هابرماس و نقد زبانگروی
واحد علوم و تحقیقات

(بهسوی موضعی استعالیی در فلسفه سیاسی)

*
دکتر مهدی عابدی

چكيده
فلسفه در قرن بيستم (و بهتبع آن فلسفه سياسي) ،بهطرز شگفتآوري درگير مسئله زبان بوده است .ظهور
1

فلسفههاي تحليلي ،مکاتب هرمنوتيک ،زبانشناسي ساختاري (فردينان دو سوسور) و تأکيدي که برخي از
2

فيلسوفان وجودي چون هايدگر بر «زبانيت» هستي داشتهاند از يکسو و نقدهاي پساساختارگرايانه دريدا و
ليوتارد 3با تمرکز بر مفاهيم زباني ،جهان فلسفه در قرن بيستم را يکسر زبان آلوده ساختهاند .با اين وجود،

در «رهاييبخشي» که بهباور «يورگن هابرماس» بخش تکميلکننده پروژه ناتمام مدرنيته محسوب ميشود،
زبانگروي افراطي (مجادله با گادامر) ،از موانع اساسي نقد ايدئولوژي فرض ميگردد .ايستادن بر موضعي
استعاليي خارج از عرصه زبان ،راهي بهسوي رهايي از جهاني يکسر محاط در زبانگروي است ،اين پژوهش
ميکوشد تا بهبررسي اين امکان انتقادي بپردازد.
رهاييبخشي الزم است موضعي ماقبل زباني و ماقبل تأويلي اتخاذ کرد و از آن موضع زبان را که ميتواند بخشي
از ابزار و بيان سلطه ايدئولوژيک باشد بهخدمت نقد ايدئولوژي در آورد.

کلید واژهها
زبانگروي ،رهاييبخشي ،عقل ارتباطي ،موضع استعاليي ،هرمنوتيک ،موضع ماقبل زباني.
* دانشآموخت ه مقطع دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

1. Hermeneutic
2. Drida
3. Lyotard
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فرض ما آن است که رويکرد افراطي بهزبان ،امکان نقد ايدئولوژي را سلب ميکند .بهمنظور تکميل انديشه
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یکی از چرخشهای عظیم فلسفه در قرن بیستم گرایش اکید و مستمری است که مکاتب و جریانهای فلسفی در
این قرن بهسوی موضوع یا مقوله «زبان» نشان دادهاند .البته مسئله زبان همواره در کانون التفات و توجه فیلسوفان
بوده است ،اما قرن بیستم میالدی و بهویژه از نیمه دوم آن بهبعد؛ عرصه تمامعیارتری برای چنین التفاتی بوده
است .سخن فلسفی در این روزگار تمایل مجددی برای امتزاج و آمیختگی با سخن ادبی مییابد و مرزهای معهود
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خود با معیارهای ذوقی ـ ادبی را درمینوردد .در چنین روزگاری در پرتو همین گرایش مجدد فلسفه بهزبان ،فلسفه
روزگار ـ پسامدرنیسم ـ سکاندار اصلی عرصه فلسفی میگردد و بهدنبال آن انبوهی از پرسشهای بُنفکنانه،
معرفت فلسفی را نشانه میرود .البته گرایش فلسفه بهادبیات و درهم آمیختگی معیارهای نقد فلسفی و نقد ادبی
مسبوق بهسابقه بسیار دیرین در جهان فلسفه است .در واقع فلسفه باستان پیش از آنکه بهاهتمام فیلسوفانی چون
سقراط و افالطون با معیارهایی دقیق و بهشکلی منضبطانه از ادب و سخنوری متمایز گردد ،مرزهایی معین و
واضح با ادبیات نداشت و غالب ًا همتراز با آن پنداشته میشد .نتیجه معرفتشناختی چنین درهم بودگیای ،گونهای
شکاکیت و بیمعیاری معرفتیای بود که نوع ًا توسط سوفسطاییان ترویج میگردید.
نیمه دوم قرن بیستم میالدی شاهد رجعتی دوباره بهاین اندیشه کمابیش مشابه بهاین باور سوفیستی بود ،البته
التفات فلسفه بهموضوع زبان در ابتدا چنین خواستگاه و انگیزهای نداشت .ما در ادامه سخن بررسی اجمالی دالیل
این التفات را پیش روی خواهیم داشت .اما آنچه اهمیت دارد این است که نتیجه رویکرد مجدد فلسفه بهزبان در
عمل ،آثار و توابع معرفتشناختی مشابهی با سوفیسم پیدا کرد .برجسته شدن زبان و در نتیجه اصالت یافتن آن
در سخن فلسفی بهتدریج تعیین معیارهای متمایز ساختن نقادی ادبی از نقادی فلسفی را دشوار و دشوارتر ساخت.
آنگاه بهانکار بنیاد معرفتشناسانه خرد فلسفی انجامید و در افراطیترین وجهه خود اساس خردگرایی و امکان کسب
معرفت را نادیده انگاشت و آن را بهعرصههایی غیرمعرفتی احاله داد .تنوع اندیشههای موسوم بهپسامدرن نباید
موجب فراموش ساختن چنین ویژگی کمابیش مشترکی در اینگونه اندیشهها شود.
پسامدرنیسم در پرتو اصالت بخشیدن بهزبان و ارجاع امر داوری عقالنی بهعرصههای غیرمعرفتی بهشکل
مؤثری قابلیتهای خِرد را بهحاشیه رانده است .در این حاشیهنشینی؛ مقولههای عصری ،گفتمانی و زبانی جایگزین
عقالنیت مورد باور در روزگار روشنگری شدند و از همینرو موضوع آمیختگی معیارها بار دیگر در زمینه اصالت
یافتن زبان فرصت طرح مجدد پیدا کرد.
ما در این نوشتار ضمن بررسی اجمالی دالیل رویکرد فلسفه بهموضوع زبان ،از توابع سیاسی چنین امری نیز
خواهیم گفت .اندیشمند مورد گفتگو در نوشتار ما ــ هابرماس ــ در پارهای از مجادالت خود بهویژه با پیروان
مکاتب هرمنوتیک و نیز با فیلسوفان پسامدرنیست از نگرانی مستمر خود نسبت بهعواقب سیاسی اصالت یافتن
زبان در سخن فلسفی میگوید.
هابرماس چنین برداشتی را از فلسفه با روح انتقادی فلسفه در تعارض میبیند و اعتقاد دارد که در پرتو اصالت
یافتن زبان یا همان که نوشتار ما از آن با عنوان زبانگروی یاد میکند ،کمتر میتوان از نقادی مثمر ثمر ایدئولوژیها
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سخن بهمیان آورد.
نگرانی هابرماس ،هم در آثار خود وی ،امکان فراروی واستعالی از از مقوله
ما میکوشیم تا با بازخوانی این
ِ
زبان را بررسی کنیم و بهتبع آن ،امید بهنقادی مثمر ثمر ایدئولوژی را واقعبینانه نشان دهیم.

