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چکیده
ریچارد رورتیی فیلسیوفی نوپرااتاتیسیم و اید اتایرا و سیدحسیین ن یر فیلسیوفی سین ایرا ،ریر دو از
برجستهترین رربران فکری در فلسفۀ معاصر رستند .آنرا با به چیال

کشییدن بنیادریا و معیارریای عنالنیی

فلسفۀ مدرن ،بهویژه آن دسته از معیاررایی که موجب استرش روزافزون عنالنی
عنالنی

علتیمیایردد ،وواریان بسی

در حوزهرای دیگری از تالشرای بشری ،حوزهرایی چون ادبیات ،رنر و علوم انسانی بر اساس دغدغهرا

و نگرشرای فلسفی ووی
عنالنی

در

رستند .با بررسی دقیق وجوه نارتسان و رتسان آرای فلسفی ن یر و رورتیی دربیارۀ

و نند رر یک ،محدودی ریا و کاسیتیریای فلسیفۀ میدرن پیرامیون مفهیوم عنالنیی

در مییایردد

محدودی را و کاستیرایی که نیازمند ایجاد داراونیرای جدی و بس و تعدیل رستند .این دارایونی و تعیدیل
آرا در فلسفۀ ن ر با تترکز بر جنبهرای بیزمان و سرمدی انسان ،با راریابی حنین

مطلق به سیایر علیوم صیورت

میپذیرد و در فلسفۀ رورتی با تترکز بر جنبهرای تاریخی و زمانی با ولق رتبسیتگی و روابی دموکراتییک مییان
رتۀ انسانرا .دیدااه رای ن ر و رورتی ،با وجود تفاوترای بنیادینی که دارنید ،بیا آشیکار سیاوتن آسییبریای
عنالنی

مدرن ،ررگشای حل بسیاری از مسائل در فلسفۀ معاصر اشتهاند.

ژههای کلیدی :عنالنی  ،سیدحسیین ن یر ،ریچیارد رورتیی ،سین اراییی ،نوعتیل اراییی ،علیم منیدس،
وا 
رتبستگی.

*

نویسنده مسئول
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رتبسیتگی و بیینییاز از رسیتیشناسیی و متافیزییک

مقدمه
ریچارد رورتیی و سیدحسیین ن یر از فیلسیوفان
مطرح معاصر رستند که به انتنیاد از عنالنیی

میدرن

پرداوتهاند و رارکاررایی عنالنی در رویارویی بیا آن


علم و عنالنیی
پی بازییابی سین
عنالنی

معاصر دربارۀ عنالنیی ،

تطبیق آرای دو فیلسو

از دو منظر متفاوت ،میتواند به استرۀ وسییعتیری از
وواس را و دغدغهرای انسان امروزین دسی

ارائه نتودهاند .سیدحسیین ن یر (۳/۱۱م ).فیلسیو
سن ارای ایرانی اس

میداند.


یابید

که با سطحی و بیتار وواندن

از این رو پرسی ریای بنییادین ایین جسیتار از ایین

میدرن (ن یر۳۱3/،ب ،)۳2-۳2 :در

قرارند :الف) رتسانی رای ظارری در نگرش ایین دو

کیه بیه علیم و

و رارکارریای عنالنیی

و الیوریتی اسی

فیلسو

نسب

بیه عنالنیی

تندس بخشد و آن را از ازند آسییبریایی

آن را ،در عین وجود نارتسانیرای بنیادی میان آنرا،

و

چیس ؟ ب) نارتسانیرای اندیشهی ن ر و رورتیی

از وحدت

و رارکارریای عنالنیی ریر ییک

که انسان کنونی را ارفتار ساوته ،برراند .حکتی
ورد جاودان نزد ن ر نتونۀ آشکاری اس

عنییل و ایتییان ،وییرد و عا فییه ،شییهود و اسییتد ل
مجتوعۀ به ظارر متناقض و در با ن رتسیان کیه بیا

در زمینۀ عنالنیی

چیس ؟ ج) رویکیرد ریر ییک بیه عنالنیی
میدرن را بر یر

کاستیریا در عنالنیی

کیدام

مییکنید؟

و

اتانییهرییایی کییه در راسییتای پاسییخاییویی بییه اییین

سویی کشانده که افزون بر ولق شعر ،رنر و زیبیایی،

پرس رای بنیادین مطرح مییشیود ،از ایین قرارنید:

پدید آوردن علم مندس ،پیروان وود را بیه سیت
در علوم بیعی ،منطق و ریاای نیز زبانزد بودهاند.

معاصیر

رستند ب) ن ر فیلسوفی سن ارا بیا ایرای ریای

که پس از بدبینی به مطلقرای اوالقی

و رورتیی فیلسیوفی سین سیتیز و

ریچارد رورتی (.۳002-۳/۱۳م) فیلسیو
امریکایی اس

۳

الف) رر دو فیلسو

ناقد عنالنی

علتی و روش آن

و فلسفی ،با روشتندی راه وود را بیه سیوی فلسیفه
پساتحلیلی و دیدااری نوعتلارا نسب

به عنالنیی

اشود .او با تتایالت اد ات ارایانه به رد و انکیار
معرف شناسی و عنالنی

معیارمحور (از افال ون تیا

فلسفه ریای تحلیلیی) ،پرداوی

و وجیود معیارریای

اتارایانه اس
اد ات اراس

ج) ن ر با بهیرهاییری از سین

و

اوالق به عنالنیی

و

ورد جاودان ،وواران بازاش
قدسی

بخشیدن نگاه انسان به جهان اس

و رورتیی

با بهره ایری از ادبیات و علوم انسانی وواریان ولیق
رتبستگی و پیشرف

اوالقی در عنالنی

اس .

عنالنی بدون منازع برای داوری باوررا و آرزوریا را،
تالش بیهیودۀ فلسیفه دانسی  .بیه بیاور او آدمیی بیا
تالش

در فررنگ و ادبیات و سیاس

و علم و رنر،

در پی بازسازی وویشتن اسی  .وی جسی وجیوی
حنین

عینی از افال ون تیا رگیل را موجیب دوری

فلسفه از تاریخ و جامعۀ بشیری و در نتیجیه موجیب
غفل

از زندای آکنده از درد و رنج و ظلم مییدانید.

او با تندم عتل بر نظر ،پرااتاتیسی ریا را وواسیتار

 .1همسانیهای ظاهری ،در عیین ناهمسیانی هیای
بنیادین نسبت به عقالنیت در آرای نصر و رورتی
ارچه پرداوتن بیه رتسیانیریای آرای دو فیلسیو
نارتگون ،دربارۀ عنالنی

کاری بیس دشیوار اسی ،

ولی میتوان با کنکیاش دقییق در آرای آنریا نکیات
مشتر

و شبار رای تأملانگیزی یاف

آسیب را و کاستی رای عنالنی

که بیه در

معاصر یاری رسیاند،

در آرای سیدحسین ن ر و ریچارد رورتی 2۱۹

بررسی رمسنج عنالنی

این رتسانیرا ،که از درون نارتسانیرا و سویهریای

رمییان ،اییزارشرییای روزنامییه نگییاران ،فیییلم و...

متنابل اندیشۀ ن ر و رورتی برآمدهاند ،میتواننید بیه

).(Rorty,1995: xvi; 2007: 5, 45

و راه اشیا در فلسیفۀ

برساوتن راربردریای مشیتر

ن ر و رورتی با بیتیار توصییف کیردن عنالنیی

جدییید یییاری رسییاند کییه در نوشییتار پییی رو تبیییین

جدید در اندیشۀ مداوای آن رسیتند ررچنید داروی

میاردند.

آنرا یکسان نیسی  .ریر دو از پاییان فلسیفۀ غیرب
سخن می اویند .رورتی پایان فلسیفهای را کیه دیگیر
پیوند چندانی با سیاس

 .1-1انتقاد از فلسفه و عقالنیت مدرن

و عتلاراییی نیدارد ،اعیالم

سید حسیین ن یر و ریچیارد رورتیی فیلسیوفان

میکند (رورتی )۱3/ :۳۱3۴،و ن ر نیز بر این سیخن

در

رورتی که این فلسفه راه بیه جیایی نتییبیرد ،صیحه

معاصری که زندای در مکان و فررنگیی مشیتر
غرب را تجربه کردهاند .رر دو از منتنیدان سرسیخ

می اذارد ررچند آن را نه نشانۀ پایان فلسفه بتا ریی

دکارتی و فلسفۀ جدید رستند که بیه جیدال

فلسفه ،بلکه نشانۀ پایان فرایندی می داند کیه در ییک

با بنیادرای آن میپردازند .ن ر و رورتی با برازییدن

جریان سیاسی شکل ارفته اسی

(جهیانبگلو:۳۱3۴ ،

با رنجاررای عنالنی زمیان ویود،

 .)/۳آنرا با جدا کردن راه ووی

جدید

عنالنی

عنالنیتی نامتعار

به حدی به راری که در پی

ارفتهاند ،پایبندند که بیا

و نکور

از عنالنی

آن ،به شیوۀ وود راری نو پیشاروی انسان

وجود انتنادات سرسختانه بر اید ویود بیدون ریی

معاصر مینهند راری که جامعیۀ میدرن را از ییأس و

رراسی با زیرکشیدن جایگیاه فلسیفۀ میدرن ،آن را از

ناامیدی واررانید .ن یر ریشیۀ تتیام بحیرانریا را در

بنیییاد بیتییار و معیییوب توص ییف میییکننیید .رییر دو

افال یونی

مرزبنییدی و بخ ی بخ ی

میداند و رورتی ریشۀ بیهودای عنالنی

کییردن علییوم را نکییور

می کنند ن ر جدایی فلسفه از علم و نیز شاوه شاوه
کردن وود علوم و رورتی کشییدن میرز قیا ع مییان

پیوندی میداند که رنوز با سن
برایند عنالنی

مدرن را در

افال ونی دارد .ن یر

جدیدی را که از دکیارت آغیاز شید،

بیه

تنییدسزدایییی از علییم ،انسییان و جهییان و در نتیجییه

در زمان وود باشیند و وواریان تیأ یر

میداند.

