه را در  برماس است که ویژگی. یورگن هااست و یکی از این متفکران

ز توجه به عقـل  و  شناختی و نی محوري، چرخش زبان سم یا کالمیبر نظر، نفی لوگوسنترچون تقدم عمل 

  پردازد. وده است. مقاله حاضر به این آراء میمطرح نممند  زمینه

  واژگان کلیدي
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  مقدمه

قـط بـه   نـه ف همـواره  اندیشه متافیزیکی 

ورزي در کنـار   عنوان یکـی از اقسـام اندیشـه   

بلکـه بـیش از    بـوده،  هاي بشري دیگر اندیشه

ورزي آدمی  آن به عنوان بستر و زمینه اندیشه

در حکم افق و جزء ناگزیر تأمالت تئوریـک  و 

. در طـول تـاریخ   ه اسـت آدمی به شـمار آمـد  

ریج کسانی ظهور کردند کـه بـر   اندیشه به تد

ــکل ــافیزیک   مش ــاي مت ــودن باوره ــاز ب و  یس

پیشــاروي نارســایی آنهــا در حــل مشــکالت  

ــاي اجت  ــژه در قلمروه ــه وی ــاعی و انســان ب م

هــاي  گیــري سیاســی تأکیــد نمودنــد. موضــع

نشـان داده شـده   متفاوتی در قبال متافیزیک 

ــا اندیشـــه  کـــه یکـــی از مهـــم تـــرین آنهـ

هـا و   ی است. این اندیشه در قالبپسامتافیزیک

اشکال گوناگونی بـروز پیـدا کـرده اسـت کـه      

هـا در   تیسـت ئلین به اصالت عمل یـا پراگما قا

آنهـا قـرار دارنـد. البتـه ایـن      تـرین   مهمزمره 

اندیشه تنها اختصـاص بـدین گـروه نـدارد و     

توان یافت کـه بـا    هاي دیگري را نیز می یفط

ي فکري مختلف بدین گیري از آبشخورها بهره

برماس که در اند. براي مثال ها اندیشه پیوسته

هـا و مشخصـات ایـن     معرفی و تدوین ویژگی

ــ ــا رویکــرد  اندیشــه نق ش بســزایی داشــته، ب

یش و براسـاس انتقـاداتی کـه از    انتقادي خـو 

بدین تفکر تعلق خاطر  ،مدرنیسم داشته پست

ت. همچنین کسی همچـون راولـز را   یافته اس

ز سـنت لیبرالـی   کـه ا  مشاهده نمـود توان  می

گیـري از نظریـه قـرارداد     برخاسته و بـا بهـره  

ل دنبـا اجتماعی و ارائه قرائتی خاص از آن به 

ــه   ــادن مؤلف ــار نه ــا کن ــه ب ــاي  آن اســت ک ه

پـردازي، بـر بعـد     متافیزیکی موجود در نظریه

  تأکید نماید. اش نظریهسیاسی 

بـه  نظـري اجمـالی   ابتـدا   ،در این مقالـه 

داشت و ضمن بیان  مفهوم متافیزیک خواهیم

بیـان   و اندیشه متافیزیکیترین منتقدان  مهم

یکی ها و مختصات اندیشـه پسـامتافیز   ویژگی

به آراء هابرماس به عنـوان یکـی از متفکـران    

  پردازیم. این حوزه می

  . متافیزیک1

متافیزیــک نیــز همچــون بســیاري از    

مفاهیم انسانی با وجود کاربرد دائمی آن و بـا  

وجود آنکه ظاهراً همگان توافقی نسبی و کلی 

بر سر مضـمون آن دارنـد، در مقـام تعریفـی     

سـت آن را در  دقیق دشوار می نماید. اغراق نی

زمره واژگانی بدانیم که هنوز توافقی کامل بر 

سـر مضــمون آن وجــود نـدارد. دربــاره وجــه   

ــی     ــه وقت ــت ک ــده اس ــه ش ــمیه آن گفت تس

ــا رودســیایی  ــدرونیکوس رودســی ی ــار  1آن آث

کـرد، آثـار    بندي و ویرایش می ارسطو را طبقه

مرتبط با فلسفه اولـی را در قسـمتی پـس از    

                                       
1. Andronicus of rhodes 
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ر داد که به همین بخش مربوط به فیزیک قرا

دلیل نیـز متافیزیـک خوانـده شـدند؛ از ایـن      

تا متا تـا  "روست که واژگان و اصطالح یونانی 

ــیکا ــاي    2"فوس ــه معن ــدالطبیعیات  ب ــا بع ی

چیزهاي پس از کتاب و بخش طبیعیات است 

مـیالدي آن را بـه    70که وي در حدود سـال  

کار برد و از همان زمان این عبـارت مانـدگار   

ز آن این اصطالح هم بـه معنـاي   شده و پس ا

نام آن مجموعه و نیز در عین حال به عنـوان  

آن موضـوعاتی خـاص مطـرح     دانشی کـه در 

 ؛27، ص (اکرمـی  ، به کار رفته اسـت گردیده

ــه  ,Poidevin ؛Dixon,p.288 ؛1، ص فولکی

p.3.(  نه به این نـام این حوزه را خود ارسطو، 

و بـه منزلـه    3بلکه تحت عنوان فلسـفه اولـی  

ی تلقـ  4مطالعه هستی یا وجود بما هو وجـود 

نمود و در برخی از فرازهاي آثارش نیـز از   می

یاد کـرده   علل نخستین مبادي و آن با عنوان

است. گاهی نیـز وي در ایـن بحـث از وجـود     

گوید که موضـوع خداشناسـی    الهی سخن می

 ,Garret( است و همان جوهر نخستین است

2006, p.xiiiــی ؛1، ص 1379، ادواردز ؛ ، آون

  ).  37، ص 1381

بررسی موجـود  منظور ارسطو از این علم 

هدف و منظور  و لذا بما هو موجود بوده است

                                       
2. Ta meta ta phusica 
3. First philosophy 
4. Being qua being 

در باب اصلی متافیزیک آن بود که نشان دهد 

جهت کـه وجـود   موجودات تنها و صرفاً از آن 

 ,lacey) تـوان گفـت   دارند و هستند، چه مـی 

1980, p.128) . ــی ــاي کلـ ــاهی در معنـ  گـ

کالسیک از ایـن حـوزه دانـش تحـت عنـوان      

ها نیز یـاد شـده اسـت     ي و بررسی علتواکاو

)Runes, 1960, p.196 .(  

در هر حال متافیزیـک در دوران پـس از   

یونان باستان نیـز تـداوم یافـت، از جملـه در     

قرون وسطی که رنگ و بویی دینی و الهیـاتی  

ــی از    ــاي خاصـ ــتر در معنـ ــت و بیشـ گرفـ

ها بر جاي مانده بود،  ذشتهمتافیزیکی که از گ

مطرح گشت. بیشترین دغدغه ایـن بخـش از   

ــان     ــد و بی ــود خداون ــات وج ــک اثب متافیزی

ــی ــق راه ویژگ ــاي آن از طری ــدد   ه ــاي متع ه

پـس   .)Garret, 2006, pp.3-4استدالل بود (

هـاي فـراوان، متافیزیـک وارد     از کش و قوس

دوران مـدرن گردیــد. دوران مـدرن بــرخالف   

انگیـزي بـراي    ن، زمانه چـالش هاي پیشی زمان

متافیزیک بود، چرا که محوریت دنیاي جدید 

هاي طبیعی  بر تجربه و آزمون مستقیم پدیده

شـد   استوار گشته بود و لذا صریحاً اعـالم مـی  

معنـا هسـتند و    هاي متافیزیکی بـی  که گزاره

راهی براي سنجش درستی و صحتشان وجود 

ــات  ــدارد. اثب ــم  ن ــره مه ــان در زم ــرین گرای  ت

هـایی بودنـد کـه ایـن مسـئله را طـرح        طیف
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نمودند. البته انتقاد از متافیزیـک تنهـا بـدین    

گروه منحصر نمانـد و بـه تـدریج بسـیاري از     

ــه ــته    مشخص ــه در گذش ــک ک ــاي متافیزی ه

شـدند، زیـر سـؤال رفتنـد.      ارزشمند تلقی می

ــق   ــدم تحقی ــاد از ع ــر انتق ــالوه ب ــذیري ع  5پ

یـان،  گرا هاي متافیزیکی از سـوي تجربـه   بحث

گرایان متعددي نیز به متافیزیک تاختند  عقل

و ارزش آن به عنوان یک علم را منکر شـدند.  

ــول و      ــه اص ــک ب ــه متافیزی ــل توج ــه دلی ب

هاي ثابت و استواري که در طول زمـان   بنیان

ــی  ــر نم ــده  تغیی ــد، ع ــل  کن اي آن را در مقاب

هاي پویـاي اندیشـه همچـون     ها و شیوه روش

  دیالکتیک قرار دادند: 

ــی ازد« ــدرن فهم ــک  ر دوران م متافیزی

 یروشـ  مثابـه که به  پدیدار شده و رشد یافت

ه مطرح بـوده  تفکر و اندیش در ضد دیالکتیکی

بعـدي   و در عرصه شناخت داراي منظري یک

ــویهو  ــوژه و  تکس ــی س ــز ویژگ ــوري و  نی مح

ي ها اشیاء و پدیدهبود و در نتیجه گرایی  ذهن

مســتقل و را بــه عنــوان امــوري    مختلــف

نمایـد کـه مسـتقل از     مـی ناپذیر تلقـی  ییرتغ

لذا در این نگرش این موضوع که و  یکدیگرند

هــاي ذاتــی منبــع رشــد و  تضــادها و تنــاقض

باشــند، انکــار   تکامــل طبیعــت و جامعــه   

  ).Dixon, 1967, p.288( »گردد می

                                       
5. Verificationism 

ــر کلیــت   از عقــل ــه ب ــان مهمــی ک گرای

هاي متافیزیک تـأثیر نهـاد و بـه جـرأت      بحث

هاي وي زنـده و   توان گفت هنوز هم بحث می

پویاست، امانوئل کانـت بـود کـه مـدعی شـد      

هـایی ناشـی از زمـان و     عقل آدمی محدودیت

تواند فراتر از آنها بیندیشـد   مکان دارد و  نمی

ی ارزش هـاي متـافیزیک   و لذا احکـام و گـزاره  

هاي  معرفتی ندارند. از این منظر هرچند گزاره

ــایالت    ــی از تم ــوان بخش ــه عن ــافیزیکی ب مت

توان از آنها بـه   انسانی واقعیت دارند، ولی نمی

تـرین تـأثیر کانـت     معرفتی یقینی رسید. مهم

دار بـودن و وجـود ابهـام و     آن بود که مسـئله 

چالش در بررسـی خـود مقولـه متافیزیـک را     

رو بـه نـوعی سـرآغاز و     از ایـن پیش کشـید و  

اي شــد کــه بــر تفکــر و  جنبــان عــده سلســله

ورزي و نیــز فعالیــت در حــوزه عقــل  اندیشــه

ــه متافیزیـــک      ــاي بـ ــی بـــدون اتکـ عملـ

اندیشیدند. میـراث کانـت از طریـق افـراد      می

تـرین   متعددي ادامه یافـت کـه یکـی از مهـم    

ایشان هایدگر بوده است. البتـه اندیشـمندان   

خوانش خود را از کانت ارائـه   مختلف قرائت و

دار کانـت بـودن ایشـان را     دادند و لذا میـراث 

چون و چراي ایشان  نباید به معناي اطاعت بی

تــوان  از کانـت دانسـت. خــود هایـدگر را مـی    

هــاي مختلـــف   ســرآغاز بســیاري از نحلــه   

ــه ــه    اندیش ــا اینک ــمار آورد؛ کم ــه ش ورزي ب
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مدرنیسم یکی از آنهاست، ولی در کنـار   پست

