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چکیده
پل ریکور متفکر برجستة فرانسویزبان معاصر ازجمله متفکرانی است که در چهارچوب

سنت هرمنوویککی نشیوی موؤثر ایفوا کوردا اسوتت کتواب از موت یوا کون

کوه اوامل

مجموعهمشاالیی از وی در دهة  1970م است در زمرة آثواری اسوت کوه در چهوارچوب
گذار او از نشد متنی به کن گری اخالقی و سکاسی در عرصة یفکر قابلفهم استت مشالوة
حاضر بر آن است که ،با یأمل در اندییههای ریکور و بازاناسی جایگاا ایو کتواب در
آن ،یرجمة فارسی بخ

سوم ای اثر را که با عنوان «ایدئولوژی ،اخالق ،سکاست» منتیر

ادا است بررسی کند و برپایة آن ،نگاهی انتشادی بر ای کتاب و یرجمة آن دااته باادت
چنانکه بحث خواهد اد ،ای کتاب رویکرد و نشد ریکوور بور متفکرانوی چوون هگول،
هوسرل ،و وبر را دربر دارد که بررسی آن مییواند یصویری فراگکر از زمکنههوای فکوری او
بهدست دهدت بر ای اساس ،ضم معرفی نشاط برجستة یفکر ریکور در دوراهای مختلو
فکری ،فصلهای مختل

کتاب یوضکح دادا خواهد اد و درنهایت ،نشدهای واردا بر اثور

برامردا میاودت
کلیدواژهها :ریکور ،ایدئولوژی ،ایوپکا ،هرمنویککت
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 .1مقدمه
سنت یفسکر هرمنویککی در فلسفه در قرن اخکر و بهویژا بوا چورخ زبواناوناختی و یوأثکر
متفکرانی مانند فردری نکچه ،ماریک هایدگر ،هانس گئوور گوادامر ،زیگمونود فرویود ،و
دیگر متفکران یفسکری موردیوجه جدی قرار گرفته و فلسفة قاراای را یاحدود زیادی رهورو
خوی کردا استت
پل ریکور ازجمله متفکرانی است که با بهراگکری از دستاوردهای فلسوفة هرمنوویککی و بوا
بهکارگکری آن در حوزاهای مختل علوم انسانی ،ازجمله ادبکات ،فلسفة اجتمواعی ،و اندییوة
سکاسی ،و نشد ادبی ،پنجه در پنجة معکارها و اصول فلسفة مودرن درانداختوه اسوت و بوا ارائوة
نظریات بدیع در هرکدام از ای عرصهها راا را بورای یحوول فکوری و عملوی همووار سواخته
استت ازای رو ،دامنة اثرگذاری اندییههای او در علوم انسانی در دهههای اخکر بسوکار گسوتردا
بودا است و الزم است بهدقت موردبررسی انتشادی قرار گکردت در ای مکان ،کتاب از موت یوا
کن ( ،)From Text to Actionکه بهمنزلة مؤخراای بر کتواب معارضوة یفسوکرها :مشواالیی در
هرمنویکوک ( )Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneuticsاوناخته مویاوود،
ازجمله آثار ریکور است که دیدگااهای متأخر او دربارة یفسکر را با بهراگکوری از پیوتوانة
فکری و فلسفی متفکرانی مانند هگل ،هوسرل ،وبر ،و گادامر ارائوه مویکنودت موت اصولی
کتاب به زبان فرانسه و در سال  1986منتیر ادا است که نخسوتک یرجموة آن بوه زبوان
انگلکسی در سال  1991صورت میگکردت مت اولکة کتواب معارضوة یفسوکرها :مشواالیی در
هرمنویکک نکز در سال  1969به زبان فرانسه منتیور اودا بوود و یرجموة انگلکسوی آن در
 1974منتیر ادت یرجمة فارسی کتاب موردبررسی در ای مت که بههموت مجکود اخگور
ارائه ادا است فشط اامل مشاالت بخ سوم کتاب است که عنووان ایودئولوژی ،ایوپکوا ،و
سکاست ( )Ideology, Utopia, and Politicsرا بر یارک خود دارد و اوامل پون مشالوة مطوول
اسووت کووه عنوواوی «دیوودگاا هگوول و هوسوورل دربووارة بکناذهنکووت»« ،علووم و ایوودئولوژی»،
«هرمنویکک و نشد ایدئولوژی»« ،ایدئولوژی و ایوپکا» ،و «اخالق و سکاست» را دربر مویگکوردت
عالوابر ای ها ،مترجم در ابتدای کتاب ،مشالهای از ریچوارد کرنوی دربوارة اندییوههوای پول
ریکور با نام «مکان ایدئولوژی و ایوپکا» از کتاب وی با عنوان دربارة پل ریکوور :جدود مکنوروا
( )On Paul Ricoeur: The Owl of Minervaافزودا است و هومچنوک یرجموة مشالوة «دربوارة
یأویل» را از بخ مشدمایی کتاب آوردا استت
مشالة حاضر بر آن است که با نگاهی انتشادی به دیدگااهوای عرضوهاودا در ایو کتواب
یبککنی از اندییههای ای متفکر بزر معاصر بهدست دهدت بر ایو اسواس ،نخسوت نکوایی

در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ 239 ...

دربارة فلسفة ریکور و آثار مختل او بکان میاود و درادامه ،با ییریح مباحث ارائوهاودا در
کتاب ،بحثی انتشادی دربارة ای مباحث ارائه خواهد ادت چنانکه از بحثها رواو خواهود
اد ،ریکور که یفسکر را در چهارچوب سنت هرمنویککی چونان یعواملی فراگکور و بویپایوان
مکان خوانندا ،مت  ،و فضای ظهور و خوان مت در نظر میگکرد ،بور آن اسوت کوه در ایو
راا متفکرانی چون هگل ،هوسورل ،وبور ،و موارکس ،بواوجود نشو موؤثر ،در درک برخوی
ظرافتهای کار یفسکر و عمل معنا برروی خود ناکام مانوداانود و ریکوور یوانسوته اسوت بوا
یأککد خود بر مؤلفههایی مانند روایت و زمان ای نشصها را برطرف کندت

