
  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،بنيادي شناسي غرب
  143 - 123 ،1395 زمستان و پاييز دوم، شمارة هفتم، سال

 نآ يابيو ارز ي،گر روشننقد مكتب فرانكفورت بر 
  يرورت يچاردازمنظر ر

  *نوري مرتضي

 چكيده
معاصر  يگر روشنجنبش ضد ياصل يها از جبهه كيي يانتقاد ةينظر ايمكتب فرانكفورت 

كه  دهند يمكتب، نشان م نيمهم ا پرداز هيو آدورنو، دو نظر مري. هوركهادهد يم ليرا تشك
خود را  يها ارزش انيو بن زند يخود م ةشير به شهيت يكيالكتيي دنديفرادر  يگر روشن

 يگر روشن يكيالكتيكه محصول گسترش د ،يعقل ابزار ةغلب شان،يا ازنظر. كند يسست م
 حقوق و ،يبرابر ،يآزاد چون ييها آرمان به تعهد يبرا ينيع يبوده است، هرگونه مبنا

 سم،يبراليل يعنيو فرزند خلف آن،  يگر روشنآوردن يرو شانيا. است كرده زائل را بشر
 مقاله نيا در. دانند يم يگر روشن يفكر ينشان از ورشكستگ يستيپراگمات ةفلسف بهرا 
 ،يگر روشناز مدافعان معاصر  كييمنظر از شان،يا يشرح انتقادها از پس ،كوشم يم
و  يباور از عقل سميبراليدن لنگردايرو يرورت. دهم پاسخ را انتقادها آن ،يرورت چاردير
 نديفرا كيدر  يگر روشنبلوغ  ةرا نشان سميو پراگمات ييگرا خيآن به تار آوردن يرو

او نشان  يستيپراگمات دگاهيد يبرمبنا كوشم يم درادامه. داند يم يو خودساز يخودشكن
و  استوضع موجود مبر دربرابر يمعاصر از اتهام وادادگ كيپراگمات سميبراليدهم كه ل

از همه با  شيكه ب ييها اهداف و آرمان براساس ،توانسته است با نقد وضع موجود
آن  يها يكاست دربرابر ياند، موضعي انتقاد ما گره خورده دار شهير يها و سنت ها تيهو
 ريتفس امادر وضع موجود فراهم كند.  يتحقق وضع آرمان يبرا يينما راهو  رديبگ

 انيدر پا كوشم يروست كه م روبه ييها ضعف با  زين سميبرالياز ل يخود رورت يستيپراگمات
  كنم. گذرا يا اشاره ها آن بهمقاله 
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  . مقدمه1
را  يگر روشناسطوره و  يمفهوم يوندهايپ يگر روشن يالكتيكدو آدورنو در  يمرهوركها

ند باور اين بر ها آن. دارند يدو برم ينزعم خود پرده از خاستگاه مشترك او به كاوند يدقت م به
هاست، با  بر آن يافتن تسلط ياقو اشت يعتطب ةناشناخت يروهايدو ترس از ن هر ينكه خاستگاه ا

و راه  شمرد يرا محترم م ها يدهو پدا ياش يكتايي يشامدرنپ يا تفاوت كه فرهنگ اسطوره ينا
 ةاز سد پسفرهنگ مدرن  كه درحالي جست، يم يعتخود با طب كردنگون همها را در  مهار آن

 ييها را به ابژه يعي،و طب يانسان هاي يدهپد از، اعم يزچ همه يابزار يتعقالن ةهفدهم با غلب
 يوسوبژكت هاي يچشم فرافكنها و هنجارها را به و ارزش كاهد يمفرو خاصيت يو ب گون هم

و آدورنو معتقدند كه  يمر. هوركهانگرد يم يقتو حق ينيتاز هرگونه ع يانسان و ته
 ي،چون آزاد ييها آرمان ،يشخو يها ارزش ةيشبه ر يشهت اش يابزار يتبا عقالن يگر روشن
عقل  يق،طر ينبد. كند يمحروم م ينيها را از هرگونه اعتبار ع و آن زند يم ،و حقوق بشر ي،برابر
در  تر يشمع هرچه بجوا ينو ا كند يم ئلزاجوامع مدرن را  يو ارزش يفلسف هاي يانبن يابزار

  . روند يمفرو ياجتماع يگيختگسو ازهم يباتالق فروپاش
را  اي يالكتيكيروند د يلسوفدو ف ينا ازمنظر كوشم يمقاله م يندر بخش نخست ا

تا در مواجهه با  دارد يو آن را وام انجامد يم يگر روشن يشرح دهم كه به خودشكن
 ةگفتاي كه به پناه ببرد، فلسفه يسمبه پراگمات اش يو فلسف يزيكيمتاف هاي يانبن يفروپاش
آن دربرابر وضع موجود  يو وادادگ يگر روشن يفكر ينشان از ورشكستگ يمرهوركها

 يچاردر ازمنظررا  يلسوفدو ف ينا يو انتقادها ها يلتحل كوشم يدارد. در بخش دوم م
دفاع او  ةيبرپا كنم و نشان دهم كه يابيارز ي،گر روشناز مدافعان معاصر  يكي ي،رورت

دربرابر وضع موجود  يرا از اتهام وادادگ ي،گر روشنمعاصر، فرزند خلف  يبراليسمل توان يم
 تواند ياز چه نقاطي م يرورت موضع كه داد خواهم نشان وار اشاره پايان،مبرا دانست. در

  . يردگ ظرن مواجه با آن در يبرا يدرا با يداتيباشد و چه تمه يرپذ ضربه
  

  يگر روشنبر  يانتقاد ةينظر د. نق2
) emancipatory» (بخـش  ييرهـا «در حفظ نقش  ي، سعشگذاران يانبن ةگفت به ي،انتقاد ةينظر

دارد،  يگــر روشــن) corrosive reason( »ةيندفرســا يــتعقالن« دربرابــرفلســفه و مقاومــت 
ـ  ابژه ةمثاب به را يزچ همه خواهانه يتكه تمام يتيعقالن  بلعـد  يمـ فرو در خـود  خاصـيت  ياي ب
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)Horkheimer, 1972: 246, 257; Horkheimer and Adorno, 2002: 4(.   يربـاز داز عقـل، كـه 
 يتهـ  ينيتاز هرگونه ع يوستهپ يگر روشناز  پسداشته است،  يقتبا حق يناگسستن يونديپ

فروكاسته شـده اسـت،    يوبه عقل سوبژكت يبرالل داري يهدر سرما يشان،زعم ا به و، استه شد
دسـتگاه  « يـك نقـش   ينـك و ا اسـت دسـت داده   ه ازسر يك خود را يعقلي كه بار هنجار

با  يلوسا كردن وجور كاركردش جفتكه تنها  كند يم ي) را بازdull apparatus( »نواخت يك
  .)Horkheimer, 2004: 38( شده استيينتع يشازپاهداف 

  
   يگر روشن. اسطوره و 3

 يدنآغاز يالكتيكيد يندفرا يزبينانهبا نگرشي ت يگر روشن يالكتيكدو آدورنو در  يمرهوركها
به ضد  يگر روشن ةبازگشت دوبار يتدرنهاو  يا تفكر اسطوره هاي يوهاز ش يگر روشن
در  يگر روشنعنصري از  يشاپيش. اسطوره پدهند يتفكر اسطوره، را شرح م يعني يش،خو

در  يشهر يهمگ ،المپ يانگرفته تا خدا يمنياز ارواح اهر ،يا صور اسطوره يراخود دارد، ز
 شهاي يدهكه پد يعتيبا طب ياروييناشناخته داشته است. رو يروهايترس بشر از مواجهه با ن

تا با فرض  استبر آن داشته  يختار يها را در درازنا انسان كنند يه چهره دگر مبار يك به
وپنجه دست يا كردن  راه مهار يقطر ينبدو  يينها را تب خاستگاه آن يزموجوداتي اسرارآم

گفت  توان يم ينفراهم كند. بنابرا ييو مناسك جادو ها ئينآ يقازطرها را  با آن كردن  نرم
و  دهد يكه به شناخت بشر تن نم يزيدارند: ترس از چ يواحد أمنش يگر روشناسطوره و 

   .)Horkheimer and Adorno, 2002: 3, 5( كند يقدرت او سر خم نم دربرابر يسادگ به رو ينازا
و  ههفدهم آغاز شـد  ةسد ةيانجنبشي كه از م يعني اش، يخيتار يدرمعنا يگر روشن اما

بـا   يگـانگي ب شيافتـاد كـه انتهـا    يرياست، در مس يافتهما امتداد  ةتا زمان اش ياصل هاي يدها
بودند، امـا راه و روش   يكشر يگر روشنها در هدف خود با  و انسان بود. اسطوره يعتطب
» خـاص  ييبازنمـا «هـا هنـوز واجـد     مثـال، در جـادو ابـژه    يبرا .نبود خواهانه يتها تمام آن
)specific representation ،ناپـذير  بدل يگربا گوسفندي د يكه گوسفند قربان معنا ينبد) بودند 