ــه    آن ــل آن اندیشـ ــز در مقابـ ــاهی نیـ و گـ

پسامتافیزیکی نیـز ظهـور یافـت کـه آن نیـز      

متأثر از هایـدگر و نقـدهاي رادیکـال وي بـر     

هـاي کانـت    متافیزیک غربی بود. اگر در بحث

ــود،   معرفــت شناســی نقــش بســزایی یافتــه ب

شناسی خاصی تأکیـد نمـود    هایدگر بر هستی

  هاست. که سازنده همین معرفت

اندیشـــه  هـــاي . مؤلفـــه2

  پسامتافیزیکی

هـاي   پسا، مابعد و یا فرا در عرصه مفهوم

مختلف علوم انسـانی و از جملـه متافیزیـک،    

بیش از آنکه مربوط به عبور و گذاري واقعی و 

ظر و تأمل ن قطعی باشد، اغلب بر نوعی تجدید

هاي آن مقولـه   در خصوص خصایص و ویژگی

خاص و شرایط کلی امکـان و ابعـاد گونـاگون    

ق آن داللت دارد. به عبـارت دیگـر آنچـه    تحق

» پسا«ند که بیش از هر امري در کاربرد پیشو

نمایـد، همانـا    براي مقوالت متعدد صدق مـی 

و تأمل در بـاب خـود آن    تفکر رفلکسیو بحث

مقوله از بیرون و با دیـدگاهی منتقدانـه و بـه    

ابی و کـاوش در مـورد   خصوص برآمده از ارزی

پدیده مذکور اسـت.  هاي مختلف  ابعاد و جنبه

با این برداشت دیگر لزومی نخواهد داشت که 

 ،به لحاظ زمانی، دوره آن پدیده گذشته باشد

بلکه از قضا بسیار محتمـل اسـت کـه بـدون     

ــا   ــدي، تنه موضــوعیت داشــتن اصــل زمانمن

نظـر  یق در ابعاد متعدد موضوع فوق مـد  تعم

قابــل برخــی از باشـد؛ بــه عنــوان نمونـه در م  

مدرنیتـه را بـه منزلـه     ه پستنظرات رایجی ک

ــ  ــان ی ــی  پای ــدرن تلق ــه م افتن دوران و زمان

نماید، برخی نظریات دیگر بر ایـن باورنـد    می

ث نـه حـاکی از   که اصطالح پسا در ایـن بحـ  

جدید، بلکـه در واقـع   اي  شروع دوران و زمانه

شدن گفتمـان و تفکـري اسـت     نشانگر پدیدار

ن دي آکه دستاوردهاي مدرنیته و به ویژه نقا

. تر نمـوده اسـت   را تعمیق بخشیده و رادیکال

گیدنز این خـود   آنتونیدر دیدگاه براي نمونه 

مدرنیته است که ژرف و عمق یافته نه اینکـه  

لزوماً پایانی در کار باشد که حـال از پـسِ آن   

دیگر نیز متصور گردد. به نظـر   شروع و آغازي

اي از  رسد این امر در مـورد بخـش عمـده    می

ی هم کـه سـوداي رهـایی از    یها یشهآراء و اند

  متافیزیک را دارند، صادق است.  

یزیکی را به شکل عـام و  متاف اندیشه پسا

تـــوان در بـــین بســـیاري از  کلـــی آن مـــی

 اندیشمندان و متفکران معاصر سـراغ گرفـت؛  

 به عبارتی دیگر مفهوم اندیشه پسـامتافیزیکی 

ها و نظراتی باشـد   تواند شامل همه اندیشه می

انـد و بـه    زمره منتقدان متافیزیک بودهکه در 

انـد.   انحاء مختلف خواهان گذار از آن گردیـده 

متافیزیکی به عنوان  با وجود این، اصطالح پسا
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تعبیري خاص که دربرگیرنـده منظـور مـا در    

این مقاله است، در نـزد هابرمـاس و مشخصـاً    

مجموعه مقاالتی که از یورگن هابرماس تحت 

، قابل منتشر شده 6یکیعنوان تفکر پسامتافیز

ی این مقاالت در چارچوب کلـ  گیري است. پی

گیرد؛ تفکري  تفکر و اندیشه هابرماس قرار می

که وي در آن با مطـرح کـردن پـروژه ناتمـام     

هـایی از   مدرنیته، ضـمن آنکـه منتقـد بخـش    

ــه اندیشــه مدرنیتــه اســت،  در عــین حــال ب

هــاي خاصــی از آن بــراي  هــا و بخــش جنبــه

بخشی امید دارد. لذاسـت کـه متـرجم     رهایی

در  7ویلیام مارك هوهنگـارتن  کتابانگلیسی 

ــه ــوان    اش  مقدم ــه عن ــر، آن را ب ــن اث ــر ای ب

شمارد که در اثر دیگر  دهنده خطی برمی ادامه

 8هابرمـاس یعنـی گفتمـان فلسـفی مدرنیتــه    

). بـه  Habermas,1998,p.vii( شروع شده بود

این اثر این ترتیب هدف و انگیزه هابرماس در 

تام و کـاملی  با کلیت نظام فکري وي تناسب 

توان انگیزه و غایت وي از  دارد و از این رو می

کمـا   ،کاربرد این مفهوم را به خـوبی دریافـت  

  :  است اینکه گفته شده

متافیزیکی را هابرمـاس  -اصطالح پست«

ــراي  ــلهبـ ــرفتن و دوري فاصـ ــتن از گـ  جسـ

ــه کــار مــی  پســت ــرد. اندیشــه  مدرنیســم ب ب

                                       
6. Postmetaphysical Thinking 
7. William mark Hohengarten 
8. The Philosophical Discourse of Modernity 

مـدرن   متافیزیکی ماننـد اندیشـه پسـت    پست

داند، ولـی بـرخالف    باوري را مردود می شالوده

ــت  ــه پس ــالوده  اندیش ــدرن از رد ش ــاوري،  م ب

، (حقیقـی  »کند باوري را استنتاج نمی نسبیت

  ).  86ص ، 1379

اسـت کـه    دلیـل اهمیت این تأکید بدان 

اندیشمندان و متفکران دیگـري نیـز هسـتند    

یکی استفاده نموده و فیزکه از اصطالح پسامتا

ــه ــا مشخص ــی ی ــا و ویژگ ــان  ه ــاي آن را بی ه

اند و با این حـال در کلیـت خواسـته و     داشته

هـدفی کـه هابرمــاس بـراي خـویش ترســیم     

بـه عنـوان مثـال    نموده است، سهیم نیستند. 

اي  رورتی با وجود اذعان به لزوم ایجاد جامعـه 

ــه   ــاوي و دغدغ ــا دع ــامتافیزیکی، ب ــاي  پس ه

ابرماس همدلی ندارد؛ کما اینکـه  گرایانه ه عام

غیر از رورتی دیگرانی هـم کـه از ایـن بحـث     

عموماً کسانی هستند کـه   اند، طرفداري نموده

هاي  ی آموزهشمول جهانگرایی و  در مقابل عام

ه نوعی پلورالیسم متافیزیکی موضع گرفته و ب

در حـالی   ،گرایی باور دارنـد  مبتنی بر نسبیت

ی درخصوص لزوم که هابرماس با وجود همدل

بخشی کـه   قد میراث گذشته، به مبانی اعتبارن

نیز باشند، توجه دارد  شمول جهانالبته عام و 

گیـرد   ن رو در مقابل همه آنانی قرار میو از ای

که قصد دارند معیارهاي کلی و عـام را فاقـد   

ایـن  هابرماس بـر  خود ارزش برشمارند. البته 
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ــه   ــت ک ــاور اس ــانب ــمول جه ــا و ش ی معیاره

ها به کار  در نقد اندیشهکه وي را هایی  الكم

ــی بایــد موضــوعی اســتعالیی و   گیــرد، ن م

ــراحت از    ــه ص ــت. وي ب ــدالطبیعی دانس مابع

طالح بر پـروژه فکـري   کاربرد و اطالق این اص

ایـن تأکیـد    هاي آن ابـا دارد.  خویش و مؤلفه

هابرماس و البته طرفـداران وي تنهـا در حـد    

 ،مانـد  نمـی فکري و فلسفی بـاقی  یک ترجیح 

بـه   چرا که وي در کلیـت آثـارش بـا جـدیت    

بودگی ایـن   دنبال آن است که شمولیت و عام

هــا و عــواملی عینــی کــه  مقولــه را در زمینــه

برآمده از نحوه تعامالت و ارتباطات روزمـره و  

هاست، جستجو نماید و لـذا در   طبیعی انسان

اً در این راستا آن را بیش از هر چیـز و اساسـ  

نماید تا چنانکه گفتـه شـد،    می زبان جستجو

اثبات نماید که موضع و دیدگاه وي جایگاهی 

هرچنــد کــه  ؛اســتعالیی و متــافیزیکی نــدارد

از  هـایی  مین وفادار ماندن هابرماس به رگـه ه

ریزي قواعـد   و پی شمول جهانعقالنیت عام و 

مثابه مواردي  تواند همچنان به و اصولی که می

ــتفاده  ــل اس جریــان  بــراي همگــان در  قاب

اسـت  شان عمل نماید، موجـب شـده    ارتباطی

مـتهم   رغم عـدم تمایـل خـویش،    برماس بهها

همچنـان در چـارچوبی متـافیزیکی    کـه   شود

متعـدد  اندیشد و بـا وجـود اتخـاذ تـدابیر      می

  نتوانسته از بنیادهاي متافیزیکی رهایی یابد. 

نظر هابرمـاس بـیش از هـر    عقالنیت مد 

ر بــه پروســه اي فراینــدي و نــاظ مقولــهچیــز 

ی اسـت کـه لزومـاً در    ارتباط و تعامـل انسـان  

ورزانـه   مایـه فکـري و اندیشـه    محتوي و درون

 ،کنـد  ین تعامل وارد نشده و دخالتی نمیطرف

بلکه تالش و وجهه همتش بـر آن اسـت کـه    

این پروسه را به مدد قواعد و اصـولی کـه وي   

ــان د ــبات و  گمـ ــام مناسـ ــتن تمـ ارد در مـ

ــه ــاطی آد زمین ــان دارد، هــاي ارتب ــان جری می

یم کــه عقالنــی نمایــد. همچنــین اگــر بپــذیر

هاي اخیر پس از  تجربه بشري به ویژه در دهه

هاي دو قطبـی و   نگرشآزمودن انواع و اقسام 

مت و سـو حرکـت   ها بدین سـ  افراط و تفریط

قطبی  ها و دو اندیشی گانه نموده است که از دو

هـاي مختلـف اجتنـاب     تأمل نمودن در عرصه

د که با پرهیز از این امر بـه  و تالش کننموده 

توان ادعا  گاه می هایی تلفیقی برسد، آن حل راه

هـاي چنـین    ترین جلـوه  نمود که یکی از مهم

ده اسـت.  تالشی در نزد هابرماس قابل مشـاه 

اي تــالش  بــه همــین دلیــل اســت کــه عــده 

ترین تالش در راستاي تلفیق  هابرماس را مهم

اریخی و استعالیی هاي ت گاهو پیوند میان دید

وي بـا اشـاره بـه تخـالف و     ، زیرا شمارند می بر

نــزاع میــان دو دیــدگاه فــوق یعنــی دیــدگاه 

 10و نیز دیدگاه استعالیی محض 9تاریخی ناب

                                       
9. Historicism 
10. Transcendentalism 
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گرایـی و   بر این باور است کـه اولـی از نسـبی   