گرایش فلسفه بهزبان

1. Wittgenstein
2. Karnep
3. Astine
4. Quaine
5. Discourse
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سخن را با طرح يک پرسش ادامه میدهیم و آن اینکه چگونه و براساس چه تحولي ،جهان فلسفي در قرن بيستم
تا اين حد آغشته و آلوده بهمفاهيم ،مفروضات و دغدغههاي زباني شده است؟ چگونه است که طرح عظيمترين و
ماندگارترين بناهاي فلسفي روزگار ما ،هر يک بهنحوي مسئله «زبان» را در ميان ميآورند؟ و فراتر از آن بهکدام
دليل يا داليل ،اساس ًا تأسيس بسياري از بناهاي فلسفي در فضايي غيرزباني امکانپذير نيست؟ البته ،التفات بهزبان
در سنت باستاني فلسفه نيز مسبوق بهسابقه است .اگر يکي از آوردگاههاي پراهميت مباحث زباني را نشانهشناسي
فرض کنيم ،اين التفات رنگ و رويي واضحتر بهخود خواهد گرفت .در اين خصوص افالطون يکي از پيشگامان
است .کتاب «کراتيليوس» او بهبررسي منشأ زبان ميپردازد و اصطالح «سميوتيک» بهمعناي نشانهشناسي نيز
()1
ريشهای يوناني ( )semeدارد .با اين وجود ،آنچه در دوران مدرن و بهويژه ـ روزگار ما ـ زبان را در کانون التفات
فيلسوفانه قرار داده است ،منشأ در رويدادهاي فکري ديگري دارد .رشتهاي از تالشهاي فلسفي که با فيلسوفان
رياضيدان آغاز شده ،با تأمالت پساساختارگرايانه بهاوج ميرسد.
4
«راستي ،چه وجه مشترکي ميان فلسفهاي که از فرگه آغاز ميشود و بهويتگنشتاين ،1کارنپ ،2آستين 3و کواين
ميرسد از يکسو و تفکري که از نيچه سرمنشأ ميگيرد و بهجانب تفکر هايدگر ،فوکو و دريدا ميرود از سوي ديگر
وجود دارد؟ بهرغم اختالفهاي بسيار مهم ميان همه افرادي که نام برديم ،همگي يک اشتغال خاطر مشترک دارند
()2
و آن اينکه ما بعدالطبيعه را بهعنوان گفتار  5نقد کرده و در نتيجه بهنوعی بهنقادي زبان پرداختهاند».
التفات بهنقادي زبان و تلقي فلسفه بهمنزله نوعي گفتار ،خود منشأ در جابجايي ديگري دارد .عليالظاهر در روزگار
ما تأکيد بر بحث «معرفت» که نقطه عزيمت و آغازين در شيوه دکارتي بهتأمل فلسفي است جاي خود را بهتمرکز
()3
بر مسئله «معنا» سپرده است .در اين جابجايي ،فهم جهان «معرفت محور» در فلسفه ،بر جهان «معنامحور» مقدم
است .معرفتگرايي دستاورد اساسي شک دکارتي بود .معرفتگرایی عبارت است از باور بهامکانپذیری شناخت
هستی بر پایه بررسی فلسفی و استداللی .این اندیشه در دوران پیش از افالطون نیز بهگونهای وجود داشت .در
واقع سقراط منادی اصلی چنین باوری بود و میکوشید تا در پرتو آن معرفت فلسفی را از شکاکیت سوفسطاییان
نجات بخشد .معرفتگرایی با شک دستوری دکارتی بالنده گردید و موضوع و درونمایه اصلی معرفتشناسی واقع
گردید .انديشهاي مبتني بر تصويري کمي از جهان و معرفي آن بهمثابه «جوهری» با ذات «امتداد» که در مقابل
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جوهري روحاني ،يعني «من» يا سوژه قرار گرفت .دکارت با تکیه بر دانش ریاضیات خود کوشید تا بهایجاد چنین
تصویر کمی و ریاضی گونهای از هستی مبادرت ورزد و معرفت یقینی مورد نیاز فلسفه را از راه احتجاج ریاضی
در دسترس قرار دهد.جهان یقینی دکارت در خارج از ذهن یا همان اُبژه وجود واقعی و خارجی داشت ،در صورتی
جهان ذهن متمايز
جهان عين را از
که ماحصل آن معرفت نزد ذهن یا سوژه موجود بود .چنین باوری نه تنها
ِ
ِ
ساخت ،بلکه عالوه بر اين تفکيک ،مسئله معرفت را بيش از پيش در ميان آورد .از اين پس جهان ،که عبارت بود
از «مجموعه اشياء» يا «هستومندها» بهنحو مستقلي خارج از ادراک و آگاهي ما حضور یافت .بنابراين الزم است
که «معرفت» بهعنوان ميانجي ميان اين دو عرصه متمايز ،يعني سوژه ـ ابژه از ذهن بهجهان واقع پل بزند .عمل
شناخت يا کسب معرفت در پي اين تماس حاصل ميآيد و ماحصل آن که عبارت است از مطابقت ذهن با عين،
()4
بهمنزله ثمره تالش سوژه براي تطابق واقعيت با ابژه ،مقوله «معرفت» را بنياد مينهد.
از دکارت بهاينسو ،كه عرصه فلسفه ايدهآليستي است ،کمابيش محملي براي طرح واضحتر و ارايه روشي
کارآمدتر بهمنظور کسب همین «معرفت» بوده است .کانت و هگل ،هر يک قهرمانانه در اين عرصه با شجاعت
تمام تکملههايي بر سنت فلسفي زمان خود وارد آوردند ،تکملههايي که بيش از آنکه جنبههاي ايضاحي و تکميلي
()5
داشته باشند ،در صدد نفي مفروضات پيشين و سست کردن بنيادهاي تازه تأسيس فلسفي زمان بر آمدند .کانت در
«تمهيدات» ،با ترديد در وجود جهان بيروني آغاز ميکند ،نه از آنرو که بخواهد در پايان نيز بهشکاکيتي تمام عيار
برسد ،بلکه بيشتر بهآن دليل که حيطه فاهمه انسان را ترسيم کند و تنگناهاي آن را نشان دهد:
«اينکه در خارج از ذهن ما چيزي واقعي وجود دارد که با ادراکات بيروني ما نه فقط مطابق است بلکه بايد
()6
مطابقت داشته باشد نيز از جمله اموري است که اثبات آن بهعنوان ارتباط نفساالمري اشيا هرگز ممکن نيست».
از آن پس رسالت فلسفه کانتي تلفيق عناصري معرفتزا بود که فرآيند فهم را امکانپذير سازد .ايجاد آشتي
ميان دو خصم ديرينه ـ حس و خرد ـ بهنمايندگي افرادی چون [فيالمثال] هيوم 1و اليبنيتز 2در «سنجش خرد
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ناب» و تفکيک ميان قضاياي تأليفي و تحليلي ،ما تقدم و مأتاخر و ارايه نظريهاي براي فهم در قالب «مقوالت»
دوازدهگانه و دو مقوله «زمان» و «مکان» از نسخههاي کانتي براي فهمپذير ساختن جهانبيني مستقل از آگاهي
()7
بودند .با اين وجود کانت؛ برخالف دکارت ،فاهمه را حريف همه قلمروهاي جهان مستقل از آگاهي نميداند .دست
کم ،عرصه جهان غيرپديداري يا ذوات معقول (نومن) يا شيء فينفسهاي هم هست که تنها ميدانيم وجود دارد و
بس .آن عرصه بهکل از قلمرو ادراکات و خرد آدمي بهدور است و از اينرو:
«ما با اشيايي غير از آنچه بهيک تجربه ممکن تعلق دارد سر و کاري نداريم و اين دقيق ًا بهآن علت است که
()8
آن اشيا در هيچ تجربهاي بر ما عرضه نتواند شد و در نتیجه براي ما هيچاند».
هگل در ادامه همين سنت ظاهر ميشود اما با پيشنهادي ديگر .اينبار فلسفه استعاليي کانت ،جاي خود را
بهپديدارشناسي روح ميسپرد و فهم جهان از طريق مقوالت ،بهنفع فهم ديالکتيکي هگلي صحنه را ترک ميگويد.
آنچه از فلسفه کانت بيش از هر چيز ديگري فرياد هگل را بلند کرده بود ،مفهوم متناقض نماي «شيء فينفسه»
1. Hyume
2. Libnitse
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کانتي است .نومن کانت بهطور بالعرض ناشناخته باقي نمانده است (مث ً
ال بهطور اتفاقي) بلکه فاهمه ذات ًا در شناسايي
او مختل است .از اينرو بخشي از وجود آن و نفس وجود داشتن آن ،شناسايي شده و بخشي ديگر (چيستي و
ماهيتش) ناشناس باقي مانده است ،آن هم نه بهطور اتفاقي ،بلکه بهنحوي ماهوي و ذاتي .هگل اين استدالل
کانت را نميپذيرد:
«واژه وجود فقط داراي يک معناست و آن امکان شناخته شدن است و امکان در آمدن چيزي بهحيطه شعور

