
 

 چکیده

ریچارد رورتی، فیلسوف معاصر امریکایی، محور فلسفۀ خوود را اوا و و یو یا سوا یو                    

سوه سواور او     .  محوور ایو ، اورار دادس ایو           -ش ایی    فلسفی غرب، که سه زعم او فلسفۀ معرف 

یی ای  و رورتی سا یک رویکرد پراگماتیس ی سه رد و طعون     نظریۀ سازنمایی، محور ا ین فلسفه

سه زعم وی، دکارت او ین کسی سود که در دوران مدرن سا مطرح کوردن    .  پردازد این تیوری می

ً   محور را س یان نهاد؛ پو  از او فیلوسوفان عمودتا            -ش ایی  عین، یک فلسفۀ معرف / مسأ ۀ ذهن 

. انود   س  تح  تأثیر وی، مسأ ۀ ذهن و عین و م عااباً تیوری سازنمایی را ایاس فلسفۀ خود اورار داد     

رورتی سا تأثیرپذیری از فیلسوفانی اون وی گ ش این، هایدگر و دیوی سرآنس  که موسأ ۀ ذهون       

رورتی در تقاسو  سوا یو   فلوسفی غورب، کوه سور پایوۀ                    .  را سه کلی ساید از فلسفه ک ار گذاش   

 شناختی بازنمایی ریچارد رورتی و چالش با تیوری معرفت 

 ابوالفضل فصیحی  :نویسنده



 

گر یونن     ش ایی س یان نهادس شدس ای ، از نوع دیگری از فلسفه تح  نام فلسفۀ پرورش   معرف 

 . یی که سه زعم وی، اییر و درس د تیوری سازنمایی نیس  فلسفه. گوید می

گرایوی زسوانی، پراگماتیوسم،        نظریۀ سازنمایی، دوآ یسم عی ی یا ذه ی، سازنموایی  : کلیدواژه

 م د فلسفۀ نظام

 درآمد.1

ریچارد رورتی فیلسوف نوپراگماتیس  امریکایی، مان د دیگور فیلوسوفان پوس  مودرن، در           

سوه سواور رورتوی، فلوسفۀ غورب          .  آثار خود سه نقد و رد ی   فلسفی مغرب زمین پرداخ ه ایو    

توانود سوه      عمدتاً سر محور معرف  ش ایی، س یان نهادس شدس ای ؛ این فلسفه مدعی ای  کوه موی     

س یادهای معرف  دی  یاسد و سا کوش  ایون س یادهوا در سواب ادعاهوایی کوه در دیگور ا واای                     

گونوه ایو  کوه فلوسفۀ خوود را در ابوا  دیگور                   سودین .  شود، داوری نمایود     فره گ مطرح می 

 .نماید المداد می« س یادی»های فره گ امری  سنو

در مقدموۀ   .  ایو  «  نظریوۀ سازنموایی   »محور غرسی،   –محور و ایاس فلسفۀ معرف  ش ایی 

توصویری  »:  ک ود   ، رورتی فلسفۀ ی  ی غرب را ا ین تصویر موی «فلسفه و آی ۀ طبیع »ک اب 

ای سارگ که پر ایو  از         ی آی ه که فلسفه را پیوی ه پایب د خود کردس تصویر ذهن ای  سه مثاسه

در وااع، هودف اصولی رورتوی از       «  ....سرخی دری  و سرخی نادری –سازنمودهای گوناگون 

و  ایگاین کردن آن سوا یوک        نقد ی   فلسفی غرب، تاخ ن سه ا ین دریاف  و تلقیی از فلسفه

 .ای « سدون آی ه»فلسفۀ یودم دگرا و 

در این نوش ار، اس دا توضیحات من صری را وع سوه نظریوۀ سازنموایی دادس و یول  اا وو                   

 .رورتی سا این تیوری سه سحث و سرریی گرف ه میشود
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 چیستی نظریۀ بازنمایی 

ادعوای  »:  توان گف    اگر سنواهیم سه صورت من صر سه تعری  نظریۀ سازنمایی سلردازیم می 

س یادین نظریۀ سازنمایی آن ای  که حقیق  یا عی ی  عبارت ای  از انعکاس دایو  وااعیوات و         

شود؛ سه همیون یوب       عقالنی  از رهگذر تطبی  سا طبیع  یا ذات  هان، انسان و خیر حاص  می

