درآمدی بر نقد نظریه مدرن
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چکیده
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است .درسش مقاله حاضر آن است که آیا نظریه مدرن با قدمورزدِ خود بر وجود ،به ارزشی فنینفسنه بند
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جستارگشایی
در مقاله حاضر استدال میشود که نظریه و فکر مبتنی بر آن (یعنی فکر نظرد یا ئوریک کنه
برخی آن را به اندیشۀ مدرن نیز موسوم میکنند) ،عالوه بنر آنکنه نسنبتی بنا داننایی در معنناد
وانایی ح مسئله و ولید ایده اد مفید و عملیا ی ندارد و بدان منجر نمیشود ،اساسنا ضند آن
است و ر چه بیشتر وجهه مت قرار گیرد ،به مان میزان بیشتر از دانایی و قنوه فهنم درسنت
امور دور میشود.

 .3زمینه بحث
در ای مقاله دو گزاره اساسی درباره نظریه مدرن ،مبناد مالحظات انتقادد قرار میگیرد:
الف) امکان نقد نظریه در تاریخ ظهور آن نهفته است .بهطنور خیلنی خالصنه ،نظرینه
( ئورد) واژه اد یونانی است که از دو بخش  theiaبه معناد امور و چیز ناد مقندو و  horaoبنه
معناد دیدن یا ماشا شکی شده است .از نظر جانمککامبر ،ئورد در اساو خود شهادت بنه
چیز اد مقدو ،دیدن امر غیبی یا دانش غیبی است و عبارت از فع و عملکرد  theorosیا مصدرِ
کام شهودِ حقایق است )(Mc Camber, 2008-9, p.48؛ برخی آن را مانا خداد یونانی دانستهانند
که از الهگان و خدایان معابد نظر مشور ی طلب میکنند ) .(Lobcowicz, 1977, pp.13-27برحسنب
معناد باستانیِ ئورد ،از آنجا که حقایق مقدو در سطحی باال ر از دانش ما انسان ا قرار دارنند،
نمی وانیم آنها را غییر د یم .دانش ئوریک از آن رو که موضوعات آن الیتغیرند ،در مقاب دانش
عملی قرار دارد .الهه اد یونانی حداق بهطور بنیادد نمی وانسنتند غیینر کننند ،زینرا ابندد و
معاف از حوادث و غییرات زمانه بودند.
از نظر مککامبر ،می شرح کو اه معلوم میدارد که نظریه را نمی وان بنا آزادد و روادارد
کام به کار برد و به نتایج ناگزیر آن وجه نورزید .از نظر او دو نتیجه اساسی از خال ینک بحن
ننناریخی در بننناره نظرینننه منننی نننوان اخننن کنننرد .او آنکنننه نظرینننه حننناود گرایشنننی
معرفت شناختی(ادیستمولوژیک) است ،یعنی درگیر مباحثی مچون عق  ،حقیقت و دانایی است
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و به عظیم آنها می دردازد .دوم آنکه نظریه ،حاود می به ر ایی از غییراتِ زمانه یا آزادد از قید
زمان است ). (Mc Cumber, 2008-9, p.47
می وان چنی

عبیر کرد که دو عنصر اصلی نظریه براساو بح کو ناه دیشنی  ،عبنارت از

ذ نیت و ماندگارد است؛ به عبارت دیگر ،ئنورد بنهسنان ذ نینتورزدِ مانندگار ینا مانندگاردِ
ذ نیت ورزانه است .ای دو ویژگی(ذ نیتورزد و کلیتورزد) در چه چیزد واحد و یگانه شندند
و از آن طریق در اریخ داوم یافتند؟ در گرایشی که  ،جاافتاده و مشهور بهنام قدمِ نظر بر عم .
می

قدم ،رد داد معناد باستانی و یونانی ئورد را در زمانه ما (یا در دوران مدرن) نیز آشنکار

میکند و نشان مید د که اساسا چرا میان ای دو ،جانز وجود دارد.
ب) نظریه در تقدم خود مشخص میشود (راهیابی مرکزی) .از این رو بایند گفنت کنه
نظریه یا ئورد قب از رچیز در قدم خود قاب درک میشود و چون چنی اسنت ،بننابرای در
ای مقاله مراد از نظریه ،کوشش فکرد براد بیی ددیدار ا دز از آنکه ر دادند ،نیسنت؛ بلکنه
منظور از نظریه وضعیتِ دیشینی یا متقدمِ آن است و آن ،شام
مقوالت ،مبتنی بر عق مح

نر ننوع صنورتبننددِ عمنومی

است که سپز در دی ایجاد نسبت با واقعینت بنرآیند .نظرینه در

اساو خود و مچنی از نظر سیر اریخی خود ،ر نوع فکرِ بالقوه کالنِ مقدم بر جربنه اسنت.
ای

قدّم بر جربه ،مچون درانتزد است که آن دو ویژگی یادشدۀ نظریه را در بر میگیرد.
در دوره مدرن ،نظریه اشاره به زمینه فکردِ عمومی رد دارد که از آن منشعب منیگنردد و

آن « ،فکر نظرد» است .به می دلی  ،فکر نظرد یا گرایش به فکر ئوریک و بنابرای  ،نظریه
را ،با وجود ریشه اد که  ،می وان وجه اساسی یا خود فکر مدرن نیز لقی کرد .یو ان گئورگ
امان حدود سیصد سا دیش این وجنه اساسنی اندیشنه غربنی را شنخی

داده بنود و آن را

ای گونه عریف کرد" :نظریه ،مای به خلق ساختار اد منسجمی از قوانی و عمیم اسنت کنه
قاب اثبات و حقیقاند؛ به منظور حصو

دف اد عام انسانی" (برلی  ،1131ص .)12

قدمِ جرید ب ر جربه یا اولویت ذ نیت بر عینینت بنه منظنور نین بنه موضنعی بیروننی و
استعالیی براد نگرش به جامعه یا جهان ،قدمی دورانساز و عیی کنننده اسنت کنه در سراسنر
دوران مدرن به صور مختلف در عرصه اد فلسفه ،سیاست ،نر ،دی و علم جارد شده است.
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یدگر معتقد است اریخ فکر مدرن یا فکر نظرد ،با دکارت شروع منیشنود؛ زینرا او این
بنیاد اساسی را در دنیاد جدید مستقر کرد که شناخت و دانایی ،بنا آگنا یورزد و ذ نینت فنرد
آغاز می شود و نه با ستی و واقعیت آن .برای اساو ،اصوال مدرنیته با کنشِ نظنرد ینا بنا عمن ِ
نظریهورزانه شروع میشود.