برنـد و همـین    گرایی رنـج مـی   دومی از مطلق

گانگی اندیشه آدمی را بر سر یک دوراهـی   دو

ــرار ــت قـ ــات داده اسـ ). 85، ص 1379، (نـ

ه آنهـا را  ماس از سویی با طیف وسیعی کهابر

ــه  ــل زمینـ ــوان و ذیـ ــت عنـ ــان تحـ  11گرایـ

آورد، در ایــن موضــوع همداســتان و  مــی گــرد

ــونی بحــث    ــاي کن ــه در دنی ــق اســت ک مواف

، عمالً شرایطی را پدید آورده 12چرخش زبانی

کـه بـر اثـر آن دیگـر امکـان اتخـاذ موضـعی        

گونه که کانـت آن را مفـروض    نآاستعالیی از 

پذیر نیست؛ مقولـه چـرخش    داشت، امکان می

ــر از    ــیاري دیگ ــاس و بس ــراي هابرم ــانی ب زب

فالسفه و اندیشمندان اواخر قـرن بیسـتم بـه    

ویژه پس از آراي ویتگنشتاین متأخر اهمیتـی  

به طوري که هابرماس مقوله  ؛واال و بسزا دارد

ی اهزبان را جـایگزین و جانشـین مسـئله آگـ    

شمارد؛ بالطبع نتیجه و برآیند مهم ایـن   برمی

وضع آن است که عقل زبانی در تحلیل نهایی 

ــوقعیتی فر  ــه وضــعیت و م هنگــی، همــواره ب

شـود و مقیـد    اجتماعی و تـاریخی احالـه مـی   

ــت(نات  ــدان اس ــال و 86 ، ص1379، ب ). انتق

تغییر پارادایم فلسفه از مقوله آگاهی به مقوله 

ت کـه ایجـاد و تکـوین    زبان از موضوعاتی اس

اندیشه پسامتافیزیکی را مهیا و حتی تسـهیل  

                                       
11. Contextualists 
12. Linguistic turn 

نموده اسـت. البتـه در ایـن میـان هنـوز هـم       

بـدین   توجـه عین  که درهستند هایی  نگرش

شیوه و مشـی خاصـی را در   انتقال پارادایمی، 

همچنـان در  موجب شـده  اند که  پیش گرفته

هـاي خاصـی از    اندیشه ایشان زبان بـا جنبـه  

داشـته باشـد. ایـن مسـئله     یونـد  متافیزیک پ

چیزي است که باید بـر آن فـائق آمـد؛ بـراي     

گرایـی و   هـاي معطـوف بـه نیـت     مثال تئوري

انـد   در باب معنا از ایـن زمـره   13حیث التفاتی

نقادانـه از   که همچنان دریافـت و درکـی غیـر   

ابـژه از  -که مبتنـی بـر مـدل سـوژه    را کنشی 

  دهند.  آگاهی است، مورد توجه قرار می

ــه  ت  ــاهی ب ــارادایم از فلســفه آگ ــر پ غیی

از جملـه   ،فلسفه زبان پیامدهایی داشته است

اینکــه ایــن امــر رابطــه بــین ســوژه و ابــژه را 

هـاي سـازنده و    و اجزا و بخـش متحول نموده 

ــوام ــان از  ق ــوژهبخــش جه ــه  س اســتعالیی ب

ساختارهاي نحوي و مبتنی بـر دسـتور زبـان    

 ,Habermas, 1998) تغییر شکل داده اسـت 

p.7) .    ــران ــب متفک ــاس همچــون اغل هابرم

ــ  ــد س ــر، منتق ــی و  معاص ــک غرب نت متافیزی

باشـد و از   آمیز آن از عقـل مـی   دریافت اغراق

و درکــی ایــن رو بــه انتقــاد از نــوع دریافــت  

و هـاي کالسـیک    پرداخته که در متن اندیشه

محـور   مدرن نسبت به عقـل و آگـاهی سـوژه   

                                       
13. Intentionalistic 
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وي در عین اتخاذ موضـعی   .پدیدار شده است

کـردن کلیـت    ین خصوص، از رهـا نقادانه در ا

نماید، چـرا   میعقل و وانهادن آن نیز اجتناب 

ش بـر  انتقـادات  که وي قصد نـدارد بـه دلیـل   

به تمـامی آن را در معـرض طـرد و     عقالنیت،

ش عقـل بـه   نفی قرار دهد؛ وي طرفدار گـزین 

جـود  هاي بـالقوه مو  لحاظ وجود ابعاد و جنبه

ــه پتان  ــه بـ ــز توجـ ــیلدر آن و نیـ ــاي  سـ هـ

صی از عقل است که چه بسـا  بخشی خا رهایی

بعـدي نسـبت بـه عقــل     هـاي تـک   در نگـرش 

جانبه قرار  غفول مانده و یا مورد اهتمام همهم

نگرفتــه اســت. هابرمــاس بــرخالف انتقــادات 

جریان تفکـر معاصـر از عقـل    رادیکالی که در 

گیرد، قصد ندارد که عقالنیت را از  صورت می

ــد اســاس و بنیــاد آن نقــد ــذا و طــرد نمای . ل

کند که رد و انکار کلی و تمامیت  استدالل می

ــنت م ــاگزیر و   سـ ــور نـ ــه طـ ــافیزیکی بـ تـ

ناپذیري منجر به از بـین رفـتن خـود     اجتناب

امکان نقد عقالنی نیز خواهد شـد و در واقـع   

امکــان تأمــل در بــاب رهــایی را نیــز منتفــی 

خواهد نمود. از این رو هابرماس بر ایـن بـاور   

کی صـحیح و  ک تفکـر پسـامتافیزی  است که ی

تواند همچنان بـه   درست در عین حال که می

شکلی نقادانـه و انتقـادي بـه حیـات خـویش      

ادامه دهد، در عین حـال بایـد قـادر باشـد از     

ع کند که از خـود  ایده و برداشتی از عقل دفا

  گیرد.  این سنت نشئت می

ــاس آن ــات در   هابرم ــه دفع ــه ب ــه ک گون

 نیز منتقـد نگران و  ،آثارش مطرح نموده است

در اسـت کـه    یدو نوع نگرش و تلقـی خاصـ  

حکم خطر براي نقد عقالنیت مد نظر وي بـه  

آید: یکی بازگشتی صرفاً نوستالژیک  شمار می

ــنت   ــن س ــه ای ــال از  ب ــد رادیک ــري نق و دیگ

هابرمــاس در هــر دوي اینهــا کــه متافیزیــک 

عـین  هاي عقالنیتی جامع را که بتوان در  رگه

هاي آن نیز بهـره ببـرد،    ز توانایینقاديِ عقل ا

روسـت کـه هابرمـاس     بینـد. از ایـن   خالی می

تارگراي معاصـر را در زمـره   متفکران پساساخ

دهد. این امر گرچـه در   کاران قرار می محافظه

بدو امر به لحاظ ماهیـت رادیکـال و انتقـادي    

ــ  ــن گـ ــمندان  ایـ ــران و اندیشـ روه از متفکـ

طق بـه  ولی با من ،نماید مدرن عجیب می پست

کار رفته از سوي هابرماس و طبق اسـتداللی  

مقابل پروسـه فکـري ایشـان ارائـه     که وي در 

چرا که  ؛شود تاحدودي قابل فهم میدهد،  می

وي بر این باور اسـت کـه نقـادي رادیکـال و     

ین گـروه از متفکـران   بنیادینی از آن نوع که ا

اند، یعنی شـرایطی کـه در آن    در پیش گرفته

ت عقل آن چنان کـه ثمـرات   به نقادي تمامی

شـته اسـت، همـت گماشـته و از     آن آشکار گ

هاي بالقوه عقالنیت براي  ها و قابلیت پتانسیل
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ه در شود ک ورزند، موجب می رهایی غفلت می

شــده ایشــان،  وراي نقـدها و انتقــادات مطـرح  

امکــان و شــرایطی بــراي رهــایی و گسســتن 

آدمی و جوامع انسانی به  گویی نگردد؛متصور 

این مناسبات اسیرند که  بند اي در قید و نهگو

. بـالطبع  دارنـد توان و قـدرتی بـراي رهـایی ن   

حاصـل ایـن فراینـد شـاید در حکـم       نتیجه و

پوشـی   یافته و چشـم  سپردن به امور تحقق تن

ــه    ــی ب ــافتن راه ــان ی ــتجو از امک ــراي جس ب

رستگاري باشد. هابرماس از متن سنت نظریه 

ي وي بسیار مهم نقد برالذا انتقادي برآمده و 

  .است

بر عقـل بایـد دریافـت و درك بـه     عالوه 

برده خویش از مفهوم سوژه را هـم مـورد    ارث

واکاوي و نقد قـرار دهـیم کـه تـالش عمـده      

در این مسیر متوجه بحث گسترش هابرماس 

االذهانیـت اسـت کـه مضـامینی هماننـد       بین

فردیت را هم دچار تحول معنا، اعتبار و حتی 

سـبب   شناسـی  چرخش زبان. سازد معنایی می

مابین افراد انسـانی اهمیتـی   روابط فیشود  می

هاي انسانی داشته  بیش از تأمالت صرف سوژه

ها در این دیدگاه بیش از هر چیز  باشد. انسان

وجـوداتی معناکـاو در نظـر گرفتـه     به مثابه م

کننـد و   شوند که امور متعدد را تفسیر می می

توانـد   ینمـ  14البته نسـبت و رابطـه تفسـیري   

                                       
14. Interpretation Relation 

االذهـانی   ستقل و فارغ از شرایط ارتباط بینم

که معطوف به فهم متقابل چندگانه و متقابل 

فهـم گـردد. وي بـا نقـد مباحـث      بوده باشد، 

منـدي و   هاي التفاتی، نیت شناسی، بحث نشانه

بعدي بـودن   گرایی و یک ... قصد دارد یکجانبه

آنها را نمایان سازد. در این راستا وي با تأکید 

ماتیک عام و دعاوي گیري از پراگ ر لزوم بهرهب

سـازد کـه معنـاي     نشـان مـی   اعتباري، خـاطر 

شـکلی ارتبـاطی و تعـاملی     شـناختی بـه   زبان

. به عبـارتی دیگـر معنـاي هـر     شود ایجاد می

اي در این نگرش صرفاً به خود آن گزاره  گزاره

بلکه بسته به محتـوي و مضـمون    ،ربط ندارد

ر آن شـرایط و  ه داي است کـه آن گـزار   قضیه

 ,Habermas, 1998)زمینه مطرح شده است 

p.viii). 

ر هابرمـاس چنـدین   به طور خاص از نظ

شناختی وجود دارنـد کـه    تحول عمده معرفت

شــدن  ســاز و مســبب ظهــور و پدیــدار زمینــه

ــا ــه پس ــده اســت  اندیش ــافیزیکی ش ــن مت . ای

  اند از: تحوالت عبارت

  شناختی؛ چرخش زبان -

  ؛15و مشروط مند عقل موقعیت -

  شدن اولویت تئوري برعمل؛ هوارون -

 16محـــوري کـــالمآمـــدن بـــر  فـــائق -

(Habermas, 1998, p.4) 

                                       
15. Situated 
16. Logocentrism 
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گونه که اشاره شد، ریشه برخـی از   همان

ــل    ــا را ذی ــروزه آنه ــه ام ــولی ک ــانی و اص مب

دهیم،  مشخصات تفکر پسامتافیزیکی قرار می

تصـریح  هابرمـاس  گردد.  ها قبل برمی به مدت

ــی ــه از  کنــد م در مطالعــات و  19قــرن ک

گاهی تاریخی پدیدار تحقیقات انسانی نوعی آ

کننده تجارب  دهنده و منعکس شد که بازتاب

هاي جدیدي در خصوص زمـان و نیـز    و بحث

پدیده رخدادگی یا تصادف بوده است؛ از نظـر  

وي آگاهی تاریخی به شکلی ناگهـانی مطـرح   

ــرح   ــا ط ــده و ب ــه در  ش ــري ک ــل بش آن عق

آلیسـتی همـواره بـه نحـوي      هاي ایـده  نگرش

مطلق و بی قید و شرط در مقام مرجعیت تام 

هاي  می بر فراز همه تحوالت و دگرگونیو تما

ابعاد  گردید، متوجه متعارف بشري قلمداد می

هایش شـده و   مختلف محدودیت و کرانمندي

آمیـز خـود    هـاي غلـو   پروازي به تبع آن از بلند

ـ   کوتاه آمد و لذا آدمی از آن  ا تمـام  بـه بعـد ب

و در عین حال تصـریح   وجود خویش دریافت

بـو و  نمود که در همـه مبـاحثی کـه رنـگ و     

بـودن آنهـا و    خصلتی انسـانی دارد، برسـاخته  

ي خـاص را در  ا شان به متن و زمینه وابستگی

زمـان   هـاي بـی   گرایـی  نظر بگیـرد و از مطلـق  

ــرخالف د  ــارت دیگــر ب ــه عب وران بپرهیــزد. ب

 پـردازي در  نظریـه پیشین کـه در آن پـس از   

از  شد کـه  مورد موضوعات مربوطه، تالش می

هـایی عـام و    آنها ضروریات تاریخی و ویژگـی 

هـا   هـا و مکـان   که بر همه زمـان  شمول جهان

حاکم بوده باشـد، اسـتنباط گـردد، پیـدایش     

شرایط تـاریخی و بـاور   آگاهی از مقتضیات و 

شـد کـه در    بـودن آدمـی، سـبب    مند به تاریخ

هـاي حیـات انسـانی     ور و جنبـه بسیاري از ام

مفهوم ضرورت و جایگاه آن رنگ ببـازد و بـه   

جاي آن سخن از احتمال و امکـان بـه میـان    

ی و بـه  مـ ؤال رفتن ضرورت دائآید و با زیر س

ها، بر این موضـوع   عبارتی ازلی و ابدي پدیده

قی دال بر قطعیـت و  تأکید شود که هیچ منط

نحـو  یی کـه تـاکنون بـدین    ها ناگزیري پدیده

رو ایـن   از ایـن وجـود نـدارد و    ،اند واقع گشته

داشـت کـه همـه واقعیـات      امکان وجـود مـی  

  بشري به شکلی دیگر رخ دهد. 