 « .گوی د سه این دیدگاس، نظریۀ تطاسقی حقیق  نیا می

هدف اصلی فلسفه در دورۀ مدرن این سودس ای  که سه کش  و ش ایایی س یادهای معرفو    

رورتوی در   .  دری  ایای ای  که سیرون از ذهون اورار دارد          «  سازنمایی»سلردازد؛ معرف  نیا 

یوی کلوی در سواب        دغدغۀ اصلی فلسفه آن سودس ای  که که نقو نظریه»:  گویداین زمی ه می

هوایی کوه      ک د؛ حوزس   یی که المرو فره گ را سه یه حوزس تقسیم می سازنمایی را ایفا ک د، نظریه

هوایی کوه وااعیو  را نوه ا ودان خووب سازنمایوی                  ک  د، حوزس وااعی  را سه خوسی سازنمایی می

 «.ک  د هایی که اصالً وااعی  را سازنمایی نمی ک  د، و حوزس می

، کوه سوه انحوای       (عیون )و راسطۀ آن سا  هوان   «  ذهن»یا «  خود»تیوری سازنمایی، سا مفهوم 

در ایون راسطوه،    .  یاسد ک د و مع ا می من ل  ناد فیلسوفان غرسی مطرح سودس ای ، ارتباط پیدا می

دکارت سا اسداع مفهوم ذهن و ث وی  و دوگانه گی ذهن و عین تأثیر فراوانی سر فیلوسوفان پو          

ک د، این دکارت سود کوه    که رورتی نیا سدان اشارس می در وااع ا ان.  از خود سر  ای گذاش 

در دوران مدرن سرای او ین سار یوسژک یویسم و دوگانه گی ذهن و عین و اصوا   سازنموایی را            

گردیود؛ پو  از دکوارت       «  گ اس او یوه یوی فلوسفۀ مودرن        »مطرح کرد و سه ساور وی، مرتک  

ارخیود و فیلوسوفان سارگوی اوون           مسای  اصلی فلسفۀ غرب، سر محور راسطۀ ذهن و عیون موی     

شان، ح  نمودن راسطۀ میان ذهن و عین و        الک، الی  نی  ، کان  و هگ  محور اصلی فلسفۀ 

 .سودس ای « ی معرف  مسأ ه»در وااع 

یی دارای یلطه و تأثیر سوودس ایو ؛ سلکوه یو               تیوری سازنمایی نه ت ها در ی   فلسفۀ اارس
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در همیون راسطوه، رورتوی       .  فلسفۀ تحلیلی هم سه نوعی تح  تأثیر این تیوری اورار گرف وه ایو       

داند که در آن، سازنمایی مطرح ای ؛ اما سه شک  زسانوی     فلسفۀ تحلیلی را نوعی فلسفۀ کان ی می

 . داند می« گرایی در فلسفه آخرین پ اه دۀ سازنمایی»و نه ذه ی و او این فلسفه را 

 چالش رورتی با تیوری بازنمایی-3

رد و نقود    .  های اصلی فلسفۀ پراگماتیس ی رورتی ی یا سا تیوری سازنموایی ایو      یکی از پایه

منصوصواً در   .  ها و آثار وی را سه خود اخ وصا  دادس ایو           این تیوری سنو زیادی از نوش ه

، رورتی تمام تالش خود را صورف رد و یو یا سوا ایون تیووری                   «فلسفه و آیی ۀ طبیع »ک اب 

در وااوع رورتوی     .  ها را علیه این نظریوه سیوان کوردس ایو            نمودس ای  و رش ۀ سل دی از ای دال 

ها   سرآنس  که آی ه پ داش ن ذهن یا زسان سرای وااعیات سیرونی، شعار پوچ و سیهودس سودس که ارن  

گوی ود نظریوۀ ت واصر صود           منا فوان موا موی     »:  گوید یر دادس شدس ای ؛ وی در این زمی ه می

موا  .  ادر آشکار و ا ان سدیهی ای  که پریوو درسوارۀ آن فقون انحرافوی ایو               آن(  حقیق )

کوه یوک      گوییم که این نظریه اصاًل مفهوم نیس  و هیچ اهمی  خاصی نودارد، سیوو از آن           می

هوا سور ایون        ما پراگماتیوس   . دادیم ها سه طرزی احمقانه یر می نظریه ساشد، شعاری ای  که ارن

 . «توانیم م وا  ک یم ساری، یردادن آن را می ساور هس یم که سدون هرگونه پیامد زیان

ک ود، در اداموه مطورح         سرخی از مباحثی که رورتی در ضدی  سا تیوری سازنمایی مطرح می   