علوم مختلف .آن را نتییووارنید تنهیا فیلسیو
معنای متعار

عنالنی

مدرن ناشی از کنار نهیادن سین

پوچارایی و بروز بحران در اوالق و بیع

فلسفه در زیرینترین یهرای جامعه رستند ن یر از

رورتی برایند ایین عنالنیی

راه فیلسوفانه اندیشیدن و حکیتانه زیسیتن و دراییر

بیهودهای میداند که ری دردی از دردرای انسان دوا

کردن تتام قوای وجودی انسان و پیاسداشی

تتیام

حکیتان در شعر ،نثیر ،رنیر ،فلسیفه ،علیم و عرفیان

را پیرداوتن بیه مسیائل

نتیکند  ۳عنالنیتی که تنهیا بیازی بیا وانایان اسی
واناانی که فیلسوفان به آنرا وو کردهاند.

۳

(ن ر۳۱32،ب ،ج )2۴۴-2۴۳ :۳و رورتی با اسیتردن
عنالنیتی نوعتلارا به مثابه سیاستی فررنگیی ،بیرای

 .2-1گستردن مفهوم عقالنیت به دیگر بخیشهیای

کاستن از رنجرای مردم و پاس داشتن ریر آنچیه بیه

کوششهای بشری

این امر یاری رساند از راه رستی

بخشیدن به شیعر،

ن ر و رورتی از آ چه تنها با معیاررای تنگنظرانۀ
محدود به روش علتیی در فلسیفۀ جدیید «عنالنیی»
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ووانده میشود بیهسیختی انتنیاد مییکننید و در پیی

کتینگری تبدیل شود کیه حتیی شیهودرای ادبییات

معنای استردهتری برای عنالنی دانستن امور رسیتند.

دربارۀ بیع

بشر را بیرای بسییاری از پژورشیگران

در این راستا شعر ،ادبیات ،عرفان و رنیر نیزد آنریا،

دور از دسترس قرار میدرد« .علوم انسانی» که بروی

عنالنیِ در وور فلسفۀ واص

دانشییتندان ،از منتنییدترین ناقییدان آن رسییتند و در

وودشان ،جایگاری ویژه دارد .رر چند تالش ررییک

فضایی سرشار از احساس حنارت رنی و روانی ،در

در اییین وادی ،بییا توجییه بییه تفییاوترییای بنیییادین

برابر علوم بیعی و ریاایات آموزش داده مییشیوند

و سوی اردافی متفیاوت مییرود،

(ن ییر۳۱3/ ،ب .)۳2-۳2 :ازاییینرو ن ییر اسییترهای

آنچه در وور تأمل اسی  ،رتیدلی آنریا در رریایی

وسیع از ادبیات و علوم انسانی را که بازتیاب درنیدۀ

کییه تنهییا در پرتییو روش

«علتیی» و «عنالنیی»

برای رسیدن به اردا

عنالنی  ،به ست

یییافتن از چیییزی اسیی

«شهود عنالنیی» انسیان اسی

علتی جدید ،عنالنی ووانده مییشیود و نییز تیالش

میداند شهود عنالنی حکیتانی که نهتنها در ادبییات

بییرای نتایانییدن عنالنییی بییودن سییویهرییای دیگییر

که در عرفان ،فلسفه و ایاه در ریاایی و نجیوم نییز

تکاپورای بشری در حوزه رای دیگری که از نظیر آن

زبانزد بودهاند« .حکیم» در جامعۀ اسالمی کسی اس

دو ،ارتیتی بسی بیشتر از علوم بیعی دارد.

که زنداانیاش در عتل برابر با رتان حکتتیی اسی

ن ر معتند اس

در تعرییف روش جدیید فلسیفی،

تنها آنچه «علتی» اس « ،عنالنی» ووانیده مییشیود.
وی حوزۀ تعریف «علم» را ،بنا بر سن

دیرینۀ فلسفۀ

اسالمی ،به علوم بیعی محدود نتیدانید و آن را بیه
بخ

استردهتری از توانیاییریای انسیانی بازاشی

که در نظر از آن آایاه اسی

نیه کسیی کیه تنهیا بیا

روشتندی و تیزبینیی ،دربیارۀ مفیاریم رنیی سیخن
میراند ).(Nasr, 2001: 21-25
ن ر با اشاره به بییرتتیا بیودن سین

عنالنیی در

فلسفۀ ایرانی میاوید :با ریشه داشیتن در امیر ابی ،

میدرد .او از این علم با نام تینی ""scientia sacra

فلسفه در آن نهتنها یک مکتب «آمووتنی» که بیی

یا «علم مندس» یاد میکند تا از معنیای معتیول وانۀ

رته یک راه «پیتودنی» اس  .راری که بیا «شیدن» ،و

" ،"scienceدر زبییان انگلیسییی امییروز کییه مسییتلزم

داراونی معنوی و اوالقی در وجود انسان درآمیخته

و دارای داییرۀ تنیگ و

بیا

جدایی از قداس

و معنویی

اس  .آمیختن علم با اویالق ،پیوسیتگی حکتی

از

محدودی اس  ،متتاز ایردد (ن یر۳۱3۴،الیف.)۳۱ :

عرفان ،و فراارفتن علوم از راه شعر ،در رن عیارفی

ن ر در بخ رایی از انتناد وود ،علم جدید را ایین-

که از رن او رم شعر میتراود و رم ریاایی ،و نییز

اونه توصیف می کند :علتی کیه نیه بیر فیرول عنیل

کلی

در

شهودی ،که بر نیروریای عنیل اسیتد لی بشیر بیرای

سیینتی اصیییل بییوده اس ی

وارسییی دادهرییای حییواس مبتنییی اس ی
بیدرنگ سرمشق رتۀ علوم دیگر قرار ارف

علتیییکییه

جهان شتول آن نتوداری از وق این ملی

(ن ییر۳۱32 ،ب-۳۱0 :۳۹

 .)۳۱2رح و ایدۀ ن ر این اس

که بیا مبیدل شیدن

و سبب

مابعدالطبیعۀ حنینی (علم قدسی) بیه واقعیتیی زنیده،

شد فلسفه با تحلیل منطنی ،وقادیرای رنی یا حتیی

آمیده،

صییر

نظریییۀ ا العییات در رییم آمیختییه شییود و

حوزهرای کالسیک «علوم انسانی» به علوم اجتتیاعی

شناوتی که از راه «پژور

علتیی» بیه دسی

میتواند با الگویی درآمیزد که دیگر اونهرای معرف
ی از مابعدالطبیعۀ محض تا معرف

برارفته از مکاتیب

در آرای سیدحسین ن ر و ریچارد رورتی 2۴۹

بررسی رمسنج عنالنی

سنتی روانشناسی و جهانشناسی ی را نییز دربراییرد

حوزهرا میپردازند .در این سیر ،علم به جای زندای،

(ن ر۳۱3/ ،ب.)۳0-۱2 :

مواوع فلسفه اردید و معرف شناسیی در کیانون آن

رورتی نیز با اشتباه وواندن «جس وجوی ماری
علم و تنلیل عنالنی

معرف

به قاعده از سوی سن

شناوتی» (رورتی۳۱32،ب ،)۱0 :وواسیتار برازییدن
«عنالنی

اعیف»تری اس

جای ارف

(رورتی.)۳02 :۳۱/0،

پیشنهاد رورتی در راستای رسیدن به اردا
اییین اسیی

ویود،

کییه بییرای عنالنییی شییدن ادبیییات و

که در معنایی منعطفتر،

علوم انسیانی ،الگیویی جیدا از الگیوی سیازااری بیا

ادبیات و علومانسانی را در برمیاییرد عنالنیتیی کیه

تعیینشده برای دستیابی به فضییلتی
مال رای ازپی  

اوالقی و بهتر

ویاص ،براییزینیم .از دییدااه پرااتاتیسی ریا ،مییرز

ساوتن زنیدای ییاری رسیاند معنیول شیتارد .ایین

قا عی میان علوم بیعی و علوم اجتتاعی ،میان علوم

کیه

اجتتاعی و سیاس  ،فلسفه و ادبییات وجیود نیدارد.

تعبیررایی چیون «روشیتند»« ،عنالنیی»« ،علتیی» ،و

رتۀ حوزهرای فررنیگ کوششیی یگانیه بیرای بهتیر

رر آنچه را با نیروی تخیل به پیشرف
عنالنی

در برابر «عنالنی

قوی»تر رایجی اس

«عینی» را به یک معنا میانگیارد ).(Rorty.1998: 35

را ازین

رورتی بیان میدارد :اار عنالنی

پیشاپی

بروی مال را بدانیم ،به ناچار بایید علیوم بیعیی را
نتونۀ آن دانس

ساوتن زندای اس

(رورتی۳۱32 ،الف.)۱0 :

کیه در

ولیی ارفتیاری ایین اسی

 .3-1یگانگی و عدم تمایز میان «سوژه و ابیهه» و
«نظر و عمل»

صییورت برازیییدن چنییین معنییایی بییرای «عنالنییی»،

رییر دو رودرروی تتییایزی قییرار میییایرنیید کییه در

تکاپوریای

معرف شناسی دکارتی میان سونه و ابژه پدیید آمید و

عنالنی ،بیبهره ساوتهایم چراکیه در ایین برداشی ،

علتی و حتی علتی کردن فلسفه انجامید.

ادبیات و علوم انسانی را از ارج و منزلی
نناشان و شاعران ،که به افتۀ وودشان پی

به پیشرف

از انجیام

رویکییردی کییه منجییر بییه جداسییازی نظییر از عتییل،

کاری مطتئن نیستند چه میووارند انجیام درنید ،بیه

شییدن

احسییاس از اندیشییه و در نتیجییه بیییواصییی

ناازیر از قوهای متفاوت از عنل بهیره ووارنید بیرد

فلسفه اردید .روشن اس

چراکه آنان در فرایند انجیام کیارویژۀ ویود ،آییین و

اندیشۀ رر یک برای تتایز قاییل نشیدن وجیود دارد.