با توجه به انتقال از پـارادایم آگـاهی بـه    

اي که همه چیز را فقـط   اندیشه پارادایم زبان،

بی از روابط سوژه و ابژه قرار در متن و چارچو

گردید. بحـث دیگـر    داد نیز مورد نقد واقع می

شدن تقـدم تئـوري بـر     این راستا، واژگوندر 

جـه و اهمیـت   عمل بوده که آن نیز در پی تو

هاي مبتنی بر  ها و رویه یافتن آگاهی از زمینه

کنش روزمره و واقعی است که رشـد و ترقـی   

ــوده و ــث    نم ــه بح ــژه ب ــوجهی وی ــا ت در آنه

 ,Habermas, 1998) جهان نهفته است زیست

p.34) .است که در دلیلبدان  ریت این اماهم 
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هاي کالسیک بـه طـور کلـی     فلسفه و اندیشه

تفکـر  اوالً نوعی اولویت و اصالت به اندیشـه و  

شـد و ثانیـاً    در مقابل کنش و عمـل داده مـی  

این فرض پذیرفته شده بود که عمل درست و 

منوط به اندیشه درسـت بـوده و از آن   صحیح 

آنهـا نـوعی    بـین  . عالوه بر اینگردد ناشی می

نیـز  شده  ز پیش تعیینهماهنگی و سازگاري ا

  .شد ترسیم می

ــ  ــر س ــا زی ــتن ؤدر دوران معاصــر ب ال رف

بنیادهاي مابعـدالطبیعی در تـأمالت گذشـته    

بشـري، التــزام و مطابقـت مــذکور نیـز رنــگ    

است. امروزه این باور رواج یافتـه اسـت    باخته

مـات  عمل و کنش آدمـی مقتضـیات و الزا  که 

بسا با تمـامی آنچـه    ا دارد که چهخاص خود ر

شـود،   ضروريِ اندیشه و تفکر دانسـته مـی   که

رسـد در   در موافقت کامل نباشد. به نظـر مـی  

 ،تـر رفتـه   هایی این امر از این هم پـیش  بخش

چرا که نه فقط نسبت و اولویت پیشین بر هم 

بلکه اکنون عمل داراي نوعی سـبقت   ،خورده

ــن    ــه ای ــده اســت ک ــبات بشــري ش در مناس

اندیشه و فکر بشـري نیـز    اقتضائات خود را بر

کند. از دالیل آنچه که موجب این  تحمیل می

ندیشـه  واژگونگی در نسبت و رابطـه عمـل و ا  

هاي نقادانه کنـونی   شده، آن است که اندیشه

آنگاه کـه  بر این باورند که نوعِ تأمالت بشري 

دارد، به وادي تقلیـل   نظر را بر عمل مقدم می

یی ثابـت و  هـا  صـل و تحویل امور مختلف به ا

انجامد و از این رو تکثر  شده می پایدار انگاشته

ــاگزیر و  ــع انســانی را و تعــدد ن الجــرم جوام

ــی  ــه    نادیـــده مـ انگـــارد، در صـــورتی کـ

الاقل این حسـن   ،کنندگی عمل بر نظر تعیین

مر واقـع بـا دیـدي بـه     که به ا و مزیت را دارد

هـاي   تر و با رعایت ابعاد و جنبه واقع منصفانه

شود. هرچند که ایـن   آن نگریسته می مختلف

هـا و اشـکاالت    بخشی نیـز خـود آسـیب    تقدم

خــاص خــود را دارد و از نظــر برخــی ممکــن 

است به توجیه امر واقـع بینجامـد و البتـه در    

ی جایی که بنیاد و مبدأیی بـراي کـنش آدمـ   

متصور نشود و غایتی نیز براي وي موضوعیت 

نداشته باشد، شاید تنهـا هـدف مهـم همـین     

  توجیه امر واقع باشد و الغیر.

اگر متافیزیک دربردارنده و شامل اصـول  

ــی   ــه از بخش ــت ک ــایی اس ــر از و بنیاده فرات

نـات روزمـره بـر    مناسبات صرف مـادي و تعی 

بـاب   روند محسوس زندگی حاکم شـده و در 

شـناختی بـه    نحوي هنجاري و هسـتی  آنها به

پردازد، در آن صورت یکـی   صدور احکامی می

بـین متافیزیـک قـدیم بـا     هایی کـه   از شکاف

هد و به نوعی موجـب تخریـب   د جدید رخ می

نیــت و اندیشــه ســنتی و حتــی هــا ذه بنیــان

گردد، باور بـه بحـث نظـم و قـانون      مدرن می

ازلــی و ابــدي و یــا بــه عبــارتی دیگــر بحــث 
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بـاور و   ی پیشـین بنیـادي اسـت کـه    هماهنگ

هـا و مکاتـب فکـري     اعتقاد بسیاري از اندیشه

ه براساس آن نه تنهـا  در گذشته بوده است ک

اي در عالم و جهان بیرون وجـود   نظم و قاعده

عقلی  بلکه این مقوله در ذهن و دریافت ،دارد

گیري است. شکی  آدمی نیز قابل ردیابی و پی

ولـه ضـرورت و   نیست که این امر خـود بـا مق  

در صورتی که  ،جبر علمی پیوند و اتصال دارد

ــذا    ــادف و ل ــر تص ــر عنص ــی ب ــرش مبتن  نگ

هـا بـیش    پیشامدي و رخدادگونه دیدن پدیده

اي  شـده  ه به چنین نظـمِ از قبـل تعبیـه   از آنک

گاه وظیفه خود را نیـز   باور داشته باشد که آن

ن نظـم برشـمارد، بـه    تنها در راستاي کشف آ

ارد نمودن نظم و روالی نظـر د  نساختن و بنیا

از این شمارد.  می که خود آن را مفید و کارا بر

شــه موســوم بــه هــاي اندی رو یکـی از ویژگــی 

هــاي  دادن بــه جنبــه پســامتافیزیکی، اهمیــت

برآمده از اتفاقـات و پیشـامدهاي امـور اسـت     

شـان   گیـري  بدون اینکه لزوماً در وقوع و شکل

ه مدخلیت شد پیش تعیین ضرورت و بایدي از

با توجـه بـه اینکـه بسـیاري از      داشته باشد و

هاي منظومه معرفتی آدمی نه فقـط در   بخش

بلکه از جمله حتی در علم مبتنـی   ،متافیزیک

بر نوعی ضروري پنداشتن امور هستند، لذا بـا  

با بحث پیشامد یـا   این اوصاف اندیشه مذکور

مکان اصلی ترین شکل خود، ا احتمال در قوي

  :کشد به چالش می علم را نیز

بودن  بنابراین چالش پیشامد و تصادفی« 

درباره ماهیت واقعیت است، نـه فقـط دربـاره    

 هاي بـه دسـت آوردن آن واقعیـت.    محدودیت

بیـانی خـاص، ایـن مقولـه در بـاب      به زبان و 

» شناســی شناســی اســت، نـه معرفــت  هسـتی 

)Shapiro, 2007, p.1.(   

نقـل  اي به  دیوید ووتون در ابتداي مقاله

کنـد کـه در    ز هارولد ماکسیمیلیان نقل مـی ا

الی که ظاهراً فرزندش از وي کـرده  ؤجواب س

مبنی بر اینکه چه چیزي ممکـن اسـت    ،بوده

جلوي نیل به اهـداف حکومـت وي را بگیـرد،    

 »رویدادها پسر عزیـزم! رویـدادها  «گفته است

(Shapiro, 2007, p.21)   ــورد ــاهراً در م ظ

ــده ــز همــین   حاکمیــت ای ــا نی خــدادهاي ره

ــی  ــب م ــاقی موج ــادفی و اتف ــه  تص ــوند ک ش

هم بریزد و  شده براي آنها در تصویرقانونمندي 

نقض گردد. نتیجه منطقی چنین روندي نیـز  

تــالش و ســعی بــراي وانهــادن و گسســتن از 

متافیزیک خواهد بود و حتی چنانکه این امـر  

به تمامی هم نتواند محقق شـود، بـاز تمنـا و    

چرا که بشـر   ؛د داشتخواسته آن وجود خواه

را و وراي مناسـبات  در این دیدگاه به امري فـ 

اي کـه بـه صـورت محسـوس      جاري و روزمره

بیند، باور و اعتقادي نداشته و اصـالً   آنها را می
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ا در پـسِ  چیزي به نام اصول و یـا حقیقـت ر  

نــد. در واقــع ک ایــن پدیــدارها جســتجو نمــی

ــین انســان و اندیشــه  ــم  چن ــه اصــل مه  اي ب

داشـتن   ک که بحث تطابق و مطابقـت متافیزی

اسـت،  و کلـی   شمول جهانامري با موضوعی 

نمایـد.   نظـر مـی   اعتنایی نداشته و از آن صرف

ــاو ر چنــین انســانی هــر آنچــه هســت و  در ب

توان تصـورش را نمـود، در همـین جهـان      می

  محسوس پدیدارهاست و نه در وراي آنها.  

محـوري یـا لوگوسنتریسـم،     با نقد کـالم 

مـی نـدارد جهـان را داراي مـاهیتی     لزودیگر 

تصور کنـیم کـه قانونمنـدي و نظـامی ذاتـی      

بلکـه مهـم    ،اساس حقیقتی اسـتعالیی دارد  بر

این است که انتظـار و خواسـته خـویش را از    

ــب ک   ــوانیم طل ــانی بت ــین جه ــیمچن ــا  ن و ب

ان که آن نیز بـیش از  شناختی اجمالی از جه

اي کارکردي و عملـی دارد، بـه    هر چیز جنبه

ویات خویش دست یابیم. پس جهان لزومـاً  من

دربردارنده تجلیـاتی از عقـل و خـرد جمعـی     

تـوان بـا نظـر و دیـدگاه      نیست. در اینجا مـی 

پساساختارگرایان موافق بود که تنهـا عقـل را   

دانند، بلکـه عـالوه بـر     حاکم وجود آدمی نمی

آن بـه نیروهــاي متعــدد دیگــري نیــز بــاور و  

شـود،   صـویر مـی  اذعان دارند. جهانی هم که ت

ــه تمــام پارچــه و و در کلیــت خــویش یک یب

هـاي مرسـوم    منسجم نیست. برخالف نگـرش 

هـا و   یکی، در اینجا نظم اشیاء و پدیـده متافیز

به خـودي   ،امور مختلفی که در جهان هستند

که سوژه آنهـا را دریافـت و   گونه  خود و یا آن

اي  ماید و یا از طریق فرایند و رویـه ن درك می

بـوده  دهنـده روح   بخش و شکل امه خود نظک

آید؛  ه مثابه امري عقالنی به شمار نمیباشد، ب

جاي آن آنچه کـه عقالنـی محسـوب     بلکه به

ــی ــل م ــود، ح ــا ش ــردن مس ــکلی ک ــه ش ئل ب

کـه بـه   آمیز از طریـق چیـزي اسـت     موفقیت

با واقعیت مناسب اي براي مواجهه  لحاظ رویه

  :رو گردد و از این و مساعد تلقی می

ــت« ــه عقالنی ــی  روی ــر نم ــد  اي دیگ توان

وحدتی پیشینی و مقدم را در تعدد و تنـوعی  

 »از ظهــورات و پدیـــدارها تضـــمین نمایـــد 

)Habermas, 1998, p.35.(  

توان بـر آن اجمـاع داشـت،     آنچه که می

حـال امـروزه عقالنیـت    این است که بـه هـر   

اندیش دوران پیشـین رنـگ    گرا و مطلق کلیت

با این حال بشر ولی  ،باخته و متزلزل گردیده

دوران معاصر بـه تمـامی از عقـل و عقالنیـت     

 ،دست نکشیده و آن را به کناري ننهاده است

ولی در اینجا بیش از هر چیزي بـا معقولیـت   

اینــک  ،ســر و کــار دارد؛ چنانکــه گفتــه شــد

هــا و فراینــدهاي  نیتــی مبتنــی بــر رویــهعقال

یت یافته، در حالی که در جاري است که اهم

ورزانه گذشـته   ن فکري و اندیشههاي کال نظام
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ــوا   ــه محت ــوف ب ــت معط ــر عقالنی ــد 17ب تأکی