 .2پل ریکور بهمثابۀ متفکری انتقادی
ژان پل گوستاو ریکور ( )2005 -1913فکلسوف فرانسوی معاصر ازجملوه متفکرانوی اسوت
که بهواسطة نش موؤثرش در پکونود مکوان هرمنویکوک و پدیداراناسوی و هومچنوک گسوترة
فعالکتها و پژوه های از روانکاوی و نشد ادبی گرفته یا فلسفه و اخالق و سکاست نوامآور
است و یاکنون ،عالوابر آثار متعددی که خود بهنگارش درآوردا اسوت ،موضووم مطالعوه و
پژوه اندییمندان دیگری نکز بودا اسوت و کتوابهوا و مشواالت مختلفوی دربواب وجووا
فلسفی ،ادبی ،و سکاسی یفکر او منتیر ادا اسوتت وی بوهیعبکور کواپالن ()Kaplan 2008: 1
نماد چکزهای زیوادی در زنودگی خوود بوودا اسوتت او یوک پرویسوتان فرانسووی ،انسوانی
صلحطلب ،از زندانکیکدگان دوران جنگ جهوانی دوم در دسوت دولوت نوازی ،فکلسووف،
نویسندة بوک از  500مشالوه و  30کتواب ،برنودة مودار افتخواری مختلو از بوک از 30
دانیگاا در سطح جهان ،و برندة جوایز متعدد بک المللی در حووزة علووم انسوانی و ادبکوات
است که در سال  2000موفق اد بهواسوطة نشو موؤثر در «یحوول روشهوای هرمنویکوک
پدیداراووناختی ،گسووترش مطالعووات یفسووکر متنووی بووه عرصووههووای فووراا و انضوومامی
اسطورااناسی ،یفسکر مت مشدس ،روانکاوی ،نظریوة اسوتعارا ،و نظریوة روایوت» بوهمنزلوة
«فکلسوفی که برسازندة پدیداراناسی هرمنویککی است کوه مفواهکم نووی اخالقوی را دربور
میگکرد» برندة جایزا بزر ککویو در زمکنة هنر و فلسفه اود ،که بهنوام جوایزة نوبول علووم
انسانی اهرا است ()http://www.kyotoprize.org/en/laureates/paul_ricoeurت
اندییههوای ایو متفکور در دوران یأمول و انتیوار آثوارش از گونواگونی قابولیووجهی
برخوردار است و وی در آثار متأخر خوی در موواردی (ازجملوه در کتواب موردبحوث در
ای مشاله) به بازاندییی انتشادی اندییههای خوی نکز مبادرت ورزیدا استت بوهطوور کلوی،
سلوک فلسفی ریکور را به چهار مرحله یشسکم میکنند:
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1ت دوران یحصکل و یأثکرپذیری (دهوة  :)1950در ایو دوران ،ریکوور بوا یأثکرپوذیری از
گابریل مارسل ،امانوئل مونکه ،و ادموند هوسورل ،بوا رویکورد بوه اگزیستانسکالکسوم ،د د وة
فلسفی نسبت به مسائل یاریخ اجتماعی روز را میآموزد و پکوند مکان فلسوفه و مسوکحکت را
به د د ة فراگکر و دائمی وی درطی دوران حکای بدل میکند؛
2ت دوران پدیداراناختی ( :)1960 -1950یوأثکر هوسورل و فلسوفة پدیداراوناختی او در
ریکور انکارناپذیر استت ریکور هوسورل را بوهدلکول دقوت زیواد فکوری و فلسوفی ،یحلکول
طاقتفرسا ،و صورتبندی پکچکدا در چهارچوب پدیداراناسی میستایدت او در ایو دوران،
عالوابر آنکه آثار متعددی را به ارح اندییههای هوسرل اختصوا مویدهود ،در آزادی و
طبکعوت :اختکوار و بویاختکواری (Freedomand Nature: The Voluntary and the ( )1966
 )Involuntaryاز رویکرد پدیداراناختی برای یبکک اختکوار و بویاختکواری بهورا مویگکورد و
هوسرل را بهواسطة بییوجهی به پکوند امر واقع بوه ارادة انسوانی موردانتشواد قورار مویدهودت
همک امر گامی است درجهت گرای او بوه هرمنویکوک و جودایی از سونت پدیداراناسوی
خالص هوسرلی؛
3ت هرمنویکک ( :)1990 -1960ریکور در دهة  1960با ظرفکوتهوای معنااوناختی زبوان
کرمستشکم آانا میاود و هرمنویکک را بوهمنزلوة رواوی یجربوی و یوصوکفی بورای یحلکول
نمادها و اسطوراهایی که صورتهوای مختلو مسوئلة اور یوا گنواا در آن بکوان مویاوود
بازمیاناسود ()Ricoeur 1960: 1974ت در ایو چهوارچوب او بوا آنچوه ضورورت «پکونود
هرمنویکک و پدیداراناسی» مینامد مواجه میاود و درمییابد که پدیداراناسوی بوهینهوایی
قادر به درک امر واقوع انسوانی در یمامکوت آن نکسوت و از درک معنوایی کوه در فورمهوا و
افسانههای نمادی بکان ادا است افل میماند؛

4ت فلسفة عملی (فلسفة سکاسی و اخالقی) ( :)2005 -1990ریکور با انتیار کتواب خوود
بهمثابة دیگری ( )Oneself as Another( )1990وارد مرحلة چهارم اندییههای خود مویاوود
و از هرمنویکک به فلسفة سکاسی گذار میکندت در ای مرحله است که او یعابکر بودیعی ماننود
هویت روایی و هویت اخصی را موردبحث قرار میدهد و مسئلة کن انسوانی را در ابعواد
مختل آن میکاود ()Villaverde 2010ت
بایوجهبه سکر یحوالت اندییة ریکور ،که در باال بهطور خالصه بدان ااارا اود ،بوهنظور
میرسد برای درک اندییههوای ایو متفکور بوزر و اثرگوذار معاصور الزم اسوت مبواحثی
درخصو برخی مفاهکم و مشوالت محووری در آثوار وی ارائوه اوود یوا جدرافکوای کلوی

در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ 241 ...

اندییة او روا اودت به ای منظور ،در درجة نخست الزم است اندکی درخصو
فکری و معلمان فلسفی ریکور سخنی گفته اودت

پکیوکنة

یکی از یعابکر میهوری که دربارة پول ریکوور اسوتفادا مویاوود و خوود وی نکوز بودان
را ب است ،یعبکر اندکی طعنهآمکز «کانتیِ پسوا و هگلوی» اسوت ()Kaplan 2008: 2ت بوهنظور
میرسد ای یعبکر درنگاا نخست اگفتانگکز بهنظر رسد و انتظوار آن بااود کوه بایوجوهبوه
بهراگکریهای هگل از اندییة کانت و افزونههایی که درجهت یکمکل ،یصحکح ،و پوک بورد
آن ارائه کردا است ،پس از هگل ،حتی بازگیت به کانت نکز مبتنیبر یعبکری نوکوانتی بااود،
اما ریکور خود عالقهمند اسوت کوه کوانتی بواقی بمانود و در ایو مسوکر ،گوذار از هگول و
اندییههای او را نکز مدنظر قرار دهدت حال پرسیی که موییووان مطورح کورد آن اسوت کوه
چنک یعبکری به چه معناستت کاپالن میگوید:
ریکور مانند هگل بر ای باور است که ما مییوانکم عشل ،حشکشت ،و امر درست اخالقوی
را ازطریق یأمل فلسفی دریابکم؛ و مانند کانت باور دارد که یجربة بیری و فلسفه مجهوز
به اموری پکیکنی هستند که پاسخهای عملی بهدست میدهند و نه رااحولهوایی نظوری
()ibid.ت

ای بهراگکری از مکراث فلسفی البته محدود بوه کانوت و هگول نکسوت و او در آثوارش،
یبکک اندییههای فکلسوفان مختل را درکنار و یطبکق با یکدیگر نکز منظور نظور داردت او بور
ای باور است که «حشکشت» هستیِ میترک یموامی فکلسووفان اسوت و چنوک اسوت کوه در
پذیرش دیدگااهای دیگوران بسوکار گیوودادسوت اسوت ()Perez 2002: 396ت درنتکجوه ،در
بسکاری از مشاالت خود ،از فکلسوفی به فکلسوف دیگر رجووم مویکنود کوه از اندییوههوای
یکدیگر استنتاجایی بهدست میدهند یا همدیگر را رد میکنندت باای حال ،گفتنوی اسوت کوه
باوجود ااتراکات جدی ریکور با ساختارگرایان و پساساختگرایان فرانسووی ماننود فوکوو،
بوردیو ،و دریدا در یأککد بر بهچال کیکدن انگارة سوژااناسای مدرن ،وی را باید ازجهوت
یأککد بر اولویت معنا و یفسوکر در چهوارچوب سونت هرمنویکوک و پدیداراناسوی از آنهوا
متمایز دانست ()Ulin 2005: 885ت

 .3مفاهیم محوری در فلسفۀ پل ریکور
البته باید یوجه داات که ریکور باوجود مراحول مختلو اندییوه ورزی و بهوراگکوری
فراوان از اندییهها و ایداهای متفکران مختل درنهایت یک محوور بنکوادی اندییوهای
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دارد و آن چکزی است که مییوان «یووان هوای بیوری» ( )humancapabilityنامکودشت
چنانکه کاپالن یأککد میکند:
از پدیداراناسی متشدم ارادا در آزادی و طبکعت ( ،)1950یوا کواوش در روانکواوی در
فروید و فلسفه ( ،)1965یا مطالعه دربارة ماهکت نفس در خود بهمثابوة دیگوری ()1990
یا بررسی حافظه و فرامواوی در حافظوه ،یواریخ ،فرامواوی ( ،)2004جسوتوجوو در
مسئلة یوان های بیری هموارا نشطة یمرکز آثار ریکور بودا است ()Kaplan 2008: 3ت

