
 

  
  

   تفسيري نوپراگماتيسمي نظريه
  

  ∗دكتر احمد واعظي
  

  چكيده
از فهم و تفسير متن بر آن است كه معناي متن مستقل تلقي سنتي و كالسيك 

 موجود است و به قصد و نيت مؤلف وابسته ،بر تفسير خوانندگاناز قرائت و مقدم 
 تفسيري هايكرد رويمدرن از زمره  نوپراگماتيسم يك مكتب فكري پست. است

كه در تحليل خود از فرايند قرائت شود   ميمحسوب گرا  و ذهني»محور خواننده«
. قائل استمتن، نقش محوري را به مفسر داده و سهم بسيار ناچيزي براي متن 

به كرد نوپراگماتيسمي   حاضر ضمن تشريح مباني نظري و فلسفي رويي مقاله
 نقد و و) نلي فيش متبلور استكه در آثار ريچارد رورتي و استا(تفسير متن 
  . دكن  مي وجوه ضعف و نارسايي آن را خاطرنشان،ارزيابي آن

      ريچارد رورتي، -3 تفسيري، ي نظريه -2نوپراگماتيسم، -1 :ي كليديها واژه
   .گرايي تفسيري ذهني -6گرايي تفسيري،  عيني -5استانلي فيش،  -4

  
 درآمد يشپ. 1

ها و مشتغالن به  ينير و مواجهه با متن تالش هرمنوتيس تفسي مقوله ،اگر در گذشته
هرمنوتيك  (»نقيح قواعد و اصول حاكم بر تفسيرت« ي فهم متن را در دو ناحيه

و اظهار هنر و مهارت تفسير عمليات تفسير ( »استخراج معناي متن«و ) شناختي روش
 و فهم و تفسير تأمل در چگونگيِ«تحت عنوان  امروزه باب جديدي ، در پي داشت)كردن

 ، جديدكرد روي در اين . استگشوده شده »ها آن شناختيِ  و معرفتشناختي بررسي هستي
 بحث   ايننظير  از اموري،و معناي آن چيستگويد   ميكه متن چه به جاي بحث از اين

 فهم و ي خود پديده. كار حصول آن چيستهم متن و سازِعوامل دخيل در فكه شود  مي
سنتي و رايج در باب هاي  گيرد و تلقي  ميوع تأمل نظري و فلسفي قرارتفسير متن موض

  . شود  ميمعنا و تفسير به چالش كشيده
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ريشه در ظهور كه البته ( تفسير و قرائت متن ي  جديد به حوزهكرد روي اين ي هدر ساي

 ريِتفسيهاي  ، نظريه)نيز داردشناسي   فلسفه و معرفتجريانات جديد و راديكال در قلمروِ
و متفاوتي را در  و راهبردهاي كامالً راديكال ها نوپديدي ارائه شده است كه بعضاً توصيه

تأكيد بر آزادي عمل مفسر در ها   آن وجه مشترك بسياري از.دارند  قرائت متن در برقلمروِ
يند قرائت متن و رهايي وي از قيود و الزامات متعارف تفسيري است و در عمل با فرا

 متن و »3ورمح خواننده« از قرائت ،تفسيري 2گرايي و عيني 1گرايي ي از واقعگير فاصله
  . كنند  مي تفسيري دفاع4گرايي ذهني

هاي نوين تفسيري كرد روي و استانلي فيش يكي از اين 6 ريچارد رورتي5نوپراگماتيسم
  . پردازيم  مي حاضر به ايضاح و بررسي انتقادي آني است كه در مقاله

  

 تيسم رورتي و فيشوپراگمان. 2
 در اوايل قرن است، فلسفي در سنت تفكر آمريكايي يرايشگ ،كه در اصل 7پراگماتيسم

 وثيق و ي ارتباط وپاگرفت 8هايي نظير جان ديويي، ويليام جيمز، چارلز پرس هبيستم با چهر
كه  ،9 فلسفي با تلقي سنتي از حقيقتكرد روياين .  تفسير متن نداردي مستقيم با حوزه

 حقيقت راشته، ناسازگاري دا  سرِدارد،شه در تاريخ طوالني فلسفه و ميراث افالطوني ري
 وجوي جست بلكه به جاي دعوت به ،كند شناخت و معرفت مطابق با واقع تعريف نمي

 ها  و نظريهها عملي باورها و ايدهو مثبت  و آثار و نتايج 10»دارزش نق«به  ،يقت افالطونيحق
 ها ت و درستي را نه در اثبات فلسفي و احراز مطابقت باورها و نظريهكند و حقاني مي دعوت
   .داند ميها   آن بلكه در تصديق آثار عملي، نقد و قابل وصول،با واقع

سردمدار آن 1931تولد ممعاصر آمريكايي ريچارد رورتي كه فيلسوف (نوپراگماتيسم 
. ) آمد زودي شرح آن خواهدكه به(كند   ميتري به بحث حقيقت ارائه  نگاه افراطي)است

كه (استانلي فيش . نظراتي دارد رچه در باب معنا و تفسير نيز گ،رورتي اصالتاً فيلسوف است
پرداز ادبي  اصالتاً يك نظريه برعكس رورتي، )او نيز خواهيم پرداخت آرايدر اين مقاله به 

پراگماتيستي نظري و نوهاي  پايه تفسيري خويش را بر همان ي نظريهاست كه محتواي 
  . بخشد كند و به آن رنگ و لعاب فلسفي مي  مياستوار

  تفسيري ارائهگرايي تحليلي راديكال و افراطي از ذهنينوپراگماتيسم رورتي و فيش 
هاي  براي تمام نحله. تر از هرمنوتيك فلسفي است بژكيتويستي آن غليظدهند كه بعد سا مي

يند فهم متن جدي براي مفسر و خواننده در فرام پردازاني كه سه نظريهي  همهتفسيري و 
 پرسش مهم  ـ  هستند11»محور مخاطب« يا »محور خواننده« به اصطالحـ  گيرند  ميدر نظر

ايند دريافت  فري  تنظيم و ادارهي خواننده و چه ميزان متن در مقولهآن است كه چه ميزان 
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بژكتيو بر سهم مفسر ساهاي   نظريههاندازه ك به هرپيدايش معنا نقش دارند؟ يند معنا يا فرا
 و ترگرا  ذهني تفسيريِي كاهند، نظريه  ميفرايندافزايند و از سهم متن در اين   ميو خواننده
 و ها ها از آن دسته تحليل تفسيري نوپراگماتيست ي نظريه. دنكن  مي عرضهيمحورتر خواننده

 و نقش هدايتي و كند  ميرا عمده و اساسيهايي است كه سهم خواننده كرد روي
  . كند  مي متن را به شدت تضعيفي كننده كنترل

چيزي موجود در متن نيست كه توسط خواننده  »معنا«نوپراگماتيسم بر آن است كه 
 بلكه معنا محصول فعاليت ،شود  ميبرداري كه از آن پردهچون حقيقتي   هم،كشف شود