ــد مــی ). در Habermas, 1998, p.35( گردی

قالنیت بـه چیـزي تقلیـل و تحویـل     نتیجه ع

صوري بوده و اعتبار یابد که امري فرمال و  می

اعتبـار نتـایج و پیامـدها    به  عقالنیت محتوي

آن نیـز نـاظر اسـت بـه      گـردد کـه   منتقل می

اند تا به حل  هایی که در تالش نیت روشعقال

  ل تجربی و نظري بپردازند.  مسائ

شناسـی، پیامـدها و    این تحوالت معرفت

اوالً حکـم   اینکـه از جملـه   نتایج مهمی دارند،

واحدي به لحاظ بحث عقالنیت و نیز درسـتی  

شـود و   حقانیت امور بر همگان تحمیل نمی و

ــه رف ثانیــاً ســوژه انســانی هــر یــع چنــد از قل

هایی کـه در آنهـا آرزوي نیـل بـه      بلندپروازي

طلق را دارد، پایین آمده و آگاهی و حقیقت م

قدرت انتخاب تر شده است، با این حال  فروتن

تر شـده و ایـن بـار     و دامنه اختیارش نیز فراخ

خود اوست که با مسئولیتی که بـر دوش وي  

ناسـب خـویش را   مموضـوع  نهاده شده، بایـد  

امـر   دار آن گـردد. ایـن   دهبرگزیند و خود عهـ 

بلکـه در   ،شـود  صرفاً خود سوژه را شامل نمی

این موضوع باید به تعامل او با دیگر افراد نیـز  

بـه   . لـذا اندیشـه پسـامتافیزیکی   توجه داشت

بحث دیگري و غیر بـه عنـوان طـرف مقابـل     

ایـن   دهـد.  اهمیـت مـی  رفتار و کنش آدمـی  

                                       
17. Content 

 ت و اخالق به شکلی بارزتر ودیگري در سیاس

ولـی حتـی در    ،نمایانـد  تر خود را می مشخص

حوزه معرفت شخصی نیز سوژه، خود را اغلب 

گري است که مورد شناسایی قـرار  در آئینه دی

تـوان بیـان داشـت     دهد و لذا به جرأت می می

نیل به تصویري کامل که بدون دیگري امکان 

  از خویشتن وجود ندارد.

ــی  ــر م ــه نظ ــی ب ــد م ــی از  رس ــوان یک ت

مهــم اندیشـه پســامتافیزیکی را  هـاي   ویژگـی 

ــه ــراي     توج ــالش ب ــري و ت ــر دیگ ــه عنص ب

ــتن   خــارج ــه م ــزوا و حاشــیه ب ــردن او از ان ک

سـت و ایـن   نادمناسبات و رخدادهاي جـاري  

تازي  به دالیلی از جمله فروپاشی یکه خود بنا

گرایـی اسـت کـه خـود را در      سوژه مرکزیـت 

محوریت و مرکزیت امور قرار داده و همه چیز 

و معیار خویش مورد سنجش قرار  مالكرا با 

ــت مـــی ــوزه معرفـ ــه  داد. در حـ ــی بـ شناسـ

ــاه وي در  رســمیت شــناختن دیگــري و جایگ

     موقعیت و شرایطی مسـاوي و برابـر بـا خـود

وجب شده که معیار صـحت معرفـت،   سوژه م

اي باشد و نـه صـرفاً    االذهانی بودن پدیده بین

ضـمن آنکـه در    ؛گرایانه از امـري  آگاهی تفرد

ه اخالق نیز بخش مهمی از بحث متوجـه  حوز

بــه رســمیت شــناختن دیگــري و موقعیــت و 

بـه   جایگاه وي در موقعیت و شرایطی برابـر و 

اي اســت.  دور از هــر نــوع تبعــیض برســاخته
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تغییراتـی  شناختی و  عالوه بر تحوالت معرفت

هـاي کـالن انسـانی نسـبت بـه       که در نگرش

دیگري و لزوم به رسـمیت شـناختن جایگـاه    

پدیدار شده، واقعیـات دوران معاصـر نیـز     وي

چرا که به دلیل  ،چنین امري را ناگزیر ساخته

هــاي تکنولوژیــک و  ســرعت تحــوالت عرصــه

ارتباطاتی، سرنوشت و تقدیر جمعـی آدمیـان   

بیش از پیش به یکدیگر وابسـته شـده اسـت.    

مامی در جهـت و مسـیر   البته این فرایند به ت

و در عـین   شدن آدمیان نبـوده  یگانگی و یکی

هـا بـه    ایجاد مشابهت و یکسانی میـان انسـان  

تنوع و دگرگونی روزافزونـی نیـز در باورهـا و    

 منویات آدمیان منجر گردیده اسـت و همـین  

ل لزوم بحث و گفتگوي آدمیـان در مسـائ   امر

چیـزي کـه راولـز     گوناگون را با هدف نیل به

ــی   ــان م ــاع همپوش ــد، خاطرنشــان   اجم نام

  سازد. می

ایـن اندیشـه، توجـه بـه     مشخصه دیگـر  

هــا در کلیــت و تمامیــت  موجــودات و پدیــده

بـرخالف اندیشـه و نگـرش     . در واقـع آنهاست

ل ئمتافیزیکی، که همواره در مواجهه بـا مسـا  

گوناگون اعم از موجودات یا مقوالت، به ایجاد 

هاي مختلـف آنهـا    تمایز و تفکیک میان بخش

و ... ذیـل عنـاوینی همچـون جـوهر و عــرض     

بــه حــوزه و  اي کــه شــد؛ اندیشــه یاقــدام مــ

بـه   اندیشـد،  مـی فراتر از متافیزیـک   قلمروي

بندي معرفتی و هنجاري دسـت   نین تقسیمچ

نیاد نوعی از چرا که تمایز مذکور بر ب ،زند نمی

هــاي  نمــودن بخــش اصــلی و فرعــی قلمــداد

ــاگ ــالً  گونـ ــوده و عمـ ــف بـ ــور مختلـ ون امـ

 هـا و  بر پدیدهاي را  هاي برساخته گذاري ارزش

بتدا در کند که هرچند ا موجودات تحمیل می

پیوندد، ولی تبعات  ذهن و اندیشه به وقوع می

و پیامــدهاي متعــددي در مــتن مناســبات و  

نه تنهـا   ،تعامالت انسانی دارد. در این اندیشه

ــا ــاور و اعتقـ ــی و بـ ــوص طفیلـ دي در خصـ

ود هـا وجـ   بودن برخی از وجـوه پدیـده   اضافی

بلکـه   ،شـود  مینداشته و به رسمیت شناخته ن

اري از همـان وجـوه بـه انـزوا     از قضا گاه بسی

قرار گرفته در کانون و مرکز  شده از امور رانده

ده و محـور تـأمالت انسـانی قـرار     تـر شـ   مهم

    .گیرد می

ــان   هگــل از اندیشــمندان شــاخص جری

یسم است که در عین باور به آل موسوم به ایده

ل و دگرگـونی آن  کنندگی ایده، بر تحو تعیین

کــرد و از ایــن گذشــته،  در زمـان تأکیــد مــی 

ــه   اندیشــه ــود ک ــده عناصــري ب اش در بردارن

توانست بـراي نقـد متـافیزیکی کـه خـود       می

باورمندان بدان بود، به کـار   هگل نیز در زمره

ابتدائاً اندیشه پسامتافیزیکی به صـورتی  « آید.

ــا نقــدش از نــوع هگلــی  عمــومی و  فراگیــر ب

ت. نسـل اول  آلیسم مشخص گردیده اسـ  ایده
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پیروان هگل در کار اسـتاد خـویش، بـه نقـد     

چیزي پرداختند که برتـري پنهـان و مسـتتر    

، امر فرازمانی و امـر ضـروري   شمول جهانامر 

بر آن چیـزي بـود کـه امـر خـاص، متغیـر و       

ــته مــ   ــادفی دانس ــوم    یتص ــذا مفه ــد و ل ش

شده براي عقل را نیز مـورد   آلیستی مطرح ایده

  ). Habermas,1998,p.39( »نقد قرار دادند

از جمله این افـراد فوئربـاخ بـود کـه بـر      

اولویت و تقدم امر عینی تأکید نمود؛ مارکس 

نیز مقوله روح را ریشـه دوانـده در مناسـبات    

رو آن را  تولید مادي دیـده و از ایـن   مبتنی بر

ابـط تولیـدي جـاي داد و    اي از رو در مجموعه

ــی ــاالخره ک ــودگی و   ب ــع ب ــه واق ــارد ک یرکگ

یل باطنی و ذاتی وجود فرد و تما 18یتمجعول

بودن خود در مقابل مفهـومی   وي را براي یکتا

در متن تـاریخ قـرار   را تخیلی و واهی از عقل 

ــراد و بـــه ع .داد بـــارتی دیگـــر وي بـــر انفـ

ــی   منحصــربه ــد کل فــرد بــودن در مقابــل رون

تاریخیت و روند برآمده از آن تأکیـد و اصـرار   

تجوي داشت. پس همه ایـن مباحـث در جسـ   

ذهـن از بحـث    کشف ویژگی محدود و تناهی

ــالکتیکی  تفکــر خودارجــاعی و کــل گــراي دی

بودند و حتی مارکس در ایـن میـان از بحـث    

روح مطلــق ســخن فراینــد تبــاهی و زوال در 

توان بیـان داشـت کـه     گفت. بدین ترتیب می

                                       
18. Facticity 

بخشـی   همه هگلیان جوان در راستاي مادیـت 

  د:بیعت، تاریخ و جامعه تالش نمودنبه ط

هاي جوان به قـدر   به این ترتیب هگلی«

شـان را بـه   کافی قوي بودند تا بتوانند مخاطب

ــت  ــام عینی ــاهی19ن ــع 20، تن ــودگی و  و واق ب

مجعولیت براي آرزو و مطلوب دانستن عقلـی  

به شکلی  ،تجسم یافته 21که در تاریخ طبیعی

ــمانی  ــادي و جس ــاعی  22م ــاظ اجتم ــه لح ، ب

یـز  و ن 23مند شده و مشروط گردیـده  موقعیت

متقاعــد  24مندشــده بــه نظــر تــاریخی زمینــه

 ).Habermas, 1998, p.39( »سازند

را  ادامه همین سنت فکري بود که مسیر

براي اندیشه نیچه و نقـد رادیکـالش از هگـل    

گشود و در نهایت به هایدگر منتهـی گردیـد   

که سوژه در آثار وي ذیـل عنـوان دازایـن، از    

قلمرو خرد و عقل گسسته و منفک شـده و از  

پـایین   اش و اسـتعالیی  منزلت و جایگاه برتـر 

اي بــیش از هــر چیــز در  چنــین ســوژه .دمــآ

و به  گیرد  ار میموقعیت تاریخی مشخصی قر

ــود  ــت از وجـ ــث مراقبـ ــی 25بحـ ــد. مـ رسـ

یافتن سـوژه اسـتعالیی    شدن و فردیت تاریخی

را به یک ضـرورت نـاگزیر تبـدیل     این مسئله

                                       
19. Objectivity 
20. Finitude 
21. Natural History 
22. Incarnated Bodily 
23. Situated Socially 
24. Contextualized Historically 
25. Care about an Existence 
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کند که مفاهیم بنیادین دوبـاره بازسـازي    می