بر ای اساس ،مفهوم یوان در هر کنیی که از انسان بهمثابة مؤل کون سور مویزنود
مؤلفهای است که انساناناسی فلسفی ،زبان ،و فلسفة اخالق را با یوکدیگور در پکونود قورار
میدهد ()ibid.ت
در همک چهارچوب اسوت کوه ثنویوت مکوان اختکوار و نااختکوار کوه در فلسوفة کوانتی
میاهدا میاود در انگارة ریکوری مستحکل میگرددت ریکور در یبکک ای امور یووان را در
چهارچوب سه مشولة یصمکم ( ،)decisionحرکت ( ،)motionو وفوقیوابی ( )consentبررسوی
میکند و با ااارا به ای که در ای سه مشوله یرککبی از اختکار و نااختکار را موییووان میواهدا
کرد ،بر نش قصدمندی انسان در ای زمکنه یأککد میکندت بور ایو اسواس ،درحوالیکوه هور
یصمکمی در انسان محودود بوه نتکجوهای اسوت کوه از کون موردیصومکم انتظوار مویرود،
محدودیت بیری به ضرورتهای فکزیکی بدن در حرکت بورای یحشوق یصومکم را بایود در
نظر داات که خود ای محودودیت نکوز موییوانود در فراینودی دیوالکتککی در چهوارچوب
آگاهی و خواست برای لبه بر محدودیتها به طبکعیادن حرکتی رانمون اود که پک یور
نامکسر مینمودت بهبکان هال ( )2007: 24در یصمکمگکری ،م با درمعرضبودنِ نکواز و امکوالی
که مرا بهسوی انجام کاری هدایت میکننود مواجوه مویاووم؛ در یحورک بوا اینرسوی بودنی
مواجهم که دربرابر آن به یشال میافتم ،و در وفوقیوابی اسوت کوه ضورورتهوایی را یجربوه
میکنم که کن ممک ِ مرا محدود میسازدت
مشولة دیگری که برای ریکور اهمکت مییابد مشولوة «زموان» یوا «یجربوة زموانمنودی»
استت ریکور یوجوه بوه ایو نکتوه را بوه هوسورل ،هایودگر ،و درمجمووم سونت فلسوفة
پدیداراناسی هرمنویککی مدیون است و بر آن است که در چهارچوب سونت فلسوفی ،از
ارسطو و آگوستک گرفته یا کانوت و هوسورل و هایودگر ،پاسوخی بورای پرسو «زموان
چکست؟» ارائه نیدا است و یالش وی بر آن است که نیان دهد ضرورت یوجه به یمایز
مکان مفهوم عکنی ،فکزیکی ،و ککهواناوناختی ازیوکسوو ،و مفهووم پدیداراوناختی زموان
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ازسویدیگر استت در ای چهارچوب ،مفهوم عکنی نایوان از ارائة یبککنی مکفوی از یجربوة
سوژا از زمان استت ازسویدیگر ،مفهوم عکنی نکز بایوجهبه آنکوه فشوط موییوانود یجربوة
سوژة منفرد را پوا دهد ،نایوان از ارائة بنکادی برای فهم عکنی و ککهاناوناختی خواهود
بود ()Teichert 2004: 176ت
باای حال ،از مشوالت دیگری کوه ریکوور بور آن یأککود دارد ،و بورای نواوتار حاضور از
اهمکت ویژاای برخوردار است« ،مت » استت برای ریکور ،مت صرفاً چکوزی منفعول دربرابور
خوانندا نکست و حمل معنا و ضرورت یفسکر برای درک آن ازجمله امور مهموی اسوت کوه
ریکور یأمالت خوی را بدان معطووف مویکنودت ریکوور در مشالوة مهوم «موت چکسوت؟»
( ،)1981یوجه خوی را به ای امر معطوف میکنود و در چهوارچوب ایو کوار ،بردااوت
خود از دو مشولة «یبکک » و «یفسکر» را نکز عرضه میکندت
در یعری او ،مت همانا گفتاری است که بهواسطة نگارش ثابت ادا بااد ،اموا آیوا ایو
بدان معناست که هر نواتهای گفتهای را در دل خود دارد؟ بهعبوارتدیگور ،آیوا هور نواوته،
بهطور بالشوا ،نوعی سخ است؟ بهنظر میرسد ریکور با ای یعبکر موافق است و نواوتار را
یضمک کنندة یداوم سخ میداند ،اما نواوتار هنگوامی گفتواری را ثبوات مویبخیود کوه آن
سخ (گفتار) بکان نیدا بااد ،درواقع ،نواتار جای سخ را میگکردت ای نیان میدهد کوه
یک مت هنگامی مت است که به رونویسی از یک سخ پکیکنی محدود نبااد؛ یعنوی مکوان
نواتار و معنای گزارا رابطة مستشکمی باادت ای جا پای خواندن به مکوان مویآیودت فراخووانی
نواتار برای خواندن ما را به گفتوگو از «یفسکر» قادر مویسوازدت رابطوة نواوت و خوانودن
رابطهای متشابل و دیالوگی نکستت درواقع ،خوانندا در هنگوام نواوت و نویسوندا در هنگوام
خواندن ایباند و ای امکان برقراری دیالو مکان آنها را منتفی میسازدت یمایز مکوان ایو
دو کن را ،که اریباطی مکان آنها نکست« ،نواته» برقرار مویسوازدت بودی قورار ،نواوته دو
اعام نویسندا و خوانندا را برقرار میکندت ازای رو ،خووان موت منووط بوه مورداپندااوت
مؤل آن است ()ibid.: 145-147ت
درواقع ،ریکور در ای جا به بحث موقعکت مسوتشل موت درمشابول سوخ مویپوردازد و
یادآور میاود که بحث از یحتالیعام قرارگرفت دنکای پکرامونی بهوسوکلة دنکوای موت  ،در
علم خواندن ،دو امکان را برای ما فراهم میآورد:
1ت مت را ابژاای بیمؤل و بیجهان در نظر بگکریم که درای صوورت بوه یبکوک روابوط
درونی ساختار آن خواهکم پرداخت؛
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2ت آن را دوبارا به سخ بکاوریم و با ایجاد اریباط زندا با آن ،آن را یفسکر کنکمت درحالوت
نخست ،خوانندا خود را در «مکان مت » و در حصر ای مکان قرار میدهد و مت را فوار از
دنکای پکرامون آن و بهاکل چکزی که فشط درون دارد و بکرونی ندارد مینگردت ای کار مشکود
است ،زیرا ما را از استعالی دوگانة گفتار (درمشابل عالم و درمشابل فرد دیگر) رها مویکنود و
امکان ارائة یبککنی از مت را فراهم میکند ،ای یبکک دیگر مبتنیبر علوم طبکعی نکسوت ،بلکوه
مبتنیبر زبان است ()ibid.: 152-154ت
یفسکر موردنظر ریکور ،درمشابل یبکک نکست ،بلکه رابطهای یکاملی و متشابول بوا آن داردت
ریکور در ای جا از دو طریق خواندن سخ میگوید:
1ت رویکرد یبککنی؛ که همانا خواندن مت با یعلکق ارجام آن به جهان بکرونوی یوا مخاطوبِ
سوژة سخ گو است؛
2ت رویکردی که مت را بوه سوخ درمویآوردت ایو رویکورد هودف اصولی خوانودن را
برآوردا میسازد ،چراکه مت چکزی درخودبسته نکسوت و بوه دیگور چکزهوا (خوانودا اودا
ازسوی خوانندا) گیودا استت ریکور در ای جا به اثر چارلز ساندرز پکرس رجوم میکنود و
با ذکر مفهوم « »interpretantاز وی (بهمثابة ارح یا یعریفی از نیانه در رابطة آن با عوک  ،کوه
خود یک بکان نمادی است) ایحاد ابژة  interpretantرا ینها بهکمک اجتماعی از یجربهها مکوان
گویندا و انوندا ممک میداند که ای یجربه را نمییوان به نیانهای سواختاری یشلکول دادت
مجموعة گیودة  interpretantها ،که در رابطة مکوان نیوانه و عوک نموودار مویاوود ،مثلثوی
اریباطی مکان عک و نیانه و  interpretantرا نمایان میسازدت میابه همک مثلث را مییووان در
مت نکز میاهدا کرد؛ بدی اکل که عک همانا خود مت است ،نیانه معنوای عمکشوی اسوت
که با یحلکل ساختاری آاکار میاود ،و  Interpretantها زنجکراهای یفسکریاند کوه ازطریوق
اجتمام یفسکری و درکنار پویایی خود مت  ،بهمنزلة کار معنا برروی خود ،انجام مویگکوردت در
ای زنجکرا اولک  interpretantبهمنزلة «سنت» برای  Interpretantهای بعودی عمول مویکنودت
استفادا از ای مفهوم یفسکر (برمبنای نظر ارسطو و پکرس) همانا کررواناناسیکوردنِ یاحود
ممک ِ مفهوم یفسکر استت بر ای اساس ،یفسکر نزد مفسر همانا جایدادن خوود در مووقعکتی
است که بهوسکلة رابطة یفاسکر یشویتادا ازسوی مت متمایز گیتهاند ،اما باید یوجه دااوت
که در ای جا ایدة «یفسکر بهمثابة یخصکص» کنار گذااته نیدا اسوت ،بلکوه آخوری گوام در
قوس هرمنویکک ماست ،اما نظریة هرمنویکک درکل ،همانا وساطت ایو یفسوکر و یخصوکص
بهوسکلة مجموعهای از  interpretantهاسوت کوه بوه کوار موت بورروی خوودش یعلوق دارد،
درواقع ،یخصکص در ای جا هرگز دلبخواهی نکست ()ibid.: 157-163ت
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 .4نقد کتاب ایدئولوژی ،اخالق ،سیاست 

