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Abstract  
 
Inspired by linguistic and pragmatic turn, Richard Rorty suggests a 
contextualist interpretation of relation between truth and justification, and 
refuses any substantive function of such concepts as reality, truth, and 
justification beyond justificatory practices which are totally context-
bounded. In contrast, in spite of coming to terms with Rorty’s neo-
pragmatism in general, Hilary Putnam believes his naturalistic approach is 
uncapable to explain the transcendent character of such important 
concepts as truth and justification. He also questions Rorty’s exclusively 
sociological attitude toward justification which makes a nonsense of any 
reform or progress in the transformation of justificatory practices. In this 
essay, I would try to show that how Putnam’s criticisms, founded on 
irreducibility of the normative to the natural, leads Rorty to leave his overtly 
fervent naturalism found in his early work, and persuades him to insist on a 
vocabulary pluralism. As a result of this debate, Rorty attempts to make a 
contextualist reinterpretation of such necessary concepts as 
“transcendence” and “idealization” to recover normative connotation of 
“reform” and “progress”, without relying on such metaphysical concepts as 
objectivity or truth.  
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Extended Abstract 
 
 
In Philosophy and the Mirror of Nature, Richard Rorty questions three main 
presuppositions of epistemological tradition: (1) that we know our mental 
states better than any other things, (2) that knowledge consists in 
representing external objects, and (3) that truth of propositions is depended 
on self-justifying evidences. To give up these three presuppositions is to give 
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up the foundationalist urge for justifying knowledge on something beyond 
justificatory practices of a community. By substituting the request for 
objectivity with the request for “as much intersubjective agreement as 
possible”, we could give up entirely the dream of a God’s eye-view and found 
justification on the web of social norms.  
In spite of having sympathy with Richard Rorty in rejecting God’s eye-view 
and metaphysical realism resulted from it, Hilary Putnam believes that there 
is a set of principles that a true pragmatist should try to retain, even though 
any metaphysical attempt at explaining them has been disappointed. 
Among these principles are those that such normative concepts as 
justification and reform are founded on. Without any attempt to explain 
these concepts, we would be inevitably trapped in a self-refuting relationism 
in which any reform in our justificatory practices no longer makes any 
sense. Therefore, He tries to find a middle term between metaphysical 
realism and Rorty’s contextualism, by idealizing concepts of truth and 
justification. 
In contrast, Rorty resolutely refuses any access to a perspective beyond 
justificatory practices of our own linguistic community, by showing that 
Putnam’s idealizations are deeply founded on the context-bounded liberal-
democratic practices and, therefore, could not afford to carry out that 
crucial function he expects from them.  
I would try to show that Putnam’s criticisms of Rorty are partly plausible as 
he suggests a fervent naturalistic interpretation of contextualism. If it is to 
be suggested as an exclusive explanatory vocabulary, naturalism rules out 
any normative connotation of “justification”. Relying on a sociological point 
of view, Roty’s naturalism in justification explains behavior of members of a 
community as merely natural facts which should be studied in terms of 
evidential, inductive methods. In other words, in order to determine 
whether one is justified in saying P, we cannot help to observe the reception 
of his statement by his peers. He denies any perspective other than 
sociological one. On the other hand, in order not to rule out the possibility 
of reform in their practices, Rorty concedes that it is possible that the 
majority of the members of a community is wrong. For if the majority is 
always right and its practices are the standard of warranted statements, how 
it makes sense to speak of practices as capable of reform? 
However, it seems that any attempt to make sense of this possibility on 
sociological perspective, would be to no avail, since the sociologist as 
sociologist, just neutrally report how the majority usually behave and how 
some people might deviate from those social standards. All of his reports are 
presented from the external perspective of an observer, different from 
internal perspective of the participants. These two perspectives are 
irreducible to one another. From the sociological point of view, those 
members whose behavior shows a deviation from the social standards “just 
behave differently” _ without any normative signification in this way of 
speaking. From the internal perspective of participants, however, such 
members could be described as “wrong”, or even “right” in case they could 
justify their behavior for the majority of their peers.  From the former 
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perspective, these members just do or not do what seems naturally to do, 
but from the latter one, they should or should not do what they actually do.  
On the other hand, When Rorty gives up insisting exclusively on naturalism 
and, on an attitude of vocabulary pluralism, allows to normative, internal 
perspective, he can escape Putnam’s criticism. 
“To say that something is better "understood" in one vocabulary than another is 
always an ellipsis for the claim that a description in the preferred vocabulary is 
more useful for a certain purpose. If the purpose is prediction, then one will want 
one sort of vocabulary. If it is evaluation, one may or may not want a different sort 
of vocabulary. (In the case of evaluating artillery fire, for example, the predictive 
vocabulary of ballistics will do nicely. In the case of evaluating human character, 
the vocabulary of stimulus and response is beside the point.)” (Rorty 1989: 197) 
 On this attitude, both internal and external perspectives could function in 
the process of justification, but with two distinct interests or ends; When we 
identify ourself as a member of the society we are studying its norms or 
justificatory practices, or when we are judging a person’s behavior whom 
we count as our cultural peer, we are actually adopting the internal 
perspective which carries normative connotations, and since there are 
common norms or common justificatory practices between us, it makes 
sense to speak of such normative concepts  as “critique”, “reform”, and 
“progress”. In contrast, when there is no common interest or ends between 
us and those whose behavior we are studying, or when we consider our case 
studies as acting automatically on social norms of the community of which 
they believe themselves as members, our perspective is external and 
sociological one. In these cases, justification is considered as a natural or 
factual process without any normative signification. 
Furthermore, Rorty speaks of two distinct discourses, normal and abnormal, 
with different mechanisms of value transformation. In normal discourse, 
because of there being common norms in the process of transforming 
justificatory practices, it usually makes sense to discuss about whether this 
transformation should count as reform or not.  When there is a cultural 
discontinuity between the members of a society, however, the common 
standard needed for this sort of evaluation is missing. In these cases, we 
would be uncapable to judge whether the transformation happened in the 
justificatory practices should be judged as progress or not, but this 
incapability should not be considered as the weakness of Rorty’s 
explanation. Because of there being a radical discontinuity between two 
periods, after and before cultural paradigm shift, and the resulted 
incomparability of their respective justificatory norms, such concepts of 
reform or progress inevitably lose their usual sense. 
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 1401، پايیز و زمستان 42جاويدان خرد، شماره 