 .3کوژیتوی دکارت؛ آغاز سوگوارگی ابژه -سوژه
دف اصلی دکارت در فکر فلسفی اش ،خلق روشی عقالنی در بیی ِ عالَم بود .او به این نتیجنه
رسید که در ر حا مالک ،عق است و عق  ،قدرت سخیر جهان را دارد .نتیجه مشنخ

نرد

که ود به آن رسید ،ای بود که فلسفه می واند با قریرد نوی  ،در کنار علم قرار گینرد و بنه آن،
روشمندد و فکر اعطا کند (خا می ،1131،ص

.)15-11

ا داف و نتایج را یابی اد دکارت در نهایت در کوژیتود او متبلور شند؛ ذ نینتورزدِ ینک
فاع شناساد متجزا که میگوید چون می اندیشم ،دز ستم .روش است کنه در این عبنارت،
اگو (خود یا م ) ،از ستی اش جدا شده است و در ای جدایی" ،خود" فاقد ستی میگردد و به
قو مشهور یدگر ،به سوژۀ بیخانمان بد می شود .سوژه دکار ی که در دی دسترسیِ عقلی بنه
یقننی و کنارگنن اردن شننک بننود ،حننوزه وجننود را نادیننده گرفننت و خننود را بننه یننک شننی
متفکر(ذ نیتورز) فروکاست و از آن سو جهان را نیز مچون ماشینی بنیروح نمایانند کنه نهنا
برحسب قوانی علّی بیی میشود.
اما فرا ر از جداسازد م از وجود ،دکارت در" أمالت در فلسفۀ اولی" ،م را بنر وجنود ،ینا
میاندیشم را بر ستم " ،قدم" داد؛ یعنی در عریف فرد ،فکرش بر ستیاش قدم یافت .با ای
نادیده گرفت ِ رسمیِ" ستم" ،شناخت شناسی از وجودشناسی جدا شد .ای جدایی حناکی از آن
است که "میاندیشم" یا ذ
شود .با ای

 ،می واند بدون یچ نیازد به " ستم" ینا سنتی در نظنر گرفتنه

رجیح دورانساز ،ستی در نهایت کنار گ ارده شد .ستی یا وجود ،به صورت کام ،

مقولهاد از قوۀ فا مۀ ما شد که در طو یا در برابر سایر مقوالت جاد میگرفت .فکنر مندرن بنا
چنی ثنویتی (ثنویتِ ذ
.)11-13

و عی یا سوژه و ابنژه) مشخ

منیشننود (خننا می  ،1135،صن
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انتقاد اگزیستانسیالیست ا و مشخصا گابری مارس از فکر دکارت ای اسنت کنه او سنوژه
شناسنده یا فاع شناسا را که در اص  ،کارکردد خاص از کلیت بشر و انتزاعی از وضعیت بشنرد
است ،با فرد وجودد یکسان انگاشت .دکارت ،جو رد منفرد را ،یک فاع شناساد فاقد وجود ینا
زمینه را به عنوان م فرض کرد؛ بنه بینان دیگنر ،انتزاعنی از فنرد را بنا خنود فنرد یکنی گرفنت
(مارس  ،1132،ص

.)13-56

مسئله اما فقط ای نیست .با قدم ای فردِ صنورد بنر واقعینتِ فنرد ،این اندیشنه ،یعننی
کوژیتود دکارت ،از ماو و عام با موضوعِ اندیشه اش نا وان میشود و بدی نحنو فکنرات آن
در نهایت به خودش ارجاع مییابد؛ سوژه ،خود -دردازنده میشود .م و جهان ،بنه درکنی از من
قلی داده میشوند .م در خدمت درکی از م قرار میگیرد.
ای گونه است که فکر نظرد ( ئوریک) مولود آگنا یورزدِ ذ ن بنه خنودش منیشنود؛ از
درخود بودن ،غنودگی و خشنودد بهدست میآورد .ای

فکر در دهنه ناد عیننی و واقعنی سنیر

میکند ا بار دیگر به خودِ انتزاعی یا م ِ ذ نیتدردازش برسد و در ای سفر (بگوییم سنفر ذ ن
دکار ی) ،ذ

از نگاه عمیق و جدد به ددیده اد بیرونی درمیگ رد ،زینرا اگنر چننی کنند ،در

ژرفاد احترامبرانگیزِ جهان ،ستایشگرانه ،متوقف میشود و آنگاه دیگر نمی واند مجددا بنه خنودِ
انتزاعیاش بازگردد .سوژه مواره به خود مینگرد و به خنود ارجناع منییابند .این بازگشنت ،در
نهایت جز ستایشگرد نظریه (ذ نیت استقال گرا) از خویشت نیست .دز ذ نیت مدرن در دنی
خودبسندگی است؛ بهدنبا درک ستی نیست ،بلکه مای است وجود و ستی را به سوژۀ خنود،
به ابزار ورزش و نشاط و حرک خود بد سازد .الجرم ،سوژه یا ذ ن شناسننده بنه دلین خنود
بنیادداش ،با حقایق دیرامون خویش ار باط اصیلی نمییابد.
از طریق دکارت ،اندیشه مدرن یا فکر نظرد ،با بیاعتنایی به واقعیات زندگی ،که ازه آن را
فضیلت و دانش نیز میانگارد ،مشخ

میشود و به ای

ر یب ،یک بیگانگی میشگی بنا جربنه

بهدست میآید؛ یک گیجی و دورِ آزارد نده که برونرفتی از آن متصور نیسنت (بالکهنام،1153 ،
ص )161
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عصر زری

فکر نظرد ،در قرن جد م و در دیامد ایده اد فلسفی ددیند آمند کنه سنپز

انقالب فرانسه(به عبیر اشتراوو 1اولی انقالب فلسفی) را زمینهسنازد کردند(اشنتراوو،1111،
ص  .)112ای رویکرد نظرورزانه ،سپز در قرن بیستم بهویژه در علنوم اجتمناعی مندرن و علنم
سیاست به اوج خود رسید ،بهنحودکه سرانجام به ای قضاوت اخالقی مایک اوکشات 2منجر شد
که فسادِ نظریۀ سیاسی مدرن ،در گرایشی قرار دارد که بر اولویت اندیشه یا ذ نیت بر ماده أکید
میکند ).(Callahan,2009
دز نظریه (یا نظریه متقدم) یک سنت عقلی طوالنی در غرب است؛ اما عارض ای عقالنیت
با عقالیی بودن نیز (که به اصی ری شک  ،در نظریه فرونسیز 1ارسطو صنورتبنندد مفهنومی
مییابد) اریخی طوالنی است و بی ردید حتی از اریخ مدرن م عقب ر میرود؛ چنانکه ادمونند
برک از نزاعِ که بی نظرورزد و عم سخ میگفت و آیزایا برلی نیز حقوق طبیعی 2را کنه از
اساسی ری منابع فکر نظرد در دوران مدرن است ،کانون سنتِ فکرد غرب ،از زمان ارسنطو نا
زمان ما دانسته است

).(Berlin,2004

در ادامه میبینیم که چگونه نظریه یا امر نظرد ،ستایشگرد

از خود را در عم گسترش بخشیده است.

 .1نظریه :فراتر از حیطة قضاوت
در ادبیات مختلف رشته اد علمی و دانشگا ی ،مواره دیده میشود کنه نوشنته نا و مقناالت و
آثار گوناگون ،بهطور مداوم در کار ار قاد نظریه و مجید فکر نظرداند؛ گویی نظریه ا بیشنتر از
آنکه به کار گرفته شوند ،أیید و ستایش میشوند .یک نظرینه علمنی در حنالی وسنیعا د یرفتنه
میشود که ازه خود بر مبانی نظرد بسیار ژرف رد در عرصه اد شناختشناسی ،ستیشناسی
و روش شناسی (فرانظریه) ابتنا دارد کنه آن را نینز «بایند» شنناخت .وقتنی در مجنامع علمنی،
فضیلت و دانایی ،بیگفتوگو ،در وس به برساخته اد نظرد و نی به نشئگیِ فکراتِ کمنابیش
1. Strauss
2. Oakeshott
3. Phrenosis
4. Natural law
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جامع ،جستوجو میشود؛ و نگامی که فرضِ به درسش ناگرفته شدنی دانشنوران مچننان این
باشد که وس به نظریه اد ماقب جربه ،راه محتومِ درک ددیده اجتماعی است ،...آنگناه ممکن
است ای