 بنابراين .شود  ميتن موجود قرائت مي هخواننده است و چيزي است كه در جريان تجرب
   بلكه اين هويت و تعلقات خواننده است كه،گيرد  نميعمل تفسير سرمشق خود را از متن

 ،به همين سبب.  فهم متن را در دست داردفراينددي جريان تفسير است و سرنخ اصلي ها
وتيك تر و آشكارتر از هرمن  قوي،بژكتيو در نوپراگماتيسمسا ي هشود كه جنب  ميمشاهده

گوي مفسر و متن و و  تفسير را حاصل گفتفرايندزيرا هرمنوتيك فلسفي  ،فلسفي است
سره  پس معنا را يك. ددان  ميتوافق اين دو عامل و درآميختگي افق معنايي مفسر و متن

معناي اثر معتقد دهي   سهم مهمي در شكل، براي متن،محصول ذهنيت مفسر ندانسته
  . است

 فهم متن و فرايند ي چه درباره  نوپراگماتيسم آن است كه آن تفسيريي ويژگي نظريه
 خاص شناختي  محصول مستقيم مباني فلسفي و معرفت،گويد  ميآن شناختي وجوه معرفت

 نگرش خاص اين فلسفه به مبحث بودن آن و مطلق فهم و تفسيري ي درباره اين نظريه
رورتي به  ي در انديشه شناختي  اين بنيان فلسفي و معرفت. است»معنا«و  »حقيقت«

 بلكه به عنوان ،فيلسوفعنوان  هو وضوح بيشتري بيان شده و استانلي فيش نه بتفصيل 
را به  ابعاد فلسفي نوپراگماتيسم .استبهره برده از اين فلسفه  ،پرداز و منتقد ادبي نظريه

فسيري  تآرايهم م و سپس مروري اجمالي بر ايكن  مي از كتب ريچارد رورتي نقل،اختصار
  . م داشتياين مكتب خواه

  

 قيقت و فلسفه در نگاه نوپراگماتيسمح. 3
 در دوران نخست تفكر ،آمريكايي بوديس انجمن فيلسوفان ي كه زماني ر،ريچارد رورتي

 ، قرن بيستم ميالديفتاده ي  اما از دهه،تحليلي گرايش داشت ي  به فلسفه،فلسفي خويش
ه گرفت و به  تحليلي فاصلي از سنت فلسفه 12عت طبيي فلسفه و آينه با نوشتن كتاب

شمار فيلسوفان  در ترتيب،ويژه نيچه نزديك شد و بدين  هگر و بفيلسوفاني نظير هيد
   13.مدرن قرار گرفت پست
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ويژه از  هكند كه سنت فلسفي غرب ب  مي رورتي تأكيد، طبيعتي فلسفه و آينهدر كتاب 
 اغوا و »گر جهان است ذهن نمايان«ره كه با اين استعا) گري عصر روشن(قرن هفدهم 

به  مشغول  اين استعاره ملهم اين نگاه بوده است كه فيلسوفانِ،از نظر وي. فريفته شده است
 در موضعي مقدم بر بررسي فلسفيِ 14 ساختار ذهن يا شرايط تحقق معرفتي تحقيق درباره

شناسي مقدم بر  معرفت بنابراين ؛گيرند  مي بازنمودهاي ذهني ما قراردقت و درستيِ
 ، مرسوم از كانت تاكنون نيزشناسيِ معرفت ،از نظر رورتي. گيرد  مي متعارف قراري فلسفه

بوده آميز  شناسي تالشي خلط فتر اغواگر بوده است و تاريخ معي تحت تأثير اين استعاره
 آينه  خودي هاند و يا دربار نمايان شده) ذهن( درك چيزهايي كه در آينه ي دربارهاست 

  ). معرفتساختار ذهن و شرايط حصول (
 و شناختي فلسفي در صور گوناگون معرفتهاي  تالشنشان دهد رورتي بر آن است كه 

 كه  اين افزون بر،پذيرد  مي حقيقت صورتوجوي جست  كه به غرضِ،شناختي هستي
 و دقيق و صحيح واقعيت گرِ توانند دعاوي خويش را به سرانجام رسانند و حكايت نمي

استدالل آوردن و . هستند 15عملآميز يك   در حقيقت، انجام موفقيت،طبيعت باشند
 ، يك عمل اجتماعي استات به مدد تالش عقلي و فلسفي فقطباورها و معتقد 16توجيه

رورتي ضمن . اجتماعي نشان دهندچيزي بيش از عمل كوشند آن را   ميگرچه فيلسوفان
جوي قوانين و و داند و در جست  ميواقعيتار د را آينه كه ذهن ،ين تلقي از فلسفهانكار ا

براي تسهيل حصول اجماع عقلي است، مدل جانشيني  17قواعد فرافرهنگي و غيرتاريخي
 18»گر گفتمان پيرايش«كند و آن را پراگماتيسم و يا هرمنوتيك و گاه   ميپيشنهاد

  . )390 و 386، 372، 319: ، صص6(نامد مي
 است كه اموري نظير حقيقت، خوبي، به دنبال بيان اين نكتهورتي دنظر ر مپراگماتيسمِ

، شناسي هستي(مختلف فلسفه هاي  تاريخي شاخههاي  كه محور تالش ،20و زيبايي 19خير
 نيستند كه ي امور،بوده است)  و مانند آنشناسي  اخالق و زيباييي ، فلسفهشناسي معرفت

 و پذير يافتني و تحقيق امري دسته عنوان ب پردازي كرد و نظريهها   آني بتوان درباره
 مفيد و كلي راجع به چيزهايي كه موجب صدق و هيچ امر. نگريستها   آنبه شدني كشف

تالش تاريخي در بحث از حقيقت و خير و . توان عرضه كرد  نميشوند  ميخوبي و زيبايي
 اين ژانر ادبي و بتهال ناميم و  مي چيزي جز يك ژانر ادبي نيست كه ما آن را فلسفه،زيبايي
  .)xiii‐xii: ، صص7(شود  مي اين امور از افالطون آغازي وري درباره سخن

خطاي  ،)داستان هستند شكنان هم كه در اين قضيه با شالوده(از نظر نوپراگماتيسم 
براي  ها به آنرسي  دست سنتي اعتقاد به وجود حقايقي است كه ي بزرگ افالطون و فلسفه

 از كننده گر و حكايت  گزارشحكمدر براي افالطون زبان . ممكن است ،نمدد زبا  بي،عقل
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ي اول  اصلي و درجه جايگاه ، در كار فلسفي و تكاپوي حكيمانهبنابراين، ،بودموجودات عالم 

كه همان مثل افالطون ( مدنظر افالطون قادر بود كه حقايق اصلي عال محكيمِ. را نداشت
آن را عالم گر جهاني است كه افالطون   گزارش زبانْ.مدد زبان شهود كند  را بي)است