 .شود می

 حذف دوآلیسم ذهن یا عین از فلسفه. 3-1

کوه در یودۀ هفودهم میوالدی و سوه ویویلۀ               «  ذهن»تیوری سازنمایی در وهلۀ او  سا مفهوم 

یوی    در وااع فرض سر این سود که ذهن آدمی سه مثاسۀ آی وه     .  یاسد دکارت اسداع گردید، ارتباط می

وصیفۀ فلسفه هم این ای  کوه سوه کوش        .  شود ای  که عین یا  هان سیرون در آن سازنمایی می

اواعد و س یادهای این ذهن سلردازد و سا کش  این اواعد، س یانی سرای معرف  دیو  و پوا ک ود؛       
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ها و نقاط ییاس از آی ۀ ذهن سلردازد توا    فلسفه همچ ین ساید سا ش اخ  دری  ذهن، سه زدودن  که

 .آی ۀ ذهن س واند سازنمایی صحیحی از  هان خارج داش ه ساشد

رورتی سا تأثیرپذیری از فیلسوفانی اون وی گ ش این، هایدگر و دیوی سرآن سوود کوه موسأ ۀ        

 : نویسد او در این زمی ه می. ذهن را ساید سه کلی از فلسفه ک ار گذاش 

معرفو  سوه مثاسوۀ سازنمایوی        »دای ان سودند که مفهوم     وی گ ش این، هایدگر و دیوی هر یه در این رأی هم»

را (  شوود   پوذیر موی     پذیر و از طری  نظریۀ عام سازنمایی فهم  که از طری  فرآی دهای ذه ی خا  امکان)«  دری 

و مفهوم فلسفه سه ع وان فعا ی ی که سور    «  س یادهای معرف »در نظر این هر یه، مفهوم .  یکسرس ساید ک ار گذاش 

ش ایانه پایخ دهد، سه کلی اع بوار خوود       کوشد تا سه شکاکی  معرف  ارخد و می های دکارتی می محور دغدغه

ذه ی که   –ها سرداش  مش رک دکارت، الک و کان  از مفهوم ذهن را ک ار نهادند  آن...  را از دی  دادس ای 

شود کوه      موضوع خاصی سرای مطا عه سود، در یک فضای درونی ارار داش  و شام  ع اصر یوا فرآی ودهایی موی      

هایی سدی  سرای فلسفۀ ذهن یا نظریۀ     ها خود طرح این سدان مع ا نیس  که آن  .-کردند امکان معرف  را فراهم می

 « .ش ایی و م افایک را سه ک  نادیدس گرف  د هایی اون معرف  ها امکان رش ه آن. معرف  داش  د

های این فیلسوفان، سرآنس  تا موسأ ۀ ذهون و عیون را از فلوسفه               رورتی نیا در ادامۀ کوشو

هودف ایون ک واب آن       »:  نویسد او در ک اب فلسفه و آی ۀ طبیع  در این زمی ه می.  حذف نماید

سوه  «  ذهون »ای  که س یاد سرخی از اع قادهای رایخ خوان دس را یس  ک د، از  مله اع قاد سوه     

هرا د من سه سحث در سوارۀ  . . . مجها سود« فلسفی»ع وان ایای که در سارۀ آن ساید سه دیدگاس 

سدن خواهم پرداخ ، اصدم آن نیس  که راس حلی ارائوه دهوم؛        -هایی سرای مسأ ۀ ذهن راۀ ح 

 « .یی درکار نیس  خواهم توضیح دهم که ارا سه عقیدۀ من اصالٌ مسأ ه سلکه می

هوا را هوم       پ وداریم و و وود آن       رورتی عقیدس دارد که اموری که ما سه ع وان امر ذه ی موی 

 –موسأ ۀ ذهون     .  پ داریم، ایای  ا یک سازی زسانی فلسفی خوا  نیوس      شهودی و سدیهی می

سدن و ادسیاتی که پیرامون این مسأ ه در میان فیلوسوفان مطورح شودس ایو ، اویای نیوس   وا                

هوای    واژس گوانی کوه  وا در ک واب            –یی از واژس گان ف ی خا      توانایی تسلن داش ن سر دی ه
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 . آی د و سا هیچ یک از مسای  روزمرۀ زندس گی پیوندی ندارند فلسفی سه کار نمی