صور ددید آید که بخش عمدۀ آثار جدید رِ علوم اجتماعی در کار آننند کنه بنه نظرینه

چنان شکوه و عظمتی ببخشند که مآال آن را از حیطه قضناوت و فکنر خنارج منیسنازد و آن را
مچون مسیرد ناگزیر و مفروضی بنیادی مینمایاند.
ای چیزد است که نمی وان آن را قدیز نظرینه ندانسنت و دربناره آن دیندگاه فردرینک
امان را در باره ظهور«سادهسازانی بنزرگ کنه منی خوا نند زننان و منردان زننده را در محنراب
جرید اد وخالی ذبح کنند» ذکر نکرد (برلی  ،1131 ،ص  .)151امنان 1از آن رو از اسنتعالد
نظریه به حد یک الهه مدرن در زمانه خود سخ میگفت که میدید شنیوهاد از فکنر در حنا
ظهور است که به جاد آنکه واقعیتی ابزاری و دستورزانه داشته باشد و در اختیار ما باشد ،گویی
ما باید در خدمت و اختیار آن قرار گیریم .ای واقعیتِ مزمان کهن و امنروزی  ،بسنیار فرا نر از
ای قو ِ بدیهی ِرد ایلگتون می رود که ما امروزه در جهان ،بیش از دیش وضعیتِ زندگی خود را
از دریچۀ نظریه اد گوناگون میبینیم ).(Eagleton,1990,p.13
برای اساو می وان درسید آیا «عظمت نظریه» در اندیشه جدد و خاصه در علوم اجتماعی
مدرن ،واقعیتی مسئلهمندانه نیست؟

 .4فهمیدن ،کلیت ورزیدن نیست
فکر مبتنی بر نظریه ،گوناگونی ا و حدود را کمرنگ میکند ،حا آنکه ،چنان که بیشتر خوا یم
گفت ،ضرورد است آنها دررنگ شوند .چنان که استدال خوا یم کرد ،متعلَّقِ فهم و شناخت کنه
به افزایش دانایی منجر میشود ،نوعات و محدودیت است .در شبیهات و قیناو نا و بنه طنور
کلننی در یکسننانسننازد ننا ،مبنننایی بننراد سنناخت  ،ولینند رفنناه و بهزیسننتی خلننق نمننیشننود.
شبا تجویی ا ،امکان یا قوۀ فسیر و معنابخشی را افزایش مید د ،در حالیکه فاوتینابی نا و

5. Hamman
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شناساییِ نظردِ فاوت ا ،به خلق راه اد عملی ،فهم اد مفید و درک اد ولو محدود ،امنا من ثر
منجر میشود.
جدا ،با باور به گستره اد مفهومیِ وسیع و یکسان و در بر وتِ یکسانیجنویی ،چنه چینزد
براد فهمیدن باقی میماند ،جز صدور احکامی دایر بر داوم امنور کلنی و حاکمینت آن بنر امنور
خاص؟ ای  ،فسیر و عمیم است نه فهمیدن .می وان مراه با اشتراوو گفت عامنگرد یا اعتقاد
به جهانشمولی ،به دلی
مام دوره ا قاب

قلی

مهچیز به کوچک ری مخرج مشنترکی کنه بنه منام افنراد در

سرد است ،زندگی ا و آرمان نا را از محتنواد خاصنی کنه جنو ر وجودشنان

است ،هی میکند (اشتراوو ،1111 ،ص .)126
نظریه اصوال به کثر بیاعتناست و معتقد است که فضیلت در فرا رود از کثر نهفتنه اسنت.
اما واقعیت ساده اد که برخی متفکران ما را بدان نبه دادهاند ،آن است که جهان بنا کلینتورزد
عقلی ن کارد که نظریه در دی آن است -ساخته نمنیشنود .نظرینه در دنیناد مندرن در خندمت
ساخت جهان نیست ،در خدمت فسیر ذ نیتورزانۀ جهان ،با دف نین بنه فهمنی منطقنی از
حقیقت است .اصحاب نظریه یا جامعۀ علوم اجتماعی مدرن ،ای دانش بزرگ و سخ دایۀ ارسطو
را به سهولت فراموش کردند که دانشی براد فسیر ،دانشی براد عم نیست .نادانیِ فر یختگانه،
خاصه در قرن بیستم ،حتی موجب گردید ر یافنت ناد بزرگنانی از سننت ناد فکنرد مختلنف
ارودایی ،کسانی چون مایک اوکشات از سنت ویگی انگلیز ،انا آرنت از سنت جمهوردخنوا ی
و ایدئالیسم آلمانی و د ریکور که اوج سنتِ اگزیستانسیالیسم فرانسود بود و مه ،می سخ
ارسطو را کرار میکردند و وسعه میبخشیدند ،با بی نوجهی از سنرگ رانیده شنود .و در نتیجنه،
فاسیر کلیتورزانه از امور بر مه دیگر رجیحات فکرد ،رجحان یافت.
از ابتداد قرن فد م ا اواخر قرن بیستم ،قریبا در مه عرصه ناد علنم و ننر و اندیشنه
اجتماعی و فلسفه ،میزان نی به حقیقت ،مانا میزان دسترسی به کلیت ناد کمنابیش فلسنفی
انگاشته می شد که وانایی وضیح د ندگی امور خاص و معنابخشی و امکان ارائه فاسیرد خاص
(به عنوان داسخ) به س اال ی دربارۀ آنها را داشته باشند .اما درسش اساسی آن است که آیا امکنان
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وضیحد ندگی امور خاص ،فهم آنهاست؟ آیا فسیر عمومی امور خاص و جزئنی ،فهنم آنهاسنت؟
حتی اگر فسیر را فهم لقی کنیم ،آیا ارائه فهمی از مسئله فهم مسئله است؟

 .5نظریه؛ قطع پیوند با هستی
فکر نظرد ،بر وفقِ (روایت آیزایا برلی از) فکر امان ،شام حرکتی از ذ

به ذ ن و سنپز

مای به جهش جسورانه به سود بازسازد واقعیت (چه مادد ،چه ذ نی) اسنت (بنرلی ،1131 ،
ص

 . )51-32حرکت از ذ

به ذ

یعنی کار با مقوالت کمتنر انتزاعنی بنه سنود برسناخت ِ

مقوالتِ بیشتر انتزاعی و عام ر؛ یعنی از مفا یم به احکام رفت  .یک انتقاد کالسنیک و قندیمی از
ای گرایش فکرد آن بوده است که ای

فکر ر قدر که بیشتر جدد گرفته شنود ،بیشنتر باعن

ضعیف عقو ِ انسانی براد ولید دانش ا و راهح

اد مفید براد ح (ولو غیر مستقیم) مسنای

ملموو و واقعیِ زندگی می گردد؛ چنان که نسنلی از حکمناد بنزرگ آلمنانی دینادی بنر اولوینت
زندگی بر جریدات ذ نی و اینکه انسان ا براد أم صرف و خودبنیاد ساخته نشندهانند ،أکیند
کردهاند .گو هولد افرائیم لسینگ ،حکیم آلمانی قرن جد م میگفت انسان براد عم خلق شده
است ،نه براد استدال و اگر اندیشهاد را برمیگزیند ،بدی سبب است کنه منیبینند فکنر نم
شیوه اد دیگر براد حرکت آزادانه در جهان است(آرنت 1153 ،مقدمه کتاب) .این قنو مشنهور
گو ه است که مام نظریه ا خاکسترداند و نها زندگی سبز است.
ای ر یافت شعرد را امان ای گوننه بنه جامنۀ فلسنفه کشناند کنه جهنان ،ننوعی نوالیِ
نظمناد یرِ رویداد ا و بر ه است که ر کدام حام ِ ارزش فینفسۀ خود ستند و فقط بنا جربنه
مستقیم ملموو میشوند؛ با «زنندگی کنردن» (بنرلی  123 ،1131 ،ص) .امنان بنه دوسنت و
شاگردش یو ان گو فرید ردر ،بر می اساو نصیحت میکرد که بیشتر زنندگی کن و کمتنر
بیندیش! د والرد ،شاعر و فیلسوف فرانسود قرن بیستم م میان ای دو فکیک قائ منیشند؛
نگامی که میگفت گا ی میاندیشم ،گا ی ستم (معینی علمدارد 1131 ،مقدمه کتاب).
ای خط فکر ،در مجموع ما را به آنجا میرساند که داننایی را در دیونند بنا جهنان دیرامنون
خود ببینیم .بر ای اساو ،شرط دانایی ،مشارکت در بهبود شرایط زیست انسانی در جهان اسنت.
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حسب قضاوت عق سلیم ،دانشِ بیفایده ،نق ِ غرض است ،زیرا ای س ا را منتفی میسازد که
دویش مداومِ دانست  ،سرانجام براد چه؟
بنابرای