1.4نقدمحتوایي 
همانگونهکه پک یر ذکر اد ،کتاب از مت یا کن ریکور دوموک کتواب ریکوور در حووزة
مجادلة هرمنویککی و پدیداراناختی است که برای نخستک بار در سال  1986به زبان فرانسوه
منتیر اود و اولوک یرجموة انگلکسوی آن نکوز در سوال  1991ازسووی انتیوارات دانیوگاا
نورثوسترن انتیار یافتت ای کتاب ،چنانکه ااارا اد ،در سه بخ ینظکم ادا اسوت کوه
مجکد اخگر یرجمة بخ سوم آن را (بههمراا مشالهای از مشدمة کتاب) بوهعوالوة مشالوهای از
ریچارد کرنی دربارة ریکور یرجمه و ازسوی نیر چیمه منتیر کردا اسوتت چوان نخسوت
انتیووار یرجم وة فارسووی مربوووط بووه زمسووتان  1395اسووت و یوواکنون چووان دیگووری از آن
صورت نگرفته استت
درابتدا ،مترجم در مشدمة کویاا خود ،در سه بخ  ،یالش میکند جایگاا پل ریکوور را
در سنت فلسفی قاراای میخص کند ،سپس با مشایسوة او بوا دیگور متفکوران ایو سونت
ویژگی اندییة انتشادی او را که ممکزاای است از دیگر فکلسوفان معاصر برجسته میکنود و
درنهایت ،با معرفی کتاب از مت یا کن مشاالت یرجمهادا را بهطور کلی یبکک مویکنودت
باید گفت اگرچه ای یالش مستحسنی است که مترجم در مشدمة خوود سوعی در معرفوی
اندییه و اندییمند دااته بااد ،حجم بسکار کم مطالب در ایو بخو نوه عموالً معرفوی
میخص و مکفی از ریکور و اندییههای او بهدست میدهود و نوه مشدموة مناسوبی بورای
خوانندا است که به مت ورود پکدا کندت عالوابر ای ها ،بایوجهبه ای که مشاالت یرجمهادا
یک بخ از یک کتاب مفصل را دربر میگکرد ،انتظار آن است که مترجم در ایو بخو
یبکک کند که اوالً ،چرا مت بخ های مختل کتاب را اایسوتة یرجموه ندانسوته اسوت و
ثانکاً ،چرا بخ سوم برای یرجمه انتخاب ادا است که متأسفانه هکچ یوضکح میخصی در
ای زمکنه ارائه نمیاودت
عالوابرای  ،درحالیکه عنوان کتاب نام پل ریکور را بوهعنووان نویسوندا بور خوود دارد،
اولک مشالة کتاب اثری از ریچارد کرنی دربارة یفکر ریکور استت در ایو کوه کرنوی ازجملوه
اارحان برجستة ریکور بهامار میرود یردیدی نکست ،اما باز هم برعهدة مترجم اسوت کوه
یوضکح دهد چرا چنک مشالهای را یرجمه کردا است و در ابتدای کتاب آن را منتیر مویکنود
که متأسفانه در ای زمکنه نکز کاهلی دیدا میاودت هموک نکتوه را موییووان دربوارة یرجموة
مشالة دوم با عنوان «دربارة یأویل» نکز بکان کرد که در کتواب اصولی در بخو مشودمایی اثور
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منتیر ادا است و مترجم یرجمة آن را الزم دیدا است بدون آنکوه یوضوکح دهود چورا؟ و
طبعاً پرس آن است که صالحکت مترجم در دستچک کردن مطوالبی کوه خوود متفکور در
ادامة یکدیگر آوردا است یاچه حد است و چگونه مییوان چنوک دسوتبردنوی در امانوت
مت را یوجکه کردت همک طور است حق خوانندا بر ای که در هنگام خرید کتواب ،از ابتودا از
چنک مداخلهای ازسوی مترجم آگواا بااود کوه متأسوفانه فشوط درصوورت مطالعوة مشدموة
مترجم است که به چنک آگاهیای دست مییابدت درهرحوال ،اواید بتووان گفوت در هموان
ابتدای مواجهه با مت  ،ناگزیر خوانندا با نشصانی بزر روبهرو است کوه یوضوکح میخصوی
نکز برای آن وجود نداردت نکتة ندز دیگر دربارة مشدمة متورجم یواریخ نگوارش آن اسوت کوه
فروردی  1391را ثبت کردا استت ای البته ضروریاً نه ااکال مترجم است و نه ناار؛ اواید
ای انتشاد را بهطور کلی بتوان به صنعت نیر کتاب در کیور وارد کورد کوه از یرجموة یوک
مت یا انتیار آن زمانی دراز طی میاود که ای خود عاملی اسوت بورای یوأخکر نسوبت بوه
مرزهای پویای دان در حوزاهای مختل یفکر بیریت
درهرحال ،در مشالة نخست کتاب که از ریچارد کرنی با عنوان «مکان ایدئولوژی و ایوپکوا»
آمدا است ،مفهوم «مخکلوة اجتمواعی» ( )socialimaginaryازنگواا ریکوور بررسوی مویاوودت
مفهومی که «دربرگکرندة بازی متشابل آرمانها ،یصاویر ،ایدئولوژیها ،و ایوپکاهایی اسوت کوه
ناخودآگاا سکاسی ما را یدذیه میکنند» (ریکور )13 :1395ت بر هموک اسواس ،مشالوه در گوام
نخست بر یبکک ویژگیها و مؤلفههای ایدئولوژی ازنگاا ریکور متمرکز مویاوود و موواردی
مانند یکپارچهسازی ،پنهوانسوازی ،و سولطه را در زمورة کارکردهوای ایودئولوژی بررسوی
میکند که مبتنیبر اصل نمادپردازی جمعی اسوتت دراداموه ،بوا معرفوی «هرمنویکوک ابودام»
ازسوی ریکور ،کرنی به وجه دیگر هرمنویککی نمادپردازی میپردازد که موییوانود مؤلفوهای
رهاییبخ برای آن بهامار رود و الگوهای ایوپکایی را پک روی نهدت باای حوال ،نویسوندا
یوجه میدهد که درنگاا ریکور نکز وجه ایوپکایی ضروریاً عاری از هرگونه آسوکبی نکسوت و
مییواند به «گفتمان اکزوفرنکک و خطرناکی» یبدیل اود که «با بریدن هرگونه پکوند با زموان
حال و گذاته ،طرح آینداای ایستا را [از دل هکچ] فرامویافکنود» (کرواوه از متورجم کتواب
است)ت درنتکجه ،در جمعبندی یحلکل مشولة مخکلة اجتمواعی ازدیودگاا ریکوور ،بوا ابتنوا بور
ایدئولوژی و ایوپکا بهمنزلة دو ظرف بنکادی برای اکلگکری چنک امری ،کرنی درنهایت بوه
ضرورت یوجه به ظرفکتهای مثبت و منفی هردو (ایدئولوژی و ایوپکا) در ساخت مخکلوهای
سرکوبگر یا رهاییبخ ااارا میکنود و مویگویود« :در یوک کوالم ،ایودئولوژی بوهمثابوة
یصدیق نمادی گذاته و ایوپکا بهمنزلة گیاییی نمادی بهسوی آینودا مکمول یوکدیگرنودت
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هریک از آنها اگر پکوند خود را با دیگری از دست بدهد ،ممک اسوت بوه ااوکال سکاسوی
بکمارگونه بکنجامند» (همان)30 :ت