 ةهمـ  كـه  نگريستند ينم يزيكياي ف ابژه يانوع  يكچشم مصداقي از  به آن را فقط يعنيبود، 
 يقربـان  يكتـايي و اكنـون، و   جـا  يـن تقدس ا«بود:  يعتطب يگرد يها با ابژه گون همابعادش 

 ةدر عرص يو حت يزمتما دياآن را ازبن كرد، يمطابقت م يندهنما درمقام كه با شأن او ،يدهبرگز
هـا و   ابـژه  يكتـايي  يگـر  روشـن  ياما در تفكر علمـ  .)ibid: 6-7» (كرد يم يرناپذ مبادله مبادله

هـا و   آن يريمنشـأ مهارناپـذ   هـا  يـده تكثـر و تفـاوت پد   و بـازد  يرنگ م يعتطب يگون گونه
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همه را تحت  يدها با تسلط بر آن يبرا پس ؛شود ياز چنگال شناخت بشر دانسته م يزشانگر
 »يارز قـانون هـم  « يـغ ت به يها همگ ابژه گون همابعاد نا يقطر ينبد. يماصل واحد درآور يك

)law of equivalenceهـاي  يدهپد يديتجر هاي يتنماد كم منزلة به ،و عدد شوند ي) حذف م 
چـه   ندر هرآ يدبا ي،گر روشن در« .شود مي يعتحاكم بر شناخت طب ةقاعد يگانه ،گوناگون

اكنـون  « .)ibid: 3( »يسـت نگر يـد ترد ةيـد د بـه  كند ينم يقتطب يمحاسبه و سودمند ياربا مع
بلكـه   ،بـازنمود  يـك مثابـة   بـه نه  يهر اتم .دهد يم پذيري يضتعو به خود را يجا ييبازنما

 ييرا بازنما يزيگاه چيشآزما ةشد خرگوش شكنجه .شود ياي از ماده شكافته م نمونه ةمنزل به
  .)ibid: 7» (رود يشمار م به صرف ةنمون يكغلط  بلكه به كند، ينم

منشـأ تـرس را از    يشزعـم خـو   بـه  داد و يشقدرت انسان را افزا يقطر ينبد يگر روشن
پرداخـت. در تفكـر    يعـت شـدن از طب   يگانهقدرت را با ب يشافزا ينا يزدود، اما بها او حيات
 يهمگ يرو ارواح شر يمنان،اهر يان،خدا .شد يم يدار تلق گون و جان انسان يعتطب ي،ا اسطوره

غلبـه بـر    يبـرا  يشانـد  انسان اسـطوره  يري،تعب به .بودند يعتانسان در طب يرانعكاسي از تصو
 يـد بـا تقل  ييجـادو  هاي آئينرو بود كه  ين. از اكشيد يم يرتصو به خود چون همآن را  يعتطب
)mimesisمهـار   يبـرا  يـر گ جن ياآن جادوگر  يآمدند كه ط يدرم اجرا به يزاسرارآم يعت) از طب

اما  ،)ibid: 6( كرد يم يهها شب آن به يبغر و     يبها و حركات عج خود را با صورتك يرارواح شر
عقل به  يقكرد و با تشو ياسطوره تلق يادينرا اصل بن يعتطب يوارگ باور به انسان يگر روشن
را  يعـت ) انسـان و طب kinship» (يشاونديخو« يد،گرفتن از ابژه و برحذرداشتن او از تقلفاصله
ـ  گـون  هم اي هابژ مثابة   به يعتطب ينكا .)ibid: 7( دار كرد خدشه از  ينشـان  يچهـ  خاصـيت  يو ب

به سوژه  يتصادف طور بهكه  يديتجر هاي يتاست از كم اي يههاو يعتطب .انسان با خود ندارد
تكـرار و   مفهـوم . گـردد  يبه دامن اسطوره بازم يگر روشنجاست كه  ينا. در شوند يعرضه م

و  يعـي در قـانون طب  ينـك ا كـرد  يمـ  يـان نما يا اسطوره يابد يها كه خود را در چرخه يرتقد
  .)ibid: 9( شود يگر م ها جلوه آن بر ابژه يابد يتحاكم
از ابژه محدود نشد، بلكه  يا يعتسوژه از طب يگانگيقدرت فقط به ب يشافزا ينا ةينهز

گرفتار آمد.  يگر روشن ييزدا و كثرت يانگار سان يك يندفرادر چنگال  يزخود سوژه ن
اش را از ابژه  هرچه فاصله ي،آئينخود راهبرداشتن در از محاكات و گام يزپره يسوژه، برا

به آن  تر يشب نگرد، يبه آن م انگيختار يو ب طرف يب گري نظاره تئيدر هو  كند يم تر يشب
 يو ادا شود يم يءگونهو خودكار، ش آئيني خوديندفرادر قالب  ،يشهاند« .شود يم يهشب
 نشينجابتواند  ينماش ينكرده است تا سرانجام هم يدآن را تولآورد كه خود  يدرم را ينيماش
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 كه درحالي ،بخشيد يروح ما يبه اش يا اسطوره يدارپندار ). جانibid: 6» (آن شود
 يندفرا ينا ةنتيج. كند يما يبه اش يلروح انسان را تبد يبرالحاكم بر جوامع ل ييگرا صنعت

 يو مترق يانتقاد ياز قوا شكردن  گله و محروم يااو با توده  يساز سان يكانسان  يءسازيش
  .)ibid: 9( »شوند يم ‘گله’به  يلفاعالن آزاد تبد ياها  است كه سوژه يقطر  ينبد: «وستا

  
  يابزار يتو عقالن يگر روشن. 4

. دهد يمگزارشي تبارشناسانه  عقل و كاركرد آن يمعنا ياز دگرگون كسوف عقلدر  يمرهوركها
و به  است دست داده خود را از يهنجار يها معنا انسان ترين ينزد عام يحت امروزه عقالنيت
 يافتهتنزل  شده يينتع يشازپبا اهداف  يلوسا كردن  وجور از جنس جفت يرانتقاديعملي غ

  .نداشته است يفيخوار و خف يتهو ينعقل درآغاز چن يمراست. اما طبق گزارش هوركها
مقصود از آن  رسيد، يذهن م بهمفهوم عقل  كه وقتي] تر يش[پكه است آن بر هوركهايمر

چشم  به عقل را .با اهداف بود يلوسا ةرابط يماز صرف تنظ يشب يزيبه چ يافتندست
آن بود كه  براي . مرگ سقراطنگريستند يم ،اهداف يينتع ،فهم [خود] اهداف يبرا اي يلهوس

 يمونيدا ةيشنقد اند يغت به راخود و كشور خود  ةجامع هاي يدها ترين يجو را ينتر مقدس
)daimonion thought (،كار هم با  يناو با ا .خود سپرد يالكتيكيد ةيشافالطون، اند يرتعب به يا

 يفلسف يها . نظاميدئولوژيكا گرايي يو هم با نسب كرد يمبارزه م يدئولوژيكا يكار محافظه
  است كه يادينشمول و بن ساختاري جهان يبودند كه هست انديشه ينمتضمن ا ينيعقل ع

ها علم را  . آنگيرد يم يشهآن را كشف كرد، ساختاري كه سرنوشت بشر از آن ر توان يم
ها  اجرا درآورد. آن به را اي ينظرورز ياتأمل  ينكه چن دانستند يم» علم«نام  ةيستزماني شا

از  اي يهما را به هاو ينشب ينيع يبودند كه بخواهد مبنا اي يشناس مخالف هر معرفت
 ةمحاسب يا كند يبند طبقه يا يده ما را سازمان يبكاهد و كار علمفرو ناهماهنگ يها داده

  .)Horkheimer, 2004: 7-9( كند يمعرف ييها صرف چنان داده
 گذاران يانبن ةيشدر اند يحت از عقل را اي يتلق ينچن يها نشانه يمر،هوركها زعمبه
 را انسان كه روسو و اسپينوزا، الك، چون انديشمنداني. يدد توان يم يزن يگر روشن

وضع موجود آن روزگار، آزاد و برابر  براساس)، و نه by nature» (طبع ياقتضا به«
. كردند يم يتلق ينيع يقگرم به حقا خود را پشت انديشةدرواقع اعتبار  دانستند، يم

 ياخالق ـ ياسيس ياز باورها ينيع تلقي يننشان از هم »يعيحقوق طب«آوردن از يانم به سخن
  ).ibid: 10, 19( دارد يگر روشن
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رابط انسان با  ةمثاب به ينيعقل ع ي،گر روشنبر  يتيويستيپوز ةيروح ةبا غلب ،يجتدر اما به
شدن از  يته باداد، عقلي كه  يابزار يا يوخود را به عقل سوبژكت يشد و جا لئزا يقتحق
 يا يستگيبا ةآن را ندارد كه دربار يتصالح يحت ،و معنا يقتچون حق ،يهنجار يممفاه
 ينا يرانتقاديسنجش غ يموجود قضاوت كند. تنها كاركرد عقل ابزار اهداف يستگينابا