1. Husserl
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انسان .وقتي ميگوييم که چيزي وجود دارد ،معنايش اين است که آن چيز امکان دارد که موضوع شعور ما واقع
()9
شود .پس وجود ،پيوسته و وابسته بهشعور است و ]بنابراين[ نظريه وجود ناشناخته «نومن» تناقضآميز است».
تا اينجا همچنان موضع اساسي ،موضع تفکيک سوژه از ابژه و به تبع آن معرفت از معناست .تنها تفاوت ،در
راههاي کسب معرفت است .اما عليالظاهر ،نفي شيء فينفسه ،پيامدهاي بيشتري هم خواهد يافت.
در نظر آوردن اين مفهوم يعني شيء فينفسه ،نه تنها مستلزم تناقض است ،بلکه فرض آن يعني فرض
عينيت داشتن جهاني خارج از آگاهي و در واقع تفکيک ماده و صورت شناخت از يکديگر و بيگانهسازي اين دو
()10
است .حال آنکه ديالکتيک هگلي ،با طرح مفهوم از خودبیگانگی اندیشه یا الیناسیون و توليد مفهوم سوم از درون
()11
ماده الينه آگاهي ،جهان تفکيک يافته ماده و صورت آگاهي را بهتدريج در يک حقيقت سوم ادغام ميکند .چنین
امری میتواند بهزبان سادهتری نیز بیان گردد .هر پدیدهای بهباور هگل حاوی تناقض است .تاریخ ـ که از قضا
بخش الینفک فلسفه هگل نیز هست ـ منجر بهبروز تمام عیار تناقضات درونی یک «ایده» یا اندیشه است .همین
فراشد بروز و ظهور تناقضهای یک ایده است که بها زخودبیگانگی تعبیر میگردد .ایده از خودبیگانه یا الینه در
همان فراشد تاریخی ،ایده متضاد با خود را میآفریند و این ایده متضاد در امتزاج با نقیض خود ،ایده کام ً
ال متفاوت
نوظهور را .چرخه دیالکتیک هگلی تا رفع کامل تناقض از آگاهی یا همان ـ پایان تاریخ ـ استمرار خواهد داشت.
هگل دیالکتیک باور نمیتواند بهتفکیک جهان پدیداری از جهان شئ فینفسه باور داشته باشد .در واقع او
از اینرو ِ
مسیر دیگری را میپیماید ـ فراشد دائم رفع تناقض از طریق یک چرخه زوالناپذیر دیالکتیکی ـ از اینرو فیلسوفان
مابعد هگل ،کما بيش ،در جستجوی غلبه بر تناقضها ،تعارضها و دوگانگیها و از جمله غلبه بر تعارض و دوگانگی
سوژه ـ اُبژهاند .از آن جمله؛ ترسیم جهان آنگونه که هوسرل 1در پديدارشناسي خود بدان فکر ميکند:
«باانگيختن تأمل درباره نسبت شناخت با عين (ابژه) دشواريهاي عميقي بروزمي کند  ...چگونه ميتوانيم
از تطابق ميان شناخت و متعلق شناخت مطمئن باشيم؟ معرفت چگونه ميتواند ازخودتعالي يابد و بهطرزي قابل
()12
اعتماد بهمتعلق خود دست يابد ؟ » ...
بههر ميزان که فاصله سوژه و ابژه از يکديگر کمتر ميشود و جهان مستقل از آگاهي بياهميت ،بر جستگي
مسئله معرفت نيز دستخوش زوال قرار ميگيرد .بدينسان ،سخن از تطابق هستي و فهم يا انطباق سوژه با ابژه
بهتدريج از حوزه توجه خارج شده ،سوژه اهميت بيشتري کسب ميکند .اوج اين «سوژه محوري» در رويکرد فلسفي
()13
نمايان ميشود ،بهنام «پديدارشناسي» .وظيفه اصلي پديدارشناسي «مرکزيت بخشيدن بهمن» يا سوژه است .گذار
هوسرل از دکارت بهپديدارشناسي اگرچه با هدفي مشترک با او ـ يعني نيل بهآگاهي ناب ـ صورت گرفت ،ابزار
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متفاوتي را در پي آورد .نقد هوسرل بر دکارت مبني بر تفکيک سوژه از ابژه ،تأکيد بر «ساختارهاي ذاتي آگاهي» را
()14
ايجاب مينمود .در واقع؛ رابطه پديدار آگاهي با من شناسنده بيش از آنکه نيازمند بهتحليل و ارزيابي ماده آگاهي
(پديدار) باشد ،نيازمند تأکيد و تمرکز بر من يا سوژه (ساختار آگاهي) است .اينجاست که مسئله معنا اهميت پيدا
ميکند .ساختار آگاهي شکل گرفته در «من» التفاتي بهجهان مستقل از آگاهي ندارد .اين ساختار بيش از هر چيز
بهنظامي ذهني متکي است که بهطور قهري بهتوليد معرفت يا عمل تطابق (ذهن با عين) ميپردازد .لذا ،از مقولهاي
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محتوايي يعني ماده آگاهي بهمقولهاي آلي و ابزاري يعني صورت آگاهي سير ميکنيم .بدينسان اين گذار ،ما را از
منزل معرفت بهمنزل معنا که همان «امکانهاي ذهن براي ايجاد تطابق با ابژهاند» عبور خواهد داد .هر معنايي،
امکاني است که سوژه يا ذهن براي برداشت از ابژه در اختيار دارد.
رويکرد فلسفي ديگري که باز هم گذار از معرفت بهمعنا را در پي خواهد آورد ،زبانگروي است .شيوهاي که
بيش از پديدارشناسي ميتواند بهکمرنگ شدن موضوع معرفت بهمثابه يک دغدغه فلسفي دامن بزند .از آنجا که در
اين تحقيق ،تأکيد اصلي بر نقد زبان گروي است ،در اين خصوص بهتفصيل بيشتري سخن خواهيم گفت .بههمين
منظور رهيافت زبانگروانه را در چهار عرصه بررسي خواهيم کرد:
عرصه فلسفه تحليلي ،عرصه فلسفي نيچه و هايدگر ،عرصه هرمنوتيک و عرصه پسامدرنيسم.
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 1ـ فلسفه تحليلي
صرفنظر از آغازگران اين مسير ،از جمله فرگه ،1مور 2و راسل ،3گرانيگاه اين رهيافت را بايد در انديشههاي لودويک
و يتگنشتاين جستجو کرد .او از نخستين فيلسوفان عصر ما بود که بهمنظور دريافت و تحليل جهان ،مسير تحليل
زبان را دنبال کرد .در واقع ويتگنشتاين که بهفراخور درسهاي منطقي آموخته شده نزد منطق داناني چون راسل،
()15
عرصهاي رياضيگونه از فهم فلسفي جهان را برگزيده بود .يگانه راه براي نيل بهفهم هستي را تحليل منطقي زبان
فرض ميکرد .پيرايش زبان از آلودگيهاي زبان روزمره و دستيابي بهزباني نمادين و رياضيگونه ،که البته پيش
از او روياي فرگه و راسل نيز همين بوده است .با اين حال ويتگنشتاين براي آنکه اين رويا جامه عمل بر تن کند،
رهنمودهاي ديگری هم ارايه کرد .بررسي ديدگاههاي او در اين مجال امکانپذير نيست .قصد ما بيش از آنکه
بازخواني انديشههاي ويباشد ،بررسي شبکهاي از داليل است که هر يک در برجسته شدن مفاهيم زباني سهيم
بودهاند .اشاره کوتاه ما بهنحلههاي فلسفي را بايد با همين مالحظه ارزيابي کرد.
بهطور خالصه استدالل ويتگنشتاين در رساله (تراکتاتوس) اين است که اگر ما درباره جهان ميانديشيم و
سخن ميگوييم ،بايد چيزي بين زبان و جهان مشترک باشد .عنصر مشترک بايد در ساختار آن دو باشد .ما هنگامي
ميتوانيم ساختار يکي را بشناسيم که ساختار ديگري را .چون منطق ساختار زبان را آشکار ميکند ،بايد ساختار
()16
جهان را نيز آشکار کند .دستاورد اين درنگ فلسفي در مسيري بود که از سرزمين فلسفه تحليلي ويتگنشتاين متقدم
1. Freghe
2. Moor
3. Rassel