س اسر عقیدۀ رورتی تمایا میان ذهن و سدن یا ذهن و عین و مطرح شودن ایون سحوث در میوان         

ها دارد؛ سه عبوارت دیگور در تاریوخ         ای  و ریشه در تاریخ اندیشه«  تارینی»فیلسوفان، امری 

اندیشۀ فلسفی مق ضیات و شرایطی پیو آمدس ای  که ساعث گردیدس، انگیاۀ مطرح کردن ایون  

هایوی    موضوع در میان فیلسوفان سه و ود آید؛ س اسراین، سرای نگاس همه  انبه سه مسأ ه ساید انگیاس

هوای تنصوصی      اند و سرای این کوار سوه  وای سحوث        را  س جو ک یم که سه پیدایی آن دامن زدس

 .ساید سه یراغ تاریخ اندیشه سرویم  فلسفه

هوای آن، یواف ن معیواری  سورای             ننس ین انگیاۀ فیلسوفان سرای تو ه سوه ذهون و ویوژس گوی        

هم ایی انسان و تفاوت او سا دیگر حیوانات سود که عمدتاً سه وییلۀ افالطون تیوریواس گردیود؛      سی

های پش  آن در زمان دکارت تغییر یاف  و او سا مطرح کردن دو  وهور       اما این مسأ ه و انگیاس

توانس  س یادی شس ه و رف ه سرای علوم  دیود        -« وهر مم د»و «  وهر اندیش دس» –م مایا 

 . فراهم یازد

 (ابژه-دوآلیسم واژه)گرایی زبانی  نفی بازنمایی. 1-1

های هفدهم تا نوزدهم نیس ؛ دام ۀ توأثیر ایون        تیوری سازنمایی ت ها من ص سه فیلسوفان یدس

یی سر فلسفۀ معاصر و تحلیلوی هوم تأثیور           یی ای  که عالوس سر فلسفۀ اروپای اارس تیوری سه گونه

سه عقیدۀ رورتی گرف اری فلسفه از آغاز تا ک ون این سودس که در دام     در حقیق ،.  گذاش ه ای 

 : گوید یکی از اندیشم دان در این زمی ه می. اف ادس ای « ویویه سازنمایی»

دهد و تفاوت آن را نوه در روش و اصوو ،             های پیشین ارار می رورتی فلسفۀ تحلیلی را نیا در عداد فلسفه»

داند کوه در آن، سازنموایی و         داند؛ از این رو، فلسفۀ تحلیلی را نوعی فلسفۀ کان ی می    سلکه در یبک و ی   می

او در  ایی می گوید که فلسفۀ تحلیلوی یوا گوش  زسوانی، آخریون             .  مب ا مطرح ای ؛ اما سه شک  زسانی نه ذه ی

توان گفو     ک د که اگر پ اه دۀ دیگری یاف  نشود، آنگاس می پ اه دۀ سازنمایی گرایی در فلسفه ای  و اصهار می
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 « .گرایی ای  که در زمان ما تحو ی عظیم در اندیشۀ فلسفی رخ دادس و آن، سریدن س د ناف سازنمایی

 :گوید محمد رضا تا یک در سارۀ دیدگاس رورتی را ع سه زسان می

ناد رورتی در   .  وی مع قد ای  سیرون کشیدن یک فلسفۀ اخالای و  هان روا از فلسفۀ زسان ممکن نیس  » 

یوی سورای تو یوه سرتوری نظوام اندیوشگی              ها سه مثاسۀ پایه طبیع  زسان هیچ ایای نیس  که س واند سرای تمام انسان

ک ود کوه مفهووم      او توصریح موی    . . .  پوردازد خا  سه کار آید؛ از این م ظر رورتی سه رد نظریۀ سازنموایی موی   

ک د و نظریۀ ت اصری حقیق ، توضیح مفیدی     گونه نقو مفیدی در فلسفه سازی نمیهیچ«  وااعی  امر»سازنمایی 

یک پراگماتیس  ساید ساور ک د که حقیقو  درون او و محوصو  توصورات               . . .  دهد از فرای د ش اخ  ارائه نمی

سه تن کردس و از این رو ااسلی  صد  و کذب را یاف ه، سرون (  مله)یی از     گاارس  اوی ، و  هانی که  امه

ها سنشی از زسان او که منلو  خود اویو ، هوس  د و صود  و           از او و مس ق  از ذهن او نیس ؛ زیرا، این گاارس