 اين جهان مظهر و نمود عالم مثل ، خودي خواند كه به نوبه  ميطبيعت و جهان محسوس
  . است

ود گر جهاني است كه خ ي و گزارش زيرا حاك،پس زبان دو درجه از حقايق دور است
بر  توانند راه  نميآن هرگزهاي  نهنشا پس از نگاه افالطون، زبان و . عالم حقايق استي سايه

 ، حقيقت، فلسفه و زباندر بابافالطون  طبيعي ديدگاه ي نتيجه. ما به سوي حقايق باشند
 ربطي )كه مربوط به حقيقت و وجودات ثابت و تغييرناپذير است(اين نكته است كه فلسفه 

سر و كه   اين تأكيد بر با،سنتي به تبع افالطونفيلسوفان . به ادبيات و كاربران زبان ندارد
 خود را از ،رسي عقلي و شهودي به حقايق داريم عالم است و ما دستكار ما با حقايق 

  . دانستند  ميساحت ادبيات و اشتغال به زبان و كاربري آن بركنار
ورزد كه از   مي بر اين نكته اصرار،اشكني ژاك دريد سو با شالوده پراگماتيسم رورتي هم

 رئاليستي كرد روي بنابراين ،چيزي جز ادبيات و لفاظي نيستلسوفان قضا تمام كار في
پردازي راجع به  رسي آنان به حقيقت و تالش در جهت نظريه فيلسوفان و دعوي دست

 ي گو دربارهو گفتمختلف هاي  و فلسفيدن را گونهحقيقت و خير و زيبايي را انكار كرده 
شود و منزلت نقد ادبي يا نقد   مي و ادبياتهنربه داند، يعني فلسفيدن تبديل   ميواقعيت

 كنار آمدن با واقعيت ي  در كنار نحوهيفلسفه عمل يا عادت. گيرد  ميفرهنگي به خود
  .)1: ، ص10(است

 ي دايره« از انواع و اقسام ،ا جهان آزاد بوگو گفت مواجهه و ي  ما در نحوه،از نظر رورتي
 ما از زبان خالصي ، از نظر وي22.اده كنيمسخن گفتن و فكر كردن استفيا طرق  21»لغات

بقت زبان با ايستيم تا توان قضاوت در باب مطا  نميگاه در افقي باالتر از زبان نداريم و هيچ
   .)57: ، ص9(واقع را داشته باشيم

 ،نيافتني است و تالش فلسفي در كشف حقيقت يا معرفت حال كه حقيقت دست
 لغات خاص هر ي هن از واقعيت به مدد واژگان و دايرجز ادبيات و لفاظي و سخن گفتچيزي 

 پس چه رسالت و كاري ،اند  فهم و معرفت را احاطه كردهشخص نيست و فرهنگ و زبانْ
چه فيلسوف بايد انجام دهد  كه تمام آنكند  ميپيشنهاد ماند؟ رورتي   ميبراي فيلسوف باقي

 ي هالش براي يافتن نقطحقيقت و معرفت و معنا و ت وجوي جستآن است كه به جاي 
 ي معرفتي طبيعي و فارغ از دخالت فرهنگ و زبان، بايد در شناخت و مقايسه 23شروع
 ي به تعبير ديگر، توصيه .24)54:، ص9(فرهنگي متفاوت و متقابل تالش كندهاي  سنت
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در كه   رورتي آن است كه ما بايد استراتژي خود را تغيير دهيم و به جاي آنيِنوپراگماتيست

يابي به معرفت عيني و واقعي  پي حلّ مشكالت نظري و نگران كاربري زبان درست و دست
صدد حلّ مسائل عيني و عملي برآييم و تفاوت   بايد در،باشيمرسي به حقيقت  و دست

ق مختلف و و بپذيريم كه عالي واژگان در تفسير و شناخت واقعيت را ارج نهيم ي هداير
  . شود  ميمتفاوت با واقعيتهاي  مدنموجب كنار آ 25تفاوت واژگان

  

  معناي متنوجوي جستوپراگماتيسم و ن. 4
ي فيلسوفانه به معرفت و حقيقت رس دست امكان نبودچه رورتي در باب حقيقت و  آن

اساس  بر. كند نيز سرايت مي معنا وجوي جست تفسير متن و ي به حوزهبيان كرد دقيقاً 
 دارد، تالش براي كشف معنا و درك شناسي  معرفتباني رورتي و نگاهي كه به فلسفه وم

 عيني رس دست در ،چون هر حقيقت ديگري  هم،معنا نيز. عيني آن امري ناممكن است
  واژگاني مفسر صورتي  بلكه معرفت به آن تحت تأثير سنت فرهنگي و دايره،نيست

 متأثر از دنياي شود و  ميسان هر واقعيت ديگر، زباني تفسير معنا نيز به يعني ؛پذيرد مي
  . شود  مي به طور متفاوت و متكثر فهميده،ق و فرهنگ واژگان هر مفسريذهني، عال

  تفسير متن را چنين تخليصي رورتي بر مقولهوان هوزر تطبيق مباني نوپراگماتيسم 
  :كند مي

 وجو جست نه ،ما به استفاده از متون براي اهداف خود باور داريم«
عنا  م.)دكه چنين حقيقتي را ندار( متن  يكبراي كشف سرشت حقيقي
هاي  روش.  متن استي ما درباره 25ي منافع هر چه باشد دربردارنده

با . ق ما هستندفسيري صرفاً طرق تكريم و بسط عاليت) يها نظريه(
 وجود ندارد كه نگران درك ]متن[ »جا آن«معنايي در كه   اينتشخيص

راني دست بشوييم و به نفس توانيم از نگ  ميصحيح و درست آن باشيم،
  .)11(»تفسير كردن عشق بورزيم

رورتي  اگرچه مانند ،)1938متولد ( استانلي فيش ،پرداز ادبي آمريكايي نظريهمنتقد و 
 مبناي فلسفي ،پردازي تفسيري خود  تمايل دارد كه براي نظريهاصالتاً فيلسوف نيست،

شكني ژاك  سو با شالوده  كه همرا رتيوپا كند و دقيقاً همان مبناي نوپراگماتيسم رو دست
به حقيقت و امكان يابي   دست،وي نيز مانند رورتي. دهد  مي مبنا قرار،باشد  ميدريدا نيز

كند و هرگونه بيان معرفتي   ميبژكتيو را رد و انكار عيني و فارغ از دخالت عنصر سارفتمع
را به ادبيات و ) هر چيز ديگرواقعيت عيني يا معنا يا زيبايي و يا (و فلسفي از حقيقت 

  . كاهد مي واقعيت فرودر بابسرايي  داستان
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 ي هايي درباره داستان بلكه ، نيست»جهان« دانيم  ميچه كه ما آن« :نويسد  ميوي

 بلكه تمامي ،شود  نميواقعيت منطبق و سازگاربا هيچ كاربري از زبان . جهان است
  .)243: ، ص3(»ستنداستعماالت زباني تنها تفاسيري از واقعيت ه