گرايی و چالش حفظ هنجارمندی: مجادلۀ پراگماتیسم، طبیعت
 ريچارد رورتی و هیالری پاتنم

  *مرتضی نوری
 پژوهشی پذیرفته شده است. –این مقاله با درجه علمی 

   چکیده
سم، تفسیری   ریچارد رورتی در پی  چرخش زبانی و روی آوردن به پراگماتی

و هرگونه کارکرد   هددگرایانه از نسبب ت قببدت و توجیه به دسببت می زمینه
قدت و توجیه را ورای رویّه  های توجیهیِ محتواییِ مفاهیمی چون واقعیت، 

ستر، منکر می  شود. در مقابل، هیالری پاتنم که تا حدودی  مقیّد به زمینه و ب
های نوپراگماتیستی رورتی همسو است، معتقد است در عین التزام     با گرایش

قدت   مفاهیمی چون گرایمتعالبه پراگماتیسم باید راهی برای ت یین ماهیت 
کلی از دسببت  و توجیه فراهم کرد، وگرنه این مفاهیم بار هنجاری خود را به

نه و  گرایا های رورتی برای تفسبببیر ع یعت  دهند. پاتنم همچنین به تالش   می
معنا  گیرد و نتیجر آن را چیزی جز بیشببناسببانر امر هنجاری خرده میجامعه

کوشم   داند. در این مقاله، مینمی« پیشرفت »و « اقالح »شدنِ مفاهیمی چون  
ناپذیری امر نشان دهم که چگونه بخشی از انتقادهای پاتنم که م تنی بر تقلیل

رایی پرشببوری که در آرار گرورتی را از ع یعت ،سببتهنجاری به امر ع یعی
صرف می   اش دیده میاولیه   در امتدادسازد که  کند و او را متقاعد میشود من

چنین او در آرار  گرایی واژگانی تأکید کند. هم    گرایی، بر نوعی کثرتع یعت 
کوشببد از عریب بازتفسببیر متأخر خود و در پی پاسببب به انتقادهای پاتنم می