مشالة بعدی کتاب با عنوان «دربارة یأویل» از خود ریکور است کوه در کتواب از موت یوا
کن بهمنزلة متنی پک از دستهبندی سهگانة کتاب منتیور اودا اسوت و بوهنظور مویرسود
ریکور خواندن ای مشاله را برای درک مشاالت بخ های مختلو کتواب الزم مویدانود کوه
احتماالً بر همک اساس نکز مترجم کتاب به زبان فارسی ،باوجود یمرکز بر بخ سوم کتواب
مذکور ،ای مشاله را نکز در ابتدای کار یرجمه و منتیور کوردا اسوتت جملوة نخسوتک مشالوه
بهخوبی مشصود ریکور از نگارش آن را نیان میدهدت وی میگوید:
بهنظرم بهتری راا برای درک مسائلی که درطول سی سال گذاته [منظور دهة  1960یوا
 1990مکالدی است] مرا به خود میدول دااتهاند ،و هومچنوک درک سونتی کوه اوکوة
برخورد م با ای مسائل به آن یعلق دارد ،آ ازکردن با پروژة اخکر م درموورد کوارکرد
روایی ،و حرکت ازآنجا برای نیاندادن پکوند ای مطالعات با کارهای قبلی م درموورد
استعارا ،روانکاوی ،نمادپردازی ،و مسائل دیگر مریبط است (همان)35 :ت

بر همک اساس نکز مشالة خود را با طرح مباحثی دربارة کارکرد روایی آ واز مویکنود کوه
براساس آن به ویژگی زمانمندی روایتها و ظرفکتهای کاربردی زبوان ااوارا مویاوود و
بهواسطة آن موقعکت روایتگری در عصور مودرن و بوهویوژا یواریخنگواری در ایو دوران
پردازش میاودت آنچه در ای مکان ازنگواا ریکوور از اهمکوت ویوژاای برخووردار اسوت و
«زایایی فوقالعادا طرح داستان» را در گروی آن میداند ،خصکصة «فهمپذیری» است کوه وی
بر آن است پرداخت بوه هور کون انسوانی درطوی یواریخ نکازمنود بردااوتی رواو از آن
خواهد بودت درادامه نکز به اهمکت متشارن استعارا میپردازد و با ذکر ای که هم روایوت و هوم
استعارا در ای ویژگی مهم ااتراک دارنود کوه «در هور دو آنهوا امور بودیع ،آنچوه یواکنون
گفته نیدا یا انکدا نیدا ،بهناگهان در زبان پدیدار میاود» (همان ،)45 :نسبت مکوان جهوان
مت و جهان کن را بااهمکت مییابد و نش روایت در بازسوازی واقعکوت و یرسوکم افشوی
یازا در امر واقع را بررسی میکند که جهان مت در چهارچوب آن در جهوان کون مداخلوه
میکند و با بهراگکری از سازوکارهای دگرگونسازِ استعارا ،پککراای یازا به کن میبخیود
و «آن را دیگرگون میکند» (همان)48 :ت
مشالة بعدی کتاب با عنوان «دیدگاا هگل و هوسرل دربارة بکناذهنکت» کوایی برای فهوم
چگونگی آاتی مکان دیدگااهای هگل دربارة مفهووم روح و درک هوسورل از بنکاذهنکوت در
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یأمالت دکاریی خوی استت ای د د ه اگرچه مبتنیبر وجود ااتراک «پدیداراوناختی» در
فلسووفة ایوو دو فکلسوووف اثرگووذار معاصوور اسووت ،چکووزی بووک از آن را در نظوور دارد و
معتشد است ای ااتراک ،نه صرفاً اراکتی لفظی ،که مبتنیبور زمکنوههوای فکوری میوترک و
رویکردی همسان به مشولة آگاهی استت بهیعبکردیگر ،د د ة ریکور در ای مشالوه آن اسوت
که دریابد آیا هوسرل یوانسته است کار نایمام هگل ،یعنی دستیابی به «حالتی از آگاهی کوه
از یوسل به هرگونه وجوود بریور از آگواهی ،هرگونوه روح میوترک ،جمعوی ،یوا یواریخی،
فار بااد» موفق بااد؟ و اساساً در چه صوریی مییووان بوه چنوک یووفکشی دسوت یافوتت
برای رسکدن به پاسخی برای ای پرس  ،ریکور کار خود را با یبکوک دیودگاا هگول دربوارة
روح و نسبت آن با آگاهی آ از میکندت در ای زمکنه ،وی با بحث در ای زمکنوه کوه یشوویم
( )constitutionهوسرلی (که مترجم آن را «یأسکس» یرجمه کردا است) مییواند جایگزینوی
برای دیالکتکک هگلی بااد یا خکر؛ رابطة «م » و «م ها» با «روح هگلوی» ازمنظوری قکاسوی
چگونه است و درنهایت با بهراگکری از ظرفکتهای «برساختههای فرهنگی و یاریخیای کوه
هگل آنها را ذیل سرفصل روح یوصک میکند» (همان )80 :بوه ایو نتکجوه مویرسود کوه
هوسرل مییواند با وساطت آنچه از جامعهاناسوی یفهموی (( )verstehende Soziologieکوه
متوورجم از عبووارت «جامعووهاناسووی یفسووکری» بوورای یرجموة آن اسووتفادا موویکنوود) وبووری
آموخته است ،پکوندی مکان دیدگاا خود و هگل برقرار سازدت بر ای اساس ،ریکوور بوا ایکوا
بر میخصههای جامعهاناسی وبری و با ای اسوتدالل کوه «هوسورل و مواکس وبور را بایود
درکنار یکدیگر در نظر گرفت ،بهنحوویکوه جامعوهاناسوی یفسوکری خو اسوتعالیی کوار
هوسرل را بهواسطة داداهوای یجربوی خوود انبااوته سوازد» (هموان ،)81 :بور آن اسوت کوه
بکناذهنکت مدنظر هوسرل یکملهای است بر روح فراگکری که در فلسوفة اسوتعالیی هگول از
اهمکت فزاینداای برخوردار است و در نتکجة آن« ،درمورد یرککبی که هوسرل و وبور درکنوار
یکدیگر میسازند مییوان پرس از موفشکتآمکزبودنِ کنارگذاری روح هگلی را طرح کورد»
(همان)82 :ت نکتهای که ای مزیت را بههمراا خواهد داات که بوا «جوایگزینوی بکناذهنکوت
بهجای روح عکنی هگل ،حداقلِ معکارهای مالزم کن انسانی» حفظ اود (همان)88 :ت
مشالة بعدی کتاب با عنووان «علوم و ایودئولوژی» متنوی اسوت کوه «بوه خواطرة پزاوک
فراتهصفت» یشدیم ادا است (همان)91 :ت ای موت  ،کوه نخسوتک موت ریکوور در کتواب
است که میخصاً به مشولة ایدئولوژی و د د ة رهایی از سلطة ناای از آن میپوردازد ،متنوی
است که از همان آ از هیدار میدهد که نبایود بوا صورف بوازخوانی آسوکبهوای نااوی از
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ایدئولوژی درطی یاریخ ،آن را سریاسر امری منفی بکنگاریم و بالعکس ،باید در رابطة پکچکودة
ایدئولوژی و حشکشت یأملی ژرفیر دااته بااکمت بر هموک اسواس ،وی در گوام نخسوت بوا
بهراگکری از ایدة وبوریِ «کون اجتمواعی» وجوه ممکوزة ایودئولوژی را در اختصوا امور
کن گری بنکادگزارانه بدان در نظر میگکرد و بر آن است که:
ایدئولوژی نوعی ابکه یا رمزگان است که چیماندازی سریاسری نهینها از گروا ،بلکوه
همچنک از یاریخ و نهایتاً کل عالم ارائه میدهد تتت ینها ایدئولوژی اسوت کوه موییوانود
خاطرة کن های بنکانگذارنودا و بلکوه خوود نظوام اندییوههوا را بوه موا منتشول سوازد
(همان)97 :ت