کیه

ن ر وحدت «سونه و ابژه» و «نظر و عتیل» را از راه

روش آن را ابداع میکننید .ایین در حیالی اسی

می بینیم که یک دانشیتند بیا آایاری از آنچیه باعی
بی اعتباری فرایهرای

رسییدن بیه معرفی

کیه تفیاوت آشیکاری در

حنینیی و علییم منیدس متکیین

می شود و حتیی در صیورت

میداند و رورتی برای رسیدن به راری عتلارایانیه و

ناسازااری تجربهای با فرایهریای  ،آن را بیه کنیار

ررایی از تیالشریای اتارایانیه بیرای رسییدن بیه

می نهید ،در دیید میا ،بیه قهرمیانی اصییل در عرصیۀ
عنالنی ی

تبییدیل شییدهاس ی

).(Rorty, 1998: 36

حنین  ،از رر اونه تتایزی دس
ن ر معرف

میشوید.

و شناوتی را که بر پایۀ تتیایز عیین و

رورتی از فیلسوفانی انتناد میکند که به جیای کتیک

رن اس  ،معرفتی حاشیهای و نه اتیی مییدانید .از

ریاایییدانییان و

نظر او در با ترین مراتب معرفی  ،سیونه و ابیژه بیا

در ایین

یکیدیگر متحید مییاردنید و تتیایزی مییان ایین دو

بییه آرامی

ریین مییردم ،بییه دقی

فیزیکدانان ،به تبییین نحیوۀ پییدای


دقی
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نیس  :رابطۀ میان وجود عینی و وجود رنی نیز تنها
به یک شکل نیس

و دارای مراتبی اس

کیه از در

به واعی

ازارشرای  sدر میان رتتاییان

دیییدااری «پرااتاتیییک» دربییارۀ حنینی

بیدانیم،
و رریییافتی

بیعی انسان به وود و جهان تا آااری از وود مطلق،

درمانگر در قبال رستیشناسی ،برازیدهایم و اار این

استرش مییابید .ویودی کیه در آن فاعیل شناسیا و

و

متعلق شناسایی (سونه و ابژه) ،در یک واقعی

واحد،

ورای رراونه جدایی و نارتسانی ،یگانیه مییاردنید
(ن ر .)۳۴ :۳۱3۳،تنها معرفتی که بر «یگانگی عیالم و
معلوم» استوار اس « ،معرف
علتی» یا رر معرف

اتی» اسی « .معرفی

دیگر کیه اتیاً مبتنیی اسی

بیر

«تتایز» ،میان « رنیی» کیه مییشناسید و «عینیی» کیه
شناوته میشود ،باید به شیناوتی حاشییهای رایای
درد (ن ر۳۱3/ ،ب.)۱3-۱2 :

ازاره را نسبتی بدانیم میان سیونه و ابیژه ،بیعی

آینۀ بیع  ،یعنی تبیینی رستیشناسانه را برازیدهایم
(رورتی .)۳۴0 :۳۱/0،رد
دانستن یعنی حنین

اصطالحاتی که مبنیای سینج

نهایی تتام کاوشرای بشری قرار ایرند ،نگریستن به
انسانرا رتچیون ابیژه اسی

نیه سیونه ،موجیوداتی

فینفسه و نه توأمان فینفسه و لنفسه با این حال اار

انسان ،رم سونه و رم ابژه اس
وود را در

ن ر رتچنین میان علم و عتل ،در با ترین مراتب

فلسفه را ییافتن حنینی

شکا

باز نتییتیوانیم ات

کنیم (رتان  .)۴0۴-۴0۳:به باور رورتی

عتینی میان «نظریه» و «عتل» نیس

زییرا از

«نظریه» ،بازی با کلته نیس  ،بلکیه

آن ،تتایزی نتیداند چراکیه علیم انسیان ودااونیه،

دید پرااتاتیس

انسییان را از دواییانگیرییا و تعاراییات میییررانیید:

رتواره عتل از پی

ازاینرو علم و عتل در بیا ترین مرتبیه ،بیا یکیدیگر


ما با مناصدمان تناسیب دارنید (رورتیی ۳۱32،الیف:

پیوند دارند .عارفان و ارل نظر نیز ،ایاه شیارکاررای

.)۱0

برجسته از سنخ عتل پدید آوردهاند از نگیارش آ یار

 .4-1نیاز به گفتوگو برای درک یکدیگر

موجود اس  .رته توصیفرای

که رر یک بیهسیختی

حجیییم تییا سییاو

آ ییار عظیییم ،یییا بنیییاد کییردن

نیاز به اف واو ازینهای اس

سازمانرایی با ماری


اجتتیاعی و سیاسیی ....رییق

به آن پایبندند .رر دو پایبند به اف واویی رستند که

«عتل» نتیتواند ریق «علم» را در برایرد ولی علیم

بایید بییرای ایجییاد رتییدلی و در و فهییم یکییدیگر،

وابسته به انسان ودااونه ،میتواند با ررایی انسیان از

بیردن

تنگنارای کن

و واکن

و دواانگیریای میرتب بیا

صورت ایرد .ررچنید تترکیز ن یر بیر پیی
ارییدا

متعییالی و در اولویی

قییراردادن سیین رییای

عشق احساسی ،رتۀ امور سیازندهای را کیه عشیق و

وحیانی اس

عتل در توان و تتکن دارنید ،در ویود جیای درید.

بیفزاید و تترکز رورتی بیشتر بر نادیده ایرفتن دیین

مرتبیۀ

بییردن رونیید

اینچنین اس


که معرف

بشییری» در ارتبییاا اس ی

قدسی بیا «تتامیی

(ن ییر۳۱3۴ ،الییف-20۳ :

.)20۳

تا بر ا ربخشی و دوام و بات اف واو

و باوررییای مطلنییی اسی

کییه از پییی

اف واو جلوایری میکند.
به باور ن ر تتیدنریای اصییل برآمیده از دیین و

رورتی نیز در توایح دیدااه پرااتاتیکی ویود در

سن  ،بهآسانی میتوانند به یک رشته اصول مشیتر ،

متتایز ندانستن سونه و ابژه بیان میکند که اایر ایین

وفاق ،و نوعی تفارم درونی که ریشه در تتدن آنرا

ازاره که « sمیداند که  »pرا ،ایزارهای بیرای اشیاره

یابند .اف واو با تتدنی که «دین» بر آن

دارد ،دس

بررسی رمسنج عنالنی

در آرای سیدحسین ن ر و ریچارد رورتی 22۹

چیره نیس  ،راه به جایی نتیبرد و ری ااه منجر بیه

روشن کند (رورتیی .)۴۳0: ۳۱/0،ایرم نگیه داشیتن

صلح و آشتی واقعی نخوارد شد چراکه بیر اسیاس

بازار اف واو ،وود ردفی بسنده برای فلسفه اسی

سرش

نفسانی آن تتدن ،برویورد تتیدنریا ،ماننید

بروورد تتدن غرب با دیگر تتیدنریا ،ر مییدرید
(ن ر۳۱32،ب.)۳۱۴-۳۱۱ :۳۹
ن ییر در راسییتای ارییدا

و حکتی  ،توانییایی ماسی

در تییداوم بخشیییدن بییه

اف واو برای اندیشیدن به این اونه دربیارۀ فلسیفه
و حکت  ،بایسیته اسی

کیه بیه انسیانریا رتچیون

وییود شییرو ی بییرای

آفریننداان توصیفرای نو بنگریم ،نه موجوداتی کیه

که باید

دل بستهاند (رتان:

اف واو بیان میکند :نخستین شرا آن اس

بیهوده به توصیف درس

واقعی

متفکر (برای نتونه اندیشیتند مسیلتان) ،بیه فررنیگ

 .)۴0۳رورتی پیامد اف واوی دوستانه میان ادیان را

وود وابسته باشد و اورر اصیل تتدن ویود را پیاس

نیز رم زیستی مسالت آمیز و کاری بیه کیار یکیدیگر

متنابیل و

نداشتن و تحتل یکدیگر ،می دانید .ررچنید فررنیگ

بر پایۀ تتدنی باشد که در آن ریشه داریم و با دییدی

تحتل یکدیگر را ،برآیند پی ایری از ترکیب دیین و

فراایر و نر  ،به دور از رر اونه سطحینگری ،و نه

سیاسیی

بیییان میییکنیید (رورتییی .)۳2۴ :۳۱3۱،وی

با ررمنوتیک غرب به رماندیشی بپردازیم سوم اینکه

می ووارد با به دور افکندن واپسین بخ

بدارد دوم آنکه اف واو مبتنی بر شناو

باقیمانیده

فرافررنگی» و جهانشتول ،بگیوییم کیه

برای ایجاد تعادل باید عالوه بر اف وایو بیا تتیدنِ

از «عنالنی

چیرۀ غرب ،پیگیر اف واو با دیگر تتدنرا نیز ،بود

«فن اف وشنود وجیود دارد و فنی میا» (رورتیی،

بهویژه ما ایرانییان کیه در مییان دو تتیدن اسیالمی و


.)20۳ :۳۱33

آسیایی ایستادهایم ،باید اف وایو را بیا آن چهیره از

روشن اس

که ن ر اف واو را ،بر بنیاد اصول و

تتدن غرب که رنوز ریشیه در ارزشریای مسییحی،

زمینۀ مشتر

اسییالمیو یهییودی دارد ،آغییاز کنیییم .از نظییر ن ییر،

صییلح و در حنین ی

اف واوی تتدنرا ،مییان دو سیرزمین بیرای ایجیاد

درحییالیکییه نییزد رورتییی «دییین» ،بییه وییا ر وجییود

رواب سیاسی یا معادلهای اقت ادی نیس  ،اف واو

دارد،

باید تتام زوایای یک تتدن را در برایرد ومهیمتیر از
رته تعالی به سوی صلح و حنین

مطلیق را در پیی

داشته باشد (رتان ،ج.)۳۱/-۳۳/ :۳

مطلییق ،ا ییربخ ی

میییدانیید

مفروایییاتی کیییه در افییی وایییو حجیییی
متوقفکنندۀ اف واو با کسانی اسی

کیه ویارج از

دین رستند (رورتی۳۱32 ،الف .)۳۴0:البته تلنی دیین
به عنوان «متوقف کننده اف وایو» ،نیزد رورتیی بیر

رورتی می اوید :ما میتوانیم افی وایویی را کیه
افال ون آغاز کیرد ،بیدون جسی وجیو و بحی

در سن را ،بیرای پیشیرف

بیه سیوی

در

مواوعات مورد نظر او ،دنبال کنیم و ایین واقعیی

تنیییگنظرانیییه از دیییین اسیییتوار اسییی

نگیییرش
) . (McClean, 2014: 113میتوان اف

رورتیی در

این رویکرد وود به مراتب و سیطوح مختلیف دیین
چهبسا دین در سطوح ظارری
زیرا 

میتواند به ویوبی تفیاوت مییان برویورد بیا فلسیفه

توجه نکرده اس

رتچون رأی در یک اف واو یا بروورد بیا آن ریم

وود این ویژای را النا کند اما در سطوح و یه ریای

چون ییک موایوع ،ییک حرفیه ییا زمینیهای بیرای

نر تر حتی می تواند مشوقی برای اف وایو باشید.