 خواننده«گرايشات   تمامي،كند  ميليس به درستي خاطر نشاناطور كه جان  همان
 كالر، خانم اننظير استانلي فيش، جانات( تفسيري هستند مِبژكتيويسكه مدافع سا» محور 

را سكوي پرش  26 امكان دانش عيني مطلقنداشتن، )تامپكينز و ژاك دريدا و ريچارد رورتي
  به ذهنيت خواننده در امر تفسير قرارمحوري و اعتنا  خوانندهبه نفعستدالل خود و وجه ا

ي به رس دستدعوي وصول به حقيقت و امكان  گرايي آنان از اين نكته كه عيني. دهند مي
 ، عينياي به حقيقت و دانشِ يرس دسترا دارد و چنين ) واقعيت يا معنا(فهم عيني امور 

 گويي ،رسند  ميمحوري بژكتيويسم محض و خوانندهه دفاع از سا، بناممكن و ناميسر است
استانلي فيش نيز با .  مطلق استگرايي محوري تنها جانشين و آلترناتيو براي عيني خواننده

فرض كه در شرايط وجود اختالف در تفسير و قرائت متن، مرجعي براي داوري  اين پيش
 چ نقشي در رفع اختالف و داوريِتواند هي  نميقطعي وجود ندارد و حتي خود متن

  بار، تنها آلترناتيو ممكني منزلهمحور به  م خوانندهسبژكتيوي به سا،ا نمايدايف 27قاطعانه
مراد فيش از داوري قطعي، اثبات حقيقت در ميان تفاسير مختلف از يك متن . يابد مي

   .)123: ، ص4(است
ائت كرد و الزامي وجود ندارد كه توان قر  ميمختلفيهاي   متن را به هدف،از نظر فيش

 ييپذيرد كه معنا  نميفيش به هيچ وجه. د نظر وي باشيمم يا معناي مؤلفبه دنبال قصد 
را  متن ،از نظر وي.  وجود داشته باشددارايي و صفت ذاتي و دروني آن به عنوان ،در متن

 بلكه در ، متن نيست بنابراين معنا نهفته در. دانست خواندن و تفسير مافرايندمحصول بايد 
  .)13: ، ص3(آيد  مي پوياي خواندن و تفسير پديدي تجربه

 مستقل از خواننده و  معناي به اين معنا كه، كانتي استگاه فيش يك نظري هنكت
ما تنها به .  ما نيسترس دستكانت است كه در  28»ء في نفسهشي«، چيز مانند تفسير

در خالل چه   بنابراين آن.ي داريمرس دستشود  مي كه بر ما پديدارگونه  آن -ء فنومن و شي
آيد معناي متن است  مي توسط مفسر پديد، خواندنفرايند.  

 متأثر و منبعث از خود ردهاي قرائت متنْب استراتژي و راهتأكيد فيش بر آن است كه 
  هم تفسير،كند و در نتيجه  ميبرد خواندن را مشخص است كه راه بلكه خواننده ،متن نيست

 متن ي پس رابطه. كند  مي كه مفسر معينگيرد  مي شكلبردي اساس راه و هم خود متن بر
شود كه اين متن است كه   مي زيرا معموالً چنين تصور،شود  ميو تفسير دچار يك انقالب

 استانلي شناختي كه در تحليل معرفت  حال آن،بر جريان تفسير و قرائت است هادي و راه
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 مفسر ي شده بردهاي تعيين شود و اين تفسير و راه  ميكس، رابطه برعاز معنا و تفسيريش ف

 گيرد و خواندن و متن و معنا را تحت تأثير و كنترل خود قرار  مياصل و محور قراركه است 
  .)13: ، ص3(دهد مي

 به آن است  بلكه همت او معطوف،خواهد به كلي هويت متن را ناديده بگيرد  نميفيش
، تابع و محصولِ بردي متن و خواندن هر دو متأثر شكال راه و اكه نشان دهد هيئات

 يعني هريك از متن ؛تعلق دارداست كه متن و تفسير به آن جامعه  29» تفسيريي جامعه«
 ي  و قراردادهاي مندرج در جامعهها رم نبوده و هر دو تحت تأثير نُيو قرائت مستقل از ديگر
 خود  خاصِ تفسيريِي ن هر دو در فضاي جامعهنوشتن و خواندن مت. تفسيري خود هستند

 اين جوامع تفسيري هستند كه معناها را توليد« :كند كه  ميفيش تصريح. پذيرد  ميانجام
   .)14: ، ص3(» نه متن يا خواننده،كنند مي

ن و خوانندگان به اگيري مفسر  حاكم بر جهتي زماني كه راجع به نظريه ،از نظر فيش
 ، نيستها  و قرائتها گيري  اصلي درستي يا نادرستي اين جهتي هنشينيم، مسأل  ميبحث
 قرائت و تفسيري  كه هري استاندازهاي ممكن  شناخت و فهم چشماصليي  مسأله بلكه

حاكم بر هاي  اندازها و افق تفسير و چشم ي نقش محوري بر عهدهپس . استمبتني بر آن 
 ي جامعه زيرا هر دو محصول ،گيرند مي آن قرار ذيل ، هر دو،آن است و متن و خواندن آن

  .)16: ، ص3(كند  ميخواندن را تعيينهاي  اندازها و افق  كه چشماند تفسيري
 حقيقتاً ، تفسيري خاص داردي تعلقي كه به جامعهاساس  بنابراين خواننده و مفسر بر

توليد معنا خواندن و  30» عمليي زمينه«  فرع و تابعِد و در نتيجه، معناده  ميمتون را شكل
اساس تحليل فيش، تعين و تشخص معنا هميشه   مهم آن است كه بري نكته. گيرد  ميقرار

، ها كه شامل انگيزهپذيرد   ميصورتاز طريق موقعيت تاريخي حاكم بر خواندن متن 
پس معنا . باشد  مينظام باورها و تعلقات مفسر و تصميمات وي فرهنگي، يها زمينه پيش

.  ناخودآگاه خواننده است بلكه محصول تصميمات تفسيريِ،نيستني متن امري ذاتي و درو
 ، يعنيشود  مي تنظيم31»معيارها و باورهاي جمعي« خود توسط ي به نوبهاين تصميمات 

 متنرا چه  اين تصميمات در نهايت، آن. به آن تعلق دارد كه مفسر ي تفسيري همان جامعه
 گرچه ،كند  مي تغيير،گذر زمان  معناي متن درراينبناب. كند  ميتواند معنا دهد تنظيم مي

، 5(ندنبرخي معاني متون ممكن است هميشه ظاهرتر از احتماالت معنايي ديگر جلوه ك
  .)315: ص

 اي ي تفسيري  قرائت و متأثر از جامعهفرايندآن در متن و معناي كه   اينتأكيد فيش بر
 گرايانه از متن  پاياني بر تفاسير عينيي ه عمالً نقط كه مفسر به آن تعلق داردگيرد  ميشكل
  يافتن معيارهاي دائميِه تالش برايهرگونبه فيش . سازد  مي آن را منتفيگذارد و امكان مي
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 انواع ي  و مبنا دست همهكرد رويطبيعي است كه اين . دكن مياعتراض اعتبار در تفاسير 