فکر باید عملیا ی و ابزارد (به اصطالح اینسنترومنتا ) باشند .عمن ِ فکنر منوقعی

انجام میشود که جرینانِ سناخت ِ طبیعنت وسنط انسنان ،ظهنور آن را الزم آورد .جنان دینویی
میگفت فکر موقعی حادث میشود که بشر دیگر نمی واند عم کند؛ فکر وسیله و اسنباب حن
مسئله است و اینسترومنتالیزم سر یعنی می ).(Dewey,1971,pp.120-128
فکر نباید در ستیِ فینفسه اش ،در خوداظهارگرد یا خودانکشافیاش مام شنود .در واقنع
متعلَّق فکر ،خود فکر نیست ،بلکه واقعیت است .بر عکز ،گرایشِ فکر بنه فنینفسنگی 5ینا بنه
عبیر دیگر ،فلسفه مچون حرفه یا فلسفه حرفهاد ،گونه اد خروج متفکر ینا فیلسنوف از جهنان
است.
دز فکر باید معطوف به ح مسئله یا رفع مشک باشد ،اما نظریه دیونند بنا سنتی و امنر
موجود را قطع میکند و به جاد آن فسنیر و درسنت نر ،فسنیرد آزاداننه دیرامنون آن عرضنه
میکند .ای

فسیرگراییِ آزادانه ،درواقع خالقیتی مخرب است؛ مخرب از ای رو که نظریهدنرداز را

در برج معروف عاج قرار مید د و حسی– به نحود مفرط عالمانه– از اِشراف و سنلط بنر طینف
وسیعی از مفا یم ،داده ا و وقایع را به او میبخشد و بدی

ر یب وضعیتی خدیرد یا نشئهگوننه

در ود ایجاد می کند که در آن ،او به جاد آنکه با واقعیات دیرامون خود ار بناطِ سنازنده و رو بنه
جلویی خلق کند ،به فسیرد از آنها د خوش میکند و نه فقط در ای حالت میماند ،بلکه این
ماندن را قدیز میکند .رچه اصرار ا و نمایش ا در خصوص دقتِ علمی و واقعگرایی و ابتنا
بر روش اد دقیق و کمیتگرا جلوه بیشترد داشته باشد ،به نحنود متنناق نمنا ،این حقیقنت
بیشتر آشکار میشود که ذات نظریه در گسست عمدد آن از جهان نهفته اسنت .شناید بتنوان از
ای اص موضوعه سخ گفت که گسست ،ر چه بیشتر باشد؛ نظریه ،نظریه ر خوا د بود .نیرود
گسست از جهان ،جزمیتِ ذ نی (یا ایمان سکوالر) است.

6. Contemplation
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 .6عمومیت علیه درک مفید
بار دیگر ،امان از ابتدا جزمیّتِ ذ نیِ غالب در فکر مدرن را مورد شناسنایی قنرار داد؛ نگنامی
که گفت مسای نظرد ...عمد ا از اعتقاد عصبآمیز به اعتبار کلی و ازلی و ابدد نظرینه و از این
اعتقاد ناشی میشوند که اگر فالن نظریه مام درسش ا را جواب ند د ،بارد ،نظریه دیگرد دیندا
خوا د شد که به مام درسش ا جواب خوا د داد .از نظر او ،ای اعتقاد به نظریه و به خصوص به
نظریه اد علمی ،چیز ایی خیالی می زایند کنه از رود عنادت بنا مسنای زنندگی واقعنی خلنط
می شوند و می اعتیاد ،خود به اغتشاش اد ذ نی و گهگاه به الطم اد روحی منجر میشنود
که زادۀ وفادارد اد لجوجانه به ساخته اد ذ نی انسان است و از جستوجو نا بنراد نین بنه
نوعی کلیت ناشی میشود (برلی  ،1131 ،ص .)151
در واقع ،بر ای اساو ،نظریه نیرود دویش و حیات خود را از خودش أمی میکند و چنون
خوددو دارد ،دز دِی ِ ضرورد به واقعیت ندارد .خطاد بزرگ ،از این
حیا ی مستق و بهاصطالح 
صور ناشی میشود که ارزش نظریه ،نهفته در خود نظریه است؛ نظریه مچون ارزشی فینفسه.
فکر نظرد لزوما خشونتی در خود نهفته دارد ،زیرا ای

فکر ،فرو کاست [ نوعات به یک یا

چند اص مرکزد] است ،دنز جویناد ر نایی از ننوع اسنت .بنی اعتننایی بنه نوعنات نینز بنا
دیشداورد ممک میشود .دیش داورد یا بنه عبنارت دیگنر قندمِ ینک ذ نینتورزدِ کمنابیش
فلسفی ،گویاد ذات یا حقیقت نظریه است .فکر نظرد در دی نی به احکام عام و قنانونی اسنت؛
اما برعکز ،یک نظریه به ر اندازه محدود ر و عملیا ی شود و بیشتر بر واقعیت ا ناظر گردد ،بنه
مان اندازه از نظریه بودن فاصله میگیرد و به چیزد مچنون ینک کنینک جربنی و ینا ینک
مهارت ذ نی به منظور ا داف کاربردد بد میشود .در ر حا  ،دانش اساسیِ غینر قابن نقن
آن است که نمی وان بی عمومیت و درک اد مفید دیوند زد و ر اندازه افزایش یکی ،به معننی
کا ش دیگرد است.
می دانیم که فکر نظرد در دی نی به احکام عام و قانونواره است و مسیر این کنار عمند ا
کاربرد گزاره اد داراد قدرت عمیمیابی است .گزاره اد فاقد قدرت عمیمینابی بنیارزش لقنی
میشوند .چنی گزاره ا و احکامی نیز خلق نمیشوند ،مگر آنکه قبن از آن ،ارادۀ یکسنانانگناردِ
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چیز اد نایکسان در ذ

و ارزشمند داشت آن در د قنوت گرفتنه باشند؛ گرایشنی اختصاصنا

مدرن که نیچه از ابتدا به آن نبه داده بود .او میگفت مه آنچه حقیقت مینامیم ،حاص برابنر
دانست چیز اد نابرابر است ) .(Schacht,1983الزم به ذکر است کنه ننزد نیچنه ،نظرینه ،صنورت
دنیودِ حقیقت است و در واژگان او ایدئالیسم نامیده میشود .به سخنی دیگر ،نیچه ایدئالیسنم را
در دنیاد مدرن مانا یکسانسازد میداند« .حقیقت» در ای نحوۀ فکر ،فکر نظرد ،بنه معننی
ارائه ر ایدۀ منسجم و اساسی است که یکسانکننده واقعیات دراکننده اصنی باشند .مچننی
حقیقت یا ایدئالیسم از نظر نیچه متضم ِ ذاتگرایی و غایتگرایی اسنت