ی (که رورتی با آن مخالف اسی ) را

رورتیی ویود بیه کاسیتی ریا و

پژور

تخ

ررچند می توان اف
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نارسایی رای برداش

بوده اسی

وود از دین معتر

بدین سبب وی بیه یرح و بسی بیه تعبییر ویود،

و اویا به رتین سبب در تلنی متیأور ویود از دیین،

«عنالنی

در میز اف واو جایگاری برای آن باز میکند (Ibid:

 .چنین عنالنیتی به سبب جایگاه وییژۀ اویالق در آن

) .113وی نهایتییاً میییپییذیرد کییه دییین ،سییهتی در

دارای ا را یذاری عتلییی بیشییتری در جامعییه اس ی .

بدینترتیب
اف واوی میان ابنای بشر داشته باشد و 

اعیفتر» میپردازد )(Rorty, 1995: 35

ایعیف تیر مجتوعیه ای از فضیایل

بنابراین عنالنی

حتی می تواند در آرمان شهر عتلگیرای رورتیی بیاقی

اوالقی اس

بتاند ( .)Ibid: 111در دیدااه رورتی اف واو ویود

عناید افراد پیرامونتان ،شکیبایی اوش دادن به سیخن

درد و رنیج

دیگران و تکیه به اقناع و وشنود اردانیدن بیه جیای

یکدیگر و رسیدن به جامعهای آزادتیر و عاد نیه تیر،

زوراویی د ل

رورتیی

بدون ری نیازی به استد ل و استنتاج.

ادبیات و علیوم انسیانی و ریر آنچیه در حیوزهریای

بهتنهایی ردفی بسنده اسی


بیرای در

که بر اموری ماننید تسیامح ،احتیرام بیه

دارد .بر این اساس در بین

اونییااون بییه افییزودن جامعییهرییای دموکراتیییک و
 .5-1جایگاه بی بدیل اخالق در عقالنیت

کثرتارا کتیک کنید ،دارای جایگیاه عنالنیی وییژه

ن ر و رورتی به انتناد از روندی می پردازنید کیه بیه

اس

جدایی اوالق از علم و عنالنی
به سرزن

انجامیده اس  .ن ر

انسان امروز میپردازد که با انف ال رابطیۀ

).(Ibid: 37

باید اف

نزد ن ر اوالق در علم قدسی ،بیر پاییۀ

کسب کتال و سلو

عرفانی اس

که با ایجاد تحول

میان تکامیل اوالقیی و پیشیرف

علتیی و اسسیتن

در درون انسان ،به نظم و رتارنگی در بییرون ییاری

پیوند میان اوالق و علم ،شکا

مییان آنچیه رسی

می رساند درحالی که رورتیی بیدون نییاز بیه وجیود

(آنچه در حنین

رس

و باید باشید) و آنچیه فکیر

میکند (به سبب علم وود بدان رسیدهاس ) را بیشتر
کرده اس

(ن ر۳۱3/،الیف .)۳0۳ :وی احییای علیم

مندس را ،تنها راه پیشگیری از پییدای
اوالقی برآمده از علیم و عنالنیی

سلسله مراتب کتالی در انسان ،به اوالقی پایبند اس
که به سبب ایجاد امید و رتبستگی ،به عنالنییکیردن
کوش رای انسان یاری میرساند.

بحیرانریای

جدیید مییدانید

 .6-1مخالفت با نسبیگرایی

علتی که با به حاشیه راندن اوالق و زدای

قدسی

از جهان ،سیبب بیروز بحیرانریای زیسی

محیطیی

بی معنا ساوتن تتام تالشرای بشری میانجامد ،سیر

وطرنییا و آشییفتگیرییای بسیییار در درون و بیییرون

ستیز دارند .ن ر تالش دارد تا از افتیادن بشیر بیه دام

انسانرا شده اس

(رتو.)۳۱2 :۳۱3۳،

ریچارد رورتی با رح دو روای
نکور

ن ر و رورتی به شدت بیا «نسیبیاراییی» کیه بیه

آن جلوایری کند و رورتی تالش دارد تیا ویود را از

از عنالنیی  ،بیه

آن اتهام برراند .ن ر اریز از نسبیارایی را ،تنهیا بیا

تعبیررایی می پردازد کیه بیر آن مبنیا ،علیوم

واقعییی دانسییتن « ات مطلییق وداونیید» امکییانپییذیر

بیعییی نتونییهای روشیین و نفو ناپییذیر از عنالنی ی
میشود و غلبۀ آن به عنوان عنالنی

قیویتیر ،سیبب

نادیده ارفتن اویالق و آ م بشیری ،اردییده اسی .

میداند .به باور ن ر ،با نابودی امر مندس ،ریر آنچیه

زمینهای از تجربیه بیاوری و عنیلبیاوری داشیته
پی  
باشد ،به ناچار در دام نسبی انگاری فرو ووارد رف

بررسی رمسنج عنالنی

(ن ر .)۳0/ ،۳2-۳2 :۳۱3۳،تنها با «دیین» اسی

در آرای سیدحسین ن ر و ریچارد رورتی 2/۹

کیه

مشترکی رستند ،ولی رر یک به سبب نارتسویی رای

مطلق آشکار مییایردد.

بنیادین ،از نظرااری متفیاوت بیه نتایانیدن راه ریایی

دنیای متجدد می ووارد با این نظرییه کیه «ررچییزی

برای جبران نارساییرای فلسیفه جدیید مییپردازنید.

نسبی اس » ،امر مطلق و جلوهرای

در دین و رتیه

پرداوتن به نارتسانیرا در اندیشۀ اندیشوران مطیرح

چیز ،به جز رتین نظریه را ،به نسبی

کشیاند (ن یر،

فلسفه ،میتواند بیه روشین شیدن بسییاری از وجیوه

نسبی

بشر در پرتو حنین

تاریک فلسفۀ آنان بینجامد .عنالنی

۳۱32الف.)۱۴۱ :
رورتی ررچند به نسیبیاراییی میتهم اسی

ولیی

در اندیشۀ ن ر

و رورتی دارای نارتسانیرای بسییاری اسی

کیه در

بهسختی این اتهام را رد کرده ،از وود دفاع مییکنید.


نوشییتار زیییر ازیییدهوار بییه مهییمتییرین آنرییا ،اشییاره

او نیازی به وجود امیر مطلیق و نیروریای فرا بیعیی

میشود.


بییرای توجیییه پیکییار اوالقییی نتیییبینیید .رورتییی بییا
«سییطحی» و «ابلهانییه» ووانییدن دیییدااهرییای نسییبیِ
وودانکار و مرکزارییز ،بیه کیاربردن وانۀ نسیبیایرا

 .1-2تفاوت در بنیادهای عقالنیت
نزد ن ر ،تعنل به معنای در حنین

و رسو بیه

دربارۀ دیدااه قوممدار وود را نیز بییدلییل مییدانید

کنه آن اس  .دستیابی به این مرتبه در سلسله مراتیب

) .(Rorty, 1998: 39وی در دفاع از وود بیان میکند

آاییاری انسییان ،تنهییا از راه شییهود منییدم بییر تجربییه

که واقعارا که نتیتواند باور کند کسیی بیه صیورت

امکان پذیر اس  .شهودی که از راه عنل کلیی ،یعنیی

حنین » را انکار میکند ،ادعای سلبی

نیروی عنل الهی امکانپذیر اس  .عنل در این معنا از

وییود را «نسییبیارایانییه» مییینامیید زیییرا او دیییدااه

کییه در مراتبییی فراتییر از عنییل

جدی «سرش
پرااتاتیس

دربارۀ حنین

دیگری دربارۀ سرش
بر اساس آن «حنین

را به مثابه دییدااه ا بیاتی

جزئییی و نیییروی اسییتد ل بشییری قییرار دارد .عنییل

میداند دیدااری کیه

استد لی کیه رتیان  raisonاسی  ،در واقیع پرتیو و

باور انتخاب شدۀ ییک فیرد ییا

(ن یر،

حنین

اروه در زمان وود آنراس » .در نظر رورتی چنیین
نظریهای به ینین «وودانکار» اسی  .پرااتاتیسی
نظریهای در بارۀ حنین

وانۀ  intellectاس ی

نیه

بازتابی از  intellectو نتونۀ ناتتام آن اسی

۳۱3۴الف .)۳0 :دغدغۀ ن ر جدایی تعنل و معرفی
از رستی و وجود اسی

کیه انسیان را از رسییدن بیه

دارد نیه نظرییهای دربیارهی

شناوتی راستین باز مییدارد .عنیل کلیی بیا اشیودن

نسبیارایی« .جایی که ری اونیه معرفی شناسیی در

بالرای وود فراتر از نیروی استد ل ،بیه یگیانگی بیا

یاراییی ریم وجیود
کار نباشد ،به رییق اولیی نسیب 

مبدأ رستی دس

مییابد و معرفتی وحیدتآفیرین و

ندارد» (رورتی.)۴/۳-۴/۱ :۳۱33 ،

قدسی می آفریند (ن ر .)۳۳ :۳۱3۳،چنین معرفتی کیه
ن ر ،وظیفۀ وود را بازییابی دوبیارۀ آن میی دانید در

 .2ناهمسانیهای عقالنیت در آرای سیدحسین نصر

قلب «وحی» و نیز در کانون وجود انسان نهفته اس .