دکتر مهدی عابدی

عبور ميکرد :نظريه تصويري زبان و نظريه تابع ارزش بودن آن .در حقيقت تمرکز بر زبان و رهيافت زبانگروانه
در اين دستاورد فلسفي ،ارمغان نگاه منطقي بههستي داشتن است .تحليل جهان به«فاکتهاي بنيادين منطقي» و
متناظر دانستن هر فاکت اتمي بهيک «نام» .در پايان ،هر نام نيز در مقابل يک عين يا ذات بسيط (ابژه تجزيهناپذير)
قرار ميگيرد و اين يعني تناظر يک بهيک زبان با جهان در نظريه تصويري ،وي از همين موضع اثباتگرايان
()18
()17
حلقه وين نظريه خود را پيرامون معنا داراي گزارههاي تجربي بيان ميکند .اصلي موسوم بهتحقيقپذيري معنا .در
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واقع اگر کانت ،مرزهاي فاهمه را با طرح «نومن» بهقلمروهاي «معرفتي» معيني محدود کرد ،ويتگنشتاين اين
مرزبندي را در جغرافياي «معنا» ترسيم نمود و نشان داد که «آنچه را که دربارهاش نميتوان گفت ،ميباید درباره
()19
آن خاموش ماند» .بهبيان ديگر ،دغدغه شيء فينفسه جاي خود را بهدغدغه شيء بيانناشدني سپرد و باز هم در
پرتو اين معناگروي ،زبان اعتبار و منزلتي فزونتر يافت.
اگر ويتگنشتاين متقدم ،با ميانجيگري منطق و بهبهانه ابهامزدايي از زبان ،طرح مجدد معنا را در ميان آورد،
ويتگنشتاين متأخر بهکل سويه زبانگرايانه بيشتر و تمام عيارتري اتخاذ نمود .نظريه بعدي او که منشأ بسياري از
تحوالت عرصههاي فلسفي در قرن بيستم شد ،توجه بهکاربرد لفظ در زبان براي شناخت معاني متفاوت را تجويز
ميکند .رويکرد پراگماتیستي ويتگنشتاين متأخر بهمعناي آن است که فهميدن يک لفظ بهمعناي داشتن چگونگي
کاربرد آن و توانايي بهکارگيري آن ميباشد .بهعبارتي ديگر ،طرح بسياري از مکاتب فلسفي در اساس چيزي نيست
()20
جز کاربردهاي متفاوتي که زبان در خود جستجو کرده است .در حقيقت مسايل فلسفي هنگامي حاصل ميشوند که
زبان بهتعطيالت ميرود! رويکرد دوم ويتگنشتاين بهزبان با تأکيد بر سويه پراگماتيستي ،نقد اتميسم منطقي ،نفي
زبان خصوصي و طرح مفهوم «بازيهاي زباني» اعتبار ديگري بهزبان گروي بخشيد .از منظر ويتگنشتاين ،زبان يک
نوع پيروي از قواعد عمومي است .دليل اينکه الفاظ ميتوانند بهصورت واقعي استعمال شوند آن است که قواعدي
()21
واقعي وجود دارند که ميتوانند بهصورت بيناالذهاني عمومي مورد بررسي مجدد واقع شوند .روياي ويتگنشتاين
متقدم در مورد ابهامزدايي از زبان و دستيابي بهزباني «دقيق» تعبيري واژگونه يافت .اگر قرار باشد بهزباني دقيق
نايل شويم ،ابتدا بايد مفهوم «دقيق» را روشن سازيم .بدبختانه دقيق و غيردقيق اصطالحاتي نسبتياند .دو تعبيري
که هر يک در رابطه با يک هدف يا يک معيار در درون يک زمينه (يا بازي زباني) معين شکل ميگيرند .فيالمثال
آنچه براي يک شيميدان غيردقيق است ،در ترکيب آشپزي بسيار دقيق بهحساب ميآيد .بنابراين ،حتي ابهامزدايي
از زبان نيز موکول بهابهامات درون زبان است .اساس ًا گويي موضعي غيرزباني در کار نيست که بتوان در عرصه آن،
بهنقادي و وااليش زبان همت گمارد .در واقع ويتگنشتاين بهاين نتيجه ميرسد که در رساله با يک الزام پيشينی
بهزبان رجوع شده و اين در حالي است که فاکتهاي زباني با اقتضا پيشيني ما مطابقت ندارند .يا بهواقع ،اصول
منطق ،خودشان از کاربرد زبان ناشي ميشوند ،نه اين که کاربرد زبان مبتني بر اصول منطق باشد .رجوع بهزبان
()22
بالفعل و زندگي روزمره تالشي است که ويتگنشتاين در دوره دوم فکري خود بهآن ميپردازد .بديهي است ،اين
رويکرد نه تنها بر زبان تمرکز ميکند ،بلکه اساس ًا براي عرصههاي ديگر سهمي باقي نميگذارد .وقتي در زبان
نتوان موضعي ما قبل زباني اتخاذ کرد و وقتي تحليل جهان يکسره موکول بر تحليل زبان باشد ،واضح است که
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ما بهکل گرفتار در چنبره زبانيم و از زندان آهنين زبان ،گريزگاهي نداريم.
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 2ـ فلسفه نيچه و هايدگر
آنچه اين دو را در تقسيمبندي ما در کنار يکديگر نشانيده ،تنها نقد جهان مدرن و خردگرايي نيست .البته هابرماس
در پاسخ بهنقدهاي وارد آمده بر خردگرايي مدرن ،نشان ميدهد که محدوديت فهم و تلقي منتقدين مدرنيسم منشأ
چنين ايرادهايي شده است .آنچه که بهوي از آن بهبرداشت مفهومي محدود از عقل که در ذات خود ابزارگرايانه
()23
است نام مينهد در واقع ،در وراي نقد خرد مدرن يا خرد روشنگري که بسيار مورد تأکيد نيچه است ،همداستاني او با
هايدگر در زمينهاي ديگر نيز نقش ميبندد .تأکيد هر دوي ايشان بر زبان بهويژه ،نزد هايدگر با طرح مفهوم «زبانيت
هستي» که با سويهاي اصالت وجودي (اگزيستنسيال) نيز همراه است .رويکرد زبانگروانه نيچه را بايد در تعابير وي
از مفهوم حقيقت جستجو کرد .از سويي ديگر ،منشي که نيچه در زبان شعري جستجو میکند و آن را مثل اعالي
زبان ميانگارد ،منش استعاري زبان است .شايد بههمين دليل ،وي هيچچيزي را بر شعر مرجح نميداند:
«نيچه در رساله کوتاه «درباره حقيقت و کذب بهمعناي فراسوي اخالق» استعاره را منش اصلي زبان و شعر
دانست  ...در فراشد شناخت نيز [اين استعاره] در حکم آغازست .ما ادراکي حسي را بهتصويري ذهني منتقل ميکنيم
و سپس بهياري استعارههاي ديگر اين تصوير را بهزبان انتقال ميدهيم  ...پس استعاره معنايي شناخت شناسيک
()24
دارد و نيروي پيش برنده دانايي محسوب ميشود».
اگر استعاره نيروي پيشبرنده دانايي باشد و از سويي زبان هم از استعارهها شکل بگيرد و نه از چيزي ديگر،
آنگاه فراشد اصلي ساخت معنا و حقيقت ،فراشدي زباني است .بنابراين ،استعاره در آنچه ذهن بهعنوان حقيقت
ميشناسد ،اصليترين نقش را دارد .نيچه تا آنجا پيش ميرود که حتي اصطالحهاي علمي را نيز چيزي بيش از
()25
استعاره نميبيند.
()26
هايدگر با وضوحي از اين بيشتر بهزبان ميپردازد .بهويژه ،دردوره دوم کار خود.
چنانچه در «هستي و زمان» اساسيترين مسئله وي ،مواجهه يا پيوند زبان با هستي فرض ميشود .البته وي
از زبان معناي موسعي را اراده ميکند .زبان نزد او ،همين زبان متداول واژگاني نيست که کاربرد آن در نوشتار و
گفتار ايجاد ارتباط است ،بلکه مراد او گستردهترين معناي ممکن از زبان است .يعني تمامي آنچه که با آنها معنا
روشن ميشود« .پس انسان در زبان زندگي ميکند و همچون زبان است ،هستي ما زبانگونه است و ما فقط در
زبان زندگي ميکنيم .ما هرگز نميتوانيم جايگاهي فراتر از زبان (يا خارج از آن) بيابيم و از آنجا بهزبان بنگريم،
يا بيانديشيم يا بکوشیم که تعريفش کنيم .حضور ما در اين جهان بهزبان ما وابسته است .انسان و معنا در مکالمه
()27
زندهاند .انسان مکالمه است.
هايدگر از موضعي غيردکارتي پيوند ميان هستي و زبان را فهمپذير ميسازد .برخالف آنکه زبانها در فلسفههاي
دکارتي در قبال جهان وضع شدهاند و بيرون از جهان قرار دارند ،زبان نزد هايدگر شأني هستيشناسانه دارد .و اين
()28
يعني او ًال بيرون از هستي فرض نشده و ثاني ًا بر هستيشناسي تقدم دارد .بدينسان ميان هستي و زبان رابطه ذاتي
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متقابلي وجود دارد ،تا آنجا که اين دو يکي هستند.
«رابطه جهان و زبان ،در استعمال زبان اظهار ميشود و هستي آن ،باعث ظاهر شدن و بيانشدگي شيء
ميشود .بدينترتيب ،اين رابطه بيانگر آن است که هستومندي که مدلول يک کلمه است ،درون جهان و همراه با
()29
هستومنديهاي ديگري است که درون جهان قرار دارد .از اين همراهي ،هایدگر با تعبير «جهان شي» ياد ميکند.
اين امر نشان ميدهد که زبان ،معناي هستيشناسانه دارد و بايد آن را در ساخت هستي در نظر آورد .بهتعبير وی،
هستي هرگز بدون زبان خود را اظهار نمينمايد .او تعبيري زيبا دارد« :زبان ،خانه هستي است» بهاين ترتيب زبان با
دازاين و با جهان دازاين نيز پيوندي ذاتي دارد .از اينرو زبان ساختار جهان را شکل ميدهد ،بنا ميکند و آن را قوام
ميبخشد.
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 3ـ عرصه پسامدرنيسم
تقريب ًا هيچ فيلسوف پسامدرني را نميتوان يافت که از زبان گذشته باشد ،بلکه غالب ًا در جهان زبان زيست کرده و راه ورود
او بهدنياي فلسفه ،زبان بوده است .در حقيقت وجه مشترک آنچه که ما پستمدرنيسم ميناميم ،دستکم در بسياري از
()30
وجوه همين سويه زبانگرايانه است .در اصل اين واقعيت که بهچه دليل پستمدرنيسم نيازمند بهطرح معضالت فلسفي
در جهاني زبانگرايانه است ،تبيينهاي متفاوتي وجود دارد؛ اما ،بيش از هر چيز ،آنچه پستمدرنيسم را محتاج نگاهي
عميقتر بهزبان نموده ،رويکرد معرفتشناسانه است که درست ،برعکس پديدارشناسي ،سعي در مرکزيتزدايي از سوژه
دارد .اگر جريان معرفتشناسي از دوران دکارت بهاينسو بازنگري شود ،عمده دغدغه اين جريان نسبتيابي ميان ذهن
()31
بهمنزله شناساگر (سوژه) و جهان خارج از ذهن بهمثابه موضوع شناخت (ابژه) بهنظر خواهد رسيد.
بدينسان ،فلسفه کانت ،هگل ،پديدارشناسي هوسرل ،رويکرد زبانشناسانه و هرمنوتيک و فلسفههاي پسامدرنيستي،
بيش از هر چيز در حوزه معرفتشناسي ،تالش خود را معطوف بهبررسي نسبت ميان سوژه ـ ابژه نمودهاند .تا آنجا که
ميتوان ادعا کرد ،اساس ًا اين تبيینهاي متفاوت و گاه متضاد فلسفي ،بيشترين درونمايههاي متفاوت خود را از ديدگاهي
که نسبت بهارتباط سوژه ـ ابژه برقرار ميکنند ،گرفتهاند .در حقيقت ،اگر قرار بهبررسي تطبيقي مکاتب فلسفي روزگار
()32
ما باشد ،عليالقاعده روش معقول آن است که از همين ديدگاه معرفتشناسانه ،مقايسه را آغاز کرد.
بههر ميزان که پديدارشناسي بهسوژه و کنش آن در فرآيند فهم و کسب معرفت بها ميدهد ،نحلههاي پسامدرنيستي
سعي در مرکزيتزدايي از سوژه و کمرنگ کردن نقش آن دارند .در مقابل ،فرآيند معنايابي (يا معناسازي) ،بيش از آنکه
()33
بر عهده سوژه نهاده شود ،موکول بهمفاهيم گفتماني ميگردد .بدينسان ،نيازمندي پسامدرنيسم بهطرح مجدد مسئله
زبان ،بيش از هر چيز از ناحيه تالش آن براي مرکزيتزدايي از سوژه قابل طرح است:
«تأکيد بر زبان ،بيانگر مرکزيتزدايي از سوژه است« .خود» بيش از اين ديگر از زبان براي بيان خويش استفاده
نميکند ،بلکه اين زبان است که از طريق شخص صحبت ميکند.خود فردي بهصورت واسطههایي براي فرهنگ و
()34
زبان در ميآيد».
بهبيان سادهتر ،آنچه پيش از اين در فرآيند فهم بهذهن (سوژه) نسبت داده ميشود ،اکنون بهگفتمان نسبت
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داده ميشود .در واقع ما آدميان نيستيم که با ذهني فعال (فعاليت سوژه) معاني و معارف را شکار ميکنيم ،بلکه