باره كه يننه، اما قضاوت درا يا آيند يكار م به فالن اهداف يفالن ابزار برا يانكته است كه آ
 ةيراز داهم  وعقل  يتصالح ةيراز دا هم اند ستهينابا يا يستهخود بايخود به كدام اهداف

 يافالن كار عاقالنه  ياباره كه آيندرا گيري يماست. تصم يرونب يزهرچ هركس و يتصالح
و  ي،درست يت،عقالن يهنجار يممفاه .معناست يخود بيخود به است يستهبا يادرست 

نظر گرفته   هدفي خاص دربه  معطوفكه ينمگر ا ،محلي از اعراب ندارند يگرد يستگيبا
 يا يستگيبا ةدربار يمبلكه تصم ،يستن شدني يابيارز  يممفاه ينشوند، هدفي كه خود با ا

  .)ibid: 6( است »يقهانتخاب و سل«آن بسته به  يدرست
  

  يگر روشن ي. خودشكن5
 زند يخود م ةيشبه ر يشهت يالكتيكيد يندفرا يندر ا يگر روشن يمر،زعم آدورنو و هوركهابه

  :كند يم زائل را جنبش اين به بخشو اعتبار بخش يتمشروع يها و آرمان
كند مشكوك است.  يقتطب يدهمحاسبه و فا ةنتواند با قاعدچه  نهرآ ي،گر روشن در

آن متصور  ينشاند، مهاري برافرو يروننتواند گسترش آن را از ب يزيكه چتازماني
كه  كند يهمان م يقاًدق يزحقوق بشر خود ن هاي يدهبا ا يگر روشنروند،  ين. در ايستن

 Horkheimer andاست ( خواه يتتمام يگر روشنشمول كهن كرد ...  جهان يمبا مفاه

Adorno, 2002: 6(.  

و  ي،برابر ي،آزاد يعني يگر روشن ياصل يها آرمان جنبهاز سه  خواهي يتتمام ينا
 احترام به حقوق بشر را مسخ براساس ياجتماع يگبست همكالم آرمان  يكو در  يبرادر

  كرده است: 
 پارچگي يكهمان اصل  يبرال،ل داري يهو فرزند خلف آن، سرما يگر روشن) الف

 ،گر ياناي ب جامعه يدنآفر يجا به و كند يم يلتحم يزها ن ها را به انسان بر ابژه شده يلتحم
 يا ينراست يتمامت« يكتنها در  يقيحق يگبست همرقم زده است.  خواه يتاي تمام جامعه

اجتماعي كه در آن افراد از  يعني، يابدتحقق  تواند مي) true or expressive totality( »گر يانب
 :Bohman  به  بنگريد( نشده باشند يته يتو خالق ي،نقاد يختگي،خودانگ هاي يتظرف
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 ةجامع ياجتماع مسائلتا بر  دهد يبه افراد امكان م ها يتظرف يناز ا يبرخوردار .)2005
داشته » كنترلي آگاهانه«سرنوشتشان  كنندةتعيين  يو فرد ياجتماع يها و فرصت يشخو

كه  دهد يم يلي تقلييااش ياخود افراد را به كاالها  خواهي يتبا تمام يعقل ابزاراما باشند. 
استعدادها،  ييشكوفا ي،اقتصاد ةجنگ، توسع چون يبه هدفي كور و جزم يدنرس يبرا يدبا

 يروهايين منزلة به را يانتقاد هاي يتظرف كوشد يم يتيعقالن ينكار گرفته شوند. چن به يرهو غ
هموارتر شود.  يرانتقاديغ ةپارچ يكآن هدف  يسركوب كند تا راه برا بر ينهدردسرساز و هز

 »خواه يتتمام ةجامع« يا) wholly false totality( »ينه دروغسر يك تييكل«روندي به  ينچن
)total societyداري يهسرما يصنعت ةدر جامع يحت و يسمآن را در فاش يكه تجل انجامد ي) م، 

 :Horkheimer and Adorno, 2002( بينيم مي ،)monopolyآن ( يانحصار يلشما و  در شكل

 ةيبرپا شمول جهان يگبست همآرمان  يتدرنهاگر  و محاسبه يعقل ابزار يق،طر ينبد .)16
   :زند يانسان را كنار م يرو انكارناپذ ينيحقوق ع

 ياجتماع يگبست همتبلور  گويد، يم يمدوركهاچه  نبرخالف آ ي،صور عقالن ةجنب ينالبته ا
 كند يم يتجامعه است. كاري كه جمع با اقل يرسلطه و وحدت نفوذناپذ هبلكه گوا ،يستن

سـركوب   .كنـد  يافراد م كردن منقاد يبرا يتكه اكثر گيرد يخود مهماره شكل كاري را به
   .)ibid: 16دست جمع را با خود دارد ( به سركوب هاي يژگيجامعه هماره و

از  ،يعقل ابـزار  ينگر و مصلحت يطلب فرصت دربرابر ،يستقادر ن يو) عقل سوبژكتب
نـاخواه  خـواه  يزكند. حقوق بشر ن يريجلوگ يو آزاد يچون برابر ييها يدئالاشدن  يقربان
 يگـري كه اهـداف د  شمرند يمحترم م ييجا و آن را تا شود يم يانسود و ز ةمحاسب يقربان

دار نكنـد. تسـاهل و    را خدشه يو جهان يا منطقه يو هژمون ي،اقتصاد ةچون سازش، توسع
 يترفنـد  ،داشته باشد يكه با احترام به حقوق بشر ارتباطاز آن يشب ،يبراليسمل يايتسامح دن
 شده، ييزدا و انسان يخنث ييدرمعنا ،يزندگ هاي ينهروش هز ينبدتا  يعقل ابزار ياست برا

 ياقتصـاد  يـت را كاهش دهد. اما اگر ورق برگردد و اقل ،)ibid: 22-24» (ت نفسيانص« يعني
 يكتـاتوري و برپاكردن نوعي د يگرفتن دموكراسيدهمنافع خود را در ناد ياجتماع يتاكثر يا
 يشاپيشبشر مدرن پ يرااعتراض به آن پناه برد، ز يكه بتوان برا يستاي ن محكمه يچه ينند،بب

و  يلهوسـ  يمتنظـ  ينـد فراحـاكم بـر    گرايي ياز نسب يزارب يتعقالن ،ينيع يتخود را از عقالن
حكـم كـه    يـن ا يخت،رفرو يدموكراس يفلسف ةكه شالودينهم«محروم كرده است:  ،هدف

 يچه يگرو د برند يدارد كه از آن سود نم يكساني اعتبار عقالن يبد است تنها برا يكتاتوريد
  .)Horkheimer, 2004: 20» (آن شود دحكم به ض ينا يلمانع از تبد تواند ينم اي ينظر يلدل
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 يـن ا آورد يوجـود مـ   بـه  يگبست همدر راه آرمان  يمانعي كه عقل ابزار ين) و اما آخرج
 يـك  يسـتگي نابا يـا  يستگيبا كه وقتي. برد يم ينب  ها را از است كه هرگونه تعهدي به آرمان

محصـول   سـان  يـك  هـا بـه   آرمـان  ةوجو كـرد و همـ   جست ينيع يليآرمان را نتوان در دال
 انةشناسـ  يبـايي ز ةيقو سـل  انهخواهانتخاب دل يندبرآ ياها  ) انسانself-interest( كامي يشخو
قـدر  را متقاعـد كـرد كـه فـالن آرمـان آن      يانسان توان يم چگونه گاه آندانسته شود،  يشانا

جهـان   يـك در  ي. اجتمـاع اخالقـ  گذاشـت  سـرش  بـر  نجـا  شـايد  يمند است كه م ارزش
اسـت ربـط    يـي زدا افسون ينا عاملكه  يوعقل سوبژكت يراناممكن است، ز شده ييزدا افسون
از  يتصور كرد كه اجتمـاع  توان يم يسخت به .برده است ينب  را از يقتباوري به حق هرگونه
ورد عقل ااست و فقط دست يته ينيتع هرگونهاز  دانند يها ملتزم به باوري باشند كه م انسان
هماهنـگ كنـد، آن هـم     شـده  يـين تع يشازپ ابزار را با اهداف يدهاست كه كوش يويسوبژكت
 يگبسـت  هـم مـان  ما آر ياكاناند. ن مسلم گرفته شده يگونه انتقادهيچ يگزاف و ب به كه ياهداف
كـه   يقتـي حق ديدند، يم يقتاي از حق كه در آن نشانه داشتند يپاس م رو ازآنشمول را  جهان

 ياصـل  مثابـة  بـه  يعـت درقالب طب يحت يا يي،گاه درقالب خداوند، گاه درقالب ذهن استعال«
بـا اهـداف    يهماهنگ يلازقب يونه در عناصري سوبژكت ،)ibid: 24( يافت يبازتاب م» جاودان

 ينرا چن يوسوبژكت يتعقالن ينا معنايي يب يمر. هوركهاشناسانه يباييز يقسال يا كامانه يشخو
  :كشد يم يرتصو به