و ریچارد رورتی

برآیند آن «علم مندس» اسی  ،تنهیا علیم عنالنیی و

با توجه به آنچه اذش  ،روشن شد ررچند ن ر و

ینینی برآمیده از دل «سین » ،کیه اسیترۀ وسییعی از

زمانۀ وود دارای سیویهریای

کشف و شهود بشر را در قلتیرو دسیتاوردرای علیم

رورتی در نند عنالنی

 ۹30متافیزیک ،دورۀ جدید ،سال رشتم ،شتارۀ  ،۳۳بهار و تابستان ۳۱/۴

قرار می درد (ن یر۳۱3۴ ،ب .)۳//-۳/3 :سین  ،در
اندیشۀ ن ر در

حنینتی اسی

الهیی ،کیه حنینی

با نگاری «تاریخی» می ووارد برای کشف سرچشیتۀ
شهودرایمان ،تاریخ بازی زبانی فلسفه را مرور کنییم

بییا نی در دل ادیییان و صییور قدسییی مختلییف را در

(رتان  .)3۱:وی کیه مفهیوم افال یونی «حنینی » و

جییاودان

نظام ولی سلسله مراتبی را مفاریتی بیمعنا می دانید

 philosophia perennisدارد (ن ر۳۱3۴ ،الف.)۳2۳ :

رودرروی متافیزیییک ،و معرفیی شناسییی کییه جییای

جدییید بییه عنییوان

متافیزیک را با پیجویی بنیادرای عنالنی ارفتهاس ،

 Rationalityییا  Rationalismووانیده مییشیود بییه

می ایستد .پس از این رودررویی بیا یرح جیایگزین

سییبب بنیادرییای انسییانمدارانییهی وییود ،نییزد ن ییر

ساوتن «امید» بر معرف  ،در پی آن اس

که «تخیل»،

جایگاری ندارد.

جایگزین ینین و «کنجکاوی» ،جایگزین غرور ایردد

برمیییایییرد و پیونییدی پابرجییا بییا حکت ی
بنییابراین آنچییه در عنالنییی

اید اتایرا

تا تتایز یونانی میان «اندیشه» و «عتل» فرو رییزد .بیا

از سوی دیگر رورتی فیلسوفی اس

کییه مخییالف جس ی وجییوی بنیییانرییای وحیییانی و

حذ

این تتایز میان سرچشتۀ باورریا و سرچشیتۀ

غیروحیانی بهعنیوان زمینیهای مشیتر در نهیاد بشیر

وواس را ،به جای رراسی که از ت اویری بیه ماننید

اس  .رورتی با یرد معرفی شناسیی ،بیه عنالنیتیی

«وود حنینی» و «وود کا ب» داریم ،تنهیا بیه تتیایز

«نوعتلگرا» ،برای رسیدن به زندای بهتر و عاد نهتیر

میان اکنون و آینده میرسیم .بر ایین اسیاس بیا کنیار
نهادن تتایزرا و معیارریا ،عنالنیی

فرا میوواند.

نیوعی پیشیرف

رورتی با رد فلسفه به معنای بیازنتیایی واقعیتیی

فکری و اوالقی ،بیه منزلیۀ افیزای «نییروی تخییل»

پیشیاتجربی ،انسیانریا را بیه

اس  ،نه به منزلۀ نزدیک شدن به صیادق ،ویوب ییا

عنالنیتییی فییرا میییووانیید کییه بییا ررییایی از تتییام

راس  .میتوان بیا تخیلیی «بیه سیان لبیۀ تییز تطیور

استعارهرای اننیادآور رستی شناسی -وداشناسیی ،بیا


فررنگی» ،با برداش رای تیازه از جوامیع متکین بیه

رویکردی «نوعتلگرا» جای وود را به توصیف رواب

اونهای عتل کرد که آیندۀ بشر از اذشیتۀ او پربیارتر


بر اساس «مدارا و آزادی» درید (اریی.)3۳ :۳۱/۳ ،،

اردد (رتو۳۱32 ،الف .)۳۳۱-۳۳۳ :تنها تخیل اسی

در واقع وی بازسازی دوبیارهای از مفهیوم عنالنیی

که می تواند با ولق رتبسیتگی در رمیان و ادبییات و

ارائییه میییدریید و آن را از روشییی بییرای تفکییر یییا

سایر حوزه را قابلیتی پدید آورد که دیگر انسیان ریای

بییه مجتوعییهای از

نارتگون با وود را در یف «ما» قرار درییم ،قیابلیتی

فرای بشر و نیز معرف

مجتوعییهای از معیاررییای ابیی

فضایل اوالقیی از جتلیه «میدارا» تبیدیل میی سیازد

که با پژور

( .)Curtis, 2015: 25او که با پیگیری «ینین عنالنی»

نتیآید ( )Rorty, 1995: 192در نبود رر اونه مبنا و

و دستیابی به «واقعیتیی فرابشیری» ،سیر جیدال دارد،

شالودۀ عام عنالنی ،از استرۀ تعلنات کاسته می شیود

تتایز میان حنایق «اروری» و «متکین» و ریر اونیه

به نفع رم ات پنداری ویالی با زنیدای دیگیران ،کیه

سینتی ،رتچیون «معییار»ی

(موفه،

تتایزی کیه در عنالنیی
برای سنج

عنالنی دانستن امور اس

را به چیال

می کشد (رورتی .)۳۳2-۳۳2 :۳۱/0،ازاین رو رورتیی

در رسالهرا و تأمالت مذربی بیهدسی

بهترین راه تنوی
.)۳/-۳3 :۳۱3/

رتبستگی میان انسانراس

در آرای سیدحسین ن ر و ریچارد رورتی 3۳۹

بررسی رمسنج عنالنی

 .2-2تفییاوت در انتقییاد از عقالنیییت مییدرن و

با عنالنی

راهکارهای عقالنی

ساوتن انسان بر بیع

انتنادات ن ر از فلسفۀ مدرن از سویهریای بسییار،
رودرروی انتنادات رورتی اس  .مهمتیرین انتنیادات
ن ییر عبییارتانیید از .۳ :از میییان برداشییتن مفهییوم

مدرن ،کیه بیا برییدای از دیین و حیاکم
و استرش معیارریای ویود

در دیگر جوامیع ،آنریا را نییز دچیار آشیفتگیریای
اوالقی ،تندسزداییی از بیعی
محی زیس

کرد (ن ر۳۱32 ،الف.)۳۳ :

بدین سان ن ر برآینید عنالنیی

«واقعیی » بییه مثابییه امییری تنهییا دروییور وداونیید و

و تخرییب جهیانی
جدیید در تتیدن

فروکاستن آن به جهانی در تجربۀ حیواس ،در نتیجیه

مدرن را حنوق مطلق قایل شدن انسان متجیدد بیرای

استرش پوچارایی و شکاراییی (ن یر)۳0 :۳۱3۳،

وییود میییدانیید .رتچنییین زیییادهوییواری ،جنییگ و

 .۳یک مرتبهای دانستن «وود» به عنوان فاعل آایاری

کشییتک

درونییی و بیرونییی و بییروز آشییفتگیرییای

در جهانی مکانمند و زمان مند ،در نتیجه از یاد بیردن

اوالقی و زیستی (ن ر .)۳2 :۳۱3۳ ،وی تیالش دارد

سلسله مراتب استردۀ وجود ی از سطح مادی تیا ات

به انسان و

به احیای معرف قدسی و فهم دینی نسب

سرمدی حق ی و مراتب آااری که سرانجام بیه ویود

جهییان دس ی

مطلییق سییرمدی میییرسیید (رتییان ۱ )۳۴-۳۳:ییی

رماندیشی و اف واو فراوواند تا بتوانند رمسیو بیا

فروکاستن معنای زمان و فراموش کیردن علیم و رنیر

در

واقعی رای موجود ،بر پایۀ ا تینیان کامیل بیه

مندسی که ریشه در «سرمدی » و امر بییزمیان دارد،

سن رای ووی  ،بیه بررسیی ننادانیۀ علیوم جدیید

بیه

کنند .آنرا باید با آمیختن جنبه ریای پیذیرفتنی

در نتیجه استرش تاریخیایری ،تبیدیل واقعیی

رت

زنیید و تتییام ادیییان را بییه رتکییاری،

محییض» و تییاریخ بییه

علم جدید با اونهی متعیالیتیر از علیم ،بیه چیرایی

«فراشییدی بییدون کتییال متعییالی» (رتییو۳۱3۴ ،الییف:

عنالنی ی

برانگیزغییرب پایییان درن ید (ن ییر،

 .۳ )۳02فرو افتادن انسان به مرتبهای میادون انسیانی

۳۱3/ب ۱۱-۱۳ :رتو .)۴۴ :۳۱3۳ ،آشکار اس

«فراشیید» ،زمییان بییه «کتی ی

در نبود واقعی

فراانسانی و فراموش کیردن وحیدت

روح الهی ،در نتیجه دور ماندن از آیندهی نیک ،صلح
(رتیو .۴ )۳0۳،/۳-۳00 :۳۱3۳،برییدن از

و آرام

چییال

ریشییۀ تتییام انتنییادات ن ییر از عنالنییی

کیه

مییدرن و

بحرانرای ناشی از آن ،به جدا شیدن فلسیفه ،علیم و
عرفان از یکدیگر و دور شدن از معیاررای عنالنیی

غرب ،با دنیویسازی کیهان و اسیترش

سنتی وابسته به وحی ،باز میاردد چیزی کیه ررایز

«علتیی»

در اندیشۀ رورتی راه نیدارد و بیه جیای آن رورتیی

برونارا و سطحی ،کیه بیا تبیدیل علیوم انسیانی بیه

ررجا نشانی از رر اونه معیار در عنالنی

مییابد ،به

علومی کتی ،راه را حتی بر شهودرای ادبییات بسی

ستیز با آن میپردازد .این انتنادات در حالی اس

میراث سن
سرش

تفکر انساناونه ،در نتیجه پییدای

(رتییان .2 )۳۳/ :نییامتکن شییدن شییناو

«ماری ی

حنینی انسان» ،به دلیل ورود اندیشیهریایی رتچیون

کیه

وی ت ویر کردن رن (سونه) ،بیه مثابیه «بازنتیایی»
بیکم وکاسی

و «الیزامآور» واقعیتیی بییرون از آن ی

«تکامییل» داروینییی بیه درون انسییانشناسییی و رابطیۀ

بیع  ،رستی ،ودا یا رر وجود مسیتنل ی را وییالی

ییییکسیییویه بیییا واقعییییات اردآمیییده از راه علیییم

فریبآمیز میداند .جهان و حنینتی فراتر از این جهان

(ن ر۳۱3/،ب .2 )۱۱ :ظهور تتدنی جدید در پیونید

تا نیازی به الزام ،رویارویی و تتایزاتی به مانند

نیس
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حنینی و غیر حنینی ،بود و نتود ،درون و بییرون و...