گفتمانها که همان شبکههاي زباني ،فرهنگي ،تاريخي ،سنن ،آداب و ...مقولههاي عصري هستند ،ما را بهسخن
در ميآورند .محصول اين بهسخن در آمدن ما ،چيزي است که ما تصوري معرفتي از آن داريم ،اما چه بپذيريم و
چه انکار کنيم ،ما بهمنزله سوژگان ،عمل فهم و معرفتآفريني و معنايابي را مرتکب نگشتهايم ،بلکه در بستري
زباني ـ گفتماني ،تنها محمل شکلگيري جبر آلوده و ناخودآگاهانه باورهايي شدهايم که اکنون بر زبان جاري کرده
()35
و يا در ذهن ميپردازيم .در واقع ،اين سوژهزدايي چيزي نيست جز انکار توانايي ذهن ما در فهم ،بهصورتي مستقل
و فارغ از الزامهايي که گفتمانها برگردمان حصار کشيدهاند .و نيز چيزي نيست جز انکار اين اصل که اساس ًا
معرفتي در کار است و ذهن قادر بهکسب چيزي بهنام معرفت .پسامدرنيسم ،بيش از هر چيز ،پيرامون اين مفهوم
مرکزي سامان ميگيرد.
از ميان فيلسوفان پسامدرنيسم توجه ژاک دريدا و ژان فرانسو ليوتار بهزبان ،بهنظر بيشتر و چشمگيرتر است .در عين
اينکه اين دو فيلسوف ،دستاوردهايي سترگ را بهعرصه هاي فلسفي تفکر قرن بيستم تقديم کردهاند .البته ،میشل
فوکو نيز نسبت بهدغدغه معرفتشناختي مرکزيتزدايي از سوژه حساسيتي تمام عيار داشته است ،اما نميتوان انکار
کرد که او اين مسیر را بيش از آنکه با اتکا بهزبانگرايي طي نمايد ،در پرتو سنت فلسفي تبارشناسي پيموده است.
هابرماس ،در مقالهاي خواندني فوکو را بهدليل همين سوژهزدايي ستوده ،اگر چه در عين حال اعتقاد دارد مسيري
که فوکو براي نفي سوژه از علوم انساني سپري کرده راهي ناتمام است:
«ميشل فوکو ،بيشک نقد روشنگرانهاي بر تقيد علوم اجتماعي در فلسفه سوژه وارد کرد .بهنظر او اين علوم
ميکوشند از تنگناها و گرفتاريهاي الينحل سوژهاي که بهنحوی متناقص خود را موضوع شناخت قرار ميدهد
بگريزند ،ولي با اين کار خود را بهنحو هر چه عميقتري گرفتار شيء گشتگي علميگرايانه ميسازند .با اين همه
فوکو بهمسائل الينحل روش کار خودش بهاندازه کافي نیاندیشیده تا دريابد که نظريه قدرت خود او گرفتارسرنوشتی
()36
مشابه با سرنوشت علوم انساني شده است ،سرنوشتي که ريشه در فلسفه سوژه دارد».
اگر ليوتار 1با اتکا بر فلسفه ويتگنشتاين متأخر و طرح مفهوم بازيهاي زباني ميکوشد تا نشان دهد ،قلمرو
فعاليت سوژه ،که محصول آن توليد فرا روايت است ،آنگونه که مدرنيسم ميپنداشت عرصه تاختوتاز سوژه
نيست بلکه يکسر محصور و محدود در عمل و کنش زباني و بازيهاي زباني است و دريدا نيز ،تالش ميکند تا
با طرح مفهوم «شالودهشکني» بيش از هر چيز شالوده معرفتشناسانه سوژه را در فهم و خلق معنا در هم بريزد
و بدينمنظور ،اين عمل شالودهشکني را در بستري زباني ،يعني فرآيند خوانش متن در نظر ميآورد ،فوکو براي
مرکزيتزدايي از ذهن بهسراغ تبارشناسي ميرود تا نشان دهد ،ناکارآمدي سوژه از آنرو است که گرفتار در حصار
قدرت است يعني گرفتار در حصار همان چيزي که بهوجود آورنده تاريخ ،فرهنگ ،زبان ،سنتها و در يک کالم «گفتمان» و
صورتبنديهاي دانايي )Episteme( .بهزعم هابرماس تالش فوکو نيز در مرکزيتزدايي از سوژه ناتمام و ناکام ميماند:
«[فوکو ]  ...در اين کار ،خودش بهشيوهاي بسيار نااميدکننده بهدام روش نگارش تاريخ اکنون درميافتد  ...بدينسان
متناظر با عينيتگرايي معطوف بهاشراف [بر علم خود و بر واقعيت] که در علوم انساني متداول است ،سوژهگرايي
1. Lyotard
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فوکويي پديد ميآيد  ...تأکيد بر تاريخ اکنون ،نسبيانديشي و نوعي تجويزگرايي پنهانکارانه ،پيامدهاي کوشش فوکو
براي حفظ عنصر استعاليي معمول در گزارههاي کلي و تعميمي در درون مفهوم اساسي قدرت است ،در عين حال وي
()37
ميکوشد هرگونه عنصري از سوژهگرايي را از آن مفهوم بزدايد».
دريچهاي که دريدا بهزبان ميگشايد ،عالوه بر آنکه بهمرکزيتزدايي از سوژه مدد ميرساند در سايه يکي از
عاليق فلسفي او نيز جاي ميگيرد .تمايل دريدا براي شکستن مرز ميان فلسفه و ادبيات و شالودهشکني در نسبت
ميان اين دو .اساس ًا تفکر فلسفي ،از همان دوران يونان باستان تالش کرد تا مسير خود را از مسير ادبيات جدا سازد.
اگرچه ،پيش از سقراط و بهويژه پيش از ارسطو ،بخشي از سنت فکري يونان باستان مندرج در ميراث ادبي اين خطه
بوده است ،تا آنجا که متني مثل ايلياد و اوديسه 1هومر ،شان فلسفي داشته ،منشأ توليد بسياري از تأمالت فلسفي
()38
بوده است .با اين حال ،از زماني که استداللآوري در عرصه فلسفه باب شد ،فلسفه خود را نيازمند بهاستعارهزدايي
و دور شدن از جهان ادبي ديد.
در تاريخ تفکر غرب ،ارسطو اولين پيشگامي است که فلسفه را بهمسيري متفاوت از ادبيات سوق داد و آن
()39
را خالي از متون بالغي ادبي و آرايههاي زيباشناختي نمود .عليالظاهر ،دريدا ،اين مرز را بار ديگر درهم نورديد و
نسبت ميان فلسفه و ادبيات را شالودهشکني نمود:
«ادبيات و فلسفه داراي ذاتي متکي بهخود نيستند .آنها مقوالتي بيثبات و بدون ضمانت ميباشند .اگر تضمين
()40
شده و طبيعي بهنظر ميرسند بهخاطر سلطه توافق نظري نيرومند و مفروض در بنياد تفکر بر آنهاست».
لذا مرزهاي ادبيات و طنز هيچگاه نميتوانند قطعي باشند .از اينرو ،برخی از مشخصههاي متن ادبي ميتواند
()41
با متون فلسفي مشترک باشد.
التفات دريدا بهزبان از منظر ديگري نيز ميتواند قابل طرح باشد .البته ،اين منظر نيز کماکان مرزهاي ادبيات
و فلسفه را بهيکديگر نزديک ميخواهد .کنش واسازي يا شالودهشکني در واقع ،بهنفي سلطه سويههاي معنابخش
و اصلي يک متن فرا ميخواند .در حقيقت همانگونه که دريدا ميگويد «جملههاي کليدي نيرنگ متن هستند».
بههمين خاطر ،شالودهشکني در خدمت نفي سلطه سويههاي مسلط در متن قرار ميگيرد و سطوح و سويههايي
()42
کمرنگتر و حاشيهاي را پررنگ و مؤکد ميسازد .گاه چنان مينمايد که سويه اصلي و واقعي يک متن محتواي
صريح آن است .کنش شالودهشکني ميگويد که نبايد اين ادعاي ظاهري متن را پذيرفت ،بلکه بهجاي جستجو
در محتواي صريح متن بهمنظور فهم نقطهاي کور آن ،ميتوان نقطههاي کور را با نگاه بهمتن فلسفي در حکم
يک متن ادبي جستجو کرد و اينجاست که دوباره فلسفه هم ديوار ادبيات ميشود .از سويي ديگر ،اگر آنگونه
که ويتگنشتاين متأخر ميپندارد( ،که درست خالف تفکر پيشين خود اوست) منطق را جزيي از زبان پنداريم و
بهتقدم زبان بر هر چيز ديگر ،حتي اصول منطق اصرار ورزيم ،ميتوانيم همداستان با دريدا ،زبانآوري را در ساحتي
ساختشکنانه مقدم بر منطق فرض نماييم:
«هدف ساختشکني دريدا و پيروان او واژگون کردن اصل اولويت منطق بر زبانآوري است .از چشمانداز
ساختشکني ،استدالل ،خود گونهاي زبانآوري است .حوزه حاکميت زبانآوري چنان گسترده و وسيع است که
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منطق را نيز در برميگيرد.
و اگر اينگونه بيانديشيم الجرم ديدگاه ديگري نسبت بهارتباط فلسفه و ادبيات خواهيم داشت« :معناي رد
اولويت منطق اين است که بهآثار فلسفي ميتوان همچون آثار ادبي نگريست و نقد متافيزيک را نيز نبايد با
()44
معيارهاي سنتي سنجش احکام فلسفي ارزيابي کرد».
پيوند ليوتارد با زبان از اين هم محکمتر است .فضاي زيست ليوتار و طرح موضوع او فضايي سراسر زباني است.
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فضايي برخاسته از شيوه نگاه ویتگنشتاینی (متأخر) بهتنگناها و معضالت فلسفه در دنياي امروز .ليوتار در وضعيت
پسامدرن ،ويژگي جهان امروز را که دچار آشفتگي و بحران است در چارچوبي کام ً
ال زبانگرايانه تحليل ميکند.
اساس ًا وضعيت پسامدرن ،يعني وضعيت زبان در جهان امروز .اگر فلسفه دچار انسداد است ،از آنروست که زبان
فلسفه دچار لکنت و ناتواني شده است .وضعيت پسامدرن اثري است ملهم از نظريه بازيهاي زباني ويتگنشتاين
متأخر .خطاب اصلي ليوتار در اين اثر هابرماس است.
()45
نقد عقل ارتباطي وي همانا نقد امکان توافق است .اگر هابرماس از حوزه عمومي سخن ميگويد که بهاتکای
نقد ايدئولوژي و پااليش عقالنيت مدرن و تکميل پروژه مدرنيته ،ميتواند زبان را ،ابزار کنش ارتباطي قرار دهد،
ليوتار از جهاني سخن ميگويد که در آن فلسفهها يا کالن روايتها که هر يک بازي زباني مستقلي هستند ،قادر
بهايجاد هيچگونه کنش ارتباطي نخواهند بود .درست همانگونه که کاربردهاي زبان از ديدگاه ويتگنشتاين متأخر
متفاوتند ،کالن روايتها نيز هر يک بازي زباني خود را دارند .وضعيت پسامدرن ،وضعيتي است که هيچيک از اين
کالن روايتها ،اسطوره مشروعيت بخش تمام عيار و قطعي نيستند .از اينرو ،روايي يا ناروايي هر يک بهاندازه
ديگري است.
چه اين اسطوره مشروعيتبخش يا کالن روايت علم باشد ،چه فلسفه ،چه ايدئولوژي و چه جادو ،سحر و افسانه:
«ارزش عقالنيت علمي اکنون در معرض سؤال قرار دارد .ما نميتوانيم آن را معارض يا برتر از اشکال روايي
سادهتر تفکر [مثل اسطوره ،سنت ،دين ،افسانه و  ]...بدانيم .زيرا اکنون ميبينيم که مشروعيت آن بستگي بههمين
()46
روايتها دارد».
بنابراين ،بازي زباني علم ،تنها يک بازي زباني است ميان بسياري از بازيهاي زباني ديگر ،نه معتبرتر و نه
قابل دفاعتر و اين يعني ويژگي اصلي جهان پسامدرن که بهکل تحليلي زبانگرايانه داشت .از سويي ديگر ،ليوتار
نيز مثل دريدا و بسياري ديگر از فيلسوفان پسامدرن ،و درست برخالف سنت ارسطويي در فلسفه که عبارت است
از بيمهري بهجنبههاي بالغي در سنت فلسفي ،مهمترين ويژگي زبان را در قدرت بالغت و زبانآوري ميداند.
بهتعبير او ،اگر قرار باشد ،کارکرد اصلي يک نظريه ،ايجاد حس اقناع و پذيرش در طرف مقابل باشد ،در ماهيت
عمل تفاوتي ايجاد نميشود ،چه اين ايجاد حس اقناع با قدرت استدالل صورت گيرد و چه از طريق جنبههاي
بالغي زبان .بنابراين ،بههر تقدير ،سخن گفتن نوعي مبارزه است و بهترين الگو براي فهم بازيهاي زباني ،الگوي
مسابقه:
()47
«سخن گفتن جنگيدن و بازي کردن است .کنشهاي زباني بهحوزه مسابقههاي ورزشي تعلق دارند» .بدينسان،
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زبان ،در سايه مطالعات پسامدرنيستي ،جلوه و رونقي بيش از پيش مييابد.
 4ـ عرصه هرمنوتيک
توضيح ارتباط اين عرصه با «زبان» شايد آسانتر از عرصههاي ديگر فلسفي باشد .چه آنکه اساس ًا هرمنوتيک دانش
فهم و تفسير متن است و بديهي است که آنچه واژه «متن» در ابتدا در ذهن متبادر ميسازد ،تداعيکننده يک نظام