 گذارد و در اين ميان، متن مي جديد از متن بازهاي  تفسيري را براي قرائتهاي  جامعه
 كه اي سيري تفي گيري خواننده يا جامعه ترين تأثيري در تغيير جهت تواند كوچك نمي

 و تفاسير ها  خوانشي اراده و عمالً متن قرباني بيداشته باشد  خواننده به آن تعلق دارد
  . برخاسته از اقتضائات جوامع تفسيري است

كه  ،32 استقالل و غيريت متني  مسأله،تانلي فيش تفسيري اسي بنابراين در نظريه
 تفسيري با ي  زيرا هر جامعه،دشو  مي انكار،ت مرسوم و متداول تفسيري استميراث سن

ي يافته، آن را متناسب رس دستاندازهاي موجود در خود به متن  مايه و چشم توجه به درون
 تفسيري و ي به جامعهميز فيش آ  نگاه مثبت و ستايش.كند  ميسازد و معنادار  ميبا خود

  واقعيات را محدود و مقيدرساند كه تفسيرْ  مي او را به اين نتيجه،فرايندآن در كاركرد 
دهد دستخوش   متن نسبتتواند به واقعيت  مياي كه فرد چنان كه انحاء معاني  همكند، مي

چارچوب اقتضائات  زيرا هرگونه انتساب معنا به متن بايد در ،شود  ميتقيد و محدوديت
  .)393: ، ص3( اتفاق افتدي تفسيري خاصي جامعه

متن با نگرش  تفسير ي  تفاوت نگرش نوپراگماتيستي به مقوله،با اين توضيحات
هاي  ينسهرمنوتي. شود  مي آشكار33كريني نظير گادامر و پل ريكورهرمنوتيك فلسفي و متف

 هرگز متن را گيرند،  مي فهم در نظرفرايندفلسفي گرچه سهمي براي افق معنايي مفسر در 
در هرمنوتيك . نمايند  نميكنند و هويت استقاللي متن را انكار  نميبه نفع خواننده قرباني

 متن يگوو  بلكه مفسر طرف گفت، متن و معنا نيستي فلسفي، مفسر و خواندن او سازنده
كند و   ميخن درآمدن پيدا امكان به س، تفسيرفرايند بنابراين متن در . قرائت استفراينددر 

در افق معنايي مفسر و متناسب با موقعيت هرمنوتيكي وي البته اين به سخن درآمدن 
 شود و رنگ او را به خود  ميافتد و محدود و مضيق به افق معنايي خواننده  مياتفاق
سر و شده در مف  هضم،تفسير و در نتيجه متن و معنا محصولِ ،اما در نوپراگماتيسم. گيرد مي

از تفسير و قرائت، هويت و  مستقل اوست و چيزي به نام متن و معنا تفسيري ي جامعه
دارد و به استقالل هويتي چنين ديدگاهي  معنا ي دربارههرمنوتيك فلسفي . تعين ندارد

 بندي تفسيري طبقه گرايي  ذهنيي ه در زمربنابراين ،و قرائت معتقد نيستمعنا از تفسير 
  .  معتقد است، فارغ از تفسير و قرائت،استقالل و هويت متن اما به ،شود مي

وجهي تفسير به  كه ، ديدگاه گروهي از فيلسوفان هرمنوتيكي نظير پل ريكوردر برابرِ
 دانند، نوپراگماتيسم كامالً اين نسبت را وارونه  ميخواننده را تابع متن و مقاصد معنايي آن

بنابراين در . كند  مينطبق با تفسير مفسر قلمدادكند و مقاصد معنايي متن را تابع و م مي
 فقطمن .  تفسير است و پيروِع بلكه متن است كه تاب،نوپراگماتيسم، تفسير تابع متن نيست



 يراز فصلنامه انديشه ديني دانشگاه ش 12
من فقط . بينيم  مي در متنكند  ميدهد يا هدايت  ميمن اجازهآنچه را كه اصول تفسيري 

  .)163: ، ص3(دهم  ميتن نسبتكنم و منطبق بر آن به م  ميام سير چه ديده اطراف آن
 تفسير فرايندرود در   ميعواملي كه انتظار ي  كليه، حركت انقالبي نوپراگماتيسمدر پي

  تفسيريي  همگي به محصوالت جامعه، نظير متن، مؤلف و حتي خواننده،ثر باشندمؤ
 مفسر يي تفسير  اصول و اقتضائات حاكم بر جامعهشوند كه به وجهي تابع و پيروِ مي تبديل
گونه استقالل سمانتيك و   واضح است كه هيچ، و بدين ترتيب)17-16: ، صص3(هستند

ماند تا   نميباقي) اساس خود متن چه بر محور مؤلف و چه بر( براي متن اي معناشناختي
بخواهد آن را هدايت و  چه رسد كه ،بتواند جريان تفسير متن را تحت تأثير خود قرار دهد

  . دكنترل نماي
  

 قد و ارزيابي نوپراگماتيسمن. 5
 بخش نخست ي نوپراگماتيسم دو بخش اصلي داشت؛ دعاو،طور كه مالحظه شد همان

ي به حقيقت، انكار معرفت عيني و رس دستبه تحليل ماهيت فلسفه، نفي امكان  كه ،آن
 و ضديت شناختي گشت، نوعي دفاع مدرن از شكاكيت معرفت  بازمي34مخالفت با مبناگرايي

به است  بخش دوم مربوط است و معرفت و دانش ي  در حوزهگرايي رئاليسم و واقعبا 
 فرايندم و دخالت آشكار و افراطي خواننده در سبژكتيويي تفسير متن و دفاع از سا مقوله

 و شكاكيت و نزاع گرايي دانند كه نزاع واقع  ميآشنايان با تاريخ فلسفه نيك. فهم متن
شكال حاد و شكاكيت معرفتي در ا. و طوالني استپردامنه فيلسوف و سوفسطايي نزاعي 

 شناختي  معرفتگرايي افعين عينيد مي ها و نقدهاي جدي را از ناحيه  هماره بحث،ماليم آن
چوب يك گونه مباحث با وضع و چار يلي در اينجا كه ورود تفص از آن. ي داشته استدر پ

ناپذيرفتنيِ ي اي خطاها و پيامدها پاره به ،جا به اختصار مقاله تناسب ندارد، در اين
  :كنم نوپراگماتيسم اشاره مي

و ي مطمئن رس دست مطلق و گرايي وش و مسيري كه رورتي و فيش از نفي عينير. 1
كنند به لحاظ منطقي   ميم محض طيسبژكتيوي و ساگرايي حقيقت به سوي ذهنيبه قاطع 