                                                             
  رایانامه: استادیار گروه فلسفه، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران        )نویسندة مسئول(   *

mo_nouri@sbu.ac.ir   



 گرایی و چالش حفظ هنجارمندی....پراگماتیسم، ع یعت 6

 

 

راهی بر نجات مفاهیم هنجاریِ     « سبببازیئال اید »و « تعالی »مفاهیمی چون  
 .  آوردگرایی فراهم در عین التزام به زمینه« پیشرفت»و « اقالح»

 سازی، هنجارمندیگرایی، توجیه، قدت، ایدئالزمینه ها:واژهکلید

 مقدمه
شببناختی را زیر  رورتی در پی چرخش زبانی، سببه فرا اقببلی سببنت معرفتریچارد 
سیم؛ ب(    اینکه ما حاالت ذهنی خود را بهتر از هر چیز دیگر میبرد: الف( میسؤال   شنا

تنی  ها م های بیرونی؛ ج( اینکه قببدت گزارهاینکه معرفت ع ارت اسببت از بازنمایی ابژه
شواهدی  شان  ست که بر    (1390)نک رورتی  دهند.بودنِ خود گواهی میبه یقینی خود

سبت که   اییانهم ناگراهای دیدگاهکنار گذاشبتن این سبه فرا، در حکم کنار گذاشبتن    
دن ال می های توجیهیِ یک جامعر زبانی       توجیه معرفت را متکی بر چیزی ورای رویّه   

توانیم از رؤیای دسببت  ، می«هم سببتگی»و جایگزین شببدن « عینیت». با کنار رفتن کنند
و  ها و بسبببترهای مقید به زمان   منظری ورای همر زمینه   _ 1«انداز خدا  چشبببم»یافتن به   

گاه  تنیدۀ هنجارهای اجتماعی را تکیهدسببت بشببوییم و در عوا شبب کر درهم  _ مکان
  توجیه باورها و عقاید بدانیم.

نیز که همچون ریچارد رورتی ذیل جریان   هیالری پاتنم، فیلسببوف معاقببر آمریکایی، 
«  انداز خداچشم »قریحاً وجود چیزی به نام   شود، بندی مینوپراگماتیسم آمریکایی ع قه 

سم متافیزیکی را به خاعر اعتقاد به وجود چنان منظری  را انکار می ست   ناکند و رئالی در
ستعالیی     شمرد می صویر ا سم متافیزیکی یک ت ر  ست که در آن مجموع . از نظر او، رئالی

رابتی از جنس ت ابب میان کلمات و مصببادیبِ  ر های مسببتقل از زبان و راب رابتی از ابژه
صویر با رورتی هم  ها وجود دارد. اوآن ست   در رد این ت قرِ »گوید که میآنجا  سو ا   عنا

که    داردنامیم رسبببو   می“ واقعیت ”آنچه   نامیم چنان در  می“ ذهن”یا  “ زبان ”ما  آنچه  
ند از  کش چیزی مستقل از زبان را می ر تصویر کردنِ خودمان به عنوان موجوداتی که نقش  

 (Putnam 1990: 28)« شود.همان آغاز یکسره از اعت ار ساقط می
ست مجموعه با وجود این ست، حتا پس از       ، او معتقد ا ست که یک پراگماتی قولی ه ا

تالش   شان باید در راستای ت یین و حفظ شناسی،   نومیدی از شکست متافیزیک و معرفت  
 ویا به ود « اقبببالح»و « توجیه»کند. از آن جمله اسبببت اقبببولی که مفاهیم هنجاریِ 

بدون تالش برای ت یین این مفاهیم، ما خواه ناخواه درگیر  اند.هوابسببت هابه آنپیشببرفت 
های جامعر  شویم و راه را بر امکان هرگونه اقالح رویّه  گرایی خودشکن می نوعی نس ی 
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قدت و توجیه حدوس ی      کند از عریب ایدئالبندیم. او تالش میخود می سازی مفاهیم 
گرایی ریچارد رورتی بیابد. در زمینه شببناختی ومیان رئالیسببم متافیزیکیِ سببنت معرفت