زباني است که متن در درون آن فهمپذير گردد .بنابراين بيآنکه در اين مجال بهبررسي بيشتر نسبت ميان «زبان»
و «تفسير» هرمنوتيکي بپردازيم و يا آنکه فرصت بررسي شاخههاي گوناگون دانش هرمنوتيک را داشته باشيم،
بهنقد رويکرد زبانگرايانه از سوي هابرماس التفات ميکنيم .از آنجا که سويه اصلي نقد زبانگروي ،در مجادالت
فلسفي هابرماس با گادامر 1در حوزه هرمنوتيک خود را آفتابي ميسازد ،بهطور ضمني ناگزير از طرح مالحظاتي
درباره رويکرد هرمنوتيکال گادامر نيز خواهيم بود .بهمنظور ادامه سخن و طرح ديدگاه هابرماس در نقد زبانگروي
بررسي اصول انديشه وي الزامي است.

هابرماس و زبان

()48

1. Gadamer
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نحوه ورود هابرماس بهمباحث زباني در پي ناکامي او در نقد عاليق سهگانه آدمي قابل طرح است .البته پيش از
اين هابرماس ،متوجه مفهوم «حوزه عمومي» ميشود .در واقع همان عرصهاي که افراد در آن ميتوانند بهمنظور
شرکت جستن در مباحث باز علني گردهم آيند .مفهوم حوزه عمومي نزد هابرماس ،مفهومي دشوار است .با اين
وجود فهم آن تا حدي منوط بهدرک مفهوم «جامعه مدني» از نگاه سنت ايدهآليستي و روشنگري است .واضح است
که در خصوص فهم جامعه مدني در دو سنت ایدهآلیستی و روشنگري نيز دشواريها فراوانند .فيالمثال ،تبيين
هگلي از جامعه مدني درست در برابر تبيیني قرار ميگيرد که در سنت روشنگري فرانسوي از جامعه مدني ارایه
()49
ميشود .هگل با تأکيدي که بر مفهوم دولت بهمثابه پايانبخش تعارضها و يا سنتز دو مفهوم خانواده و جامعه
مدني دارد ،کمابيش جامعه مدني را بهعرصه عمومي و دولتي وابستهتر ميسازد تا عرصه خصوصي شهروندي ،حال
آنکه ،حوزه عمومي بورژوايي بيش از هر چيز ،بهکنش مدني و نسبت ميان گروههاي اجتماعي وامدار است تا عرصه
دولتي و عرصه ظهور قدرت سياسي .آنچه در روزگار ما ناخرسندي هابرماس را برانگيخته ميسازد دستکاري در
حوزه عمومي است .در حقيقت ،عرصه عمل عقل ارتباطي هابرماس ،حوزه عمومي است و واضح است که زوال
اين حوزه نگراني هابرماس را بر انگيزد .او نگراني خود از زوال حوزه عمومي و يا کم رنگ شدن ميزان نفوذ و
()50
قلمرو آن را با مفهوم «فئودالي شدن دوباره حوزه عمومي» توصيف ميکند .ناکامي در نقد عاليق سهگانه انسان
زمينه ورود بهمباحث زباني است« .وي سه نوع عالقه بنيادي و ژرف را در نظر ميگيرد که اشتغال خاطر ما با
حوزههاي گوناگون شناخت و معرفت را توضيح ميدهد .عالقه ابزاري که رابطه ما با طبيعت را توصيف ميکند،
در علوم تجربي ـ تحليلي کوشش ما براي اعمال سلطه و انضباط بر طبيعت بهشناختي ميانجامد که هابرماس از
آن بهعنوان شناخت تکذهني نام میبرد .عالقه عملي [عالقه دوم] ما با رابطه بين ذهني و تفاهم ارتباط دارد،
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در علوم تاريخي ـ تأويلي ما با نيل بهتفاهم متقابل و خودفهمي در جريان امور زندگي روزمره با اين نوع از عالقه
سر و کار داريم .سرانجام و مناقشهآميزتر از همه عالقهاي است که هابرماس بهعنوان عالقه رهاييبخشي عنوان
ميکند .اين عالقه توانايي ما بهتفکر انتقادي درباره مفروضات ذهني خودمان را توصيف ميکند .هابرماس در اين
()51
مقوله تأمل فلسفي و خودسنجي بهشيوه نظريات مارکس و فرويد را جاي ميدهد.
اکنون زمان آن است که اين رويکرد شبهاستعاليي کنار گذاشته شود و دستيابي بهعقل انتقادي از درون چرخشي