(Schacht,1983, pp.241-

) .242حقیقت یعنی نی فلسفی بنه کلینتِ دنینود از طرینق مجموعنهاد از مفنا یم مبسنته و
دستگاهواره ،که در مقاب ایدۀ م بیِ حقیقت مچون کلیتی آسمانی قرار میگیرد و فنیالواقنع،
سنتزد در برابر آن است.
دستگاهوارگی ،از چندجانبگی و به ای

ر یب از جامعاالطراف بنودن منیگرینزد .بنه منی

دلی بود که برخی متفکران از اقبا به مباینت و ناق

بیم نداشتند .ژرژ سور حتی معتقد بود

ضد و نقی گویی نر است ،زیرا کمک میکند مفهومی جامعاالطراف از واقعیت اجتماعی حاص
کنیم .در واقع وقتی چند قضیۀ مانعهًْالجمع کنار یکدیگر میآیند ،بعضنی جنبنه ناد واقعینت را
روشن میکننند کنه در غینر ای صننورت ممکن بود از دینده دنهنان بماننند ( یننوز،1153 ،
ص  .)13-36باای حا بسیارد از اندیشمندان مدرن ،از ناق

میگریختند و ای از آنرو بنود

که در باور آنها دستگاهوارگی قری ِ حقیقت انگاشته میشد.

 .0نظریه ضروری نیست
روش است که مای به کلیت ،به حقیرِ امر خاص منجر میشود .ویتگنشتای می بنه کلینت و
مشخصا کلیت دستگا ی را منبع اصلی و م فلسفی و خطا منیدانسنت ).(Fann, 1971, pp.55-62
امان م در نقد کانت و دیروان او ،از سیستمسازان به مثابه عنکبوت ایی سنخ منیگفنت کنه
خود و دیگران را گرفتار برسناخته ناد عقلنیشنان منیکننند (بنرلی  ،1131 ،صن

.)13 -51

برساخته اد عقلی ،مواره به طور نسبی عقلی و ابع نسبیتاند .به می دلین ژوزف دومسنتر
مننیگفننت ننر آنچننه عقالنننی باشنند ،بننه وسننیله چیننز عقالنننی ننر از خننود نننابود خوا نند شنند
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) .(Berlin,1990,pp.162-168در واقع برحسب ای استدال  ،عقالنیت یا غایتگرایی عقالنی به نق
خود میانجامد.
نظریه و فکر نظرد خلق نشد ،مگر آنکه داسخی براد مایالت غایتگرایاننه انسنان در دوره
جدید باشد ،اما بدی ر یب ظا را برساخته اد عقلی فاقد ای ظرفیت (غاینتگرایی)انند .آینا بنه
طور کلی می وان قضاوت کرد که وقتی داده ا ستند ،چه نیازد به ساخته ا؟ خیلنی دیشنتر از
ویتگنشتای  ،ژوزف دومستر میگفت طبقهبندد ،انتزاع ،عمیم ،در قالب اد م شک قرار دادن،
نتیجهگیرد ،محاسبه و خالصه کردن در فرمو اد انعطافناد یر ابدد ،به معناد اشتباه گنرفت ِ
ظوا ر امور با واقعیات و داده اد اساسی است ،به منزله وصیف سطحی امور و ناگفتنه گ اشنت
ژرفاد آنهاست .مث ای است که بخوا یم با حلی مصنوعی ،کلینتِ زنندگی را جزینه کننیم...
).(Berlin,1990,pp.162-168

دمدست ری نتیجه از ای سخنان آن است که نظریۀ دیشینی ،ضرورد نیست :ریمون آرون
در شرح و فسیر جامعه شناسان کالسیکی مچون مونتسکیو ،وکوی و ماکز وبر نشان مید د
که نظریه دیشینی ،ناگزیر نیست .او در بیی آراد آنان نشان مید د که چگونه می نوان بندون
احتیاج به نظریه اد دیشینی از داده اد نامربوط به نظمِ معقو رسید (ننه آنکنه از ایندهآلنی از
نظم معقو به کنتر داده اد نامربوط گ ار کرد) .براد او میگوید« :کار مونتسکیو از یک لحاظ
شا کارد از جامعه شناسی مح

است؛ یعنی شا کارد از جامعهشناسی حلیلی که میان ای ینا

آن عام روابط بسیار برقرار میکند ،بیآنکه بکوشد از مه آنها رکیبی فلسفی به وجنود آورد ینا
آنکه مدعی بیی عام اصلی یا منشأ دنهان ...باشد» (آرون ،1152 ،ص .)51

 .8زندگی متأمالنه ممکن نیست
با وجود آنکه نیرود ظهور نظریه ،یک ارادۀ خالقنه بنه گسسنت از جهنان اسنت ،امنا بنه نحنود
طنزآمیز ،اصحاب نظرینه منواره منیخواسنتهانند و منی خوا نند کنه جهنان واقعنی را برطبنق
طراحی اد ذ نی خود سامان د ند .در واقع فکر نظرد در دی خلنق ینک زنندگی متأمالننه ینا
حقق یک زندگی فلسفی است .دستکم آنکه فکر نظرد می خوا د با واقعیت زنندگی مرا نی
داشته باشد .به عبار ی دیگر ،نظریهدرداز میخوا د زندگی واقعی ،اما نظریهدردازانهاد ،و درواقنع،
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یک زندگی نظرد داشته باشد .اما ای زندگی اصال ممک نیست ،زیرا شرایط ملموو و نزدیک و
اجبارآفری ِ زندگی ما ،امکان یک زندگی متأمالنه را منتفی میسازد .یاسپرو میگفنت فیلسنوف
دستگاه ساز با اندیشه ایش زندگی نمیکند ) .(Jaspers,1956,p.26در واقع انسان نمی واند مطنابق
اصو عقلی خود زندگی کند ،بلکه اصو او ابع نحوه زندگی اش است .آلفنرد آدلنر ،روانشنناو
ا ریشی مزاح میکرد که جنگیدن در راه اصو خود آسان ر از زندگی کردن مطابق آنهاست.
مردان نظریه ،در دفاع از کلیتورزدِ ئوریک ،به نحو رایجی بر قابلینتِ وضنیحد نندگی آن
أکید میکنند .براد مثا  ،لوسی گلدم  ،نئومارکسیسنت رومانینایی منیگفنت حقنایق انسنانی
یچگاه به خودد خود سخ نمیگویند و نها نگامی زبان میگشایند و معنیِ نهفته خود را بنر
مال میکنند که به سائقِ یک نظریه فلسفی ،به چند و چون آنها بپردازیم ).(Goldman,1969,p.145
اما درسش عقلی ساده ای است که یک نظریه فلسفی و کنالن و مقندّم بنر جربنه ،چنه ار بناط
موثقی با واقعیت دارد که میخوا د کارکرد بیی و روش سازد واقعینت نا و حقنایق را داشنته
باشد؟ به عکز ،در واقع آشکارسازد و قاب فهم سازد (نه وضیحد نندگی و فسنیر) ،مشخصنۀ
نظریه یا فکرِ ما بعد جرب ه ،یا فکر انضمامی یا به اصطالح ایدگر ،فکنر در جهنان اسنت ،زینرا
چنی نظریه اد محصو واقعیت است و در دی آنها خلق میشود و نناظر بنر آنهاسنت و حاصن
بازاندیشی درباره آنهاست .بدی

ر یب نظریۀ ما بعد عم  ،دانایی را آئینگی میکند ،زیرا محصو

ار باط انسان با جهان است ،نه آنکه مدعی طراحی و خالقیت ای ار باط باشد.