 يدبا اصالً كهروزمره رسوخ كند  يات زندگيئواقعاً در جز يدهعق ينكه ا يمتصور كن ياييدب
 يدر زندگ ،يمفكرش را هم بكن يماكثر ما بتوانچه  نتر از آ ژرف ياربس ،اكنون هم يمبگو

 كه كاري را آيد يم يشتر پ تر و كم كم يوستهصورت، پمان رسوخ كرده است. درآن روزمره
چكاد كوه  يارود  يها كه انسان را از شهر به كرانه روي يادهپ يك. يمخودش انجام ده براي

چنان كسي خود را  .بود و ابلهانه خواهد يرعقالنيغ ،گرايانه يدهفا يارهايبرطبق مع ،كشاند يم
 يتيهر فعال يو،انداز عقل سوبژكت مخرب كرده است. از چشم يااحمقانه  يك سرگرمي وقف

استراحت، باشد  يا يمثالً سالمت يگر،خدمت به هدفي د برايتنها درصورتي معقول است كه 
خود را تنها  يمعنا يرافقط ابزار است، ز يتفعال يگر،د يرتعب به .كند يم ياكار او را اح ةكه قو
  .)ibid: 25( گيرد يم يگربا اهداف د شارتباط يقازطر

سست  رغم به اند و مقاومت كرده يعقل ابزار يندگيفرسا دربرابرجوامع متمدن تاكنون 
ها  از آن ياييبقا چنان هم ،و حقوق بشر يزيك،اسطوره، مذهب، متاف يفلسف هاي يانشدن بن

روز  بهروز يراورد، زبيادوام  يتوضع يناست ا يدبع حال ينباا ،خورد يمچشم  به در جامعه
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 گرايد يم يسست بهجوامع  ينا يگبست هم ،آن يدرپ و رود يزوال م به ها رو آن يقدرت اقناع
)ibid: 23-24(.  در برآوردن مقصود خود ناكام مانده يگر روشنگفت  توان يم يتدرنهاپس 

 ينكرساندن او بود، اما ا يسرور انسان از ترس و به بخشيدن ييرها يگر روشنهدف  است.
 گرفته است يدندرخش يگر روشن ةيافت يروشن يناست كه بر زم» فاجعه يروزيپ ينا«
)Horekheimer and Adorno, 2002: 1(. فاجعه را در  ينا هاي يعهو آدورنو طل يمرهوركها

 يصنعت ةروزافزون جامع هاي يبو آس يست،ز يطمح يخطر بمب اتم، آلودگ يتس،آشو
 بار يننخستكه است ها از زماني بسته شده  آن ةهم ةنطف يشانا ازمنظركه  ديدند يم ينهع به

 :Horkheimer, 2004( يستنگر» طعمه«چشم  به گر خود جهان را انسان در نگاه محاسبه

119(.  
  

  يگر روشن يفكر يورشكستگ ةنشان يسم،. پراگمات6
كامالً  يفكر ازلحاظاكنون  ي،گر روشنفرزند خلف  يبراليسم،و آدورنو، ل يمرهوركها ازمنظر

، است پناه برده يسمبه پراگمات ينكا يفلسف يهورشكسته است و در فقدان هرگونه توج
كانت  يبه شاگرد ،چارلز سندرز پرس ،گذارش ياناگر بن يمر،قول هوركها به ،اي كه فلسفه

 ين). اibid: 29( يمقائل شو يفلسف يتبار شيرا نداشت كه برا شارزش يحت ،باليد ينم
كوركورانه  يدياست كه در تقل يگر روشن يابزار يتعقالن يتجل ينو بارزتر ينمكتب آخر
 يبرا شساز بودن چاره ياآن  مندي يدهباور را به فا يك يدرست يا يقتحق يتيواز علوم پوز

 طرحي اي نظريه يا باور، ايده، هر منظر، اين از. كاهد يمفرو ما يكنون يها مسائل و خواسته
 يمفهوم هنجار يسمدرگرو كارگرافتادن آن است. پراگمات شحقيقت كه است كنش براي
درست علت  ةياز نظر يرويپنداشت كه پ يدنبا كه ترتيب اين هب ،كند يباژگون م يزرا ن يقتحق
 .برساند يتموفق بهاگر كنش را  ،درست خواهد بود يهكنش بوده است، بلكه نظر يقتوف
از چنگال عقل  يزن يقت. حقشود يم يهبر نظر كنش راه ينكبر كنش بود و ا راه يهنظر تر يشپ

بلكه  ،شود يه نمدشمر محترمخاطر خودش به يقتحق ينكا است. امان نمانده  در يابزار
  دارد.  يدرپما  يكه برا شود يمحترم شمرده ممنافعي  رايب

 ،يهنجار يمخود را از مفاه يه،كنش مقدم بر نظر يابا تعهد به كنش كور  ،يسمپراگمات
 گير گريبان كه يسرنوشت چون هم يق،طر ينبدو  كند يمحروم م ،معنا، و مفهوم يقت،حق يعني

 يانم  را از يمكاتب فكر يگرخود بر د يحترج اثبات يبرا ييشد، هرگونه مبنا يعقل ابزار
جان  ةگفت به .يمكتب فكر يكاست تا به  يهشب سازوكار يكبه  تر يشب يسم. پراگماتبرد يم
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كلمه، كاري است كه  يواقع يمعنا به شناخت،«است كه  ينا يسمپراگمات كالم جان يويي،د
 .)Dewey, 1916: 330( و نه كم يشنه ب شناختي، يستو ز يزيكيف يكنش ،»زند ياز ما سرم

 كسي خواهد بود كه، يدئالا يستپراگمات يلسوفف«معتقد است  يمراساس هوركهاينبرا
 يسمست كه پراگماترو ينازا .)ibid: 34( »كند يارسكوت اخت ين،الت يالمثلضرب ةگفت به
 يتدرنهاو  رود يانتظار م ينراست ةكه از فلسف باشد اي ينقش انتقاد ايفاكنندة تواند ينم

 يويي. دماند يم يها باق باورها و ارزش يفعل يتوضع گر يهوضع موجود و توج بند تخته
 Dewey( داند يم »يكنون يتامر مطلوب در وضع يافكن طرح«فلسفه را  ةيفوظ ينتر بزرگ

 يردو تفس توان يم يفهوظ ين. اما از ايرآرمانيدر اكنون غ يآرمان ةيندتحقق آ يعني ،)9 :1993
  .دكن يم يانرا ع يسمداد كه هردو نقص پراگماتارائه 

كرد كه مردم  يرتعب ييها آن را به تحقق خواسته توان يم است كه ينا نخست تفسير
آن  يدرلوا يشاناست كه ا اي ينظام اجتماع آنكه محدود به  ييها خواسته يعني، دارندعمالً 
 يها خواسته ياكه آ آورد يوجود م به را يدترد ينا يشاز پ يشنظامي كه ب ،كنند يم يزندگ
]. اگر ست ا يآن نظام اجتماع يلمحصول تحم يا[ استه خود آن يها ها واقعاً خواسته آن

 يوو سوبژكت واسطه يو از قلمرو ب يريمبپذ يرانتقاديغ اي يوهش به ها را خواسته ينقرار است ا
فلسفه  ازتري  مناسب يها روش ها يبازار و نظرسنج بر يمبتن يقاتتحق يم،ها فراتر نرو آن
 يانتفاوت م ينحو به يوييد ييماست كه بگو يندوم ا ير. تفسستها آن يصختش يبرا

نشان  يسادگ به خود يرشيپذ ين. چنپذيرد يرا م يوابژكت يتو مطلوب يوسوبژكت ةخواست
منش  يرناگز [و به زند يم يدرا كل يانتقاد يفلسف يلتحل يسمكه پراگمات دهد مي

  .)Horkheimer, 2004: 37( ]نهد يرا وام اش يستيپراگمات
  

  يرورت يچاردر ازمنظرو آدورنو  يمرهوركها يانتقادها يابي. ارز7
سـو  يـك از يشـان ا .وسـت دوپهل يگـر  روشن يالكتيكددر  يمرلحن كالم آدورنو و هوركها

 يـزي گر ييكه گو كنند يقلمداد م يالكتيكيد يضرورت يندرا برآ يگر روشنبار  فرجام فاجعه
ـ « يرنـاگز  ةيجـ نت مانند ،از آن نبوده است  ي) انسـان بـرا  promethean drive» (يا پرومتـه  ةران

 ديگـر  يـك بـه   يـالكتيكي ضـرورت د بـه  يگـر  روشـن . اسـطوره و  يعتبر طب يافتن يسرور
گرفتـه تـا    يننخسـت  يهـا  اسـت. از انسـان   يـده تن  هم در شان يو عناصر مفهوم گردند يبازم
بـر اذهـان    ،امـروز  ين صـنعت و گرداننـدگان جهـا   يگر روشن گذاران يانو بن سقراطيان يشپ