«رویارویی» به جای «اف واو» و تعیین باوررای میا

بیه

(رورتی .)۳۱2 :۳۱/0،رورتی با دستهبنیدی

داشته باشیم (رورتی .)۳۱۳-۳۱۳: ۳۱/0،حنینی

بودهاس

که «بیاور بیه آن

فیلسوفان به «نظاممند »۱و «پرورشگر» ( ،)edifyingاز

برای ما بهتر اس » نه «چیزی که بازنتایی درسیتی از

رویکرد فالسفۀ «پرورشایر» ییا پرااتاتییک (ماننید

افتۀ ویلیام جیتز رتان چیزی اس
واقعی

دیییویی ،ویتگنشییتاین متییأور و رایییدار متییأور) ،بییه

اس » (رتان.)۴۱ :

تتام تالش رورتی یافتن نشانه رای متافیزیکارایی
و انتناد از ایدهای «کیه

در معرف شناسی جدید اس

دغدغه اش بررسی واستگاه و ماری

معرف بشیری»

اس  ،ایده ای که در جس وجوی «نسب ریای علیی
با ابژهرا»ی ینینبخ

اس

و تتام تالش وود را بیه

جای تعامل با انسان ریا ،صیر

«تعامیل بیا واقعیتیی

غیربشییری» میییکنیید ایییدهای کییه ابییژهاش صییدق

عنالنی

استنبال میکند فالسفهای که بیا ویرانگیری

بنیادرا و شرک

در «اف واو» بدون ری چارچوبی،

راه را بر آفریننداان توصییفریای نیو و ویالق بیاز
میکنند ،نه بیر موجیوداتی کیه بیه توصییف درسی
واقعی

امید بستهاند .آنرا میداننید کیه اایر دربیارۀ

نادانستهرای وود به باور صادق موجه دسی
باز رم چیزی بی

ییابیم،

از رتخوانی بیا رنجارریای زمانیه

ازارهرای اروری و عنالنی را بر ما تحتیل میکنید


به دس

(رتییان )۳۳3-۳۳2 :تالشییی کییه بییه سییخن رورتییی

رورتی میکوشد با رویکرد پرااتاتیستی نشیان درید

جیز توانیایی چیرایی بیر دسیتهای از

رین» بیا آن،

چیزی نیسی

نیاورده اییم (رتیان.)۳/۴-۳/0 ،۴0۴-۴0۳ :

که بدون وجود چیزی برای «مطابنی

واناان فلسفی واص ،که جز در کتابریای فلسیفی

رتچنان به «عنالنی » امید رس  .بیدون ریی بنییاد

به کیار نتییآینید و بیا ریی ییک از مسیائل زنیدای

معرف شناسانه باز رم میتوان به «اوالق» پایبند بود.

روزمره ،علم تجربی ،اوالق ،یا دین پیونیدی ندارنید

بنابراین «ساوتن» را جایگزین «یافتن» و کشف کردن

(رتان .)22 :وی بیان میدارد فکر چیزی ناانسانی کیه

وواریم ساو

و به جای پایبندی به بنیادرا ،به دیگر

ما موجودات انسانی را اغوا کند ،باید با مفهوم بیشیتر

انسانرا پایبند وواریم بیود (رتیو ۳۱32 ،الیف،۳2 :

و بیشتر انسانیشیدن در جامعیهی وودمیان ،در نظیر

.)۱۳

داشتن نیازرا ،منافع و دیدااه رای متنوع و متنیوعتیر،

رورتی جوامع کثرتایرا و دموکراتییک را سیتای

جایگزین شود .توانایی توجیهی ،پاداشی قائم بیه ات

میکنید زییرا آنریا بیدون پایبنیدی بیه میال ریای

اس  .نباید نگران ایین باشییم کیه آییا نیوعی نشیان

ازپییی تعیییینشییده ،مییدام در تعریییف ارییدا

غیرمادی با عنوان «حنین » یا «نیکی اوالقی» بیه میا

بازنگری میکنند ) .(Rorty, 1998: 37رارکار رورتی

پاداش ووارد داد یا نیه (رورتیی ۳۱32 ،الیف-۳۱2 :

که نهتنها علیوم

.)۳۱۴
انتناد رورتی از وواستی اس

بیعی ،که ادبیات و علوم انسانی در آن ننشیی وییژه
که در فلسفه به مثابه

معرف شناسی ،در پی ساوتاررای دارایونناپیذیری
اس

اشودن روایتی تازه از عنالنی

اس

وییود

که معرفی  ،زنیدای و فررنیگ را در درون آن

«سییاوتار» بگنجانیید .وواسییتی نوکییانتی کییه رییدف

دارد ) .(Ibid: 37وی بییا آلترنییاتیوی پرااتییاتیکی،
«فررنییگ» را جییایگزین متوسییل شییدن بییه «عینی ی
ارزش را» یا «عنالنی
تنلیل عینی

علم» می کند .فررنگیی کیه بیا

به «رتبستگی» به یاری تخیل ،بیگانگیان

بررسی رمسنج عنالنی

را رتدرد ما نشان درد و حساسی

میا را نسیب

بیه

در آرای سیدحسین ن ر و ریچارد رورتی 3۱۹

ودا می نامیم ،بیه دو اسیترۀ

جامعه و آنچه حکوم

دیگر اشکال واص رنیج و احسیاس حنیارت دیگیر

جییدا از رییم تعلییق ندارنیید زیییرا دییین از زنییدای

مردمان ناآشنا برانگیزاند (رورتی .)20 :۳۱22،ازاینرو

و وصی آنرا و زندایشان در اجتتاع جدا نیسی

باید فلسفهای را که به ایجیاد رتبسیتگی و پیشیرف

ازاینرو حکوم را نتیتوانند یکسره سکو ر باشیند.

اوالقییی یییاری نرسییاند بییه کنییاری نهییاد .رییر اونییه
داراونی در علم و اندیشه که به ارتی
جای «فضیل » انجامیده ستای انگیز اس

«آزادی» بیه
چراکه از

ن ر بر این باور اس

کیه یرح مسیئله بیه صیورت
روش نادرسیتی اسی

جدایی دیین و حکومی

کیه

معنای مشخ ی در جوامیع غیرغربیی نیدارد و حتیی

سلسلهمراتبی» می کارد تیا امکیان «پیشیرف

جایگاه «

دربارۀ رته مل رای غربی نییز صیدق نتییکنید .در

افنییی» بییه جییای «عییروج عتییودی» را فییرارم سییازد

جهان اسالم قطع نظر از نوع حکیومتی کیه روی کیار
می آید ،رراز جدایی دین و دول

(رورتی۳۱32 ،الف.)۱۴2-۱۴2 :

آن م داق نخوارد داشی

به معنای امریکایی

(جهیانبگلو-۳۱۳ :۳۱3۴ ،

.)۳۳۳

 .3-2تفاوت در راهکارهای عقالنی برای سیاست

از سییوی دیگییر رورتییی در راسییتای «محورییی

رر چنید دکتیر ن یر بیه یور اسیترده بیه سیاسی
نتیییپییردازد ،ولییی بنییا بییر مبییانی عنالنییی وییود ،از

اوالق» در عنالنی

جتهوری به معنای افال ونی آن ،دفاع میکنید .او بیا

دین و سیاس

جتهوری رای دینستیز و سن ستیز که به جریانرای

برآیند پی ایری از ترکیب دین و سیاسی

سکو ر و ئیک میانجامد و بیاور میردم بیه دیین و

(رورتی .)۳2۴ :۳۱3۱ ،بیان این نکته ایروری اسی

سن

را سس

میکند ،به سختی مخالفی

مییکنید.