چرا که سوژه موقعیت معمول و مأنوس  ،شود

خویش را به عنوان موجـودي در مقابـل و در   

ه چیز و نیز به مثابه یک عین حال بر فراز هم

بســیاري از عوامــل دیگــر از  عامــل در میــان

خواهـد   دهد. در مقابل، هایدگر مـی  دست می

ده جهان را به عنوان امر و که خود سوژه سازن

یعنـی   ،اي بودنی در جهان درك نمایـد  مقوله

ازایـن فـردي کـه خـودش را     به عنوان یـک د 

بودگی و احاطه تاریخی کـه هنـوز    درون واقع

اش را  زمانی مشابه نباید ضرورت استعالیی در

بـه طـور کلـی در    . یابـد  مـی  ، دراحاطه نمایـد 

اي کــه خواهــان گــذار از متافیزیــک  اندیشــه

. در ایـن  است، سوژه دچار بحران شـده اسـت  

به مثابه مختاري آدمی  دبحث خو سنت فکري

انتزاعی است که به عالم نومن تعلق موجودي 

امعه قصـد دارد در  داشته و از وراي تاریخ و ج

، مـورد نقـد قـرار    عالم به ایفاي نقش بپردازد

در صورتی که فاعالن واقعی که قرار  گیرد.  می

است در جامعه تعامـل نمـوده و از جملـه در    

ــرج دهنــد،      بــاب همــدیگر رواداري بــه خ

ــالم   ــق بــه ع موجــوداتی ایــن جهــانی و متعل

پدیدارها هستند که براي رشـد اسـتعدادهاي   

هاي خود  نمودن قابلیت شکوفاه خود و از جمل

در زمینه خودمختاري باید از محـیط چیـزي   

  ).141، ص 1381، (پایا بیاموزند

شـــناختی بـــه ســـبب  چـــرخش زبـــان

 بـا  26هایی پدید آمد که معناگرایی محدودیت

ختی شـنا  آن مواجه بود؛ چرا که تحلیـل معنـا  

شـده   هـاي بیـان   در اصل به تحلیل انواع گزاره

قعیـت گفتـار و نیـز نحـوه     نظر داشته و به مو

 اســتخدام و بــه کــارگیري زبــان و زمینــه آن

شناسی در  توجهی نداشت. از این گذشته معنا

ــت و خصــوص نقــش ــالوگ و موقعی  هــاي دی

شناسـی   شرایط گویندگان و همچنین کـاربرد 

وده اسـت.  اعتنا ب نیز بی 27عام و کاربست زبان

ــا همــه مشــکالت و مســائلی را موجــب   اینه

ختارها و بــه واقــع از ســا را کــهچــ ،شــد مــی

تـوان   هاي صوري، فرمال و ظاهري نمـی  جنبه

به درکی از نیت و قصد گوینـده نایـل شـد و    

ــن  ــیوه    ای ــطه روش و ش ــه واس ــط ب ــر فق ام

 تواند مورد استنتاج قرار گیـرد  مستقیم می غیر

)Habermas, 1998, p.46 ــی ). کاربردشناس

شـدن از   تواند راهی بـراي خـارج   عام زبان می

و تجرید سـاختارگرایانه ارائـه دهـد؛ در     انتزاع

واقع مسئله تنها با ارجاع به قـوانین و قواعـد   

رسـد، بلکـه همچنـین     میدستوري به انجام ن

ــه و  بحـــث فهـــم هـــاي متقابـــل و چندگانـ

 الزم و مهم است.   اي مقوله نیز االذهانیت بین

شــناختی در عــین حــال  چــرخش زبــان

ـ ت تأکیدي است بر این نکته که زبان نمـی  د وان

                                       
26. Semanticism 
27. The Pragmatics of Language 
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اي هـ  بـه شـکلی عمـل نمایـد کـه در تئـوري      

کـه زبـان در ایـن     راچ ،طرح گردیدهماي  آینه

نـه و ســاختارهاي  دیـدگاه بـه شـدت بـه زمی    

و اجتمـاعی وابسـته اسـت     عینی و نیز معناي

شناسی فرمـال و   فارغ از آنها وجود ندارد. زبان

ــی   ــن راســتا داراي ادراك و تلق صــوري در ای

ا به اشکال گرامري چرا که تنه ؛متفاوتی است

ز نیـت و قصـد   و دستور زبانی بیان که فـارغ ا 

. بـه دنبـال ایـن    نماید گوینده است، توجه می

یی تنها به تحلیلی محـدود  تئوري معنا قضیه

شناسی در معناي محـدودش منحصـر    از زبان

گـردد.   هاي کنشی جدا می شود و از زمینه می

ــدی ــد و    ب ــت قص ــرخالف رهیاف ــب ب ن ترتی

یافـت کـاربردي و نظـري بـر     منـدي، ره  نیـت 

ــزار ــت اب ــه  ماهی ــدارد، بلک ــد ن ــان تأکی ي زب

گونه که در جاهاي مختلف مورد توجـه   همان

قرار گرفته، بـا عملـی برآمـده از تعامـل نیـز      

ه و با آن پیوسـته اسـت،   ارتباط و پیوند داشت

االذهـانی بحـث در    توان به جنبه بین زیرا نمی

 ,Habermas) توجـه بـود   میـان عـامالن بــی  

1998, p.63). 

اش از یــک طــرف گــاه  بشــر در اندیشــه

تأسف براي از بین  مواجه با نوعی سوگواري و

ــد ــتن و ناپدی ــدت  رف ــراي  شــدن تفکــر وح گ

هـا   است که فاقد بسیاري از بحرانمتافیزیکی 

و مشکالت فکري دنیاي کنونی بود و از سوي 

ها و مشـکالتی اسـت    دیگر نیز دغدغه چالش

که باور و التزام به آن نوع تفکـر بـراي بشـر و    

ــدهاي     ــذا نق ــته و ل ــی داش ــه او در پ اندیش

شده در این راستا همگـی بـدان دلیـل     مطرح

بوده است که بسیاري از وجوه و ابعاد انسـانی  

  ، غیـر 28یکسانی عدممقوالتی همانند مسائل و 

، 31، نــاهمگون30اي ، امــور حاشـیه 29همگرایـی 

ــز ، منازعــه32متنــاقض ــدار و 33آمی ، امــور ناپای

ــذرا ــادفی 34گـ ــه  35و تصـ ــه در اندیشـ را کـ

شوند و از قضا در حـوزه   متافیزیکی قربانی می

مباحث سیاسـی بسـیار مـورد نیـاز هسـتند،      

  حیاتی دوباره ببخشد.

. نسبت و رابطه مـا و اندیشـه   3

  پسامتافیزیکی

ــه    ــا اندیش ــا ب ــه م ــبت و رابط ــان نس بی

متافیزیکی در شـرایطی کـه ایـن اندیشـه      پسا

هنوز هم در حال بسـط و گسـترش مرزهـاي    

هاي متفاوتی  خود است و هنوز تفاسیر و بیان

گیرد، چندان آسان نیسـت. بـا    از آن شکل می

رسد حداقل از دو منظر  وجود این، به نظر می

                                       
28. Nonidentical 
29. Nonintegrated 
30. Deviant 
31. Heterogenous 
32. Contradictory 
33. Conflictual 
34. Transitory 
35. Accidental 
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بطه برقـرار  اي را توان با چنین اندیشه کلی می

  نمود.:

ــی و   ــام و کل ــري ع ــوان   از منظ ــه عن ب

ــه  ــق اندیش ــگر و محق ــی   پژوهش ــاي سیاس ه

نیز همچون دیگـر  ناگزیریم که به این اندیشه 

توجـه  هاي سیاسی معمول و متـداول   اندیشه

بدین معنا که دریابیم این اندیشه چـه   ؛کنیم

ــ ــایجی ب راي تفکــر سیاســی دســتاوردها و نت

از سـوي دیگـر از    رداشـته اسـت و  ب معاصر در

ال را ؤتـوان ایـن سـ    تر مـی  اندازي خاص چشم

مطرح نمود که نسـبت مـا بـه عنـوان فـردي      

متفاوت از عرصه گفتمان غالـب متافیزیـک و   

ــه    ــه اینک ــت ب ــا عنای ــامتافیزیک، ب ــه پس البت

این مباحث در مغـرب زمـین   خاستگاه اصلی 

ان فردي که شرقی و حتی به عنو بوده است ـ 

فرهنـگ ایرانـی و    لـق بـه  متعفردي  ،تر جزئی

ــالمی و  ــهاس ــداد   ب ــه قلم ــوص خاورمیان خص

گـاه   آن با این اندیشه چگونه است وـ شود   می

پذیر باشد بگوئیم کـه چگونـه بایـد     اگر امکان

دان سبب است کـه همـواره   باشد. این تمایز ب

گرایـی   هاي گوناگون رابطه بین عام در اندیشه

به  بودن آنها با خاص و جزئی و شمول جهان و

تعبیري محلی بودنشان محل بحث و مناقشـه  

هـاي   است. از این رو در تحلیـل اندیشـه   بوده

ال مهم ایـن اسـت کـه اندیشـه     ، سؤگوناگون

مذکور تـا چـه انـدازه داراي وجهـی خـاص و      

ص و منحصـر بـه   محلی است کـه آن را مخـت  

ــی  ــی م ــه خاص ــان زمین ــه از آن   هم ــد ک کن

و نیـــز تـــا چـــه میـــزان امـــري  برخاســـته

و گسـترده اسـت کـه بتوانـد در      مولش جهان

موارد مختلـف صـادق و معنـادار باشـد و بـه      

بسترهاي فکري و فرهنگـی متفـاوتی تعمـیم    

  یابد.

ــتر و   اندی ــامتافیزیکی در بسـ ــه پسـ شـ

یده است کـه در آن  اي رشد نموده و بال زمینه

ــئله  ــک مس ــت    متافیزی ــود. اهمی ــده ب دار ش

نیست که یکـی از   دلیلمتافیزیک صرفاً بدان 

موضوعات اندیشـه آدمـی بـه شـمار      ائل ومس

بلکه فراتر از آن متافیزیک بـه عنـوان    ،آید می

ت که بسیاري زمینه و بستر مفروضی بوده اس

هـاي   ها و نیز کنش ورزي و بلکه تمامی اندیشه

ا نقـدي کـه   یافت. لـذ  آدمی در آن جریان می

محور بوده است، بـه   متوجه اندیشه متافیزیک

شـتر مشـمول شـیوه    همان میـزان و بلکـه بی  

شـود.   بودن و هستی آدمی در جهان نیـز مـی  

هــا و تحقیقــات بســیاري ســخن از  در نوشـته 

عمـل و   بـا نسبت و رابطه بین اندیشه ذهنـی  

هـا   ش بیرونی به میان آمـده اسـت. برخـی   کن

اندیشــند کــه اندیشــه برآمــده از  چنــین مــی

ــرون اســت   ــالم بی ــز  و عــدهتحــوالت ع اي نی

هـاي   را ثمره اندیشـه رات محیط پیرامون تغیی

اندیشـه   داننـد. حـداقل در بحـث    آدمیان مـی 
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ــام    ــرات رخ داده در نظ ــامتافیزیکی، تغیی پس

ورزي بیش از هر چیز بـه دنبـال و بـه     اندیشه

تبع تحوالت عرصه زندگی و زیسـت آدمیـان   

 حادث گردیده است. از این رو وقتی نسـبت و 

ــه ــت  رابط ــا هس ــان ب ــون و  م ــالم پیرام ی و ع

عانی هایی که به عنوان همنو همچنین دیگري

 شـد، دار  کنیم، مسئله در کنار آنها زندگی می

ات مناسبات زیرین و بنیادین روابط و ارتباطـ 

ــه    ــه و خدش ــؤال رفت ــر س ــم زی ــی ه دار  قبل

؛ ایـن مناسـبات پیشـینی اغلـب بـه      ندگردید

نیز قـرار  شکل صریحی مورد اذعان و تصدیق 

ل گرفتند با این حال در پسِ تفکـر و تأمـ   نمی

انسانی همیشه حاضر و آماده بـوده اسـت. در   

فراتـر رفـتن از   چنین شرایطی بود که نیاز به 

هاي موسوم به متافیزیکی احسـاس   این بنیان

ر دســـتور کـــار اندیشـــمندانی گردیـــده و د

  قرار گرفت. همچون هابرماس

هایی کـه بشـر    آل ها و ایده یکی از آرمان

بــوده و از آن  متمــادي بـه دنبــال  يهــا سـده 

مله در نقـدش بـر متافیزیـک آن را نشـان     ج

ــردي و   ــق آزادي ف ــراي تحق داده، کوشــش ب

شخصی بوده است. امروزه این امـر بـه لحـاظ    

نظري و نیز عملـی تـا حـدود زیـادي محقـق      

ي و رهـایی در  شده است. البته سیر ایـن آزاد 

 ،ها به یک میزان نبـوده  همه جا و تمام عرصه

هـاي   انین حال الاقل بـا فروپاشـیدن بنیـ   با ا

پیشینی متافیزیکی احتمال و امکان آن بـراي  

ــه تحقــق پیوســتن ــان  آن ب ــیش از هــر زم ب

ــده اســـت. فردیـــت   ــاوري و  دیگـــري شـ بـ

هـاي حیـات    اندیشی در تمامی عرصـه  فردیت

ر و نمادي از این امـر  اجتماعی و سیاسی تبلو

هـاي   آید. امـا بـه ویـژه در حـوزه     به شمار می

دغدغـه   هـا قبـل   سیاسی و اجتماعی از مـدت 

نگـران   ري برجسته شده که متوجـه و دل دیگ

ها در اجتماعی است  همبستگی و پیوند انسان

ده و سرنوشتی مشترك که آنها در آن باهم بو

گرایی با آزاد و رها نمودن آدمی  دارند. فردیت

بخش نویـد  ،از قید و بندهاي جمعـی و کلـی  

ه برمبنـاي آن  کـ ها شده  سعادتی براي انسان

حقـی برابـر بـا دیگـران بـراي      هـا   نهمه انسا

ه زندگی و روش حیات خـویش  گیري شیو پی

کنند که موضوعی بسیار پراهمیـت و   پیدا می

با این حـال افـراط در ایـن قضـیه      .الزم است

اع تواند روند اتمیزه شدن افراد را در اجتمـ  می

ها  شدن آدم تسریع نماید. در آن صورت فردي

گـرفتن   با یکدیگر به معناي بیگانگی و فاصله

آنها از همدیگر خواهـد بـود و ایـن در طـول     

هویت جمعـی و اجتمـاعی را مخـدوش    زمان 

  سازد.   می

ــاره بخــش هرچنــد  مهمــی از آنچــه درب

شـود، خصوصـیتی عـام و     متافیزیک بیان می

هـاي متـافیزیکی    کلی دارد که بر همـه نظـام  
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مرسوم و متداول حـاکم اسـت، بـا ایـن حـال      