 يبـرا  يعـت طب يسـاز  : ابـژه كنـد  ياصـل حكومـت مـ    يـك گـران   پردازان و روشن اسطوره
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خـود چنـان القـا     يـز آم در لحن سرزنش هوركهايمر و آدورنو يگرسو،ازدبر آن.  يافتن يطرهس
نبـوده   يرو حكـم تقـد   يالكتيكيضرورت د يگر روشن يانجر يدنانجامفاجعههبكه  كنند يم

رقـم خـورده اسـت. واس     يگر روشناز  پساو  يشياند دست خود انسان و سهل به است و
 يـا كـه آ يـن ا يصتشـخ  يهـر تالشـي را بـرا   «و آدورنـو   يمرمعتقد است هوركهـا  يلسونو
 .)48: 1389 ،يلسون(و »گذارند يم يماند عقيگر روشن يهعل ياله  يسادگ كتاب به يسندگاننو
  يـك نزد يگـر  روشـن مـدافعان   ةخـود را بـه جبهـ    تر يشكتاب ب ةمقدمآن دو در  حال ينباا

 يهـا  هـا و آرمـان   تـا ارزش  انـد  يدهآن شـور  يـه مدافعاني كـه عل  يمعنا به كماند، دست كرده
 كننـد  يـا را اح ،)self-critique( يادقن ) و خودself-reflection( يتأمل خود ازجمله ،اش ياساس

  .)Bohman 2005؛ 1389 ويلسون،  به  بنگريد(
را هـوادار آن   يمربتـوان آدورنـو و هوركهـا    يدكه شا ،شا يهنجار يدرمعنا يگر روشن
حاكم،  يو هنجارها يارهابه مع يانتقاد يشيدنندادن به وضع موجود، اندتن يمعنا به دانست،
و اسـطوره   يـن ز دا ،يرونيمرجعي ب است كه يزيچ نو درنگ در آ ،ها گرفتن از جزمفاصله

 اورا از  يو آزادمنشـ  يشيو آزاداند كنند يم يلبر انسان تحم ،گرفته تا جامعه، توده، و دولت
 طريـق ايـن بهو  يادنق و خود يتأمل خود يعني يگر روشن كه ينسخن ا . كوتاهكنند يسلب م

و  يمرهوركها زعماست كه به اي يژگيهمان و ين). اemancipation( گشودن ييراهي به رها
اسـت آن را   يرزمـاني د ،اش يهنجـار  يدرمعنـا و نـه   ،يخيتار يدرمعنا يگر روشنآدونور 

كـه خصـلت    شـود  يجـا حفـظ مـ   تا آن يقتبا حق گر روشنتفكر  ةداده است. رابط كف  از
 يـن ا .)Horkheimer and Adorno, 2002: xvi( كف ندهـد   خود را از بخش يو تعال كننده ينف
آن، و  يوضع موجـود، كشـف تضـادها    بهانداختن كه خود را در چنگ يالكتيكي،د يژگيو
كه  يريدر مس كند، يگر م شدن از آن جلوهرفراتررفتن و ب ياي برا روزنه گذر گشودنرهينااز
تر شده است.  رنگرنگ و كم كم يوستهپ است،پشت سر گذاشته  يگر روشن يخيتار يانجر
 هـاي  يژگيو ينا ياياح برايآن است كه  يگر روشن يو هوادار واقع ينمتفكر راست ةيفوظ

در آغـاز   كـه  چنانو  يابد يياز چنگال اسطوره رها يگربارد يگر روشنبكوشد تا  مند ارزش
 ,Horkheimer  به  بنگريد( شود» كور ةسلط«انسان از چنگال  بخشي ييرها أمنش خواست، يم

2004: 126; Horkheimer and Adorno, 2002: xviii(.  
 يگر روشن يمدافعان واقع ةو آدورنو را در جبه يمرهوركها يمگفتچه  نآ براساساگر 

 يدو معنا در هر ي،گر روشناز مدافعان پروپاقرص  يكي مقام در ي،رورت يم،حساب آور به
  .بيند يآن دو م هاي يلدر انتقادها و تحل يصيو نقا ها يكاست اش، يو هنجار يخيتار
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  گر سلطه عناصر از بخش رهايي عناصر نكردن  كتفكي. 8
خود را از  ييبورژوا يو دموكراس يتريسمتوتال كردن  كاسه يكو آدورنو با  يمرهوركها

. دارند يمدرن معاف م يگر در نهادها و عناصر سلطه بخش ييعناصر رها يكتفك
 يوستنبلكه با پ ،باشند يگر روشن ينو راست يزبينت انيمتفكر توانند ينم تنها نه رو ينازا

 يعني ،يكدموكرات ينهادها بخش ييكوركورانه عناصر رها يگر روشنبه صف دشمنان 
 ياسي،و س ياز قدرت اقتصاد ييتمركززدا يبرا يدابزار تول كردن قوا، پراكنده يكتفك
كه  رانند يم يرا به همان چوب ،يرهو غ ،ها يتمطبوعات، احترام به حقوق اقل يآزاد
 negative( »يمنف يالكتيكد« يكردرو .) Rorty, 1991 b: 19-20( را يتريسمو توتال يسمناز

dialectics (سوءظنيهرمنوت« يا ك) «hermeneutics of suspicion( به صف  رااو  آدورنو
 جا آناو فقط تا ازمنظر. تفكر دهد مي سوق يگر روشنبرآمده از دل  يمخالفان نهادها

با  يمنف يا يسلب يقيطر به اش را با وضع موجود حفظ كند و تفكر است كه فاصله
نزد او هنري است كه از راه مخالفت با  ينهنر راست كه چنانبرخورد كند،  يتواقع

هنر . كند  يفانقش خود را ا ياسيس  ـ يموضع اخالق يحاعالم صر ياسهولت كشف معنا 
: 1389 ،يلسونو( ايستد يوضع موجود م دربرابر يكالراد طور بههنر است كه  جا آنتا

محض  يسلب يكردرو ينبا اتخاذ ا يمر، آدورنو و هوركهاهابرماس تعبير به .)104، 95
...  كنند يم يشهرا پ ينمع ةيختگر جسته هاي يو نف گويند يرا ترك م ينظر يكردهر رو«

 »ماند يم يباق وقفه يمستمر و ب ةياست كه از روح ... نظر يزيتنها چ ينف ةيرو
)Habermas, 1987: 128(. ازمنظر، كه يادقاز راه خودن بخشي ييمفهوم رها ياما كجا 

كور و  يمعنا ينچن توان يم سازد، يرا م ينراست يگر روشن ياصل يژگيآدورنو و
 ينخود را هواداران راست يشانوجو كرد. اگر ا از هنر و تفكر را جست يكاليراد

 يزهاييكه تما برگيرند تري يفو ظر تر يقدق يكرداست رو يازن دانند، يم يگر روشن
  . بگذاردآن  يها و نقص يگر روشن يهادستاورد يانمنصفانه م

و آدورنو را در گرداب همان  يمرهوركها شبا مخالفان يگر روشنكردنِ  كاسه يك ينا
شدن به قائل. كشند ينقد م به خاطرش به را يگر روشنكه  كند يگرفتار م اي يتفكر انتزاع

امكان  يدگرها يزچون آدورنو و ن يلسوفانيكه به ف ،»يتهمدرن« يا» غرب«نام  به هايي يتكل
 يدهآن را ناد يدرون هاي يشگرا يجنبش و گوناگون ينتحقق ا ةيچيدپ يندفراكل  دهد يم
 abstraction by( »يساز ذات يقازطرانتزاع «است كه هابرماس آن را  يزيچ ،يرندبگ

essentialization( نامد ي) مHabermas, 1989: 453(.  يگر روشن يا يتهمدرن كه يناگفتن 
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در حق جنبشي است  انصافي يو ب يختار يلكار تحل كردن  است ساده خواه يتتمام »ذاتاً«
نگرِ خود قادر  يكسانبا نگاه  يشانخود بوده است. ا يدر كار اصالح و نقاد يوستهكه پ

 يزتما اند كه به رنج او افزوده يياند و نهادها كه از رنج بشر كاسته يينهادها يانم يستندن
  .بگذارند

نوعي  يوجو جست درو آدورنو  يمرهوركها ةيودر ش توان يرا م ينگر سان يك ينتبلور ا
[ولتر] را طبق  »يدكاند« دهد يها امكان م كه به آن يالكتيكيد يد،د يگر روشن يبرا يالكتيكد

الگو  ينبه ا يشيدناند دهند ياجازه م يشانا .را يتسسرهم كنند كه آشو ييهمان الگو
 داريم خوش  هم يلسوفانبوده است. ما ف يواه يگر روشن يدهايكه ام كندمتقاعدشان 

الگوها  ينا يمدوست دارهم  واند يدنيعوام ناد يكه برا ينيمرا بب اي يالكتيكيد يالگوها
  .)Rorty, 1991 b: 74باشند ( جهاني  يختار يها فهمِ فرجامِ درام يبرا يدهاييكل

 

  يگر روشن يو خودساز ي. خودشكن9
 يشدست خو به يگر روشنو آدورنو كامالً موافق است كه  يمربا هوركها يرورت