 يك جانشين و فقط ، مطلقگرايي نيفرض كه در برابر عي با اين پيشها   آن.معيوب است
كه چنين جهشي   حال آن،رسند  ميم محض و مطلقسبژكتيويبه سا ،فرض ديگر وجود دارد

به سوي اين ) ي قاطع و مطمئن به حقيقترس دست مطلق و گرايي عيني(از آن افراط 
 زيرا ،مشكل منطقي دارد) ي به حقيقترس دست ناممكن بودن محض و گرايي ذهن(تفريط 

 با ،مثالً در مورد تفسير يك متنكه   اينمتصور است؛جا  ض ميانه و سومي نيز در اينفر
را دارند ) معنا(ي به حقيقت رس دسترو هستيم و هريك ادعاي  هتفاسير مختلف و متنوع روب
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تواند قاطعانه و بدون هيچ ترديدي حقيقت را   نمي متن يا عامل ديگري،و در اين ميان

صحيح را از ناصحيح بازشناساند، منطقاً موجب آن نيست كه امالً  معين كند و تفسير ك
ر يك رتبه نشانده و با پذيرش طور يكسان د  تفاسير موجود از آن متن را بهي همه
  . رسميت ببخشيم به اين همه فهم و تفسير متفاوت و گاه متضاد ، محضگرايي ذهن

 در نظر بگيريم و اي  راه ميانه،راه سوم آن است كه در ميان دو سر طيف افراط و تفريط
ي رس دستامكان كه   اين.تسها  به احتمال برخورداري از حقيقت در برخي از فهمآن اعتنا

به حقيقت در مواردي از تفسير متن يا هر معرفت و دانش ديگري ميسر شائبه  قاطع و بي
 ،م پوشيدهچششود كه ما از احتمال برخورداري از حقيقت فهم و معرفت   نمينباشد موجب
چه اشكال دارد كه در .  از حقيقت بدهيمها  فهمي  محض و دوري همهگرايي فتوا به ذهني

 واقع و حقيقت در فهم و معرفتي به ي همادام كه بطالن و عدم اصاب ،فضاي دانش و معرفت
   بدانيم؟ كردنينرسيده است، آن را معتبر و اعتنااثبات 

توان قاطعانه   نميگر بپذيريم در موارد بسياري حتي ا، تفاسير مختلف از متني درباره
واقعي متن را آشكار ي به حقيقت دارند و معناي رس دستها   آنيك از قضاوت كرد كه كدام

، از  بعضي ديگرن نيست كه برخي از تفاسير در مقايسه با منطقاً به معناي آ،اند كرده
ادام كه م( اعتبار موقت .باشندمعناي واقعي متن برخوردار ن مطابقت با احتمال بيشتري در

 به سبب احتمال انطباق با ،ها  و تفسيرها و فهمها براي نظريه) بطالن آن اثبات نشده است
 مطلق به سمت گرايي عيني در راه جهش از عدم امكان اي  مانع منطقي جدي،واقع

 .  محض استگرايي ذهني

 فهم و ظهور معنا، كار حصول معنا و سازِشناسيِ ر تحليل نوپراگماتيستي از معرفتد. 2
اي  گيرد و در حقيقت، متن حكم آينه  نميثري در وصول به معنا بر عهدهمتن هيچ نقش مؤ
 البته خودي كه ،بيند  ميق و انتظارات و باورهاي خود راي خواننده عالرا دارد كه در آن،

   .  شكل گرفته است،ي تفسيري باشد  كه همان جامعه،تحت تأثير مرجع باالتر
 مربوط به متن و اقتضائات زباني و رو با واقعيات هيچ نكته آن است كه اين تحليل به

شود، انطباق ندارد و   ميكه در متن و گفتار منعكس ،كاركرد اصول و قراردادهاي زباني
كشد كامالً غيرواقعي و   مي فهم به تصويرفراينداي كه نوپراگماتيسم از نقش متن در  چهره

 كه خواننده ، به رأيت كه حتي در شرايط و وضعيت تفسيرگارنده معتقد اسن. استافراطي 
 چنين نيست كه متن ،خواهد معناهاي خاصي را به يك متن تحميل نمايد  ميبه عمد

 بلكه در برابر برخي احتماالت معنايي ،كشش و ظرفيت تحميل هر معنايي را داشته باشد
ه سبب آن نيست كه  ب اين امر جز.ورزد  ميومتشود مقا  مي خواننده پيشنهادي ناحيهكه از 

داراي ظرفيت سمانتيك و  ،اني و پيوند الفاظ و معانيموجب قراردادهاي زبمتن به 
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  هر احتمالي راي سمانتيك و لفظي متن اجازهمعناشناختي محدود و متعيني است و معناي 

  . كند  ميد و مقيد خواننده را محدو فعاليت تفسيريِي  دايره،دهد و بدين وسيله نمي
تي در  ح، تفسيرفرايند نقش معنايي متن در در برابر فوق و تسليم ي پذيرش نكته
اگر بپذيريم . كند  ميم محض نوپراگماتيسم مسدودسبژكتيوي راه را بر سا،سطح حداقلي آن

  هر معنايي رامعنايي متن باشد،شده بايستي متناسب و سازگار با اقتضائات   ارائهكه تفسيرِ
است كه اين به معناي پذيرش استقالل معنايي متن از خواننده . توان به متن نسبت داد نمي

 زيرا تأكيد رورتي و فيش بر آن است كه ،ناسازگاري دارد با روح حاكم بر نوپراگماتيسم سرِ
 بايد كنار زده شود و ن خواندفرايند فارغ از نيست و متنِ 35متن داراي معناي دروني و ذاتي

 ، معنا و متن،گيرد و در واقع  مي خواندن است كه محل ظهور معنا قرارفرايندتن در اين م
  .اند  تفسيريي  محصولِ خواندن و تأثيرپذيري از جامعه،هر دو
 امري زباني است ،هر فهمي تفسيري و در نتيجهكه    اينأكيد نوپراگماتيسم برت. 3

جمله فهم  هرگونه فهم و معرفت و از ته كهنوپراگماتيسم با تكيه بر اين نك. ناصواب است
 يعني ذهنيت مفسر و ،بژكتيود كه عنصر ساي است به اين نتيجه رس امري تفسيريمتنْ
 و فهمي هر تفسيركه   اينا تأكيد بربق فهم است و عامل اصلي تحقو  مجراكننده  فهم
 تفاوت ي مايه ،ن واژگاي  در دايرهشود كه اختالف افراد  مي به اين نتيجه واصل،است 36زباني

 اشكال به تعبير ديگر، فهم را در جمعِ.  واقعيت استي  افراد دربارهوگوي گفتفهم و تفاوت 
 ي  زباني دربارهوگوي گفت بلكه آن را به ادبيات و ،داند  نمي حقيقتوجوي جستتنها   نه،آن

 . كاهد ميواقعيت فرو

ما .  زباني نيستماهاي   فهمسرّ ناصواب بودن اين تحليل آن است كه اساساً بسياري از
 واجد درك و ،اي بيان نماييم  قالب زباني و قضيهدريمان را ها  و دركها كه آگاهي آنپيش از 