 .3تفکر انضمامی ممکن است
فکر انضمامی و نظریۀ حاص از آن باید به ما کمک کند و چشم اد ما را باز ینا بناز ر کنند ،نا
آنچه را که ست ،خوب ببینیم؛ ا آنچه را که شده است ،بهتر ببینیم؛ یا به ا میت آنچه که به ما
خاطرنشان شده است ،دی ببریم؛ یا وجه دیگران را به آنچه که مهم و حیا ی منیانگناریم ،جلنب
کنیم؛ یا به ما کمک کند که به عبیر اشتراوو ،حکمت نهفته در درون امر فعلی را کشف کننیم
(اشتراوو  ،1111ص  .)123در مه ای موارد ما به فکر ما بعد عمن ینا مابعند جربنه دسنت
مننییننازیم .ای ن  ،فضننیلتِ فکننر ،ب نراد دوران جدینند اسننت .امننا بنهعکننز ،نباینند در دننی درک
عمیمیافتهاد از آنچه که ست یا شده است ،باشیم .ادموند برک میگویند علنمِ عمنیمیافتنه در
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اینکه دا را ر انندازه انندک از حندودِ  ...محسنوو چیز نا

فرا ر بگ اریم ،دیگر زیر داد مان استوار نیست .از آن دز ر کارد میکنیم ،چیزد جنز دسنت و
دازدن نیست ،یعنی جایی وارد شدهایم که به ما علق ندارد» (اشتراوو ،1111 ،ص .)12
بهطورکلی ،وظیفه عق  ،آشکار ساخت ممکناتِ انسانی در زندگی بوطگوننهاش اسنت ،ننه
خدادگونگی و قطعیتورزد .اگر در دی درک عمیمیافتهاد از امور باشیم ،در این حالنت ،آنچنه
که ست یا شده ،دیگر دیده نمیشود .در ای حالت ،در واقع نیچ چینز دینده نمنیشنود .فقنط
صورد از درکِ کلیت ،ما را فرا میگیرد و ما گمان میکنیم که آن را فرا گرفتهایم (آموختهاینم).
حا آنکه چنی نیست ،بلکه در افسونِ کلیتورزد ا ،سرگشته ر ا میشویم و به جاد شنناخت
و دانننایی کننه متعلننق امننر خنناص و امننر محنندود اسننت و مننا در دنبالننه بننه آن مننیدننردازیم ،بننه
طبقهبندد اد ذ نی و مفهومی دست مییازیم و آن را شناخت میانگاریم؛ در واقع کلیتدردازد
میکنیم و به ای ر یافت آدورنو بیاعتنایی میکنیم که میگفت کلیت[نظرد] وجود ندارد و ای
نظر یاسپرو که واقعیتِ جهانی یچگاه یک کلیت نمیشود و ای نظر ایدگر که مگانی بنودن
امرد غیر اصی و غیر حقیقی است (خا می ،1132،ص .)266

 .37فقط امر محدود فهمیدنی است
چرا متعلق درک و شناخت ،امر محدود یا خاص است؟ شناخت ،آنگوننه کنه براینان فنی بنه منا
می آموزد ،وانایی عیی

ویت است (فی ،1132 ،ص  .)26بنه عبنارت دیگنر ،شنناخت مسنتلزم

بازشناسی یا نگاه دوباره به آن حو یا جربهاد است که یک ینا چنند بنار از سنر گ رانیندهاینم.
شناخت در ر معنایی جز ای  ،دیگر شناخت نیست ،بلکه می وانند طبقنهبنندد ینا وصنیف ،ینا
کسب اطالعات و غیره باشد .بر ای اساو فکر نظرد به شناخت نمیانجامد ینا بنه بینان دیگنر،
شناخت عمومی یا شناخت قانونمندانه یا شناخت نظرد ،شناخت نیست ،بلکه قرار دادن یک امر
خاص در داخ طبقهبندد اد وسیعِ ذ نی است .شناخت در اساو خود آن بازشناسی است که
به عیی

ویت کلی بینجامد .موضوع یا عرصۀ ر شناختی یک کلیت محدود است ،کلیتنی کنه

حدود و شخ

یافته است .در شناخت ،این کلینت بنه خنوبی منورد بازاندیشنی و وقنوف قنرار
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می گیرد .موضوع شناخت ،ویت ا یا مامیت اد خاص است .دز شناخت ،روندد خاصگرایانه
و داراد محدودیت ،اما عمقی است.
چرا شناخت ضرور ا خاص و محدود است ،زیرا نقطه مقاب آن یعنی وجنه بنه گسنتردگی،
ضدِ ویت و ضد شکی کلیت است .به عبارت دیگر ،ظهور ویت مشروط به آن اسنت کنه قنبال
محدودیت ،ثغور و مرزینگی شک گرفته باشد .بدون محدودیت و مرزمنندد ،وینت ینا مامینت
شک نمیگیرد .شناخت ،م خر بر ظهور ویت است و درک ویت یا مامیت نیز خنود بنه خنود
م خر بر ظهور امر خاص است .اما شناخت نظرد با حقینر کلینت ناد محندود و اراده بنه درک
مقوالت ر چه عمومی ر ،در واقع ضد شناخت است .نظریه ضد دانایی است .اما شنناخت منان
معنادِ غیر مخربِ نظریه است؛ یعنی نظریۀ ما بعد جربه.
وقتی نظریه ،دیوند انسان با ستی و امر موجود را به نفع فسیرد آزادانه (یا خالقه) دربنارۀ
آن قطع میکند ،ای قانون رقم میخورد که ر چه غلظت نظرد ( ئوریک) یا نظریهمندد بیشتر
باشد ،دیوند فرد با جهان گسسته ر میشود ،به دنبا آن انتقا آگا ی دشوار ر و الجنرم ننادانی،
فزون ر .لیوئیز کوزر می گوید نظریه مچون را نمایی است که به ما میگوید به چه چیز نایی
وجه کنیم و از چه چیز ایی چشم بپوشیم .نظریه از طریق مرکنز بنر مجموعنهاد از داده ناد
مربوط به نظریه و در یز عمدد از داده اد نامربوط مانند چراغ را نمنایی اسنت کنه قسنمتی از
محیط را روش و قسمت دیگرد را در اریکی ر ا میکند (زایتلی و دیگران ،1111،ص .)212
ای دومی ،مرحله اد مسکوت اما اساسی است .با می

عریفِ کوزر م می وان دریافت که

قسمت اریک می واند بسیار وسیع ر از قسمت روش باشد .در واقع نظریه بسیار بیشنتر از آنکنه
ارادهاد براد دانست باشد ،حاود ارادهاد براد ندانست است ،زیرا حناود ارادهاد محندود بنراد
وجه به برخی داده ا و ارادهاد بیشتر و م ثر ر براد عدم وجه به بخش وسیع رد از داده است.
نظریه موجب دستچی ِ صنعی داده ا میشود.
ای که نظریه حاود اراده -اراده عیی کنندۀ دنهان و نا شیارد براد غفلت است -واقعیتنی
حتی فرا ر از ای سخ کنت برگ است که در وصف نظریه میگفنت شنیوهاد در نگریسنت بنه
چیز ا مواره شیوهاد در ننگریست به چیز است ) .(Burke 1959,p.70اینکه نظریه حاود وجنه
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زیاد از یک سو و غفلتی زیاد ر از سود دیگر است ،وقتی در کننار این واقعینت قنرار منیگینرد،
ا میت باز م بیشترد مییابد که نظریه یک خالقیتِ ذ نی آغازی است که به دنبا خود دایره
خالقیت اد بعدد را میبندد و آنچه که دز از خود ددید میآورد ،فقط وجیه و طبینق اسنت.
در واقع نظریه در سطح عملکرد ،دایان روند فهمیدن و آغاز روند وجیه و طبیق است.
متعلَّقِ نظریه ،جزمیت فلسفی و گونهاد ایمان است .باور به نظریه ،حاود این اعتقناد اسنت
که حقیقت یا حداق افق اد حقیقت آشکار شده و حا باید آن را با عم ینا بنا فسنیر بنهکنار
بست .صور نظریه یعنی آنکه کار جمیع داده ا ،درک روابط بنی آنهنا ،درک ا مینت متغیر نا،
عملیا ی کردن صورات و غیره ،حتی اگر الف بزنیم که به دایان نرسیده ،به انجام مطلوبی رسیده
و اینک ،ما بر مرکب دانایی نشستهایم و می وانیم از رود آن به جهان دیرامون بنگریم .اما چننی
نیست .نظریه ،دایان فهمیدن و آغاز ایمان است؛ دایان جستوجو ا براد درک و آغاز ثباتِ ناشنی
از اعتماد و اطمینان .یا سپرو میگفت ددیندآوردن نظرینه ،بنهمثابنه داینان حقینق و دنژو ش
نیست ،بلکه آغاز آن است (یاسپرو ،1131 ،ص