را سست كرده  يو برابر يچون آزاد ييها ارزش ةيانگرا باورانه و علم عقل هاي يانبن
 ةتا نشان داند يم يگر روشن يو پختگ بلوغ ةنشان تر يشنكته را ب يناست، اما او ا

 يندفرا ينكه ا كند يادعا م يمرخود آدورنو و هوركها يزبان هگل به او .آن يورشكستگ
) self-fulfilling» (يساز خود«) و سپس self-cancelling( »يشكن خود« يالكتيكيد ةيجنت

 يك يا يخيجنبش تار يككه  اي يزبان نظر .)Rorty, 1989: 57( بوده است يگر روشن
غالباً ناخالص و  گيرد يكار م به خود يها دفاع از ارزش يبرا يدجد يفرهنگ ياتح

 از پستنها  1.شود شننشيجا كوشد يبا واژگان آن فرهنگي است كه خود م يختهدرآم
خالص و  ياست كه زبان نظر طريق ينبدشدن  تر و پخته يبضربات فرهنگ رق خوردن

 .)ibid: 56( دگير يشكل م شيها دفاع از آرمان يبرا جديد يفرهنگ حياتبالغ 
از  يو عمل يوخم دفاع نظر يچراه پرپ در ،گذاشتن سه سد سر با پشت يگر روشن
اند كه بر بهاتر از آنگران ييها كه چنان ارزش يدرس يجهنت ينسرانجام به ا ،شيها ارزش

 آوردن يروبا  يگر روشناستوار شوند.  ييگرا و علم يباور چون عقل يمتزلزل هاي يانبن
و  يستندخود با يها بر پا ارزش ينكند كه ا يكار كوشد يم يسمو پراگمات گرايي يخبه تار
 ةيجنت كه ينا يجا به ،يرندمان قرار گ يندهآ هاي يافكن ما و طرح يگرد يهادستاورد يمبنا
  .)Rorty, 1989: 51-52; Rorty 1991 a: 190( ها باشند آن
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  يگر روشن غبال ة: فلسفيسم. پراگمات10
 آوردن يرومعتقد است  يرورتو آدورنو،  يمربرخالف نظر هوركها، شدگفته چه  نآ ةيبرپا

 .)Rorty, 1989: 57; 1991 a: 177( يستن يدهكوركورانه و نسنج يسمبه پراگمات يگر روشن
و  گرايانه يدهفا يرهايبا تعب تر يشاست و ب يغالباً سطح يسمآنان از پراگمات يرتفس

را به مكتبي  يسمپراگمات يمرهوركها يديم،د تر يشپ كه چنانطلبانه گره خورده است.  منفعت
است، مكتبي كه با  مند يدهما فا يبرا كه دارد مي پاس جاييرا تنها تا يقتكه حق كند يم يرتعب
را با اهدافي هماهنگ كند كه  يلابزار و وسا كوشد يفقط م يعقل ابزار گرفتنيارمع
 يدهنكته را ناد ينا چون ،سطحي است يرتفس يناند. ا شده يرفتهگزاف پذ به و يرانتقاديغ
و  شوند يم يدهسنج يگرد يها اهداف و آرمان محكبه يوستهها پ كه اهداف و آرمان گيرد يم

 يزير برنامه يا ياستمالك نقد سچه  ناغلب، آ .»و هدف يلهوس«محك نسبت نه صرفاً به
 يتست كه با هو ا ييها آن با اهداف و آرمان نداشتن يا داشتن تناسب گيرد يقرار م ياجتماع

طلبانه. شاهد  اهداف منفعت برد يشبا پ نداشتنشان يا داشتناند، نه صرفاً تناسب ما گره خورده
 توان يمعاصر، م يبراليسمل بزرگ پردازان يهنظر زا يكيجان رالز،  ةگفت يننكته را در ا ينا

 يساختار اساس يطراح يارعدالت را [كه قرار است مع ةينظر يكچه  نآ سراغ گرفت كه
 كند ميباشد] موجه  ياجتماع ـ  ياسيس هاي يزير و برنامه ها ياستجامعه و مالك نقد س

آن  يو هماهنگ يبلكه سازگار يست،شده به ما ن مطابق بودن آن با نظمي مقدم بر ما و داده
 يخ، براساس تاركه يناوقوف ما به  يزمان است و نيها و آرمان ها يتما از هو تر يقبا فهم عم
 ست ما يا آموزه بر ينتر معقول يناند، ا دوانده يشهما ر يعموم يكه در زندگ ييها و سنت

)Rawls, 1980: 519(.  
ها و  ها و هنجارها، ارزش برخي ارزش گرفتن با مالك ،توانيم يما م ين،براافزون
 اهداف براساسها  سنجش آن«مواقع كاري فراتر از  ينو در ا ،كنيمرا نقد  يگرد يهنجارها

 يو برابر يموجود آزاد يمثال، اگر در نظام باورها ي. برادهيم يانجام م» موجود يشازپ
خود  ينكرد، ا يقربان شانيپا بهرا  يگرد يها ارزش توان يند كه ما ييها ارزش ينتر مهم
 را يو برابر يكار گرفته شود كه آزاد به اي ياجتماع وقايع يا ها ياستنقد س يبرا تواند يم
 يقربان ،ياصالت فرهنگ يا ي،كمال هنر ي،مذهب يرستگار يلازقب ،يگرد يزهايچ يپا  به
جان  ةيانگرا ل و كما گرايانه يدهفا هاي ياستس در نقد توان ينقد را م يناي از ا . نمونهكنند يم

 يقتاز حق ها يستپراگمات يگردانيرو 2.يدسندل د يكلما نيبرتاريل اقتصادنقد  يارالز 
. اشتباه شود ينم يها در حصار وضع وجود منته شدن آن بند لزوماً به تخته يياستعال
به حد  تواند ياست كه نم يندر ا ،يسماز منتقدان پراگمات يگرد ياريمانند بس ،يمرهوركها
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 يانم يد، حد وسطينديشبمحض  يويسممحض و سوبژكت يويسمابژكت يانم يوسط
 ينيتيها از هرگونه ع كه اگر ارزش پندارد يمحض. او م ييمحض و استعالگرا گرايي يختار
 ،است يهالسويعل يزچ همه .يستارزش و ضدارزش ن يانم يفرق يچه گاه آن ،شوند يته

 توان يمآن هدف،  به معطوف ، آن زاپس .ينيمهدفي را برگز يرانتقاديغ اي يوهش به كهينمگر ا
  و بد كدام است.  يستگفت كه خوب چ

لزوماً خللي  دليل، سه به ،ها ارزش ينيتع شدن دار خدشه يمر،نظر هوركها برخالف اما
  . كند ينم يجادها ا آن يآور در اعتبار و الزام

در  شان يخيتار يا يعي،طب يزيكي،ها فارغ از خاستگاه متاف ارزش كه ينا) نخست الف
 يادروغ  يحكه در تقب يافتكسي را  توان يندرت م به .انگيزند يبرم يانسان تعهد و وفادار

متوسل  يندارو يعيطب يلدال به ياكانت  يزيكيمتاف يلدال  به يخانوادگ يها ارزش ينتحس
آن  اعتباري يلزوماً به ب يعيو طب يزيكيمتاف هاي يينتب ينشدن ا اعتبار يب ينبنابرا .شود

  :يرورت نظر . بهانجامد يها نم ارزش
آن  تواننـد  يچنان م هم يشانها حاكم باشد و ا چنان بر كنش انسان هم تواند يباور م يك
آن  كه ينااگر كامالً آگاه باشند به  يحت ،جان دهند شيمند بدانند كه برا قدر ارزش را آن
  .)Rorty, 1989: 189( يستمحتمل ن يخيتار يطاز شرا تر يقعم يزيچ لمعلوباور 

 ،ها بودن آن )contingency(  يشامدياز پ يآگاه باوجود ،كه ييباورها يافتن يستسخت ن
 كه يمدار يرتيها به وطن خود عرق و غ مثال، اكثر ما انسان ي. برايمشانبند يپاسخت  و سفت
شدنمان زاده دانيم يكه همه محاليدر ،انگيزد يدر راه دفاع از آن برم يفشان ما را به جان يحت

كامالً محصول بخت و اتفاق است. وقوف به  يگردر فالن كشور و نه در كشوري د
 يناي مع كه ما را به فرهنگي خاص، به ملتي مشخص، و به خانواده اي يتصادف يها خاستگاه

  .شود يدر راه آنان نم يو فداكار يخودگذشتگاز يبرا مان يگره زده است مانع از آمادگ
لزوماً به  ينيع يقتها از حق بند ناف ارزش شدن  يدهبر يمر،نظر هوركها برخالف )ب
 چرايي به پاسخ در كسي اگر. انجامد ينم گرايانه يدهطلبانه و فا منفعت يارهايمع يتحاكم
، بياورد دليلاعمال را  ينا يبه پدر و مادر سودمند شگذاشتن احترام يا خود نگفتندروغ