و درواقع «نمییوان آگاهیای را یصور کرد که خار از رمزگان ایودئولوژی اوکل پکودا
کند» (همان)99 :ت
با ای یوضکح دربارة ایودئولوژی ،ریکوور بوهسورا نسوبت علوم مودرن و دعووی عودم
جانبداری در یفکر پوزیتکویستی میرود و بهدنبوال آن اسوت کوه بوا درک نسوبت معرفتویِ
ایدئولوژی و علم ،بدی سؤال پاسخی درخور دهد که «آیا نشطة کرایدئولوژیکی وجوود دارد
که ازآنجا بتوان بهنحوی علمی دربارة ایودئولوژی سوخ گفوت؟» (هموان)104 :ت ایو امور
بهخصو دربارة علوم اجتماعی نکازمند یأمل بک یری است و بور هموک اسواس ،ریکوور
انووذار موویدهوود کووه در علوووم اجتموواعی «دسووتکووم در سووطح نظریووههووای کووالن»
امکان برآورداساخت معکارهای پوزیتکویستیِ علم مدرن فراهم نکست و درنتکجه ،الزم اسوت
ظرافتهای پکوند ایدئولوژی و علوم اجتماعی در ای سطح با دقت بک یر واکاوی اود ،اموا
ای عاملی نکست برای آنکه ریکور نکز در دام رویکرد انتشادی جنگنداای که بوا علوم مودرن
سر ناسازگاری دارد فرو لتد ،بلکه او بر آن است که نسبت مکان علوم و ایودئولوژی را بایود
در چهارچوبی «دیالکتککی» سنجکد و بدی منظور بهسرا کتاب ایدئولوژی و ایوپکوا ()1380
کارل مانهایم میرود و بر ای اسواس ،یوالش مویکنود هماننود مانهوایم از موضووم «علموی
جنگندا» به «علمی آرام» نشل مکان کند و اذعان کند که «بوه ایو یریکوب چکوزی کوه زموانی
سالحی در دستان پرولتاریا بود حاال بهرواوی پژوهیوی یبودیل اودا اسوت کوه هودف آن
پریوبخیکدن بر میروطکت اجتماعی هر نوم یفکر است» (همان)116 :ت در ای چهوارچوب،
نویسندا موضع خود را در زمکنة نشد ایدئولوژی روا میکنود و بوهدنبوال آن اسوت کوه بوا
دستیابی بهنوعی دان انتشادی و اجتماعی که نه از موضع خصمانه ،که از موضووم آگواهیِ
مبتنیبر فهم موقعکتمندی یاریخی و مؤلفههای هستیاناختی مانند عودم امکوان قطوع هموة
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پکوندهای نشد ایدئولوژی با مبنای یعلوق خووی  ،نسوبتی دیگرگوون مکوان علوم مودرن و
رویکرد رهاییبخ هرمنویککی برقرار کندت ااید متأثر از آانایی با «پزاک فراتهصوفت»
است که ریکور در چنک یأملی وطهور میاود و سخ خوی را چنک بهپایان مویبورد
که «امروزا هکچچکز بهاندازة نفوی نخووت نشادانوه و پویگکوری صوبورانه کوار بویانتهوای
فاصلهگذاری در جوهر یاریخیمان و نوکردن آن ضرورت ندارد» (همان)125 :؛ ضوروریی
که هنوز مییواند امکد به رهایی را از هرگونوه یعلوق و رسوکدن بوه آنچوه هگول «جووهر
اخالقی» مینامکد زندا نگاا داردت
«هرمنویکک و نشد ایدئولوژی» عنوان مشالة مفصل دیگری است که در اداموة کتواب آمودا
استت ای مشاله ،که در چهارچوب سنت نواتاری ریکور با پردازش و واکاوی اندییوههوای
متفکران دیگر و درنهایت افزونههای ریکور بر آنها همراا اسوت ،متنوی اسوت کوه مجادلوة
قدیمی و میهور گئور گادامر و یورگ هابرماس دربارة هرمنویکک را بهکاوش مینیوکندت
ریکور در ای مشاله بهدنبوال آن اسوت کوه بوا نیواندادن ظرفکوتهوای ااوتراکی هریوک از
نظریههای مطرحادا ازسوی ای دو فکلسوف بزر معاصور نیوان دهود کوه هرمنویکوک و
اندییة انتشادی یاچه اندازا در بنکاد خوی در نشد ایودئولوژی ااوتراک دارنود و مؤلفوههوای
بنکادی هرکدام از آنها چگونه مییواند در ای مسکر رااگیا باادت هرچند ،باوجود پورداخت
به ااتراکات ،از یمایزها نکز افل نمیماند و سویههای میخصاً متنافر ای دو رویکورد را نکوز
برجسته میسازدت ریکور در ای مشاله با یوضکح مفاهکم پک داوری ،مرجعکت ،و سونت ،کوه
مشوالت محوری در اندییة هرمنویککی گادامرند ،رییههای ای اندییه را در آثوار متفکرانوی
چون هایدگر ،دیلتای ،و ااالیرماخر پی میگکرد و با نیاندادن مبانی طرح موضووم ازسووی
گادامر در فکر ای فکلسوفان برجسته بر آن اسوت کوه نیوان دهود ،بورخالف حمالیوی کوه
هابرماس به آنها میکند ،ای مؤلفهها مییواننود در مشابلوه بوا ایودئولوژی و در نفوی سولطه
کارآمد بااندت ای امر ازسویدیگر ،با بررسی مؤلفههای محووری در اندییوة هابرمواس نکوز
یداوم مییابد و ریکور بوا کنوارهمگوذاری ایو مشووالت در نگواا دو متفکور اوباهتهوا و
افتراقهای آنهوا را برجسوته موی سوازدت بور ایو اسواس ،ریکوور بور آن اسوت کوه مفهووم
«پک داوری» گادامری را مییوان با «عالقة» هابرماسوی مجواور نهواد و پورداخت گوادامر بوه
«علوم انسانی» را مییوان دربرابر یوجه هابرماس به «علوم اجتماعی انتشادی» در نظر گرفوتت
ازسویدیگر« ،سوءفهم» گادامر نکز که بهمثابة مانعی درونی دربرابر فهم است ،در بحوثهوای
هابرماس که دربارة یحری نظوام منود فراینودهای اریبواطی ازسووی نظوام قودرت صوورت
میگکرد قابلبازخوانی استت در چنک چهارچوبی است که ریکور مییوانود «گفوتوگوو» را
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بهمثابة ظرفکت میترک یفکر ای دو اندییمند مدنظر خوی قرار دهد و با یأککد بور ایو کوه
مؤلفههای یفهمی اندییة هرمنویککی گادامری وجه پسک نگر و سوویههوای انتشوادی اندییوة
هابرماسی وجه آیندانگر و رهاییبخ یک امر میترک را برجسته میسازند ،نش خووی
را در ارائة هرمنویکک مت محوری که نشد ایدئولوژی را در مسکر رهایی مطموحنظور خووی
دارد بهنمای بگذارد و نیان دهد که چگونه مییوان از ای دو رویکورد درظواهر متنوافر بوا
یکدیگر ،با ایکا بر وجه بنکادی ِ ااتراک در هرمنویکک و محوریت فهم زبانی ،جهوتگکوری
روانی در مسکر نشد ایدئولوژی کسب کردت
مشالة بعدی کتواب بوا عنووان «ایودئولوژی و ایوپکوا» در نسوبت بوا مشواالت قبلوی متنوی
کمحجم است که نویسندا در جملة نخستک مشاصود خوود از نگوارش آن را رواو کوردا
استت ریکور در همان ابتدا مینویسد« :هدف ای نواته جوایدادن دو پدیودة ایودئولوژی و
ایوپکا درون چهارچوب یحلکلی واحدی است که م آن را نظریة یخکول فرهنگوی موینوامم»
(همان)179 :ت ای مشاله را مییوان از جهایی در اداموة مشالوة پکیوک در نظور گرفوت کوه بوا
پرداخت به «ابهامی که هر دوی ای مفاهکم [ایدئولوژی و ایوپکا] دارند ،از ای نظر که هریوک
از آنها طکفی از نمودهای مختل را از ااکال سالم و بالندا یا بکمارگون و آسکباناسوانه و
از نش های کژیابندا یا برسازندا را دربر میگکرند» بهدنبال آن است کوه بوه دریوافتی بهتور از
«خصلت مکملبودن آنها در چهارچوب یک نظام کن اجتماعی» دست یابد (هموان)ت وی
در ای راا ،در گام نخست با بهراگکری از بحثهایی که کارل مارکس در کتواب ایودئولوژی
آلمانی دربارة خاستگاا طبشایی ایدئولوژی مطرح میکند ،و سپس با ایکا بور مباحوث مواکس
وبر دربارة نظامهای مرجعکت و میروعکت اجتماعی ،بر آن است کوه ایو دو در نیواندادن
بخیی از سرچیمههای ایدئولوژی و سلطه موفق بووداانود ،اموا نتوانسوتهانود در نیواندادن
ای که چگونه «منافع خود را ازطریق ایداها بکان میکنند» (همان )190 :چنودان موفوق بااوند
و از ای جهت ،به کلکفورد گکریز روی میآورد که با جعل عبارت «کن نموادی » در یبکوک
ای چگونگی گام مؤثری برمیداردت ازسویدیگر ،ایوپکا نکز وجه دیگری از ای یخکل فراگکور
فرهنگی را دربر میگکرد که آن را مییوان «بهعنووان طورحانودازی یخکلوی جامعوهای دیگور،
واقعکتی دیگر ،و جهانی دیگر یعری کرد» و از ای جهت «اوکوة ایوپکوایی هموان نسوبتی را
باوجود جامعه دارد که ابدام با دان علمی دارد» (همان)194 :ت بر ای اسواس ،اریبواط مکوان
ایدئولوژی و ایوپکا درنگاا ریکور ،بهصورت مفاهکم پایهایِ همتا یعری مویاوود کوه در آن،
درحالیکه ایدئولوژی «عموماً خ اعتباری نظامهای مرجعکت را پور مویکنود و نهایتواً آن را
پنهان» میکند ،ایوپکا کارکردی متشابل دارد و درپی «آاکارساخت بکیکنة ارزشِ اعالمنیودا و
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است تتت و از ایو طریوق