170

زبانشناختي حاصل آيد .نظريه کنش ارتباطي محصول اين چرخش است .مبناي اين چرخش نظريهاي است
پيرامون «بيان عمومي» که ريشه در زبانشناسي ساختاري فردینان دو سوسور دارد .در مالحظات زبانشناختي
سوسور ،تمايز ظريفي ميان دو مفهوم زبان 1و گفتار 2وجود دارد .زبان تمامي امکاناتي است که نشانگان زباني در
()52
اختيار قرار ميدهند و گفتار عبارت است از عمل يا کنش کاربردي زبان که نوعي کنش ارتباطي است .نظريه «بيان
عمومي» با مفهوم گفتار مرتبط است .مراد وي از ارايه نظريه بيان عمومي ،جستجوي اصول عمومي ارتباطي و نيل
بههمان عقالنيت ارتباطي است که ميتواند مجراي تحقق عالقه رهايي بخشي واقع گردد:
« ...هابرماس عالقهاي بهعرصه تجربي بيانات و گفتارها و يا طبقهبندي آنها و يا نيت و انگيزه و زمينه
اجتماعي گوينده ندارد ،بلکه او در جستجوي اصولي است که در سطحي عمومي و کلي حاکم بر کاربرد بياني زبان
()53
هستند».
تفاوت هابرماس با ساختارگرايان زباني در سويه انتقادي است که وي براي جنبه گفتاري زبان قايل است .اگر
برخالف آنچه که زبانشناسان ساختاري ميپندارند و بخشهاي عملي و بياني زبان را صرف ًا از اصول ساختاري آن
انتزاع مينمايند ،بتوان اصول کلي زبان را نه بهنحوي تجريدي و نه بهنحوي تجربي ،بلکه بهشيوهاي استعاليي
(کانتي) استخراج کرد و قايل بهموضعي استعاليي در زبان بود که عليرغم کاربردهاي محتوم و ساختاري آن در
معرض کنش انتقادي قرار گيرد ،ميتوان بهحضور انديشه انتقادي رهاييبخشي در حوزه «گفتار» اميد بست .در
آن صورت ،عقل ارتباطي که کاربرد زبان در عرصه عمومي است ،عرصهاي پويا و انتقادي باقي خواهد ماند .نظريه
کنش ارتباطي نيز در واقع رسالتي ندارد ،جز نقد آسيبهاي ارتباطي که کنش عملي زبان يا بيان عمومي در طول
تاريخ انسانها رقم زده است .در حقيقت ،عقل ارتباطي که براساس الگوي زبانشناختي هابرماس پيريزي گرديده
()54
است ،ميتواند مبناي محکم و قابل تضميني براي مباحثه آزاد درحوزه عمومي فرض شود.
 1ـ هابرماس و نقد زبانگروي (رويکرد استعاليي)
با وصفي که ارايه گرديد ،کمابيش بايد عنوان فوق متناقض نما بهنظر آيد .چرا که اساس ًا هابرماس در عرصهاي
زباني از امکان گفتگوي آزاد سخن ميگويد و نحوه ورود او بهمفهوم عقل ارتباطي ،کام ً
ال مندرج در گونهاي
زبانگروي است .اين تناقض ،زماني رخت برخواهد بست که موضع زباني هابرماس را در مواجهه وي با گادامر
ارزيابي کنيم .در اين مجادله فلسفي ،هابرماس نگران آن است زبان گروي آنگونه که گادامر در ذهن دارد امکان
1. Langue
2. Parole
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نقد ايدئولوژي را منتفي سازد و عمل رهاييبخشي را معطل گذارد ـ سعي در ترسيم موضعي استعاليي در زبان
()55
دارد .اين موضع بهگمان هابرماس ،ميتواند تضميني باشد براي حضور وجود جهاني ما قبل زباني که در عرصه آن
عقل انتقادي با عقل ارتباطي مشترک ًا ،بهنقد ايدئولوژي خواهند پرداخت .بهاعتقاد هابرماس ،نقد ايدئولوژي زماني
امکانناپذير است که خود نقد ،بهمثابه کنشي زباني مندرج در درون مفهوم کلي و عمومي تأويل باشد .از اينرو
تأويلگرايي افراطي گادامري ،عم ً
ال راه را بر نقادي ايدئولوژي و بالطبع ،نقادي رهاييبخش و کنش عقل ارتباطي

خواهد بست .بهويژه آنکه مواجهه هابرماس با گادامر ،جنبههاي بود شناسانه هرمنوتيک فلسفي گادامر و مارتين
هايدگر را نيز در برميگيرد .بنابراين ،زبان در دو عرصه هستي و تأويل قابل ارزيابي است و هرگونه نقدي بر
ايدئولوژي بايد با جنبههاي تأويلي و بودشناسانه زبان ،همزمان باشد .بررسي هرمنوتيک فلسفي گادامر ولو بهاجمال
و اختصار مفيد خواهد بود.