 دارد يرا پاس م يكسي كه آزاد يكرده است. برا يعارزش عمل خود را ضا يگراندرمنظر د
جان  شيو برا داند يآرمان م ينتر را مهم يكسي كه برابر .است مند ارزش يبماهو آزاد يآزاد
 يمتوسل شود. او پاسخي برا شا مندي يدهبه فا يستحاضر ناز آن  يدر دفاع نظر دهد يم
 يلها دل او مخالفت با ارزش ازمنظر .بود ندارد طلب يو برابر خواه يآزاد يدچرا با كه ينا
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از  ياست كه رورت يزياعمالي همان چ ينچن يذات يمند ارزشها.  نه موافقت با آن خواهد يم
را  ييها ارزش يينها يها . واژگانكند يم ير) تعبfinal vocabulary( »ييواژگان نها«آن به 

 دمندتر از خو ارزش ياتر  مقدس يزيها به چ دفاع از آن يبرا توانيم يكه ما نم كنند يم يندگينما
 ما وارثان خود كرده يبرا يگر روشنكه  يكار .)Rorty, 1989: 73-74( يمها متوسل شو آن

 ينتر به مقدس و ما ييرا به واژگان نها يگبست همو  يو برابر ياست كه آزاد ينا است
و  يلبلكه خود دل ،يستن يلدل يازمندن يگرها د از آن يكه هواداركرده است  تبديل ييها ارزش

 چنيني ينا يها كه ارزش يداست. ناگفته پاستم يگرد يكارها ارزشي بي يا يمندارزش يارمع
نظر دارد)  در يمركه هوركها ييمعنا(به يانسود و ز ةو از محاسب اند  بيگانه بسيار يبا عقل ابزار

 ينمهم ا .است يگريسخن د شوند يم يطلب منفعت يها گاه در عمل قربان آن كه ينا. اند مصون
 ييمبنا ييناروا ينو هم شمرد يكاري را ناروا م ينچن يگر روشن ياست كه واژگان اخالق

  . آورد يفراهم م يبرالجوامع ل يعمل هاي ياستس دنق يبرا
 »يدسيارشم گاهي يهتك«رالز،  يرتعب به توانند، يها م گفته شد، ارزشچه  نبه آ) باتوجهج

- 280: 1393 ،رالز( فراهم كنند يدئالابا وضع  يسهسنجش و نقد وضع موجود در مقا يبرا
ها نماد وضع موجودند و  ارزش ينخود ا«و آدورنو اعتراض كنند كه  يمراگر هوركها .)282

 گاه آن، »خواهد بود ياز وادادگ يو ناش يرراديكالنقدي غ ديرها صورت گ آن ةينقدي كه برپا
 يگركه د گسلند يم اش يخيارت ـ ياز بستر اجتماع قدر آننقد را  يشانگفت ا يمخواه
درنظر  يقتحق يياستعال ويژگي. يستنقد متصور ن خود يو نادرست يدرست يبرا ياريمع
 .كند يخود نقد ناتوان م يو نادرست يدرست يارهايما را از كشف مع يانتقاد پردازان يهنظر
 هاي يشهگونه از افتادن در دام كل وسواس ينگران و فرط ترس از خطا از ،هگل، آنان يرتعب به

  :كنند يم يرا قربان يقتخود حق ،آن گران يهوضع موجود و قرارگرفتن در صف توج
 نگاهمان را يدچرا نبا گاه آن ،به علم شود ياگر ترس از افتادن در دام خطا باعث بدگمان

ترس دچار  ين. كسي كه به ايمو به خود آن بدگمان شو يمبچرخان يبدگمان ينسمت ا به
را  شيها ها و استنباط و وسواس استمسلم گرفته  يقتحق را يگريد يزچ هم شاست خود

موشكافانه  يبررس يازمندن اش يسنجش درست ياست كه خود برا كردهاستوار  يزيبر چ
واسطه مسلم  ياابزار  مثابة به شناخت ة: او تصورات خاصي را درباريمبگو تر يقاست. دق

تر از همه، او  . مهمتفاوتي هست شناخت ينما و ا يانكه م كند يگرفته است و تصور م
 يعني ؛يگرد ياست و شناخت در سو يستادهسو ا يككه مطلق در  گيرد يم فرض يشپ

او  يگر،د يرتعب به يا .ياست واقع يزيحال چينشناخت مستقل و جدا از مطلق است و باا
 ةيراز دا شك يافتادن از قلمرو مطلق ب يرونب با كهآنبا ،كه شناخت گيرد يم فرض يشپ
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چه خود  آنفرض  ينا باو ] است يقيچنان درست [/ حق هم ،افتاده است يرونب يزن يقتحق
  .)Hegel, 1977: 47( شود مي گر جلوه »يقتترس از حق« ئتيدر ه نامد يم» ترس از خطا«را 

 ياركه مع را يقتحق يهنجار يژگيو يماست اگر بكوش يباطل يسع يرورت ازمنظر
حفظ  ،آن يياستعال ةبر جنب يدبا تأك ،استه باورها و كنش يستگيو نابا يستگيسنجش با

 يو معرفت يارزش يتضادها ،مخمصه يناز ا ييرها يبرا ،يانتقاد پردازان يه. اگر نظريمكن
كه  يستادخواهند ا يدر همان موضع گاه آن، بگيرند آن وضع موجود را مالك نقد

وضع  كردنبرپا ينقد وضع موجود برا .اند يستادهجان رالز ا يا يوييچون د هايي يستپراگمات
خود را از  يو هنجارها يتهو ينكاكه ما هم گيرد يصورت م ييها ارزش ةيبرپا يآرمان
 دربرابربه آن  بخشيدن يتوضع موجود و مصون دربرابر ير با وادادگبراب ين. اگيريم يها م آن
تا تضاد هست  .يستاز تضاد ن يو خال يدارپا يتمام به يتيوضع يچه يراز يست،ن ييرتغ
وضع موجود و  يدننقدكش به يالزم برا يو مبنا يزهانگ ها يداريناپا ينهست و هم يداريناپا

بلكه  ،يستن يانتقاد ةينظر يبرا يگانهاي ب نكته يناالبته . كنند يفرارفتن از آن را فراهم م
  :كنند يمطرح م يمرماندگاري كه خود آدورنو و هوركها به همان نقد درون يهاست شب يزيچ

و » بازار آزاد«بودن  »آزاد« يزان، از ميهسرمادر  ،»ياسينقد اقتصاد س«ماركس در  كه چنان هم
 يمنتقدان جامعه هم برا پرسيد، يم داري يهاقتصاد سرما »ةعادالن ةمبادل«بودن  »عادالنه«

جامعه ندارند،  يه ناشناخته براسر يك يطرح مقوالت اخالقچنداني به  يازآن ن كردن  محكوم
مدافعان جامعه  يبرا گويد يآن بروند. آدورنو م گجنبهجامعه  دخو تيابا اخالق يدبلكه با

» آن ياتاخالق يعني، شود ميآن قضاوت  يبرمبنادفاعي جز رد همان اصلي كه جامعه  يچه«
 محيطي يستز ةفاجع و ي،بمب اتم ي،). اردوگاه كار اجبار93 :1384 آدورنو،وجود ندارد (

خود را به تحقق كامل اصول  يرانيو ييبورژوا ةكه جامع كنند يم يتگمان را تقو ينا
  .)155: 1389 ،يلسونو( دهد يم يحخودش ترج بخش ييرها

تضاد  براساس يبرال،منتقدان ل يگرچون د را، هم ييبورژوا ةآدورنو جامع بينيم يم كه چنان
از  يرونب يقتيحق براساسنه  كشد ينقد م به ،خودش يآن با اصول اخالق هاي ياستس

 آن.  يهنجارها ياها  ارزش

  
  رورتي ريچارد پراگماتيستي ليبراليسم ارزيابي. 11
از  بخش ييعناصر رها نكردن تفكيكو آدورنو را به  يمرهوركها سوازيك رورتي) الف

 ضدنظري موضع با خود ديگرازسوي و كند مي متهم يگر روشنگر در جنبش  عناصر سلطه
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 يكردرو يدبا يگر روشنهواداران  او، زعم به .)Rorty, 1991 b: 168( دارد سوييآدورنو هم
 بخش ييعناصر رها وايي،ر ـ يخيتار يكرديبه رو آوردن روي باو  يندرا وداع گو ينظر

 يكردرو يناما انتخاب ا ،)Rorty, 1989: xvi( دهند ترويج و كنند غربال را يگر روشن
گر محروم  از عناصر سلطه بخش ييعناصر رها يكتفك يمؤثر برا ابزار از رااو  نظريضد
 يفاياز ا ييروا يكردتوجه ندارد كه رو يدو شا يدبا كهچندان نكته اين به رورتي. كند يم

ها بدون  كه آرمانجا آنناتوان است، و  يگر روشن يها به آرمان بخشي يتنقش مشروع
سرآغاز سلطه و  انديشند يم خود ةفقط به اشاع يتشاناثبات مشروع يبرا يستهتالش با