 .)15-11اما نظریه در اساو خود نسنبتی بنا

حقیق ندارد .نظریه بر خالف فرض مشهور ،یک را یابی عقلی براد قرب به واقعینت نا نیسنت،
بلکه فیالما یه ،نظریه یک ایمان دنیود به معانی فلسفی خاصی براد ددیده است.
فرا ر از ای  ،ایمان فوق ،حز عمینق و ناخودآگنا ی در درون فنرد دانشنمند اسنت کنه بنا
روش اد شناختهشدۀ حقیق (متدولوژد) ،مث عملیا ی کردن ،دورد جست از دیشداورد نا،
افزایش مشا دات ،آزمایش ا بیطرفیورزد و غیره برطرف نمیشود .ای روش ا ،به نحنو خیلنی
مهمی ،موجه سازد مان ایمان یا خالقیت آغازی است ،نه را ی براد اصالح آن ،آنچننانکنه در
کالو ا و مباح درسی روششناسی حقیق مورد أکید قرار میگیرد .ر میزان اعمنا دقنت،
براد مثا در سنت دژو شِ رفتارد ،در واقع اِعما دقت بر رود امرِ جریدشندۀ مجنزوم اسنت و
دف ،عینی نمایاندن و دقیق در مقولهاد استکه قبال از طریق انتنزاع ینا صنور ددیند آمنده و
موضوعِ علق نفز قرار گرفته است .ای

علق ،سراسر اندیشه قنرن بیسنتم را دوشنش منید ند؛

بهنحود که استوارت یوز ایمانِ قرن بیستمی به انتزاعیاتِ دقیق را مپاد ایمان قرن ننوزد می
به علوم طبیعی دانسته بود ( یوز ،ص .)151
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در رحا  ،به قو

ولستود انسان به مدد ایمان میزید و دانشور 1نینز در ابتندا و در انتهنا،

انسان است.

 .33نظریه :فتور و تنبلی
نظریه که بدی

ر یب نبلیِ ذ نی است ،سپز به نبلی عملی م منجر میشنود و این یعننی

مقارنت نظریه با عدم آفرینشگرد و ابداع .نویسندۀ ظریفی گفته بود خالقیت ،مسنتلزمِ شنجاعتِ
ر ا کردنِ قطعیت است .امان نیز که ای مقاله بسیار متأثر از ر یافنت ناد اوسنت ،منیگویند
خودانگیختگی با سلیم نفز (مشیت) جمعد یر است ،اما با سیسنتم جمنعدن یر نیسنت .برننارد
کریک نیز در سطحی ناز ر ،یعنی در سطحی سیاسی ر یا عملی ر ،وضیح مید د کنه چگوننه
در انگلستان حکومنت ناد کنارگرد بنا عهندات نظنرد – ایندئولوژیک خنود ،کمتنری مینزان
خالقیت اد عملی و اجرایی را در امر حکومتدارد نشان دادهاند ) .(Crick,2000,pp.34-55فنرد ینا
دولتِ ایدئولوژیک یا متعهد به ارزش اد دیشنینی و انتزاعنی ،مجبورنند در نر بنار مواجهنت بنا
چالش اد واقعی ،نگا ی م به حفظِ حرمت اصو ِ انتزاعنی خنود و وجینهدن یرد آنهنا داشنته
باشند .از ای رو بخش مهمی از نیرود آنها صرف وجیه اصو ایدئولوژیک خود میشود؛ و نه فقط
ای  ،بلکه آنها نیرو ،زمان و زینه قاب
می کنند .به ای

وجهی را صرف أییند و وجینه باور ناد دیشنینی خنود

ر یب است که ای نوع دولت ا ،شاید در ر جاد دیگر ارودنا ،فرصنت چنندانی

براد خالقیت ادِ عملی و جزیی و اجرایی نمییابند .انسان دکترینی ،انسانی دستورز نیست.
نظریه در اساو ،آفرینشی نرد است و حکایتگر داستانی درباره امور عینی است که آغاز و
انجام و ساختار و نتایج مشخصی دارد .ای معمارد و نرورزدِ ذ نی ،ج ابیت میآفریند وذ ن
افراد را به خود مشغو می سازد و در واقع به نحود وشمندانه ما را از ای دانش عرفیمان هنی
می سازد که حقیقت اغلب لخ است و به ر حا اغلنب خوشنایند و شنیری نیسنت .بنه عبنارت
دیگر ،محتواد واقعی امور ،آن نگام که بر ما منکشف میشوند ،اغلنب بنا صنورات قبلنی منا در
خصوص آنها مطابق نیستند و نه فقط ای  ،بلکه ای انکشاف ما را بر میآشوباند و کان منید ند.

7. scholar

شماره فتاد /سا بیست و سوم /بهار 1131

223

ظریفی میگفت :زندگی آن چیزد است که برایت ا فاق میافتد ،نگامی که بنراد چینز دیگنرد
برنامه ریختهاد! نظریه از مان جنز وقعات و صورات قبلی ما دربنارۀ سنیر امنور زنندگیمنان
است؛ گو که در سطحی دیچیده ر از آن قرار دارد .نظریه مچنون شنعر ،نر چنه ننرد نر (ینا
دستگا ی ر) باشد ،ج اب ر است ،اما ج ابیت بیشتر به ای معناست که غیر واقعی نر (یعننی بنا
روند امور نا مخوان ر) است.