از ای طریق ،برداات نشاب ظاهرسازی هر نظام میروعکت خا
نظامهای یثبکتادا قدرت را زیرسؤال» میبرد (همان)197 :ت
«اخالق و سکاست» نام مشالة پایانی کتاب است که ریکور در آن ،برخالف دیگر مشواالت،
بر آن است که بهنحو خالصهای ،دیدگاا خوود دربوارة نسوبت اخوالق و سکاسوت در عصور
حاضر و دیگر مؤلفههایی مانند اقتصاد را که بر اکواهوای اوکلگکوری ایو رابطوه مؤثرنود
بکاود ت آنچه ریکور را در ای زمکنه برمیانگکزد ای دیدگاا اوست که «سکاسوت بایود پوک
از مواجهووه بووا اخووالق ،نخسووت در نسووبت بووا اموور اقتصووادی و اجتموواعی یعری و اووود»
(همان)204 :ت در ای چهارچوب ،وی با پرداخت به ای نکتوه کوه در دوران مودرن سوکطرة
لکبرالکسم اقتصادی و سکاسی باعث ادا است که «فورد سواک جواموع مودرن اساسواً ناکوام»
بااد ،ای امر را در درجة نخست ناای از آن میداند که چنک جامعهای،
اساساً جامعهای مبتنیبر مبارزا و رقابت است که در آن افراد از چکدن مکوة کوار خووی
محذوم ادااند تتت احساس بیعدالتیای که جامعة عشالنی در مواجهه بوا یشسوکم جامعوه
به گرواها ،سطوا ،و طبشات بدان دام میزند ،حس انزوا و عدم امنکت فردی را کوه بوه
دستگاا اجتماعی واگذار ادا است ،رییهدار میکند (همان)207 :ت

اما درمشابل چنک بحرانی ،چگونه مییوان رویکردی رهاییبخ را یصویر کردت ریکوور
بر آن اسوت کوه سکاسوت موییوانود بوا طورح و دفوام از ایو دعووی کوه «کون عشالنوی
واجد معناست» خود را در پکوندی وثکق با اخالق قرار دهود و براسواس آن ،امکوان ااوتدال
اهروندان به دموکراسی برپایة داللتی اخالقی را مهکا کندت بر ای اساس ،ریکور بودون آنکوه
در پرداخت به زوایای مختلو دموکراسوی و نشو مؤلفوههوای مختلو در کارآمودی یوا
ناکارآمدی آن وسواسوی بوه خور دهود ،در بکوانی سوادا ،یعریفوی دوجانبوه از دموکراسوی
بهدست میدهد که برپایة آن ازیکسو« ،یک دولت دموکرایکک دولتوی اسوت کوه برناموة آن
حذف یعارضات نکست ،بلکه ابدام روندهایی برای بکان یعارضات و گیودانگهداات آنهوا
برای بحث است» و ازسویدیگر« ،دموکراسی آن اکلی از دولت است کوه در آن میوارکت
در فرایند یصمکمگکری بورای اومار هوردم فزاینودایوری از اوهروندان یضومک مویاوود»
(همان)216 :ت بر ای اساس ،ریکور در ای مت بهزعم خوود یوالش کوردا اسوت کوه نشواط
یالقی اخالق و سکاست را در زمانهای که «خطر بهرسومتاوناخت نشواط یالقوی اخوالق و
سکاست بسکار بک یر از خطر خلط ای دو حوزا است» (همان )219 :موردیوجه قرار دهودت
امری که بهنظر میرسد درنهایت نکز با بییوجهی به وجوا مختل بحث دربارة نسوبت مکوان
اخالق و سکاست در عصر مدرن و در جوامع دموکرایکک معاصر نایمام باقی میماندت
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در رویکردی انتشادی کلی به کتاب باید گفت مشاالیی که در مت اصلی ای بخ از اثور
آمدا است اامل پن مشاله است که از پورداخت بوه دیودگااهوای هگول و هوسورل دربوارة
بکناذهنکت یا نسبت اخالق و سکاست را دربر میگکردت بهصوراحت بایود گفوت متأسوفانه در
خواندن پیتسرهم ای مشاالت مخاطوب هوکچ ایودة مرکوزی و هوکچ ایصوال میخصوی را
نمییواند مکان ای مشاالت یرسکم کندت ای امر بهویوژا آنجوا داوواریر مویاوود کوه ببکنوکم
مترجم به انتخاب خود در ابتدای کتاب مشالهای از یکی از اارحان ریکور به زبوان انگلکسوی
(بهنام ریچارد کرنی) به کتاب افزودا است که اگرچه در ایو مشالوه مباحوث مفکودی دربوارة
یفکر سکاسی ریکور عرضه میاود ،معلوم نکست نشطة ممکزة ای مت یا دلکل ایصواق آن بوه
کتاب چکست و ااید بتوان ای نشد جدی را بر مترجم وارد کرد که چنک اضافهای بر چنوان
کتابی نمییواند چندان موجه در نظر آیدت همچنوک اسوت یاحودودی انتیوار مشالوة «دربوارة
یأویل» ،بهمنزلة اولک مشالة ریکور ،که اگرچه در کتاب اصولی نکوز بوهمثابوة متنوی مشودم بور
بخ های سهگانة اثر آمدا بود ،اما حال که مترجم به ییخکص خود فشط بوه یرجموة بخو
سوم قناعت ورزیدا است ،انتیار آن مییواند محل پرس باادت
عالوابر ای ها ،یکی از نشدهایی که مییوان بر اکوة نگارش ریکوور وارد کورد آن اسوت
که در پرداخت به موضووعات خواننودا را یاحودود زیوادی در مکوزان احاطوه و یمرکوز بور
موضوم با خود همسان میانگارد و در نتکجة آن ،مکرراً با افزودن بحوثهوای جدیود ،و نوه
البته بحثی که ضروریاً فشدان باعث نشصان مشاله بااد ،وی را مجبوور بوه یبعکوت از فووران
ذهنی خوی میکندت بییردید خواندن یک مشالة مطول فلسفی که در آن مؤلفوههوا و نکوات
هر دم افزودا میاوند برای مخاطب ،بهویژا آنکه دانیجویی در علووم انسوانی و اجتمواعی
بااد ،مییواند هم مایة خستگی و هم عاملی بر کواه بوازدهی بااودت هموک نکتوه اواید
مهمیری نکته بااد که مانع از پک نهاد ارائة کتاب بوهمنزلوة منبعوی درسوی در کوالسهوای
آموزای حتی در مشطع دکتری در راتههای علوم انسوانی اودا اسوتت در کورای صوورت،
نمییوان اذعان نداات که خوان پل ریکور و آانایی با اندییههای او درهرصووریی بورای
دانیجویان و پژوه گران علوم انسانی درجهت آانایی بوا اندییوة معاصور ربوی مفکود و
بلکه الزم است و انتظار آن است که باوجود صعوبت موجود ،در اولویت قرار گکردت