رخدادها و  ينشو بازچ ييو بازگو يفبا بازتوص تر بيش ييروا رويكردسركوب است. 
 يبرق هاي يمپارادا يا ها ينيب در مواجهه با جهان تواند ينم رو يناو از دارد وكارعناصر سر

 دفاع يگر روشن يها ها و ارزش مطلوب از آرمان به مصادره يا ردو ةبدون افتادن در مخمص
 و بگذارد روايي رويكرد دوش بر هسر يك را بار اين خواهد مي اگر رورتي. كند

 مفاهيم از يدبا يد،ترك گو اش يستيو ضدپراگمات گرايانه يانبن لوازم دليل به را پردازي نظريه
 بتواند كه دهدارائه  يقروشن و دق يريبازتفس )narrative turn( »ييچرخش روا«و  »يتروا«

و  بخشي يتنقش مشروع يفايقادر به ا ر،ود دام در افتادن بدون روايي، رويكرد كند ثابت
 از دفاع و »نظريه« با مخالفت به را خود آثار از توجهي درخوربخش  ياست. رورت يهتوج

 رويكرد در مطلوب به مصادره و باطل رواما نتوانسته اتهام د ،است داده اختصاص »روايت«
 هاي يزهرا به انگ رود دام در افتادن از پرهيز ةيزانگ آشكارا يگاه حتي ،گويد پاسخ را روايي
 ,Rorty( يمآن مقاومت كن دربرابر خواهد يو از ما م دهد ينسبت م يشامدرنپ يزيكيمتاف

1991 a: 31(،  يشرا ب يموضع رورت اش يستيو ضدپراگمات يرعمليلوازم غ دليل بهتوقعي كه 
 . كند ميبا مشكل مواجه  يشاز پ

را رد  يسماز پراگمات باورانه يدهفا يرهايو تفس يدر آثار خود عقل ابزار ي) رورتب
 ،بكاهد دو اين بدنامي از خواهد مي گويي كه ست ا اي گونه به كالم او يفحوا حتي ،كند ينم

كانت و جان  يمانوئلا ازجملهمكتب،  ينا سرآمدان و پيشاگامان گواهيبه ،ليبراليسم كهدرحالي
 اعتبار و ت. بخش اعظمي از قوندارد سازگاري گرا يدهو فا ينرالز، هرگز با عقل ابزارب

 قرار اگر و است نهفته برابري و آزادي چون هايي آرمان از آن ةمحوران ارزش دفاع در ليبراليسم
 مناسبي ةشالود پراگماتيسم رود، محاقبه ابزاري عقل ةغلب با محورانه ارزش لحن اين باشد
 »فلسفه بر دموكراسي تقدم« ةمقال در رورتي مثال، براي. بود نخواهد ليبراليسم از دفاع براي
 از زدايي افسون به) light-mindednessنگرفتن امور ( و سخت يفلسف نگري سطحي«: گويد مي

 عقل و تر، ليبرال تر، مداراپيشه ،تر گرا فايدهتا  كند يبه ساكنان جهان كمك م .كند مي كمك جهان
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 بودن ليبرال و مداراپيشگي او كه پيداست قطعه اين از ).ibid: 193( »باشند تر يرندهرا پذ يابزار
  :گويد يم طبيعت ةآين و فلسفه دراو  .داند مي هماهنگ »بودن يعقل ابزار يپذيرا« با را

چه ما به آن باور خواهيم داشت اگر كه پژوهش را  آن’ها صدق را با  وقتي پراگماتيست
 ‘مان بهتر اسـت يچه باورداشتن به آن برا نآ’يا با  ‘دنبال كنيم مان يكنون يها طبق ديدگاه

 يكه پا جـا  ديدند يت كساني مئخود را در هي گرفتند، يم ييك ‘موجه يادعاپذير’يا با 
بـاوران   كه فايـده  كنند يعلم همان كاري را م يو برا اند  جان استوارت ميل گذاشته يپا
  .)417: 1390 ،ي(رورت اخالق كرده بودند يبرا

 پراگماتيسم از اش باورانه فايده و ابزارگرايانه تفسير با رورتي ،نگارنده نظر به
 .گيرد كار به يبراليسممنتقدان ل دربرابر قوي و ينظر يسالح مثابة به را آن تواند نمي
 توان مي شد، داده نشان »يگر روشن غبال فلسفة: يسمپراگمات« طوركه در بخش همان

و اخالق مصداقي از  يقتاز حق شبازتفسيرهاي كه نگريست اي زاويه از را پراگماتيسم
 پراگماتيسم بناست اگر رسد مي نظرنگر نباشد. به و منفعت يعقل ابزار يكردرو

 اي چاره ،باشد ليبراليسم از گرايانه جماعت و گرايانه تاريخ بازتفسيرهاي براي گاهي تكيه
 رورتي گويا كه استاي  نكته اين. ندارد نگر منفعت و ابزاربين عقل از برائت اعالم جز

 . يستبه آن واقف ن يدو شا يدبا كهچندان

  
  گيري يجه. نت12

 يالكتيكيد ييندفرادر  چگونهو آدورنو  يمرهوركها ازمنظركه  يديمدر بخش نخست مقاله د
 شان يزيكيو متاف يفلسف يها از پشتوانه يگر روشندست خود  به يگر روشن يها آرمان

 مدرن ةجامع يگبست هم يبرا ييمبنا درمقام اعتبار خود را يشانزعم ا به و شوند يمحروم م
حق  تواند ينم ،دادن به وضع موجودتن دليل به ،يسمپراگمات يشانا ازمنظر. دهند يكف م  از
معاصر،  يبراليسمل آوردن يرو ينجا آورد و بنابرا به را يقتحق يو هنجار يياستعال يژگيو

 يو فلسف يفكر يورشكستگ دهندة نشان يسمبه پراگمات ي،گر روشنفرزند خلف 
خود آنان از  هاي يلكه تحل يمنشان داد يرورت يچاردر ازمنظر درادامه. است يگر روشن
. كردند يرا به آن متهم م يگر روشنكه  برد يرنج م اي ينگر سان يكو  يسونگريكهمان 
را  يگر روشن بخش رهايي عناصر كه دهند نمي زحمت خود به خويش انتزاعي تفكر با آنان

را  ييبورژوا ينامنصفانه دموكراس رو ينازاكنند و  يكدقت تفك به آن ةيانجو از عناصر سلطه
 برخالف كه يمنشان داد ينبرارا. افزون يسمو ناز يتريسمكه توتال رانند يبه همان چوبي م
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 بلوغ دهندة نشان تر يشباورانه ب و عقل يزيكيمتاف هاي يينتب كنارگذاشتن يشاننظر ا
عصر  يعنيدر عصر پسامدرن  ي،گر روشنآن.  يتا ورشكستگ است يگر روشن
زوال  ازخود را  ر،معاص يستيپراگمات يبراليسمبه ل آوردن يروبا  ها، يتروا  افتادن ابر ازسكه
 يسمكه پراگمات يمنشان داد سپسباورانه مصون كرده است.  و عقل يزيكيمتاف هاي ينيب جهان

 ي،عقل ابزار در چنبر يگرها و اهداف د محك ارزشها و اهداف به ارزش يدنبا سنج
 دربرابر يموضعي انتقاد تواند يم حتي و يستن يرو آدورنو، اس يمرموردنظر هوركها يمعنا به

چه  نآ .نقد بكشد به ياز وضع آرمان شيها انحراف براساسو آن را  يردوضع موجود بگ
ها و  بلكه ارزش ،فراتر از وضع موجود يياستعال ييقتنه حق كند يم يمرا ترس يوضع آرمان
 اند و ما گره خورده يخيتار يها و سنت ها يتاز همه با هو يشست كه ب ا ييهنجارها

 يرورت يرهايكه تفس يمنشان داد پايان. دردهند يم يلما را تشك ييواژگان نها يرورت يرتعب به
با اهداف او  گيرد، يخود م به ييكه رنگ ابزارگراجا آن يسم،پراگمات ياز نگرش اخالق
با  رااو  موضع هم و كند يم يخنث را پراگماتيسم هاي مزيت هم زيراناسازگار است 

  . بودند مواجه آن با آدورنو و هوركهايمر كه دستازهمان كند يم رو روبه ييها چالش
  
  ها نوشت يپ

 

 يعـت كه بشر را به تملـك و تسـلط بـر طب    يشيمندياست به دكارت ب يكاف مدعا يناثبات ا يبرا .1
 يزيـك متاف ازبهتـري   ةاو شالود يدجد يزيكبود كه فلسفه و ف يحال مدعهمانو در خواند يفرام

  ).8- 3: 1369 ،است (دكارت يحيتمس ةآموز يبرا يمدرس
نقد رالز بـر   يبرا و 216- 192 ،65- 60: 1393 ،رالزبه  بنگريد گرايي، يدهنقد جان رالز بر فا ي. برا2

 ،يبرتارينل ياخالق هاي يدگاهسندل بر د يكلنقد ما يبرا .242- 236 :به همان يدبنگر ،ييگرا كمال
  .الف 1393سندل،  ؛74- 70: ب 1393 ،سندلبه  بنگريد
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