های توجیهی جامعر  مقابل، رورتی با تأکید بر عدم دسببترسببی ما به منظری ورای رویّه  
شان می  های توجیهی  های پاتنم به هر روی بر همین رویّهسازی دهد که ایدئالخودی، ن

 رد، قاقرند.  ها انتظار دام تنی هستند و بنابراین از انجام مقصودی که پاتنم از آن
سعی می  ست      در این مقاله،  شان دهم که بخشی از انتقادهای پاتنم به رورتی وارد ا کنم ن

گرایانه از لوازم  از آن جهت که رورتی در بعضبببی از آرار متقدم خود تفسبببیری ع یعت
دهد. با این حال، آنجا که رورتی به جای تأکید بر یک ع یعتگرایی به دسببت میزمینه

شببناو  شببناو و زبانتمام و همچنین تأکید قببفرف بر منظر بیرونی جامعه گرایی تام و
به نوعی کثرت      آورد و منظر درونیِ گرایی واژگانی روی می میدانی در مسببب لر توجیه، 
ماند. در شناسد، از گزند این انتقاد مصون می   اعضای یک جامعر زبانی را به رسمیت می  

مه نشبببان می   که رورتی می ادا ند  دهم  مان          توا عارف و گفت مان مت یان گفت با تفکیک م
به تغییراتی که در درون « پیشببرفت»و « اقببالح»نامتعارف و اختصببام مفاهیمی چون 

قورت می  شکل عدم ت یین اینگونه مفاهیم هنجاری را برعرف   گفتمان متعارف  گیرد، م
تمانی   کند. از سبببوی دیگر، آنجا که تغییرات در باورها و هنجارها از نوو مواجهه با گف          

دهد،  های توجیهی خ ر مینامتعارف است و حکایت از نوعی گسست رادیکال در روّیه   
به خاعر فقدان هنجار واحدی که بتوان آن را به پیش و پس از دوران گسببسببت اعالت  

دهند و ناتوانی رورتی  کلی کارایی خود را از دست میشود، مفاهیم اقالح و پیشرفت به
ضع او به       از ت یین این مفاهیم در ا ضعف مو ساً  سا ینگونه گذارهای پارادایمیِ رادیکال، ا

 .آیدشمار نمی

 

 توجیه و اصالح  تبیین مفاهیم هنجاریِپراگماتیسم و لزوم  .1
قل مربوط به   ست:   پاتنماز نظر  «توجیه»ا موجه بودن یا ن ودنِ یک گزاره،  »از این قرار ا

ا  ی خوانندمییک فرد آن را موجه  مسببتقل از این اسببت که آیا اکثریت همتایان فرهنگیِ
هنجارها و معیارهای  »نیز بدین قرار است:  «اقالح»اقل مربوط به  (21)همان: « ناموجه
قابلیت اقالح دارند. هنجارها    _اظهارپذیری موجه ۀ از جمله دربار _ هرچیزیۀ ما دربار

 )همان(« و معیارهای بهتر و بدتر وجود دارند.
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«  وجیهت»اعتقادی ندارد برای دفاو از استقالل مفهوم  « انداز خداچشم »که به آنجا  پاتنم از
 کند. از نظر او، معیارهای فراتاریخی وبه مواضع استعالیی استناد نمی« اکثریتۀ عقید»از 
ها ای وجود ندارد که بتوان اسببتقالل مفهوم توجیه را بر اسبباو ت ابب با آن  رافرهنگیتَ

کوشد آن را نه بر اساو    ی دست کشیدن از این اقل می   ت یین کرد. در عوا، او به جا
 ین کند:ت ی« توجیه»های ذاتی خود مفهوم یک واقعیت استعالیی بلکه بر اساو ویژگی
های اکثریت[ چیزی نیست جز یکی از ویژگیۀ باید در یابیم که ]استقالل توجیه از عقید

ا برخی فیلسوفان ر ،«ی مفاهیمهاویژگی»که سخن گفتن از آنجا  خود مفهوم توجیه؛ یا، از

تمایز تحلیلی/تألیفی سوت داده است، اجازه دهید فقط بگویم این کارگیری بهبه افراط در 

گوییم موجه بودن یا ست که ما از توجیه داریم. وقتی مییکی از اجزای اقلی تصویری

ایان همت ن ودنِ فالن حکم در فالن وضعیتف دردسرساز مستقل از آن است که آیا اکثریت

دف که واج ایمهنشان داد فرد با موجه بودنِ آن در آن وضعیت موافب خواهند بود یا نه، دقیقاً