2.4نقدشکلياثر 
پل ریکور ازجمله متفکران برجستة فلسفة معاصر است که نشد اندییوههوای وی نموییوانود
فشط با ایکا به یک کتاب یا چند مشالة منتزم از یک کتاب صورت گکردت ریکور را میبایسوت
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در چهارچوب سنت فلسفة قاراای معاصور و بوهمنزلوة یکوی از پوک گاموان یفکور انتشوادی
هرمنویککی سنجکد و همانگونهکه در بخ نخسوت ایو مشالوه نکوز بوهیفصوکل بکوان اود،
سویههای متنوم یفکر او باعث میاود که حتی در بازاناسی یبار فکوری وی نکوز بوهنووعی
دورابندی یاریخی و یحلکلی نکز دست یازیمت بر ای اساس ،آنچه درادامه میآیود ،نوه نشودی
بنکادی بر یفکر پل ریکور که نوعی یحلکل انتشادی کتواب ایودئولوژی ،اخوالق ،سکاسوت بوا
یرجمة مجکد اخگر است که برای اولک بوار در یهوران ازسووی نیور چیومه در سوال 1395
منتیر ادا استت
در درجة نخست دربارة صورت ظاهری کتاب مییوان گفت که برخالف قدر و منزلوت
و عمق فکری اثر و ای که مخاطب قاعدیاً مجبور اسوت بورای دریافوت وجووا مختلو آن
چندی بار بدان مراجعه کند ،ککفکت کا ذ استفاداادا بوهگونوهای نکسوت کوه بتووان انتظوار
بهرابرداری درازمدت از آن را دااتت کتاب روی برگة کمککفکت کاهی منتیر اودا اسوت و
ای کار اگرچوه احتمواالً بوا هودف کاسوت از هزینوة یمواماودا و قکموت پیوت جلود آن
صووورت موویگکوورد ،بوورای چنووک اثووری چنوودان اایسووته نکسووت و اوواید بووا نگوواهی
درازمدتیر میاد کا ذی با ککفکت و ماندگاری باالیر را برای نیر آن در نظر گرفتت
درهرحال ،باید یوجه داات که در پرداخت به متفکری مانند پل ریکوور آنچوه اهمکوت
بکیکنه دارد نه ککفکوت کا وذ و چوان ،کوه اندییوههوای طورحاودا در اثور اسوتت کتواب،
همانگونهکه بکان اد ،یرجمة بخ سووم از کتوابی اسوت کوه بوا عنووان از موت یوا کون
جمعآوری و منتیر ادا استت ای بخ که در عنوان اصولی Ideology, Utopia and Politics
نام دارد در زبان فارسی با یدککوری کوه هوکچ دلکول مووجهی بورای آن نموییووان یافوت بوه
«ایدئولوژی ،اخالق ،سکاست» یبدل یافته استت اگفتی از ای یدککر نابهجا بهویوژا در آنجوا
بک یر میاود که ببکنکم چندی مشاله از اثر میخصاً بحثهای قابولیوأملی را دربوارة ایوپکوا
مطرح کردااند و حتماً نویسندا در استفادا از ای واژا در نامگذاری منظور میخصوی دااوته
است که مترجم ،گویا ،به دلخواا از آن درمیگذردت
عالوابرای  ،باید اذعان کرد که درمورد یرجمه نکز نکایی چنود قابولیوجوه اسوت کوه از
جملة آنها مییوان به مداخلههای بعضاً نابهجای مترجم در داخل مت (که با هودف ایضواح
و با بهراگکری از [] صورت گرفته است) ااارا کرد که طبعاً خوانندة متنی ثشکول چوون ایو
کتاب انتظار آن را نخواهد دااتت یکی از نمونههای ای نابهجایی را مییووان در صوفحة 41
و در مت مشالة «دربارة یأویل» دیدت در ای جا ریکور مینویسد« :ای قووانک اساسواً یواآنجوا
معنایی یاریخی پکدا میکنند که به بدنة یوک سوازمانمنودی روایوی پکیوکنی پکونود بخورنود؛
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چکزی که پکیاپک ماهکت رخدادها را بهمنزلة رخدادهایی کوه در اوکلگکوری یوک طورح
داستانی خا میارکت دارند یعکک میکند» و درادامه ،مترجم در داخل کرواه موینویسود:
«بهبکان سادایر ،قوانک حاکم بر علوم انسانی بهصورت انتزاعی و فار از محتویوات یواریخی
بحث و درک روایی نظریهپرداز از ای محتویات وجوود ندارنود و همووارا پکیواپک بورای
اکلبخیکدن و معنادادن به مجموعة رخدادهایی خا پدید آمدااند»ت بهوضووح موییووان
زائدبودن ای یوضکح را میاهدا کردت
در یرجمة برخی کلموات ماننود دور هرمنوویککی «( »hermeneutic circleکوه در ایو جوا
حلشة هرمنوویککی یرجموه اودا اسوت) ،یشوویم «( »constitutionکوه در ایو موت یأسوکس
یرجمه ادا است) ،جامعهاناسی یفهمی «( »VerstehendeSoziologieدر مت  :جامعوهاناسوی
یفسووکری) ،عشالنوویسووازی «( »Rationalizationدر مووت  :عشالنووینمووایی) ،فریووبکوواری
«( )dissimulationدر مووت  :پنهووانسووازی) ،و اخووالقمووداری «( »Sittlichkeitدر مووت  :جوووهر
اخالقی) مییوان ضع های جدی میاهدا کرد کوه در موواردی موییوانود بوه انحوراف در
دریافت مشصود مت نکز رانمون اودت عالوابرای  ،در انتهای مشالة ریچارد کرنوی در صوفحة
 34 -33نکز متنی انگلکسی آمدا است که یوضوکح مویدهود نسوخههوای قبلوی ایو مشالوه و
بخ هایی از آن پک یر در کجا منتیر ادا است که ذکر آن در ای جا ،بهویژا بدون یرجموه
به فارسی ،را باید ناای از بییوجهی مترجم و ناار دانستت

 .5نتیجهگیری
یرجمه و انتیار آثار برجستة فلسفی به زبان فارسی ازجمله فعالکتهایی است که متأسفانه
سنتی چندان طوالنی و قدرتمند ندارد و اگرچه در دهههای گذاوته دربوارة برخوی آثوار
کالسوکک اقودامایی صوورت گرفتوه بوود ،بووهویوژا در زمکنوة آثوار معاصور خلئوی جوودی
وجود داات که بهنظر میرسد در سالهای اخکر بهمدد بهرامندی از ظرفکوتهوای فضوای
مجازی و یسهکل فوقالعادة دسترسی به متون اصلی و آانایی با زبانهای خوارجی ،ایو
امکان فراهم آمدا است که زمان فاصله مکان انتیار اثر به زبان الیک و یرجمة آن به فارسی
به حداقل برسدت باای حال ،هنووز هسوتند آثواری کوه ایو فاصوله دربوارة آنهوا بوهنحوو
یأثربرانگکزی صدق میکندت کتاب حاضر از جملة ای آثار است که با فاصلة حدود دو دهه
به زبان فارسی یرجمه میاود و در اختکار پژوه گران قرار میگکرد؛ آنهم درحالیکه اثر
منتیرادا فشط یکی از بخ های سهگانة کتاب را دربر گرفته است و نموییوانود یصوویر
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کاملی از یفکر نویسندا در کلکت اثر وی بهدست دهدت یکی از میکالیی که در ای زمکنوه
وجود دارد ،پراکندگی محتوایی مطالب فصلهای مختل است که بوهواسوطة آن ،اگرچوه
مطالعة هرکدام از مشاالت مییواند رویکرد انتشادی و یحلکل ریکور به موضووم یوا اندییوة
متفکری را روا کند ،خوانندا را با مؤلفوههوای اصولی و محووری اندییوههوای ریکوور
آانا نمیکند و بهنظر میرسد مترجم محترم مییوانست در مشدمة خود با ارائة ای یصوویر
کلی خوانندا را یاری کندت باای حال ،بایوجهبه فشدان آن پکیکنة قدرتمند ،همک را نکز باید
ار نهاد و از زحمات مترجم یشدیر نمود کوه بواوجود نشودهایی کوه بور وی وارد اسوت،
یوانسته اثری درنهایت مشبول برای انتیار آمداسازی کندت امکد اسوت بوا گسوترش فضوای
یرجمه و نیر ای قبکل آثار ،فاصلة مکان پژوه گران فارسیزبان و مباحث جاری فکوری
در دنکای معاصر به حداقل برسدت
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