وار آن درك و  بر بيان قضيه مقدم ، فهم و درك به لحاظ رتبه، به تعبير ديگر.فهم هستيم
به  ،)علم حضوري(كشم، به نحو شهودي و وجواني   مي مثالً زماني كه من درد؛فهم است

  خويش گزارش از اين دردمنديِ،م و زماني كه در قالب قضيهواقفدردمندي خويش 
  . آيد  ميبه صحنه زبان ،»كشم  ميمن درد«: دهم مي

هاي ماقبل   و معرفتها پرسش آن است كه به چه دليل رورتي و فيش مطلق درك
 زماني كه من به. دانند  ميتي به حقيقرس دستزباني را به يك چوب رانده و همگي را فاقد 

كنم كه كسي را دوست دارم و از كسي ديگر متنفرم يا   ميطور حضوري و شهودي درك 
را حقيقي ها   به چه دليل خود را تخطئه كنم و اين درك،حساس گرسنگي و تشنگي دارما

 پاي ،ها يل فهماساساً در اين قب.  واقع بازگردانمرا به ادبيات و لفاظي در برابرها   آن،نپنداشته
 . زبان به ميان نيامده است تا فهم به لفاظي و ادبيات فرو كاسته شود
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ما از هاي   و فهمها اگر معرفت.  استگرايي وپراگماتيسم آشكارا متهم به نسبين. 4

ي به حقيقت باشد و نتواند پرده از ساختار واقعيت و رس دستاز  محروم ،و متنواقعيت 
گوهاي و و گفتمدارانه   تفاسير ذهن، در واقعها  فهمي  و همهد بردار معنايي متني هماي درون

  اين چيزي جز به دام،اختصاصي هر فرد باشد واژگاني ي  براساس دايره، واقعيتي ما درباره
 حاصل از گراييِ شود كه نسبي  مي مدعي،رتي در مقام دفاعرو.  نيست افتادنگرايي نسبي

اي كه به هر احتمال و  گرايي  به معناي نسبي37» احمقانهييگرا نسبي« از نوع ،نوپراگماتيسم
ها اصرار دارند كه خوانندگان و  نوپراگماتيست .)12:، ص8(نيست دهدفهمي مجال 

 ، دهندگويند و به متن يا واقعيت نسبتكنندگان رها و آزاد نيستند كه هرچيزي را ب فهم
در چارچوب آگاهانه و ناآگاهانه  تفسيري خاصي هستند و ي هر يك عضو جامعهها   آنزيرا

 خود وگوي گفتكنند و   مي تفسيري فهمي آن جامعه) يها نرم(و اصول و معيارها اقتضائات 
 گرايي  پس محتواي معتقدات نوپراگماتيسم به نسبي،دهند  ميواقعيت را سامان ي هدربار

 .شود  نمياحمقانه منتهي
 كه گرايي  بلكه نفس نسبي،مقانه نيست احگرايي ترتّب نسبيا نوپراگماتيسم مشكل ما ب

مباني .  پذيرفتني نيست، معرفت و دانشي شود در حوزه  مي مترتبكرد رويقطعاً بر اين 
شده از يك  ارائههاي   نوپراگماتيسم چنان است كه تمامي فهمي مايه و درون شناختي معرفت

 ،م بر فهم ديگر نيستبه يكسان منزلت و حرمت دارند و هيچ فهمي مقد) مثالً متن(موضوع 
 وگوي گفتگر تفسير خود از متن و موضوع است و  زيرا هر خواننده و مفسري صرفاً بيان

ن كه هيچ شاخص و معيار عيني و ب آو به سبسازد   ميخاص خود از واقعيت را نمايان
  اعتبار در فهم وي وجود ندارد، مقوله)  از واقعوگوي گفت فهم و فرايندبيرون از (بيروني 

چه  شود و آن  ميو مردود شمردهرود   ميسره به كنار  يكها درستي و نادرستي معرفت
ها و امكان دادن به تفسيرهاي متنوع  شود صرف مجال دادن به تفاوت  ميتحسين و ترغيب
  . و متخالف است
 عمالً هيچ مجالي براي ، احمقانه نباشدگرايي  از سنخ نسبي، هرچندگرايي اين نسبي

خود را از هر موضوع معرفتي گذارد و هركس مجاز است كه قرائت   نميفت باقيدانش و معر
 ي شاخصي براي داوري دربارهكه  آن  بي،داشته باشد) تفسير متن يا تفسير واقعيت عيني(

 . هاي ادعايي وجود داشته باشد درستي و نادرستي اين قرائت

ي رس دست امكان بني بر نبود م،ر مباني نوپراگماتيسمورتي و فيش در عين تأكيد بر. 5
 ، واقع فلسفي به ادبيات و لفاظي در برابربه حقيقت و فروكاستن تمامي دعاوي معرفتي و

شوند و ديدگاه   مي به قضايايي جزمي متوسل، فكري خودي مايه عمالً در درون
 خود را بر اصولي كلي و به زعم خويش هميشه صادق ي و ضد مبناگرايانه شناختي معرفت
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 از وگوي گفتتمامي دعاوي معرفتي و فلسفي كه   اينآنان در عين تأكيد بر. كنند  ميواراست

خواهند كه   مي از ما،چون ادبيات است و فاقد ارزش معرفتي و حقيقت غايي است واقع و هم
برخي از . م بها و ارج نهي،عرفتيچون حقايقي م  هم، نوپراگماتيسمي مايه به محتوا و درون

 : معرفتي و هميشه صادق از نظر نوپراگماتيسم به قرار ذيل استقضاياي كلي، 

بژكتيو و  ساها ها و دانش  معرفتي همه«، »ي به حقيقت نداردرس دستهيچ كس «
تمام قضاياي «، »ي از واقعيت استوگوي گفتشكال آن فلسفه در تمام ا«، »تفسيري است

 فاقد معناي  مستقل از قرائتنِمت«، » واقعيت است ادبيات و لفاظي برايو معرفتيفلسفي 
 صورتاي   تفسيريي تفسير خواننده از متن تحت تأثير و هدايت جامعه«، »ذاتي است

   .» كه خواننده بدان تعلق داردپذيرد مي
  ديگر مكتبي به نام نوپراگماتيسم باقي،اگر اين قضايا حقيقت نداشته و صادق نباشند

دي نوپراگماتيسم در قضاياي فوق خالصه شده است  زيرا ستون فقرات و محور كلي،ماند نمي
آيد و   مي بطالن و پوچ و مهمل بودن نوپراگماتيسم الزم،و از كذب و عدم حقانيت اين قضايا
 ي ي به حقيقت ممكن است و امكان ارائهرس دست پس ،اگر اين قضايا صادق و حق باشند

 . اي رد كامل نوپراگماتيسم استمعنبه نما وجود دارد كه اين  قضاياي هميشه صادق و واقع