درسوارۀ  (  ک ود   سا معیاری کوه خوود او تعییون موی           )کذب آنان نیا صرفاً ساید در پرتو دری  سودن ای فادس از آنان   

 « .مواعی ی که در صدد توصیفو هس  د، فهمیدس شود

گرایانه از راسطۀ سیون زسوان     رورتی در سارۀ نسب  میان زسان و  هان مع قد ای  که تلقی ذات

یوی    توان آن را سه گونوه      و  هان، مس لام اای  شدن سه  هانی سا ذات ثاس  و دایمی ای  که می

این تلقی حقیق  را نیا از طریو  مطاسقو        .  مس ق  از زسان و از طری  موا ه شدن سا آن ش اخ 

گرایوی رورتوی در ایون عبوارات           ضد ذات.  داند یاف  ی می زسان یا ذهن سا امر وااع یا  هان دی 

 : وی آشکار ای 

نشاند که  هان، موس ق  از زسوان،          تصور ماهی  ساور از نسب  میان زسان و  هان، او را سه این مدعا پ  می»

از طریو      –ورزد  هان در اص  از راس نوعی رویارویی غیر زسانی      از این ای  که او تأکید می.  سازش اخ  ی ای 

ایون  .  شوود  سرای ما ش اخ ه می -هایی از شبکیۀ ما را سازس اساند سرخورد سا آن، یا ا ازس دادن سه آن سرای ای که فوتون

ک یم آنچه را از     گاس که تالش می آن.   هانی که ذاتاً هس   -رویارویی او یه، رویارویی سا همان خود  هان ای 

های زسان موا فقون       شویم که  مله ایم در زسان سه دام سی دازیم، از این وااعی  یرخوردس می این رویارویی آموخ ه

 « .دهد ایاها را سه ایاهای دیگر رسن می

هوا سوه      ک د؛ سلکه فقن اسااری ای  که ما انوسان   از نظر رورتی زسان، وااعی  را سازنمایی نمی
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رورتوی در ایون زمی وه سوه شودت از             .  سنوشیم   کمک آن سه نیازها و مقاصد خوویو تحقو  موی      

وی گ ش این زسان را اساار    .  های زسانی وی سهرس سردس ای  وی گ ش این م أثر ای  و از مفهوم سازی

سور ایون    »نامود،     رورتی نیا که خود را نومی ا س  می  .  یی سرای سازنمایی  هان دانس  نه آی ه می

هایی مان د وی، زسان یک اساار ای ، نه یوک میوانجی، و مفهووم           ساور ای  که سرای نومی ا س 

 « .سرای آنان فقن ای فادۀ م ظم یک نشانه یا صدای 

هوایی مان ود      هرگواس  ملوه   »:  آورد  رورتی درسارۀ خاصی  اساار گونه گی زسوان مثوا ی موی          

ک یوم؛ سلکوه      را سه زسان راندیم، ایای را که پیش ر درونی سودس ایو  سیرونوی نموی     «  ام گری ه»

ایون گونوه    .  سی ی ک  د   ک یم تاعم  آتی ما را پیو  فقن سه کسانی که اطراف ما هس  د کمک می

خانۀ دکارتی که آگاهی    رود که در نمایو ها سرای گاارش کردن رویدادهایی سه کار نمی  مله

ها فقن اساارهای هماه گ یاخ ن رف ار ما سوا رف ارهوای دیگوران       این.  فرد ساشد، در  ریان ای 

 « .ای 

ما ساید سیون ایون      »:  گوید  درسارۀ راسطۀ میان زسان و  هان و راسطۀ زسان و حقیق ، رورتی می

ایون  . . .  ادعا که  هان آن سیرون ای  و این ادعا که حقیق  آن سیرون ای  تمایا اایو  شوویم     

یوی نباشود       وا کوه  ملوه       گف ه که حقیق  آن سیرون نیس  صرفاً سه مع ی این گف ه ای  که آن

هوای    هوای انوسانی آفریودس       اند، و زسان   های انسانی های زسان ها مؤ فه حقیق ی هم نیس ، که  مله

توان ود    توان د ا ین ساش د، نمی  ها نمی تواند آن سیرون ساشد، اون  ملهحقیق  نمی. . .  اند انسانی