اسی

وود ،بهشیدت مخیالف ترکییب
و فررنیگ تحتیل یکیدیگر را
مییدانید

که رورتی میان حوزۀ «و وصی» و حوزۀ «عتیومی»
تتییایز میییاییذارد .او میییان فالسییفهای کییه بییه امییور

ن ر در باب نظری و فلسفی مخیالف برییدن دسی
و اقتدار الهیی و نهیایی در

و وصییی ماننیید رسییتگاری ،اسییتنالل فییردی و

نتایندۀ ویدا را ییک امتییاز مییدانید ررچنید

رمرفته «دلتشغولی به پرونهرای فردی غلبیه بیر
روی 


دربییارۀ روییدادرایی کییه در عتییل میییافتیید صییحبتی

وویشتن» ،میپردازند و فالسفهای که با امور عتیومی

نتیییکنیید (ن ییر .)۳۳۴ :۳۱/۳ ،او سییکو ریزم را


مانند تالش در راه عیدال

اجتتیاعی ،وییر عتیومی

داتاتیس ترین ایدئولونی بدون تسامحی میداند که

جامعه و رنج دیگر انسانرا سیروکار دارنید ،تفیاوت

بیرحتانه رته چیز را در مسیر ویدا ،نیابود مییکنید

میییاییذارد .از نظییر رورتییی دایییرۀ واناییانی فعالیی

وداوند از حکوم
دس

اس

در بییاور وی ،بنیییادی

فیلسو

برای معنا دادن به اوالق ،تعیین کنندۀ ساوتار جامعیه

نامشتر

و پایه اذار اصول و آیینی برای حییات جامعیه اسی

دیگر در مواوعات عتومی ،مشتر

(اسییتری  .)30 :۳۱3۳ ،سیین

(ن ییر۳۱3۴ ،الییف .)۳22 :بییه جییز در مسیییحی

و

بح

در مواوعات و وصی ،کامالً نامناسیب و
بیرای بحی

و داییرهی وانایانی فیلسیو
و مناسب بیرای

و تبادلنظر اس  .در سطح نظری ،فیلسوفی کیه

بودیسم ،در ادیان و تتدنرای دیگر (اسالم ،یهودی ،

برای نتونه در حوزۀ کتال شخ یی و نگرانییریا در

آیین رنیدو ،آییین شیینتو ،کنفوسییوس و ،)...قیوانین

باب معنای زندای بشر تالش دارد ،نتیتوانید کیاری
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در حوزۀ عدال

عتیومی جامعیه و نگرانیی در بیاب

بیرحتیرا انجام درد و ریی راریی و ریی نییازی،
بییرای در آمیخییتن اییین دو حییوزه بییا رییم نیسیی

۳

مهم بیرای آمیال جامعیهی سین محیور و در نتیجیه
عنالنی

سنتی فرارم میسازد.
عنالنی

در پایان میتوان اف

ن ر بیا اشیودای

(کریچلی .)2۳-2/ :۳۱3/ ،رورتی تالش برای در رم

نسب

آمیختن این امور را تالشرایی متألهانیه ،بیرای یکیی

قدسی ،ترات حکت

کردن کسب کتال و داشتن درکی از اجتتاع ۴و ملزم

آدمیان جاری میسازد تا با ا راذاری نر تیر ،از درد

نتییودن مییا بییه وجییود فطرتییی مشییتر میییدانیید

و رنج انسان و جهان معاصیر بکارید و سیبب ولیق

) .(Rorty,1995: xiiiبا توجه به چنین رویکردی نیزد

رتارنگی و زیبایی در رواب انسان با ویود و جهیان

رورتی و رتچنین نظریهی بازیبیاور 2لیبیرال او ،بیه

اردد .از سوی دیگر یگانه شیرا ایروری عنالنیی

کییه وی از رییر اونییه تییالش

وییوبی آشییکار اس ی

افال ونی برای ترکیب دین و سیاس

به امر متعالی آغاز میایردد و از ایذرااه امیر
و علم منیدس را بیر زنیدای

به دیگر انسیانریا و از ویود

رورتی اشودای نسب

روی اردانید و

به در آمدن اس  ،بدون ریی نییاز و دلتشیغولی بیه

با اقبال نشیان دادن بیه سیکو ریزم ،بنیادریایی را کیه

پی شرا را و بنیادرای معرفتی و فرامعرفتی چراکیه

م ون از ازند زمان و ت اد  ،ری پشتوانهی نظری

اییین بنیادرییا سییبب افتییادن در دام تعلنییات و متتییایز

محکتی برای رنیج نرسیاندن بیه دیگیران و قسیاوت

ساوتن و ایجیاد مرزبنیدیریا مییان ویود و دیگیران

پیشه نبیودن ،ندارنید رریا سیازد .او جتهیوریریای

میشود که نتیجۀ آن کاستن از مشارک

و رتبسیتگی

دموکراسی لیبرال را بدون بنیانرای عنالنی و نظیری،

میان انسانریا و دور افتیادن از در

بهتییرین راه پیشییرف

رنیج و دغدغیۀ

اوالقییی ،سیاسییی و اقت ییادی،

دیگران میشود .بی اتیان موایع رورتیی از نظرایاه

مدارا و بردباری بیشتر و نیز بیشتر شدن وواس را و

و مانیداار باشید

باوررای مشتر

میان انسانرا می داند (موفیه:۳۱3/ ،

تأملانگیز در رویکرد رورتی این اس
 .)۳۴نکتۀ 

ن ر نتیتوانید دارای ا یرات نر

چییرا کییه بییینیییازی از مبییانی وودسییازی در سیین

کیه

معرف ی شناسییانه ،رشیید و اسییترش سییطحینگییری،

وی با تأکید بسییار بیر لیبرالیسیم و اویالق لیبرالیی،

پوچارایی و وودوواریرا را در پی دارد که میانع از

جایگییاه وظیفییه و تکلیییف را نادیییده میییایییرد و بییا

به تر رسیدن اردا

مورد نظیر رورتیی در عشیق و

فروکاستن اوالق متعالی به نوعی اوالق قیراردادی و

پروای دیگیران را داشیتن و ایجیاد رتبسیتگی مییان

حنوقی ،به بح

نسبی ارایی در فلسفه ی وود دامین

می زند .از سوی دیگر ن ر با رد نظامریای سیاسیی
مییدرن کییه اییاه تنهییا راه پیشییگیری از مییانع تراشییی
مستبدانه ی افراد وابسته به قیدرت ،در برابیر آزادی و
پویایی فکیر و اندیشیه اسی  ،بیا ایین اتهیام مواجیه
می شود که یکسویه پی

رفتیه و بیا نادییده ایرفتن

سیاس رای ورداریز در نظیامریای سینتی ،چالشیی

جوامع مختلف میشود.
نتیجهگیری
ن ر کیه فلسیفهاش در پیوسیتگی بیا سین

عنالنیی

فلسییفۀ افال ییونی و اسییالمی اسیی  ،بییا برداشییتی
«کتالارایانه و شهودی» از عنالنی  ،رد
رسیدن به حنین

فلسفه را

از راه تکامل اوالقی و معنیوی در

سلسله مراتب آااری و وجودی میداند .اندیشۀ او از
این نظر ،در ننطۀ منابل دیدااه رورتیی اسی

کیه بیا

بررسی رمسنج عنالنی
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برداشتی «نوعتیلارایانیه» و بیه سیبب اسسیتگی از

فلسییفه ،بییرای ررییایی از عنالنیتییی کییه بییه شیییوهای

عنالنی اذشته ،در سیتیز بیا ریر بنییادی بیرای

وودووارانه ،بسیاری از چیزرا را در پای مال ریا و

که بیشیترین

قربانی میکند ،رارکار «افی وایو بیرای

سن

عنالنی  ،در پی برساوتن راهرایی اس
سود را برای رتگان به ارمغان آورد.
رر دو فیلسو

در متنابل» را پیشنهاد مییدرنید رارکیاری کیه در

بیا وجیود نارتسیانیریای بسییار،

رودرروی فلسفه و عنالنی

معیاررای

و تحتیل یکیدیگر

والل آن ،انسانرا قیادر بیه در

مدرن ایستادهانید .آنریا

شوند و راه را برای آیندهای انسانیتیر ،اوالقییتیر و

تالش میکنند تیا آنچیه را بنیادریای فلسیفی جدیید،

عنالنیتر رتوار سازند .ن ر میووارد نشان درد که

یگانه معیاررای عنالنی و علتی وواندن امور میداند

که با ایجیاد احسیاس امیر

به چال

راهرای دیگری رم رس

کشیند و بیا افیزودن بیه اسیترۀ عنالنیی ،

قدسییی در جهییان و بیع ی  ،رییم «عنالنییی» و رییم

سویهرای دیگری از تالشرای بشری را نیز عنالنیی

«حنینی» اس  .رورتیی نییز تیالش دارد نشیان درید

و وردمندانه بیه حسیاب آورنید .ن یر بیا نتایانیدن

راهرای دیگری رم رس


که بیا ایجیاد عشیق ،امیید،

احساسات اوالقی و زندای بهتر بیرای رتیه،

آسیبرای اوالقی و آشفتگیرای برآمده از عنالنی

تربی

مدرن و علوم نامندس ،که در «وأل ناشی از فراموشی

رم «سودمند» و رم «عنالنی» اس .

روح الهی» به نارتارنگی رای درونی و بیرونی دامین

رورتی دین را امری و وصی می داند .او ررچنید

جاودان فرا می وواند ،در سنتی

انگاشیتن امیور

زده اس  ،به حکت

و وصی بودن را نشانهی بیارتیی

که بازتاب شهود انسان را در شعر ،رنر ،علم ،عرفان و

نتیداند ،ولی عنالنیتی که او با به چال

لبیدن ریر

فلسفه ،به نگاه انسان به جهان قدسیتی میبخشید کیه

بنیادی برمیازیند ،برآیندی جز بیارتی

نتودن دین

ارمغییان آن ،نیییل بییه آرامیی  ،صییلح و رتزیسییتی

و بدبینی به آن ندارد .میتوان اف

مسالت آمیز اس  .در سوی دیگر رورتی با نتایانیدن

دین ،به عنوان متوقفکنندۀ اف واو ،با استبداد برابر

نشانهرای تفکر افال ونی در عنالنی

فلسفی جدیید،

در نگیاه رورتیی

میشود و این برداشتی سطحی و مناقشهانگییز اسی

که به تحتیل معیارریای ویود ،بیه مسیائل بیهیوده و

چراکه با بیتوجهی به یهرا و سطوح نر تیر دیین

بیارتباا با دردرا و دغدغهرای مردم مییپیردازد ،بیه


که برانگیزانندۀ اف واو نیز رس

زییادی از

عنالنیتی فرا میوواند که از محدودی ریای وشیک

دسییتاوردرای تییاریخ بشییری از سییوی بییزر تییرین

و وواران وَلق رتبستگی

اندیشتندان دین باور را نادیده میاییرد ویداباورانی

و وُلیقووییوی دموکراتیییک بییرای پیشییرف اوالقییی

که ااه کتترین رراورد آموزهرای آنرا معنیا دادن بیه

پیشیرفتی کیه در آن ادبییات و علیوم انسیانی،

زندای انسیانریا ،ولیق ظرییف تیرین و نر تیرین

تکاپورییای سیاسییی اصییالح لبانییه ،سییینتا و دیگییر

آموزهرای اوالقی و کتک به ایجیاد حساسیی ریای

حوزهرای رنری میتواند بازتابی باشد از درد و رنیج


ازایینرو وی در پیی جبیران ایین

اوالقی بوده اس .