 (22مفهوم توجیه هستیم. )همان: 

مرسومِ   نه چندان مق ول و گرایان بر ار ات موضعِگرایان و نس یاقرار زمینه از نظر پاتنم،
ین ویژگیِ نازدودنیِ توجیه دارد:   شبببان خود نشبببان از اخود در میان همتایان فرهنگی   
س ی  اگرچه اکثریت همتایان فرهنگیِ ستد او هم ،اندگرا با نظر او مخالفیک ن الل  چنان ا

 موجه است و مخالفت آنان تأریری در قحت و سقم نظر او ندارد.اش کند که موضعمی
ۀ  زمرکه تلقیِ رو پذیرد  کند. او می ما رورتی راه دیگری برای گریز از این تنگنا پیدا می   ا

ر وابسببتگی به نظر اکثریت دگوید؛ یعنی نوعی عدمسببت که پاتنم میما از توجیه همانی
ست این ویژگی   ای که همتلقی ست. با این وجود او معتقد ا اینک از توجیه داریم نهفته ا

د. در جایگزین شو  بهتر، نامناسب، و دردسرساز است که باید با مفهومی     بدیک ویژگیِ 
ر  ففلس» آنچه خود کشد و در قالبرورتی از ار ات و برهان دست میق ع از بحث، این م

آورد. از نظر او در این حرفی نیسببت که  پیشببنهاد روی میر ارائ به نامد،می« گرپرورش
ید      «توجیه »ۀ اگر مفهوم روزمر ید نوعی اسبببتقالل از عق با پذیریم  دم  ع اکثریت و  ۀ را ب

ستگی به   شنهاد     ر جامعهای توجیهیِ رویّهواب شویم. اما وی پی زبانیِ خود برای آن قائل 
، در هایش کند که به جای مسبببلم گرفتن این مفهوم روزمره و تمامی لوازم و ویژگی     می

  موالًم تنی بر شهود، مع های جهت تغییر و اقالح آن بکوشیم. واکنش او به این استدالل   
سلیم و عقب  سی از عریب نوعی حرکت         نه ت سا قرار بر تغییر باورهای ا شینی بلکه ا ن

حرکت به سبوی یک   »یا « بد»گرانه اسبت. اما پاتنم معتقد اسبت مفاهیمی چون   پرورش
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س ی « بهترمفهوم  شد:    گرا نمیبرای یک ن شته با اینجا   در “ویژگیِ[ بد»”]تواند معنایی دا
با    چه معنایی می   ند داشبببته  تافیزیکی    ”]شبببد جز توا ویژگیِ[ م تنی بر یک تصبببویر م

  ادرستنو  درستتواند از تصویرهای متافیزیکیِ  گرا مییک نس ی  چگونه؟ و “نادرست 
س ی   سم، فرا می  سخن به میان آورد؟ ... ن ست به مانند رئالی توان  کند که میگرایی، در

این یک تناقض  زمان درون زبان خود و بیرون آن ایسببتاد. در خصببوم رئالیسببم،   هم
شببود که تصببور  واسبب ه نیسببت، زیرا کل محتوای رئالیسببم در این ادعا خالقببه میبی

معنا نیسببت. اما در ( بی2«ناکجا اندازِچشببم»انداز خدا )یا به تع یر بهتر، تصببور چشببم
 (22-23)همان: «. گرایی چنان فرضی خودشکن استخصوم نس ی

رورتی   که آن ورکند؛ اگر بناست، هنمون میاین نکته ما را به ضرورت ت یین اقل دوم ر
  بهترهای  با مفاهیم و تلقی   مان های کنونی مفاهیم و تلقی پیشبببنهاد کنیم که   خواهد،  می

شوند  شرفت در هنجارها و معیارهای      جایگزین  قالح و پی ، نخست باید بتوانیم مفهوم ا
«  خوب»فاهیم هنجاریِ میم رورتی ناگزیرانر گرایزمینهدر موضع  اجتماعی را ت یین کنیم. 