در همین نوع آن  توان کامالً متافیزیک را نمی

منحصر نمود و لذا شیوه و نوع برخورد بـا آن  

بـه نظـر   نیز یکسان و واحد نخواهد بـود، لـذا   

دان، متافیزیـک  بسیاري از محققان و اندیشمن

توانـد انـواع و اقسـام مختلفـی داشـته       نیز می

یک به باشد که داراي تفاوتی معنادار با متافیز

گـاه  ش باشـد.  ا معناي مرسوم و متداول غربی

اي معنادار بوده است کـه   این تفاوت به اندازه

ــه عنــوان شــیوه و   ــک ب گفتــه شــده متافیزی

رویکرد خاصی از مواجهه آدمـی بـا هسـتی و    

اي خاص و نـوعی   یافتن بدان، مسئله شناخت

با هستی اسـت کـه بـا دیگـر     رو شدن  هاز روب

کـه در جهـان بـوده و     هاي فکري کالنی نظام

توجه بـه برخـی از   هایی دارد.  هستند، تفاوت

ــام ــن نظ ــا،   ای ــاي فکــري و مشخصــات آنه ه

یکسانی حکم در مورد آنها و متافیزیک غربـی  

براي مثال در برخـی از  سازد.  را بالموضوع می

ژه آنها که هاي جهان به وی ها و اندیشه فرهنگ

اند، جدایی و انفکاکی  از مشرق زمین برخاسته

بین سوژه و ابژه تعریف نشـده و بـه رسـمیت    

شــده اســت. بــالطبع در ایــن نــوع اخته نشــن

ها تسلط و حاکمیت سوژه بر ابـژه هـم    بینش

معنایی نخواهد داشت. البتـه قضـاوت دربـاره    

ی، هـا اعـم از بـودای    چند و چون این فرهنـگ 

ــژوهش  ــتلزم پ ــی و... مس ــدي، چین ــ هن اي ه

هاي موجود  بیشتري است. با این همه، تفاوت

ید جدي ین را بادر متافیزیک آنها با مغرب زم

 همراهـان سبب نبود که هایـدگر و   گرفت. بی

ــات     ــه مطالع ــن زمین ــري او در ای ــام فک نظ

هـاي مشـرق    اي را دربـاره متافیزیـک   هپردامن

در جهـان   . همین امـر ندزمین در پیش گرفت

گرفتـه در مـتن    اسالم و بینش فلسفی شـکل 

این تمدن نیز صادق است و لذا با آنکه فلسفه 

تأثیر فراوانـی گرفتـه   اسالمی از فلسفه یونانی 

اســت، بــا وجــود ایــن عــده از روشــنفکران و 

متفکــران اســالمی همچــون اقبــال الهــوري، 

و دیگـران در آثـار خـود    شریعتی و مطهـري  

انـد کـه بسـیاري از مفروضــات     تأکیـد نمـوده  

لهیــات غربــی در بیــنش متافیزیــک و حتــی ا

بینــی اســالمی بــه رســمیت  فلســفه و جهــان

یم آنها به اندیشـه  شده نیستند و تعم اختهشن

ــراد    ــل اف ــن قبی اســالمی نادرســت اســت. ای

 مشخصاً نسبت به تمایز بین فیزیک و غیر آن

اي از این دست  و یا ماده و معنا و امور دوگانه

اند و این یعنـی بالموضـوع    واکنش نشان داده

ــی از گشـــتن  ــادن یکـ ــوعیت افتـ و از موضـ

هاي چیزي که  ترین مشخصات و ویژگی اصلی

را متافیزیــک نامیــد. اگــر ایــن  تــوان آن مــی

جریان اصیل بوده باشد و در آن نوعی نگـرش  

ستی وجود داشـته باشـد،   متفاوت نسبت به ه

هـاي   توان تأیید کرد که در نگـرش  گاه می آن
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توان  به غیر از متافیزیک غربی نیز می دیگري

تري از متافیزیـک مرسـوم    هاي متفاوت نسبت

حـوزه   غربی در رابطـه بـا زنـدگی و از جملـه    

ه نمود. از ایـن رو مـثالً گفتـه    سیاسی مشاهد

شــود کــه در آئــین دائو(تــائو) تفکیــک و  مــی

جدایی از آن نوعی که بین انسان یا سـوژه بـا   

ابژه در متافیزیک غربی وجـود دارد، معنـادار   

نبوده و تسلطی از جانب عنصر انسانی نسـبت  

هستی قابل تصور نیست. به نظر  به امور دیگر

ها نوعی یگـانگی بـا    گونه آئین ینرسد در ا می

پیـام کلــی آئــین بـیش از هــر چیــز دیگــري   

نیـز بـین   دار باشد. در فرهنـگ هنـدویی   امعن

شود  اي تصویر می آتمن و برهمن چنین رابطه

اي با آن حقیقـت   که براساس آن فرد به گونه

اي بین آنها باقی  شود که فاصله برین یکی می

ایی بـین  ماند. این در واقع بـرخالف جـد   نمی

آنهاست که از زمان یونان باستان بـر اندیشـه   

فلسفی مغرب زمین حاکم گردید و از ایـن رو  

هایدگر را به ایـن نتیجـه رسـاند کـه بگویـد      

ا از مباحـث  طنین بمب اتمی یـا هیـدروژنی ر  

شنود. لذا در زمانه و  برخی پیشاسقراطیان می

ها  ی نیز احتماالً باید از متافیزیکشرایط کنون

فت و نه صرفاً از متافیزیکی مشـخص  سخن گ

ر و تأکید بـر تمـایز بـین    و واحد. البته این ام

بـه مفهـوم    هـاي متـافیزیکی لزومـاً    این نظام

هـایی   هـا و همسـانی   نادیده انگاشتن مشابهت

ها وجود دارد، نیسـت؛   که بین انواع متافیزیک

یکی در عـین برخـی   هاي متـافیز  چرا که نظام

تعددي هاي م گونیها و هم اختالفات مشابهت

هـایی یکسـان    نیز دارنـد کـه گـاه بـه داللـت     

  انجامد.   می

ــوان پژوه  ــه عن ــا ب ــه م ــگرانی از زمین ش

ــ فرهنگــی و اندیشــه ه متفــاوت نیازمنــد ورزان

هاي متافیزیک  ها و مشابهت بازشناسی تفاوت

خویش با روند برشمرده شـده در متافیزیـک   

 ،غربی و نیز امکان گذار و عبور از آن هسـتیم 

به درکی شفاف و روشن از نسـبت خـویش    تا

با این تفکر نائل شویم. با ایـن همـه و زمـانی    

فوق صورت گرفـت هـم    که تمامی مالحظات

اي که یکـی   اي غافل شویم؛ نکته نباید از نکته

از اصول تفکر پسامتافیزیکی است و حـاکی از  

کــه اصــول متــافیزیکی در اندیشــه  آن اســت

ف شـدند، نیـز    شناخته و کشگاه که کامالً آن

کننده همه حقیقت و واقعیـت بیرونـی    تعیین

نخواهند بود. در واقع مالحظـات و رونـدهاي   

کنش بیرونی خود الزامـات و گفتمـان خـاص    

روندهاي متافیزیکی و  خود را دارد که تنها از

شـود. ایـن    کننده آنها متأثر نمـی  نقش تعیین

بـدین امـر توجـه    گـردد کـه    باور موجب مـی 

ویـژه در دوران کنـونی    ه بـه داشته باشـیم کـ  

مسائل مشترکی بین آحاد بشري ایجاد شـده  

است که مقتضیات و الزامات خود را بـر همـه   
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هـا   هـا، اندیشـه و بـالطبع متافیزیـک     هنگفر

کنند و لذا گـاهی ایـن مالحظـات     تحمیل می

ــی عملک ــوي   بیرون ــانی را از س ــاي یکس رده

طلبـد. ایـن امـر بـا آنکـه پیشـی        همگان مـی 

شده است، نشـان  جستن عمل بر نظر دانسته 

گیـري و توسـعه اجتمـاعی فراگیـر از      از شکل

هایی  ها دارد که سرنوشت و دغدغه سانهمه ان

به نحوي کـه   ؛اند مشترك و یکسان پیدا کرده

توانند و قادر نیستند که  کدام از آنها نمی هیچ

ر و گفتمــان ی برآمـده از تفکـ  بـا دسـتاویزهای  

فرد خویش منکر اهمیت ایـن امـور    منحصربه

ــده   ــا را نادی ــده و در نتیجــه آنه مشــترك ش

ش و جایگـاهی  انگارند. اگر عمل و کـنش نقـ  

تـوان   ر از نظریه یافته است، مـی تر و واالت مهم

ن دانست که بشر به تعبیر برخی نشانه آرا  آن

اي که در کنـار و البتـه بـه     و به تعبیري سوژه

دش بر فراز امور مختلف قرار گرفتـه  خیال خو

در  ، اینـک داد مورد مطالعـه قـرا مـی   و آنها را 

هاي مختلف  سطحی موازي و همگام با پدیده

امـور ایـن جهـانی و عینـی     آمـده و در  پایین 

  نماید.  مشارکت می

همچنین اندیشه پسامتافیزیکی انسان را 

کـه   گـردد  رهنمـون مـی  به جایگـاه مناسـبی   

سرنوشت خـویش بـا یـاري    بتواند در ساختن 

 عانش مشـارکتی فعاالنـه داشـته باشـد؛    همنو

هرچند ممکن است به سـبب نگـرش خـاص    

و این اندیشه به انسان که او را حیوانی نـاطق  

پندارد، و نیـز بـا عنایـت بـه      البته سیاسی می

توجه این اندیشه به ابعاد محسوس و ملموس 

زندگی و حیات آدمی در هسـتی، ایـن گونـه    

ز ود کــه ایــن اندیشــه آدمــی را اپنداشـته شــ 

و او را نامقدار و  منزلگاه واالیش پایین کشیده

حتی حقیر نموده است. ولی نگاهی به چرایی 

از آن است که چنین قضـاوتی  این امر حاکی 

چون اندیشه  ،تواند مقرون به صواب باشد نمی

پائین آوردن توقـع و تصـویر    پسامتافیزیکی با

اي کـه   ري به گونهشده از آدمی در تئو ساخته

اش  هـاي مـاورائی و اسـتعالیی    بیش از توانایی

ــاعی   ــات اجتم ــط و ارتباط ــاس رواب اش  براس

ش دارد کـه در  شناخته و تعریف گـردد، تـال  

موجـودي ارزشـمند و    عمل انسان را بـه حـد  

فعال در سرنوشت خویش ارتقاء دهد. در واقع 

ارزشمند بودن در این اندیشه تعریف آدمی با 

ــوالتی ن ــاورائی و   مق ــدت م ــه از ش ــت ک یس

اســتعالیی بودنشــان قابلیــت تحقــق نداشــته 

نهـا بـا مفروضـات و جهـان زیسـت      باشند و ت

بلکه ارزشمند  ،ها سازگار و همگام باشد برخی

بودن در آن است که انسان رها و آزاد از همه 

ن تعلقاتی دانسته و تصـویر گـردد کـه تـاکنو    

ـ   جزء ناگزیر تعریف آدمی تلقی می ا شـدند و ب

دت خاص و دست نایافتنی بـه  این حال به ش

. در مقابـل در ایـن اندیشـه    رسـیدند  نظر مـی 
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هایی براي انسان تعریف شده و بر روي  قابلیت

جهانی و واقعـی   شود که هم این کید میآنها تأ

ها و الاقل بین  باشند و هم در بین همه انسان

آنهایی که مشمول سرنوشتی یکسان هستند، 

حقق عملـی داشـته باشـد. در    قابلیت اجرا و ت

گرایـی نـه فقـط بـه عنـوان       کثـرت این راستا 

سـاهل و تسـامح   موضوعی اخالقی و از روي ت

بلکـه عمــالً   ،شـود  بـه رسـمیت شـناخته مـی    

از نیــل آدمــی بــه حقیقــت انگاشــته  بسترســ

اي بـه   شود. براي آنکه هیچ تفکر و سـلیقه  می

شکلی سرکوبگرانه و با نگرشـی حـذفی کنـار    

، از اعمـال و تحمیـل هـر نـوع     گذاشته نشـود 

ی اجتناب شده و در مقابل تـالش  آموزه خاص

هـا و فراینـدهاي مربـوط بـه      شود تا رویـه  می

شود. باور کلـی بـر ایـن    ها معین  تعامل انسان

االذهانیــت آدمیــان خــود بــه  اســت کــه بــین

اي مناســب و صــحیح حقیقــت الزم را  شــیوه

  ایجاد خواهد نمود.        