موجود هاي   تفسيري و نرمي بر اين نكته كه جامعهأكيد افراطي با تاستانلي فيش . 6
كند و خواننده و متن و معنا همگي تحت تأثير   ميبري  امر قرائت و تفسير را راه،در آن
 كه ماند مي ملموس عاجز  از شرح و تبيين اين واقعيت،گيرند  مي تفسيري شكلي جامعه

  خود را به چالشخوانندگانِهاي  گيري  معتقدات و باورها و جهت،متون در موارد بسياري
گيري كالن و انقالب روحي و فكري در مخاطب  كشند و گاه حتي باعث تغيير جهت مي
 آثار فخيم و سترگ ي متون اصيل مذهبي و وحياني و اين امر به ويژه درباره. شوند  ميخود

اگر هر خواندن و قرائتي در چارچوب . شده استبي به وفور تجربه و گزارش فلسفي و اد
 ي افتد و متن فارغ از دخالت جامعه  مي تفسيري اتفاقي  و اصول حاكم بر جامعهها نرم

 معناي مستقلي ندارد، اين تأثيرگذاري و چالش و نقد چگونه ،تفسيري و ذهنيت خواننده
با برخي متون و قرائت   ماي ايم كه مواجهه ربه كرده ما به وجهي تجي شود؟ همه  ميحاصل
جديدي به روي ما هاي  نو و بديع منتهي شده است و افقهاي   نكتهبه يافتنها   آنعميق

 تفسيري و ذهنيت ي اي باشد كه در آن اقتضائات جامعه اگر متن آينه. گشوده شده است
  . جيهي نخواهد داشتبديع و تازه توهاي  شود، يافتن نكته  ميخواننده منعكس

  

  ها يادداشت
1. Realism                             2. Objectivism               3. Subejctivism 
4. Neopragmatism                 5. Rorty                         6. Pragmatism  
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7. Peirce                             8. Truth                                 9. Cash value 
10. Audience-oriented 

 نخست :كند خورد و در آن ايفاي نقش مي مدرن پيوند مي ي پست رورتي از سه جنبه به انديشه. 11
ي تحليلي  شناختي فلسفه فرض معرفت ي سنتي و پيش را كه اساس فلسفه» مبناگروي«كه وي  آن

ن است كه معرفت و دانش بشري ريشه در اصولي عقلي و مبناگروي بر آ. كشد است به نقد مي
ي  همچنين وي تلقي فلسفه. دهند اي ضروري دارد كه پايه و اساس معرفت را تشكيل مي مباني

. شد اساس مطابقت جمالت و قضايا با واقع تعريف مي كشد كه بر سنتي از حقيقت را به چالش مي
را » زبان«شود كه رورتي ديگر  قت، موجب مينفي مبناگروي و تلقي مشهور و متعارف از حقي

  . نداند) descriptive(و توصيفي ) reterential(ارجاعي و حاكي از خارج 
ي  فلسفه«مدرن تأييد و پذيرش وي از  ي دوم سهيم شدن رورتي در تفكر پست جنبه

وي . ارد متأخر دگنشتاينِتاست كه ريشه در هيدگر و وي )edifying philosophy ( » گر پيرايش
شكني و فراساختارگرايي  كرد ضد مبناگرايانه ويتگنشتاين با شالوده هاي زباني و روي با آميختن بازي

 philosophy(» پردازي فلسفي نظريه«ژاك دريدا و نيز نقد هيدگر و جان ديويي بر 
theorizing(ًي ها  تغيير بازي،كند كه بر اساس آن مدرني عرضه مي  پست، بينش فلسفي كامال

كه پاسخي به سرشت عميق اشيا  آن افتد، بي زباني در اشكال مختلف، چيزي است كه صرفاً اتفاق مي
گيري آن  براي شكل) local(اي  تواند داليلي خاص و ناحيه و امور باشد، بلكه در بهترين حالت مي

 ايجاد مدرن رورتي مربوط به هاي پست ي تالش سومين جنبه. هاي زباني وجود داشته باشد بازي
ي  و ديدگاه وي درباره) political liberalism(پيوند ميان تفسير خاص وي از ليبراليسم سياسي 

 post(» فرهنگ فرافلسفي« philosophical culture (شود كه شرح تلقي رورتي از  مي
 در اثر )دهد هاي فلسفي و اخالقي قرار مي نياز از بنيان كه ليبراليسم را فاقد و بي(ليبراليسم سياسي 

   :ذيل از نگارنده آمده است
12. Knowledge                  13. Practice                     14. Justification 
15. A historical                 16. Edifying Discovers     17. Good 
18. Beauty                          19. Vocabularies 

هـا،    ي نظريـه    ها نيـست، بلكـه مجموعـه         لغات معناي مرسوم آن    ي  واژگان و دايره  مراد رورتي از    . 20
ها و باورهايي است كه فرد در تفسير واقعيت يا مواجهه با موضوع محل بحث خويش بـه                    عاليق، نگاه 
  .دهد گيرد و آن را در قالب الفاظ و كلمات و اصطالحات ظهور مي خدمت مي

21. Starting Point  
 comparative(» اي هرمنوتيك مقايسه«شنهاد نوپراگماتيستي خود به فيلسوفان را رورتي پي. 22

hermeneutics (هاي مختلف  كند كه فرهنگ  راهي تعريف مينقد و تحليلِخواند و آن را  نيز مي
 edifying(» گر گفتمان پيرايش«چنان كه اين پيشنهاد را  پردازند، هم به ديدن و تفسير كردن مي

discover (ي فيسوفان مرسوم و متعارف است، از نظر او   كه شيوه،نامد، زيرا استدالل كردن نيز مي
ي پيشنهادي  كه فلسفه انجامد، حال آن ي واقعيت مي  دربارهگوو سرايي و مكالمه و گفت به داستان



 يراز فصلنامه انديشه ديني دانشگاه ش 18
. پيرايد و مدعي ديدن واقع و گزارش حقيقت نيست برابر واقع مي وي خود را از دعاوي معرفتي در

  ).372: ، ص6 (:به منبع ذيل مراجعه كنيد
23. Vocabulary                         24. Interests          25. Reader Response 
26. Absolute Objectivism          27. Deciding         28. Noumena  
29. Interpretation Community                                 30. Practical Context 
31. Collective Standards and Beliefs                      32.Otherness of Text  

 372، صفحات درآمدي بر هرمنوتيكي تفسيري پل ريكو را در فصل پنجم كتاب       تفصيل نظريه . 33
نوتيـك  شناختي پل ريكور در عـين وجـوه اشـتراكي كـه بـا هرم                هرمنوتيك پديدار . ام   آورده 395تا  

 412 تـا    406باشد كه در صـفحات       فلسفي هيدگر گادامر دارد، داراي وجوه افتراق و تمايزي نيز مي          
  .ام اثر فوق به آن اشاره كرده

34. Foundationalism                  35. Intrinsic                  36. Linguistic 
37. Silly Relativism 
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