1. Wilhel Dilthay
2. Event
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 2ـ گادامر :هستي ،زبان ،تأويل
برنامه مطالعاتي گادامر در کتاب «حقيقت و روش» کمابيش در مواجهههاي اوليه خود همان مسيري را ميپيمايد
که غالب ًا ساير مکاتب هرمنوتيکي پيمودهاند .نقد روششناسانه علوم اثباتي و ترديد در اساسيترين مدعاي اين علوم
()56
يعني «عينيت» و نقد فاصلهگذاري و بيگانهسازي که اين علوم بهسوداي دستيابي بهدانش عيني ميان سوژه و ابژه
()57
1
برقرار کردهاند .تا اينجا ،سويه نقد اثباتگرايي کماکان بهسنت فلسفي و هرمنوتيک فيلسوفانی چون ويلهلم ديلتاي
شبيه است .سنتي که اساس علوم اثباتي را بهويژه در حوزه مطالعات انساني و اجتماعي سودمند و واصل بههدف
نميداند .اما تفاوت گادامر با ديلتاي در محتواي اين نقد است .برخالف ديلتاي که هرمنوتيک را روش درست فهم
در علوم انساني فرض ميکند و مقوله تفسير آن هم با رويکردي تاريخي را در علوم انساني جايگزين تبيين در علوم
طبيعي قرار ميدهد ،گادامر سوداي ارايه روش هرمنوتيک در علوم انساني را در سر نميپروراند .او همداستان با
هايدگر هرمنوتيک را هنر فهم يا روششناسي علوم انساني تلقي نميکند ،بلکه بيش از اين ،درصدد ترسيم شرايط
وجودي عمل فهم برميآيد .در واقع ،وجهه همت گادامر پيوند دادن هستيشناسي (وجودشناسي) با فهم است .از
اينرو هرمنوتيک گادامر ،هرمنوتيکي وجودشناسانه است .هرمنوتيک فلسفي گادامر در پي رسيدن بهشرايط بنياديني
است که زيربناي پديده فهم در همه اشکال آن قرار ميگيرد:
«اين هرمنوتيک فهم را حادثه 2ميداند ،امري که براي مفسر ،اتفاق ميافتد ،نه اين که نتيجه عملي باشد که
فهمکننده آن را سرپرستي ميکند .در هرمنوتيک فلسفي ،پرسش آن نيست که ما ،در عمل فهم چه ميکنيم يا
چه بايد بکنيم ،بلکه پرسش در اين است که در واقعه فهم ،در وراي خواست و فعل ما چه اتفاقي ميافتد و منطق
و عوامل مؤثر در تحقق اين واقعه چيست؟ بههمين دليل است که هرمنوتيک فلسفي هستيشناختي است ،نه
()58
روششناختي».
نکته ديگري که در هرمنوتيک فلسفي گادامر بر آن انگشت انتقاد ميگذارد ،آن است که هدايت عمل فهم
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با پيشداوريهاست .پيشفرض و پيشداوري شرط ضروري هر فهم تاريخي و غيرتاريخي است .عمل فهم که
()59
عبارت است از امتزاج متنها يا افقهاي داللتي ،اتکای کامل بهپيشفرض هاي فهمکنندگان دارد .پيشفرضهايي
که مندرج در تاريخ و سنت است .اما با افق زماني خود مفسر نيز پيوند ميخورد و در واقع بر آمده از امتزاج سنت
تاريخي فهم و موقعيت هرمونتيکي مفسر است.
مسئله حايز اهميت ديگر در هرمنوتيک فلسفي گادامر ،زبانمندي فهم است .اين ايده ،برخالف گمان عمومي
شکل ميگيرد که زبان گفتاري و نوشتاري را بهمنزله عاليم و نشانههايي براي انتقال معنا و ارتباط فرض ميگيرد.
در اين رويکرد ،سرشت فهم از سرشت زبان متمايز ميگردد .زيرا جهان زبان ،جهان نشانگان و عاليم است
و جهان فهم ،جهان اتصال فهمکننده با محتواي اين نشانگان .در برابر اين ديدگاه ،موضع گادامر قرار ميگيرد که
()60
قايل بهانکار فاصله ميان فهم و زبان است و ماهيت فهم را زباني ميپندارد .از نگاه گادامر ،اينگونه نيست که ما
در ابتدا چيزي را بفهميم و سپس با کمک گرفتن از معاني واژگان ،تفسيري زباني را انتخاب نمایيم .بلکه تفسير،
که اساس ًا عبارت است از يافتن کلماتي براي فهم ـ نفس فهميدن است نه عملي مقدم يا مؤخر از آن ،بنابراين تنها
پيشفرض بنيادين براي عمل فهم (هرمنوتيک) زبان است:
«زبان واسطه عامي است که فهم در آن واقع ميشود .هر فهمي تفسير و هر تفسيري در وساطت زبان جاي
گرفته است .زباني که بهموضوعات اين اجازه را ميدهد که بهکلمات درآيند و در عين حال زبان خود مفسر نيز
باشند .زباني بودن فهم ،واقعيت آگاهي بهلحاظ تاريخي اثر پذيرفته است .ارتباط جوهري ميان زبان و فهم ،نخست
در اين واقعيت قابل رويت است که گوهر سنت در وساطت زبان موجود ميباشد ،بهطوري که موضوع تفسير
()61
ترجيح ًا زباني است».
گرايش گادامر بهزبان ،بيش از اينهاست .تا آنجا که از نگاه او درک و ذهنيت ما نسبت بهجهان خارج ،زباني
است و نگرشي که ما نسبت بهجهان اتخاذ ميکنيم ،در جايي جز زبان حضور ندارد .ابتدا در ذهن انسان نگرش
نسبت بهجهان شکل نميگيرد تا بعد از آن بهقالب الفاظ و کلمات درآيد ،بلکه اصو ًال زبان و ذهن سرشتي واحد
دارند .دنياي ذهني آدميان بر زبان مقدم نيست .او در کتاب حقيقت و روش اين نکته را با بياني صريح اينگونه
بازگو نموده است:
«زبان صرف ًا يکي از داراييهاي انسان در دنياي ذهني او نيست؛ بلکه اين واقعيت که آدمي دنيايي دارد که،
()62
متکي بر زبان است ،اين مطلب ،روح واقعي کالم هامبولت 1است که ميگفت :زبانها ،جهانبينيها هستند».
 3ـ موضع هابرماس
هرآنچه در انديشه گادامر امکان کنش ارتباطي و عمل عقل رهايیبخش را تهديد کرده يا ناديده بگيرد ،موضعي
است که هابرماس در آن بر سر مخالفت در ميآيد .نخست آنکه مفهوم پيشداوري در هرمنوتيک فلسفي گادامر را
که رکني اساسي در عمل فهم میباشد ،در جنبش روشنگري بياعتبار گرديده است .روشنگري غالب ًا ،پيشداوري را
بهبار معنايي منفي احاطه داده که حاصل آن ظهور علم اثباتي است که مدعايي عظيم در نزديک شدن بيطرفانه
1. Humbolt
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بهپديدهها براي فهم آنها دارد .گادامر سعي در بازسازي دوباره مفهوم پيشداوري و اعتباربخشي مجدد بهآن
()63
دارد .در اين راستا ،مواجهه با عقالنيت روشنگري ضروري است و اين درست همان نکتهاي است که هابرماس
نميپسندد.
در راستاي اعتباربخشي بهمفهوم پيشداوري ،گادامر خود را ملزم بهنقد مقابلهاي ميبيند که جنبش روشنگري
ميان دو مفهوم اقتدار و آزادي (عقل) ايجاد کرده است .بهباور گادامر هر فرمانبرداري و تبعيتي ناشي از الزام قهرآميز
نيست ،بلکه گاه از سر تشخيص آن است که فرد فرمانبردار ،عقالنيتي را در عمل صاحبان قدرت ديده که تن بهامر
ايشان سپرده است .بنابراين تسليم بهاقتدار چهبسا که مبتني بر عقل و آزادي است نه زور و خودکامگي .در اين
راستا« ،سنت» نيز شکلي از اقتدار است که با عقل و آزادي پيوند دارد .تأکيد بر مفهوم «سنت» در اندیشه گادامر،
بيشک با عمل فهم که کنشي «تاريخي» است ،مرتبط میباشد .بههمين دليل ،هابرماس يکي از مواضع مواجهه
()64
خود با رويکرد هرمنوتيک گادامر را در نقد «سنت» و باسازي روشنگري ميجويد.
صرفنظر از توافق هابرماس و گادامر بر سر نفي روششناسيهاي اثباتي و نقد سلطه روش بر حقيقت در اين
دسته از دانشها ،نقدهاي هابرماس بر رويکرد افراطي زبانگرايانه در عمل فهم قابل توجهاند .نخست آنکه هابرماس
در باب زبان موضعي ناويتگنشتايني اتخاذ ميکند:
«برخالف نظر ويتگنشتاين ،وقتي ما زباني را فرا ميگيريم تنها يک بازي زباني نميآموزيم ،که صرف ًا توانايي
سخن بهزبان خاصي را بهما ببخشد ،بلکه دستور زبان کلي و عامي را نيز فرا ميگيريم که بهواسطه آن ميتوانيم
در بين چند زبان سير کنيم .هابرماس براي انواع متعدد زبانها وحدتي عقالني قايل است که از حد هر زبان خاص
()65
فراترميرود».
موضع هابرماس در باب وجود دستور زبان کلي و عام تا حد زيادي يادآور ديدگاههاي زبانشناس نامدار امريکايي،
()66
نوآم چامسکي ،1در باور بهپديدهاي بهنام «گرامر مادري» است .هر دو ديدگاه بُنياني عقلگرايانه و دکارتي را نسبت
بهمعضله زبان و ذهن اتخاذ کردهاند .موضع ضدويتگنشتايني هابرماس در مسئله زبان ،بهويژه ،قايل بودن بهوحدتي
عقالني در انواع زبانها گامي است که وي بهمنظور رسيدن بهوضعيت کالمي مطلوب بر ميدارد .وضعيتي که
بهواسطه وجود ايدئولوژيهاي متعدد و ابزارهاي رسانهاي و تبليغي بهخطر افتاده است« :وضعيت کالمي مطلوب
در حقيقت وضعيتي است آرماني که در آن انسانها آزادانه و بهدور از هرگونه اجبار و اضطرار يا محدوديت بهايجاد
()67
ارتباط مفاهیم با يکديگر ميپردازند».
وحدت عقالني زبانها ،بيشک نياز بهموضعي غيرزباني دارد .موضعي استعاليي که تمامي ديدگاههاي
زبانگروانه از آن بيبهرهاند .هابرماس اساس خدشه خود بر زبانگروي را با ابتناء بر همين باور بنا ميگذارد .بهاعتقاد
هابرماس ،رهاييبخشي مستلزم داشتن ديدگاهي متفاوت نسبت بهکنش و عملکرد زبان و نقش اجتماعي آن است.
اگر آنچنانکه گادامر ميپنداشت ،زبان را نظامي ناب و خالص از مبادله فرض کنيم ،از جانب قدرت و ايدئولوژي
خدشه نميپذيرد ،اما بهباور هابرماس ،اين برداشت آرماني و ناب از زبان که در عمل وسيله سلطه و قدرت اجتماعي
()68
و توجيهگر روابط زور و سلطه سازمانيافته است ،عملکرد عقل ارتباطي را دشوار يا ناممکن ميسازد.
		1. Noam Chomsky
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از ديدگاه گادامر ،نقد ايدئولوژي از آنجا که خودکنشي زبانشناختي در حوزه تفکر است ،پيشاپيش در درون
مفهوم کلي و عمومي تأويل مندرج است ،همچنين گادامر مفاهيم کار و سلطه و يا بهتعبير خودش کار و سياست
()69
را بهزير سئوال نمیبرد ،بلکه آنها را مندرج و نهفته در جهان زباني تلقي ميکند.
برونرفتي که هابرماس پيشنهاد ميدهد ،فرض چشماندازي غيرزباني است .پناه بردن بهحوزهاي غيرتأويلي
()70
و توسل بهآن در حقيقت باور بهوجود عناصري غيرتأويلي در تعيين معنا که بهتعبير او «ماقبل زباني»اند .وي براي
تأسيس اين بنياد ماقبل زباني از نظريههاي پياژه 1در مراحل رشد که ساحت عملي براي انديشه فرض ميکنند و
()71
تفکر و انديشه را از دسترس زبان بهدورمي دارند کمک ميگيرد.
فرض موضعي استعاليي ،ماقبل زباني و نقدهاي هابرماس بر زبانگروي ،دامان گفتمان فراتجدد (پستمدرنيسم)
را نيز ميگيرد .اگر آنچنان که برخي از بينانگذاران اين گفتمان ادعا ميکنند ،دعاوي ايشان را داراي نشان و منزلتي
ادبي بدانيم و آن را فاقد داعيه اعتبار تلقي کنيم ،استدالالت نهفته در آنها قوت منطقي خود را از دست ميدهند.
از سويي ديگر اين ادعا ،در عمل امکان هرگونه انتقادي را از خود سلب ميکند .در پايان نيز ،چارهاي ندارد جز
آنکه از آسيبهاي منتقدان بهعرصههاي زيباييشناسانه بگريزد و در مرزهاي بيمعنايي و تحليلناپذيري پناه گيرد.
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جستارهاي روشنفکرانه با محوريت زبان توانستهاند در دهه هاي اخير فلسفه را از غناي ادبي و زيبايي شناسانهای
بهرهمند سازند که عالوه بر ارزشهاي فلسفي ،موضوع تالش هنري و التفات کانونهاي روشنفکرانه نيز واقع شوند.،
اما اين التفات ميتواند عارضه آفرين باشد.
نوشتار حاضر نشان ميدهد که اگر زبان جايگاه و منزلتي اصيل بهدست آورد و فلسفه يکسره در عرصهاي
زبانمند بازبيني شود ،چندان نميتوان بهسنت پوياي انتقادي اميد بست .در واقع مخاطره زبانگروي معناي محصل
و نتيجهبخشي براي نقد ايدئولوژي باقي نخواهد گذاشت .پيشنهاد بسياري مانند هابرماس احيا نمودن گونهاي از
فلسفه استعالیي است که در آن عمل نقد ايدئولوژي ،فارغ از تنگناهاي زباني امکان و فرصت يابد .از اينرو ميتوان
عقل ارتباطي را تنها با طرح در فضايي غيرزبان ـ زده بهعمل رهاييبخشی پيوند زد.
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