  فرجام

اي نیست کـه   فیزیکی مقولهمتا تفکر پسا

به یکباره هاي طوالنی  بشر کنونی پس از سده

اقدام به گزینش و انتخـاب آن نمـوده باشـد؛    

از بـیش  برعکس گرایش و تعلق بدین اندیشه 

هـایی دارد کــه از   هـر چیــز ریشـه در بحــران  

ورزي در دامان تفکـر و اندیشـه    خالل اندیشه

هاي آن  راي بشر حادث شده و نشانهگذشته ب

کار و هویدا گردیده ها پیش از این آش از مدت

گاه که از مرگ خـدایان سـخن   است؛ نیچه آن

گفت، بخش مهمـی از ایـن بحـران را کشـف     

سـم  یکرده بود و بـه دنبـالش بـا بحـث نیهیل    

پیامدهاي آن را اعالم نمود کـه البتـه همـان    

سم در بعد و بخش منفی اندازه که این نیهیلی

ورزانه آدمی را تخریب  یشههاي اند آن پشتوانه

کري و بلکـه وجـودي وي را   نموده و سامان ف

وي با اعـالم بعـد مثبـت     اما ،ریخت بر هم می

ــه   جــدي مســتتر در نیهیلیســم همگــان را ب

ــی     ــادي و عین ــبات م ــین مناس ــرفتن هم گ

فراخواند؛ زیرا که این را نتیجه مناسب و البته 

دانسـت کـه    ناگزیري بـراي ایـن مسـئله مـی    

  وراء پرده اسرار وجود ندارد.چیزي در 

اندیشه پسامتافیزیکی بر این بـاور اسـت   

اوالً حقایق متکثر و متعدد هستند و ثانیـاً  که 

به جاي آنکه دغدغه حقیقـت و نیـل بـدان را    

داشـته باشــیم، بهتـر اســت بـر همبســتگی و    

پیوند خویش با دیگري تأکید کنـیم و اینکـه   

ــتجو      ــت جس ــم اگــر در سیاس ــی ه حقیقت

، باید معطوف به توجیه باشد، یعنـی  گردد می

در تعامل با دیگري معنا بیابد. این همبستگی 

اي  به تعبیر رورتی امید بـراي سـاختن آینـده   

تواند بهتر از امروز باشد. در عـین   است که می
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یکـی   :دو نوع امید تفاوت نهـاد حال باید بین 

  :37و دیگري امید عملی 36امید کور

مید کـور  هر یأس است. اامید کور، مظ« 

بست رسـیدن. در وضـعیت امیـد     یعنی به بن

تواند قـدم از   کور، انسان مستأصل است و نمی

مریضی که دکتـر او را   المثبراي قدم بردارد. 

، در وضعیتی جواب کرده و از درد کالفه است

را بپذیرد و  تواند شرایط قرار دارد که فقط می

اي روي دهـد. ایـن امیـد     امیدوار باشد معجزه

مقابل امیـد کـور قـرار     ست. امید عملیکور ا

ار به امید کور، به اي که فرد امیدو دارد. لحظه

رسد که هیچ نقشـی در آینـده    این نتیجه می

یـافتنی و   خود ندارد، امید عملی فردا را دست

ه دست همـین انسـان   در همین عالم خاکی ب

دانـد. بنـابراین، یکـی از     معمولی ممکـن مـی  

ریــه صــیات نظهـا و خصو  تــرین کیفیــت مهـم 

اجتماعی امید، عاملیـت انسـانی اسـت. امیـد     

بـه ایـن امـر اسـت کـه مـا در        عملی، اعتقـاد 

نقش داریم، برخالف این نظـر   خود  سرنوشت

ریم و کاري نکنیم و که دست روي دست بگذا

اشته باشیم به طریقی خواسته ما صرفاً امید د

بـدون پـذیرفتن    بر آورده شود! امید اجتماعی

ــان  ــت انس ــرعاملی ــت. ا  ی غی ــن اس ــد ممک می

ــی   ــی دارد: عمل بــودن و  اجتمــاعی دو ویژگ

یــد اجتمــاعی ی. امعاســتراتژي تغییــر اجتمــا

                                       
36. Blind Hope 
37. Pragmatic Hope 

شناسانه است. بعد از  بیش از یک کیفیت روان

هـاي عظـیم اجتمـاعی کـه بـر       شکست پروژه

اسـتوارند   ،مبناي نفی کلی آنچه موجود است

ــانی و   ــانی آرم ــه و انس ــه جامع ــالی  و ب متع

آمیز دارند، به ایـن   ی نگاه یأسمعتقدند و نوع

معنا که به تغییر و تحول با امکانات و شرایط 

موجود اعتقـادي ندارنـد، امیـد اجتمـاعی در     

مقام استراتژي براي تغییر و تحول اجتمـاعی  

، ص 1388، میـر سپاسـی  »(محل توجه است

85.(  

ــدتاً در    ــفی عم ــاعی و فلس ــأس اجتم ی

 انـواع تفکـرات دینـی    فلسفه متافیزیـک و در 

ــین فالســفه کنــد. ظــاهراً  نمــود پیــدا مــی ب

هـــاي دینــــی،   متـــافیزیکی و ایــــدئولوگ 

ي وجود دارد. از آن هاي فکري بسیار دادوستد

هاي میان فیلسوفان رمانتیک  جمله همانندي

هاي دینی و سیاسی مختلف  ران جنبشو رهب

است که وجـه مشـترك میـان اینـان همـین      

ه روایت سوگوارانه از سرنوشت انسان و جامعـ 

ــدر ــه و   م ــت نیچ ــوان گف ــاید بت ــت. ش ن اس

کگارد، پیش از هایدگر، رهبر فکري این  یر کی

هـاي   یت سـوگوارانه از امکانـات و ظرفیـت   روا

هـم   اند. هم نیچه و انسان و جامعه مدرن بوده

سیحی بودنـد.  یرکگارد، از خانواده مؤمن م کی

یرکگـارد، چگـونگی    مشغله اصلی زندگی کـی 

هستی انسان مسیحی در دنیـاي مـدرن بـود.    
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گسسـت   نیچـه هـم عصـر مـدرن را پیـروزي     

هـاي   ها و ارزش عمیق انسان و جامعه از سنت

داند. شاید اغراق نباشد اگـر بگـوییم    کهن می

نیچــه، عصــر مــدرن و بــه خصــوص کیفیــت 

سکوالر عصر مدرن را گسست انسان از همـه  

ر صر روشنگري سـکوال داند، زیرا ع ها می ارزش

دانــد.  را عصـر جشـن گـرفتن نیهیلیسـم مـی     

بیگانـه   عصر مدرن را از خود عصري که انسان

گشته کرده و از هستی اصـلی خـود بـه     و گم

هاي مدرن  ر انداخته است. از این رو، انساندو

هـا را   گسسـت از ارزش  و سکوالر ابلهانه ایـن 

کگـارد، حتـی از نیچـه هـم      یر پرستند. کی می

دهنـده   رود. او از یـک سـو ادامـه    تر مـی  پیش

نیچه و از سـوي دیگـر در راهـی متفـاوت بـا      

اوست. به خصوص اینکه در فلسفه وي، نوعی 

د است شرایط زیست امید وجود دارد. او معتق

پرسد چرا  آور است و لذا می انسان مدرن یأس

ــرایط    ــین ش ــان را در چن ــدرن انس ــاي م دنی

آور قـرار   ب آور، بیگانـه و یـأس  آشفته، اضطرا

دهد براي اینکه مدرنیتـه   دهد؟ و پاسخ می می

امکان دیدن آفتاب را از انسـان  و سکوالریسم 

اي است از  یرد. از منظر او، این دنیا آیینهگ می

قدرت متعال خداونـد. همـه دنیـاي مـدرن و     

سکوالر با همه امکانـاتش، مـانعی بـین مـا و     

اوست. از این رو، یگانه امید انسان شناخت او 

بنـابراین زنـدگی ایـن     و درك حضور او است.

جهانی ما در عصر مـدرن جـز یـأس حاصـلی     

ندارد، مگر اینکه از این دیوار ضخیم بگـذریم  

و نور امید را ببینیم. دومین نکته در تئوري او 

ایــن اســت کــه ایــن امیــد فقــط در شــرایط  

لق انسـان از توانـایی خـود پدیـد     ناامیدي مط

ی اسـت کـه از   این نظر عکـس تعریفـ   آید. می

یعنـی اعتقـاد بـه     ارائه گردید؛امید اجتماعی 

عاملیت انسان و تأثیر بسیار مؤثر آن در تغییر 

  اجتماعی.  

انسـان بـا دیـدن    البته در عرصه الهیـات  

خداوند و مالحظه حضور او ضمن آنکه عمیقاً 

، در بـرد  چیزي خـود پـی مـی    به ناتوانی و بی

ه همـ توانـد بـه    مـی  عین حال با این شناخت

هایـدگر  که به تعبیـر   همچنان. هم برسدچیز 

پذیر اسـت، زیـرا خـدا     با خدا همه چیز امکان

ر چیزي را دارد. این امید البته قدرت تحقق ه

ــق اســت در صــورتی کــه   امیــد امیــدي مطل

اجتماعی به هیچ وجه مطلق نیست و کیفیت 

متعالی ندارد. امیـد اجتمـاعی ایـن جهـانی و     

جهـان شـروع    ، یعنی با نفـی ایـن  عملی است

بلکـه بــا تأییـد ایـن جهـان آغــاز      شـود،  نمـی 

شود. شاید ایراد گرفته شود هنگـامی کـه    می

همه چیز براي دستیابی به خواسته ما فـراهم  

است، دیگر امیدوار بودن یا نبودن چه تأثیري 

ــ ــه    خواه ــت ک د داشــت؟ نکتــه در اینجاس

بودن بـدین معناسـت کـه بـا ابـزار و و       عملی
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ر داریـم، اقـدام کنـیم و    منابعی که در اختیـا 

ستیابی بـه آن خواسـته،   بدانیم که تحقق و د

د اجتمـاعی در  امیـ  سـان  حتمی نیست. بدین

ریـزي و همکـاري بـراي     واقع تالش و برنامـه 

ست. این موضـوع فراینـد و   رسیدن به هدف ا

اي است که باید آن را پی گرفت هرچند  رویه

هــیچ معیــار مــاورائی و اطمینــانی اســتعالیی 

دارد که به ما اطمینان داده باشـد کـه   وجود ن

اي مطلـوب خواهـد    این روند حتماً به نتیجـه 

  رسید.
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شناسـی   معرفـت به سوي «، )1379 (زمستان  نات، اوا .8

 ،»غیر بنیـادگرا: منـاظره بازنگریسـته هابرماس/لومـان    

  .85-110صص، 17ش  ،ارغنون ،ترجمه رضا مصیبی
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