 «. هان آن سیرون ای ؛ اما توصیفات  هان نه. آن سیرون ساش د

 (شناسانه رفتارگرایی معرفت)دریافتی پراگماتیستی از معرفت و حقیقت .1-1

همان طور که در اس دای سحث ذکر شد، نقطۀ محوری اندیشۀ رورتوی نفوی فلوسفۀ معرفو              

س اسر اع قواد  .  ساشد می  -یی آن اه در شک  تحلیلی آن و اه در شک  اارس–محور غرسی -ش ایی

رورتی این مسأ ه که معرف  ش ایی، محور فلسفه ساشد و از این رو فلسفه س یواد علوم را سوسازد،          
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ت ها پ  از کانو  سوود کوه مورخوان           »ک د که  گردد؛ اما او اضافه می اش سه دکارت سرمی ریشه

فلسفه توانس  د اندیشم دان یدس های هفدهم و هجدهم را در هیأت کسانی سبی  ود کوه در کوار            

، و ح ی توانس  د این پریوو را        «معرف  اگونه ممکن ای ؟»پایخ سه این پریو سودند که 

 .سه سای انیان نیا پیوند ده د

ش ایی و نظریۀ معرف  که ک  ییس م فلسفۀ غورب را در      وی مع قد ای  که مسای  معرف 

توان آن را از فلوسفه حوذف          اخ یار خود گرف ه ای ، اخ یاری و تصادفی هس  د و سه راح ی می

در وااع  رورتی مع قد ای ، مسأ ۀ حقیق  آن ا ان که ی   فلسفی غورب سودان مع قود        .  کرد

شدس ساشد؛ سه این مع وا کوه هور ذهون        «  یاف ه»یی نیس  که  مسأ ه -یع ی ت اصر سا وااعی -ای  

شودس ایو  و یواخ ه گوی         «  یواخ ه »رو ساشد؛ سلکه این مسأ ه،   اندیشم دی ال رم سا آن رو سه

 .ای  نه طبیعی

هوای ذهو ی و موادی         آیا ساورها سازنمود دایو  وااعیو      :  رورتی سر آنس  که این عبارت که

اخ یار کردن این ساورها سرای کودامین مقاصود یوودم د هوس  د؟،            :  هس  د؟ ساید سا این یؤا  که

داند، کوه     می«  ش ایانه  رف ارگرایی معرف »رورتی خودش این دیدگاهو را .   ایگاین گردد

ش ایوانه سور ایواس        تعبیر دیگری ای  از همان پراگماتیسم، یع ی پایخ گف ن سه مسای  معرفو  

 . های زسانی رایج در یک  امعه رف ارها یا پراکسی 

 : ک د گونه توصی  میرورتی پراگماتیسم خود را این

تصویر دکارتی  -«ک د  ما را اییر می »ها امیدوارند که از این تصویر، که سه تعبیر وی گ ش این  پراگماتیس »

سگسل د؛ س اسراین، سا سرداش ی داروی ی    -خواهد سیرون از خودش سا وااعی  در تماس ساشد الکی از ذه ی که می –

. . . سووم هموراس شوود       س دد تا سا زیس  ک  د که حداکثر یعی خود را سه کار می از آدمی سه ع وان حیوانی آغاز می

ذهن دکارتی ایای ای  که م ایبات آن سا سقیۀ  هان، سازنمودی ای  نه علی؛ س اسراین، سرای ای که فکرموان را        

هوا سوه      گرایی رها ک یم، در اندیشه کامالً داروی ی شویم، نیاز داریم که از اندیشیدن سوه واژس      از ام یازهای دکارت

هایی در شبکۀ علی سی دیشیم که مو ود زندس را سه زیس  سوم     ها سه ع وان گرس ع وان سازنمودها سازایس یم، و سه آن
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 .دهد آن پیوند می

آید، وی هم سه مفهوم ذهن دکارتی سه ع وان آی وۀ     می طور که از این عبارات رورتی سر همان

تازد و یعی دارد تلقی پراگماتیس ی از آن ارائوه           سازنمودگرا و هم سه زسان سه مثاسۀ آی ۀ  هان می

در ایون پریوو     »:  ک ود   رورتی در ادامه سه روش ی این ایدۀ پراگماتیس ی خود را سیان موی    . دهد

از .  یی نیس  که آیا ساوری سازنمود دای  وااعی ، اه ذه ی و اه وااعی  مادی، ای  یا نه   فایدس

یی سسیاری از نیروهای فلوسفی      ها، این نه ت ها پریو سدی ای ؛ سلکه ریشه دیدگاس پراگماتیس 