 .33نظریه :نادانی فزاینده
نظریه نه فقط به دورد فرد از واقعیت و شناخت آن ،بلکه به باژگونه نمایاندنِ واقعیت و الجرم بنه
باژگونگیِ درک و فهم منجر میشود و ای یکی ،دیگر ا هامی اخالقی است و نه حلیلی .به گفتنه
ادموند برک ،نظریه نه آنکه به دانایی منجر نمیشود ،بلکه ما را از آن دور ر میکند .نظریه ،نادانی
یا عدم درکِ ساک و مامشده نیست ،نوعی نادانی خودافزا و دویاست .طبق نظنر بنرک ،ذ نینت
نظریهورز دیر و با أخیر ،اما جسورانه و شتابان میآید؛ سادهانگارانه اما جسورانه قضاوت میکنند.
نظریه بی مسئولیت و دور از حزم و احتیاط است و به امور ،احترام کافی نمیگ ارد .نظریه ،فنرد را
در اسارت ثبات و دایندگی یا دستکم مای بنه آن گرفتننار منیکنند (اشنتراوو ،1111،صن
 .)111 -111ریمون آرون به شاگردانش گفته بود دوسنت دارم درو ناد من [درو نایی کنه
سپز به کتاب مشهور «13درو درباره جامعه صنعتی» ( )1351بدی شد] دو فضیلت معننود
به شما بیاموزد :رعایت احترام امور و احترام دیگران (آرون ،1111،ص  .)21
حت أثیر عقالنیتِ خودبنیاد و مفروضۀ کانتیِ انسان مچون غنایتی فنینفسنه ،در نظرینه
دیشینیِ مدرن ،محتواد حوالت و امور ،آن میزان ا میت ندارند کنه معننایی کنه بنراد آگنا ی
انسان دارند .نظریه در دی فهم و شناخت نیست ،بلکه در دی معنا بخشیدن به جهان است .ندف
نظریه ،ارائه فهمی از جهان و نه فهم جهان است؛ فهم امور کمتر ا میت دارد ،ا میت بیشنتر ،در
رسیدن به فاسیرِ بسنده و مقنعی (منطقی و صورد) از امور است.
بیان شد نظریه ،شناخت را در عی آنکه عمنومی منیسنازد ،آن را نسنبی و دم دسنتی نینز
میسازد ،آن را کثیر میکند و بدی نحو از حرمتِ فهم(درک عمقی امر محدود) میکا ند .وقتنی
فهم ا زیاد میشوند و ای زیادشدن به رسمیت شناخته میشود ،در آن صورت کلیف فهم خاص
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و کام یک امر خاص چه میشود؟ وقتی یک مسئله یا درسش ،داسخ اد گونناگون کنه رکندام
درجا ی از اعتبار دارند ،مییابد؛ وقتی صراط اد حقیقت کثر مییابند ،مسنئلۀ داسنخِ درسنت و
نیز ضرورت آن ،منتفی میشود و احتماال می است معناد سخ حضنرت علنی(ع) کنه رگناه
داسخ ا بسیار و مشابه شدند ،داسخ درست دنهان میشود (نهجالبالغه ،خطبه  .)222جالب اسنت
که مطابق با داورد حضرت ،فکر نظرد ،داسخ اد بسیار ( مای آن به حضور در مه امور) و نیز
مشابه ( مگی مبتنی بر اولویت عق ِ مح

و مای به کلیتورزد) ارائه میکند.

فرجام
مقالۀ حاضر حتی اگر بتواند ای قضاوت را دررنگ کرده باشند کنه «عظمنت نظرینه» در اندیشنه
جدد و خاصه در علوم اجتماعی مدرن ،واقعیتی مسئلهمندانه است ،به دف خود رسنیده اسنت.
اما مدعیات مقاله کمی فرا ر از ای است و شاید بتوان ک انتقادات ای مقاله بر نظریه[دیشنینی]
را در ای آکسیوم خالصه کرد که گسسنت ،گسسنت عمندد از جهنان نر چنه بیشنتر ،نظرینه،
نظریه ر .نیز اینکه نیرود ظهور نظریه ،یک ارادۀ خلّاقه ،ارادۀ انسان کار زی  ،به گسست از جهان
است .گسست از جهان ،با ر میزان بربست ِ دقایق روششناسانه و مالحظات کمّیگرایانه بنر آن،
گسست از معنادِ مفیدِ دانایی است .نمی وان بی عمومیتورزد و درک اد مفید دیوند زد و ر
میزان افزایشِ یکی ،کا ش دیگرد است .شاید بتوان گفت مه مقاله حاضر ،وسعه اد براد این
سخ ریمون آرون است که یکسانانگاردِ امر عام و امر خناص ،کنه منه نظرینهدنردازان بنه آن
گرایش دارند ،گناه بزرگِ اندیشه سیاسی است

)(.Aron,1965, p.89

قضاوت ای مقاله آن است کنه وظیفنۀ عقن  ،آشنکار سناخت ممکنناتِ انسنانی در زنندگی
بوطگونه اش است ،نه خدادگونگی و قطعیتورزد .امر عمومی یا جهنانی موضنوعِ داننایی قنرار
نمیگیرد ،مگر آنکه خداوند آن را به ما اعطا کند .آنچه ضرورت زنندگی ماسنت و شنرطِ بنودن و
وجود داشت ِ ما ،ساخت ِ (عمران) کام زمی است ،نه فسیرِ مطلقِ زمان.
براد بودن و وجود داشت  ،باید ساخت و ولید کرد .شاید شرایط زیسنت منا بنر زمنی  ،بنه
گونهاد است که ما آنقدر به آگا ی از مسای مخفی و ذا ی جهان نیاز نداریم کنه بنه سناخت و
دانش معطوف به آن نیاز داریم .آباد کردن زمی  ،براد قومِ آبادگر حقانیت عملی ایجاد میکنند و
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به آنها در زندگی دنیودشان ،دست باال و موقعیت بر رد میبخشد و مبناد کنتر و دایتگردِ
دیگر جماعات یا گروه ا واقع میگردد .به عبارت دیگر ،انسانِ آبادگرِ زمی  ،بنه حضنورد بر نر در
جهان و نیز به نیرو و حقانیتِ باالیی در حیات دنیوداش دست مییابد.
ت فکنرات ماقبن
ای حضور بر ر در جهان داشت را ،سن ِ

جربنه بنه فنرد ینا جامعنه اعطنا

نمیکند .با اولی نگاه می وان دریافت که جامعه اد ال نی و کا ولینک-من ب ارودنایی کنه از
وسعۀ کمترد در قیاو با جوامع درو ستان ای قاره برخوردارنند ،در عنی حنا از سننتِ فکنرِ
انتزاعی ر و غیر ابزارد رد م برخوردارند .اگر مجاز به طرح یک نتیجۀ بسنیار کلنی و البتنه بنه
می دلی غیرقطعی باشیم ،سنّت فکر در جهان دستمایۀ قدرت ملت ا و سننتِ فکنر دربناره
جهان عام ضعف مادد آنان است.
در رحا  ،منطقِ حضور ما در زمی  ،با عم و عم ِ ساخت در دیوندد نزدیک است و براد
ای کار ،ما به آگا ی غیبآلودۀ زیاده نیازد نداریم ،اما نظریه در اساو خود ،کوششِ ناکام ذ ن
براد کسب آگا یِ حداکثرد یا آگا ی زیاده است که بر فرض ،اگر به دست م بیاید ،نسنبتی بنا
شرایط حضور ما بر زمی ندارد.
نظریه کوششی دنیود براد کسبِ دانش ادِ ماورا زمینی (یا حسنب صنور مندرن ،داننشِ
عمومی وکاسمیک) است که نیچه دیشتر آن را ایدئالیسم و برک ،متافیزیک نامیده بود و بنابرای
کوششی دینی گونه براد رسیدن به آگا ی ادِ دینیگونه است .آگنا ی نایی کنه فکنر فلسنفی
مدرن و سپز نظریه اد سیاسی و علوم اجتماعی مندرن در دنی آن بنوده و سنتند ،بنه دلین
شرایط بوطگونۀ زندگی نوع بشر بر مغاک خناک ،اصنوال قابن حصنو نیسنت .زنندگی انسنان
مشروط به شرایطِ ضعف جسم و محدودیتِ عق و فقدانِ داننش ناد اطمیننان بخنشِ مناورایی
است .او در اسارتِ اولویتِ ای شرایط بر خواست ایش میزید.
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عق سلیم در قاب با عقن مندرن ،فایندهمنندد را بنر نشنئگیِ نظنرد و محندودیت را بنر
جهاندردازد رجیح مید د .برای مبنا ،دانایی ،متَعلَّقِ امر محدود است و امر محدود ،امنر بنومی
است .متعلَّقِ دانایی ،نه جهان بلکه اجتماع اریخی است.
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