معرف شناسی رریده اس
اس

عتوم مردم و افزودن حساسی  ،برای در دیگران.

نارسایی ،در آ ار متأور ووی

بخی

تالش مییکنید بیرای

از ویژایرای رتسان ن ر و رورتی که پی تر بیه

دین جایی در میان اف واو باز کنید .اسیتد لریای

که این دو اندیشتند حوزۀ

متافیزییکبیاور»

رورتی در رویارویی بیا بنییانریای «

تف یل تبیین شد ،آن اس
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بسیار ناقص و نارساس  .او دلییل قیانعکننیدهای کیه

میجوشد و در شعر ،رنر ،موسینی و علم سنتی نشان


چگونه باور به وجودی فراتاریخی ،میتوانید میانع از

دارد .از امتیازات ن ر ،پی

جدیید

ییا شیهروندی بهتیر باشید،

و پافشاری بر کارایی سن

آن شود که انسان دوس

ارائه نتییدرید .رورتیی کیه سیخ

دلبسیتۀ آزادی،

نرفتن با عنالنی

عنالنیی فلسیفۀ ایرانیی ی

اسییالمی ،در در یهرییایی اس ی

کییه غییرور ناشییی از

برابریوواری ،تسارل و بردباری ،دوری از تحنییر و


پیشرف رای علتی ،چشم و اوش رته را پیر کیرده

ظلم به دیگران اس  ،در این راه ریر آنچیه را اتیان

بود او با آیندهنگیری و پیی بینیی آسییبریایی کیه

برد موجب دور شدن انسانرا از این راه میشیود ،بیا

وواریید زد ،بییه بیییان

جدی

رد میکند .او بحرانرای ناشی از آنچه ن یر

عنالنی ی

مییدرن ،بییه بشییری

اتانهرایی پرداو


که بعدرا ،پس از بروز بحیرانریا

«وأل فراموشی روح الهی» میداند را نادیده میاییرد.

و چال رای جدی بشری ،زیسی محیطیی ،اوالقیی

رورتی با میدان دادن به تخیلی که به تداوم پویایی در

و ...به ا بات رسید و بسییاری از اندیشیتندان حیوزۀ

حوزه رای فررنگیی کتیک مییرسیاند ،در تنابیل بیا

فلسفه را رمرأی و رمایام او سیاو  .راریی کیه او

و

مینهد می تواند به امیدی انجامد که یأس برآمده

توجیهات فرافلسفی فیلسیوفان نظیاممنید ،حنینی
عینی

را تنها در جامعه و در میان مردم ،میجوید .او

بر اساس سن
فیلسو

پرااتاتیستی ویود ،نییاز بیه دوالی

در سیاس

و فررنگ کشورش و کتیک بیه

دموکراتیک ساوتن نهادریای سیاسیی و فررنگیی ،را
اییروری میییدانیید .در دییید رورتییی دوالی
فیلسو

در سیاسی

عتلییی

و فررنیگ جامعیه ،حتیی اایر

پی

از عنالنی

مدرن را فرو نشاند و به زندای انسیانریا

معنا بخشد .اندیشهرای ن ر ،بهویژه در قرن اویر کیه
ناتوانی علم از ا بات ییا در
شده اس  ،بی

از پی

برویی از امیور ا بیات

مورد توجه قرار ارفته اس .

آنچه در نند ن ر میتوان اف

آن اسی

کیه وی بیا

رویکردی صرفاً نظیری و فلسیفی بیه سیاسی

و بیا

موجب پیایین آوردن فلسیفه از جایگیاه ویود شیود،

اعتتاد بسیار به شخ ی که در جامعۀ سینتی نتاینیدۀ

چنانچه به کاستن از درد و رنج مردم بینجامد ،عتلیی

اقتدار الهی و حاکتی

2

بس ارزشتند اس  .نکتۀ دروور درنگ در این منولیه

چشم بر بروی از امیال وودووارانۀ انسان مییبنیدد.

آن اس

که در زمانیهای کیه سیاسی میداران ،بیرای

موجه نشان دادن اعتال ظالتانیۀ ویوی

نسیب

وداونید پنداشیته مییشیود،

مسائلی از این جتله که فرد نه بر پاییۀ دیین و سین

بیه

برآمده از عنل شهودی که بر پایۀ برداش ریای عنیل

مییردم ،از بنیادرییای متییافیزیکی و معرفتییی حییداکثر

استد لی وود حکم مطلق به امری ناعاد نیه درید و

سوءاستفاده را میکننید ،موایعاییری رورتیی بیرای

راه را بییرای اسییتبداد رأی و نتایانییدن آنچییه رورتییی

رراندن مردم از ایین فرییب مییتوانید روشینگرانه و

«متوقییفکننییدۀ اف ی واییو» میییدانیید ،بییاز نتاییید.

ارزشتند باشد.

بیاعتتادی ن ر به عنل عتوم مردم و اعتتاد زیاد بیه


ن ییر ررچنیید فلسییفه را در پیونیید بییا عنییل کلییی،

شخ ی که نتایندۀ سنتی اقتدار الهی اس  ،مییتوانید

برووردار از جایگاری وا میداند ،ولی فلسیفه را در

پیامدرای جبرانناپذیری داشته باشید پیامیدرایی کیه

دسترس مردم و در متن زندای انسانرا قرار میدرد

سرانجام با پایتال شدن حنوق انسان را و تنگ شیدن

زیرا فلسیفه رتیان حکتتیی اسی

کیه از دل سین

میدان بر فیلسوفان ،راه را به سیوی رتیان رویکیردی

بررسی رمسنج عنالنی

که در غرب پدید آمد ،بیاز کنید .افیزون بیر ایین آییا
نتیتوان به ن ر این نند را وارد دانس
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انشاءاهلل رحتتی ،تهران ،نشر سهروردی ،چاپ سوم.
ن ر ،سیدحسین۳۱3۴( .ب) .سه حکییم مسیلتان ،احتید
آرام ،تهران ،شرک

انتشارات علتی فررنگیی ،چیاپ

پینوش را:
-۳

رفتم.

چیون نییک بنگیرد ویود را سیرارم بحی
دربارهی دردرا و باوررا میبیند نه دربیارهی

ن ییر ،سیدحسییین۳۱32( .الییف) .دییین و نظییم بیع ی ،

انسیییانریییای دارای دردریییا و باورریییا

انشاءاهلل رحتتی ،تهران ،نشر نی،چاپ دوم.

ن ر ،سیدحسیین۳۱32( .ب) .معرفی

(رورتی.)۳0/ :۳۱/0،

جیاودان۱ ،جلید،

سیدحسن حسینی ،تهران ،مهر نیوشا ،چاپ اول.

ن ر ،سیدحسین۳۱3/( .الف) .سن

-۳

عنالنیی اسیالمی در

آنرا میداند که به کیار نبیردن آن را نفیی
عنالنیی

سرا ،چاپ سوم.

اول.
 ن ر ،سیدحسین« .)۳۱/۳( .اف واوی حامید زارع بیاسیدحسین ن ر » ،مهرنامه ،۳۱/۳،ش ،۳۱صص-۳۳۳

میییاتارنیید (رورتییی۳۱32،الییف:

.)۳0

 ن ر ،سیدحسین۳۱3/( .ب) .اسالم و تنگناریای انسیانمتجدد ،انشاءاهلل رحتتی ،تهران ،نشر سهروردی،چاپ

رورتی اتهام نسبیارایی به وود را از سیوی
مخالفان ،ناشی از ررا کیردن وانایان مطلیق

ایران ،ترجتهی سعید درنیانی ،تهیران ،نشیر ق ییده

.۳۳۴

رورتی می پرسد چرا فیلسو

رن معاصیر

-۱

فیلسوفان نظاممند به معرف شناسی مرکزی
میدرند ،معرفی

در سین

فلسیفی غیرب،

ح ول باورریای صیادق موجیه اسی

ییا

باوررایی کیه بیه وودبیه ویود چنیان قیانع
کنندهاند که نیازی به توجیه ندارند .آن را در

بررسی رمسنج عنالنی

پی کشف ات رایند (رورتیی- ۳/۳ :۳۱/0،
.)۳/0
-۳

رورتی با اشاره به بروی حیوادث در تیاریخ
فلسفه ،در آمیختن رریک از ایین دو قلتیرو
را لغیییزشریییایی ریییراس آور معرفیییی
میکند(کریچلی.)2۳ :۳۱3۴،

-۴

 .به مانند این پرس
سود فرد اس

عدال

افال یون کیه چیرا بیه
پیشیه کنید؟ ییا ایین

ادعای مسیحی

که کتال وود شیکوفایی از

راه ویییییدم

بیییییه دیگیییییران اسییی ی

).(Rorty,1995:xiii
-2

رورتییی نزپییرداز ،بییازی بییاور یییا رنیید (
 )Ironistرا کسییی میییدانیید کییه پیشییامدی
بودن ) (contingentاساسییتیرین باورریا و
امیال وود را میپذیرد و با تیاریخنگیری و
نامانگاری از این ایده دس

شستهباشید کیه

امیییال و باوررییا بییه چیییزی فییرای زمییان و
پیشامد بازاردند .بازیباور لیبرال میداند که
در بطن رر انسانی ،جدا از زبانی کیه بیه آن
سخن میاویید ،چییزی اسی

کیه سیزاوار

احترام و رتدلی اس  .توانیایی در

درد و

رنج ،ارتیتی بسیار بیشتر از نارتسیانیریای
زبانی دارد

.(Rorty,1995:xv,88

می توان به تندس پادشاران در جوامیع سینتی اشیاره
نتود
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