 .هدر رف ه ای 

« پراگماتیوسم حوذفی   »ش ایوی را     یکی از اندیشم دان، این تلقی رورتی از فلسفه و معرف 

هوا    اند و ساید سه  ای آن    فایدس ش ایی ی  ی سی نامد؛ یع ی، واژس گان، مسای  و اهداف معرف  می

 .های ماتریا یس ی س هیم  ایگاین

اشویاء    –پراگماتیسم حذفی، غیر ضروری سودن مسای  مرسوط سه نحوۀ و ود وااعی اشیاء     »

ک د و سر اهمی  فلسفی و سسیار امور پرسار، سا صرفه و مفیود تأکیود          را تأیید می  -اند وااعاً اگونه

 «.ک د نه سر اکثری  آرا رورتی سر یودم دی تأکید می. نماید می

ها سا وااعی  سود؛ او    ها نباید سه دنبا  تطاس  آن رورتی مع قد ای  سرای حقیق  داش ن گاارس

سه  ای تطاس  سا وااعی  مفاهیمی اون موفقی ، یازگاری سا وااعی  و آیوودس گوی را مطورح           

تأکید رورتی سر این مفاهیم ساید در ااراوب نظریۀ انسجامی معرف  مورد تو ه اورار      .  ک د می

گواارۀ  ».  گیرد؛ یع ی، ساورهای یک فرد ساید در مجموع یک ک  م وسجم را سوه و وود آورد              

دری  آن ای  که سا یایر تجرسه ها و اع قادهای علموی و اخالاوی فورد و نویا آرزوهوای وی               

 «هماه گ ساشد و سا ه جارها و معیارهای معاصر وی تطبی  ک د

ک د این ای  که از م ظر او حقیقو   نک ۀ دیگری که رورتی درسارۀ حقیق  سه آن اشارس می

. یی که موا عوضو آن هوس یم        ای ؛ تو یه پذیری سرای  امعه«  تو یه پذیری»داش ن سه مع ای 
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مالک داوری در مورد غلن و یا دری  سودن گاارس ها این ای  که آن گاارس ها توا اوه حود           

شود؛ سه عبارت دیگور حقیقو  داشو ن یوک گواارس                مو   همبس ه گی میان ما و  امعۀ ما می

شود که آن گاارس س واند یک تواف  سین االذهوانی هراوه گوس ردس تور را سوه                ه گامی مطرح می

 . و ود آورد

هوا    موا پراگماتیوس    »:  نویوسد     رورتی در ک اب فلسفه و امید ا  مواعی در ایون زمی وه موی              

. توانیم از این نظر یر درآوریم که حقیق  یا صد  را ساید سه خواطر خوود آن دنبوا  کورد              نمی

هدف پژوهو، رییدن سه تواف  در میوان آدمیوان ایو       .  توانیم این را هدف پژوهو سدانیم نمی

هوا دیو       هایی که سایود سوه آن    درسارۀ ای که اه ساید کرد، سه تواف  رییدن در خصو  هدف

 « .ها سه کار گرف  یاف  و اساارهایی که ساید سرای رییدن سه آن هدف

یوی دارد، تلقوی       نک ۀ مهم دیگری که در س انهادن پراگماتیسم معرف ی رورتی  ایگواس ویوژس     

از نظر او  .  نگرد گرایانه و تارینی سه انسان می رورتی از یک موضع ضد ذات.  وی از انسان ای 

گف  و ود او سور ماهی وو         انسان محصو  تاریخ و  امعۀ خویو ای  و آنچ ان که یارتر می

 . گرای پساهگلی ای  او در این عقیدۀ خود ملهم از م فکران تاریخ. م قدم ای 

ایا سه شراین تارینوی   گراهای سعد از هگ  م کر ماهی  سشر هس  د و از نظر آنان همه تاریخ

سایود  «  ماهی  انوسان ایوس ؟    »گوی د یؤا    این گروس می».  شود پذیری مرسوط می و  امعه

ً دموکراتیوک معاصور       شهروندی در یک  امعۀ کوامال    »تغییر ک د و سه  ای آن یؤاالتی مان د 

تواند سیو از یک سازیگر، نقشی که م ون آن     اگونه شهروند ا ان  امعه یی می»و «  ایس ؟

 « .، طرح گردد«از اب  نوش ه شدس ساشد؟

 مندگر در برابر فلسفۀ نظام فلسفۀ پرورش. 1-1

م د یاد    ش ایی محور غرسی، که از آن تح  ع وان فلسفۀ نظام رورتی در سراسر فلسفۀ معرف  

فلوسفۀ  »و  «  فلوسفۀ سودون آی وه     »ک ود و آن را        ک د، نوع دیگری از فلوسفه را مطورح موی          می
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 . نامد می« گر پرورش

م د کسانی هس  د که در  ریان غا   و اصلی فلسفۀ غورب اورار دارنود و از             فیلسوفان نظام

ایون  .  ک  ود   ش اس غرسوی پویروی موی      های دکارت، کان ، الک و دیگر فیلسوفان معرف  انگارس

ایون فالیوفه دغدغوۀ      .  ها هس  د   فیلسوفان ه وز گرف ار انگارۀ آی ۀ طبیع  و سه دنبا  کش  ذات 

هوای    شان رییدن سه ک ه و سود اشیا و امور ای  و سه همین یب  سه پاک کردن زنگارهوا و  کوه      

پردازند تا این ذهن هراه سه ر س واند وااعیات را سازنمایی ک د؛ اما فیلسوفان دیگری نیوا   ذهن می

انود و س وا سوه گف وۀ           م د، یو  ی را شوک  نودادس         اند که مان د فیلسوفان نظام در غرب و ود داش ه

 . اند خایدس« حاشیۀ تاریخ فلسفۀ مدرن»رورتی در 

رورتی کسانی اون گوته، کیرکگارد، یان یانا، ویلیام  یما، دیووی، وی گ وش این م وأخر و          

ش ایوی و     ای ان کسانی هوس  د کوه سوه معرفو           .  ک د  هایدگر م أخر را در این زمرس محسوب می

رورتوی درسوارۀ ایون فیلوسوفان        .  انگارۀ آی ه و طبیع  سدگمان هس  د و اع قوادی سوه آن ندارنود       

 : نویسد می

های خود سه ساورهای     ح ی اگر زمانی درسارۀ تمام نادانس ه: اند این نویس دگان اندیشۀ زیر را زندس نگه داش ه»

. خوانی سا ه جارهای زمانه در ا  ه نداش ه ساشیم ا ان ممکن ای  ایای سیو از هم صاد  مو ه دی  یاسیم؛ هم

کرد یورانجام   خرافۀ این ارن آن سود که تصور می»:  اند یی زیر را نیا زندس نگه داش ه ساورانه ایشان این ح  تاریخ

آوردهوای    عق  سه پیروزی رییدس ای  و نیا این ح  نسبی گرایانه را که آخرین واژگان، که از واپوسین دیو     

ها نباشد؛ سلکه صرفاً واژگانی ساشد در میوان      علمی سه عاری  گرف ه شدس ای ، اه سسا سازنمایی مم ازی از ذات

 « .ها توصی  کرد نهای  که می توان  هان را در اا   آن سی  های سا قوس واژگان

 نتیجه

های ریچارد رورتی سرای     آنچه در این نوش ۀ کوتاس سدان پرداخ ه شد، گاارشی سود از تالش

ی یا سا ی   فلسفی غرب از افالطون تا دکارت و از دکوارت توا رایو  و هویور ؛ یعو ی آن                    
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یی که ذهن و یا زسان    فلسفه.  یی که سر محور و ایاس معرف  و ش اخ  س ا نهادس شدس ای  فلسفه

در ا یون   .  اش سازنمودن دای   هان و طبیع  اموور ایو          پ دارد که وصیفه یی می را اونان آی ه

درکی از فلسفه، وصیفۀ فیلسوف هم این ای  که این آی ه را هراه سیش ر صیق  دهود توا س وانود        

 .تری از ذوات امور داش ه ساشد سازنمایی هراه صحیح

ک د کوه مجموعواً تحو         ها و مفاهیمی را مطرح می رورتی در تقاس  سا این نوع فلسفه، مقو ه
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 .شدس اند

سه عقیدۀ رورتی فلسفه ساید خود را از ویویۀ سازنمایی و انگارۀ آی ه و طبیع  رها ک د و سوه    

. گوری سولردازد     گوری و درموان      یازی سرای فره گ و سازنمایی وااعیو  سوه پورورش            ای س یان

فیلسوف مورد نظور رورتوی، فیلوسوف شواس افالطونوی نیوس  کوه از مثو  آگواس ساشود؛ سلکوه                            

رحمی و رنج در میان  امعۀ خوا  توالش        ای  که در  ه  کاهو سی(  ironist)« رندی»

 . ک د می
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