زبانیِ خودی ت یین   ر های توجیهیِ جامع   رویّه ، را بر اسببباو «بدتر »و « بهتر»، و «بد »و 
شدنِ »وی ست که  رواین . ازیمکن سخن گفتن و عمل کردن ما را نه بر   شیوه « بهتر  های 

ساو یک معیارِ  ساو ت یین می  شناخته ش از پی ا شکارا آن»کند که شده بلکه بر این ا   ها آ
یا به تع یر   (Rorty 1982: xxxvii)« رسننندبه نظر میشببان های ق لیبهتر از جایگزین

xvi. )نک همان:   3«کارها بر آییم  ۀ بهتر از عهد »کنند تا   دیگر، به ما کمک می    i   اما بهتر )
ن  های دیگر، یا بهتر بر آمدای از سخن گفتن و عمل کردن در مقایسه با شیوه   بودنِ شیوه 

ر توانیم بگوییم درابت اسببت. زمانی میر مسببتلزم مقایسببه با یک زمین  چیزی،ۀ از عهد
تقالی ما در هر دو  که موضببوو یا هدفف ایمهچیزی بر آمدۀ مقایسببه با ق ل بهتر از عهد

  ن کهآبی _اهداف نیز  زبانیْر وضببعیت یکی باشببد؛ حال، اگر قرار باشببد با تغییر جامع 
سه  ر زمین شترکی برای مقای شند   دیگر با یک م شته با توان  می ونهآنگاه چگ تغییر کنند، _دا

. اگر دسببت بر قضببا   ایمهبر آوردن هدف بر آمدۀ گفت در مقایسببه با ق ل بهتر از عهد
شد، بر ع ب اهدافف آن این گزاره که     جامعه ستی حاکم با شی ان  با یهودیان و بیگانگ»ای فا

رسد که بهتر از پس   نان میای چموجه است و به نظرِ چنین جامعه « رحمانه رفتار کنبی
آید اگر آن گزاره را قادت و موجه بیانگارد؛ اما اگر دست بر    بر میاش اهداف فاشیستی  
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ضا جامعه  سید که با پذیرشِ نقیض آن    ق شود، چنان به نظرش خواهد ر ای لی رال حاکم 
 آید:بر میاش گزاره بهتر از پس اهداف

ای نیست که ما از وجود هنجارها معادل آن تلقیهرگز « بهتر از عهده بر آمدن»این مفهومِ 

بوده است یا « خوب» فالن تغییرر داریم. این مس له که آیا نتیج بدترو  بهترو معیارهای 

 مستقل از این مس له است )و بنابراین باید آن را اقالح به شمار آورد یا متضادف آن(،« بد»

« اقالح»ست که ما از ین نکته ذاتیِ تصویرییا بد، و ا رسدبه نظر میکه آیا آن تغییر خوب 

مان من قیِ توجیه از عقیدۀ اکثریتف همتایان فرهنگی سان که استقاللِدرست به همانداریم، 

 (Putnam 1990: 24ست که از توجیه داریم. )ذاتیِ تصویری

خود قاعدتاً باید مفهوم  ر گرایانورتی با نوو ت یین زمینهرسببد ربه نظر می بر این اسبباو،
جوامع  ر ، یا مواجهی توجیهی رقیبهنجارهار مواجه اواقالح را از اساو رد کند. ال ته   

ند. زبانی، را از دو نوو می  با جامع              آنجا   دا ر  که میان هنجارها و معیارهای یک جامعه 
شت ر دیگر، یا یک جامع شت   زبانی خود، زمینهر زبانی با گذ شترک زیادی وجود دا   ههای م

،  «موجه »، «درسبببت»یم که اقببب الحاتی چون   یروبرو «گفتمانی متعارف  »باشبببد ما با    
رود؛ یعنی، در چنین وضبببعیتی، بر  و جز آن در معنای حقیقی کلمه به کار می« عقالنی»

ساو هنجارهای پذیرفته  شترک می ۀ شد ا ضاوت کرد که فالن نظر یا فالن تغییر   م توان ق
که میان هنجارها و معیارهای دو آنجا  یا نه. امادرسبببت، موجه، یا عقالنی بوده اسبببت 

 :سر و کار داریم «گفتمان نامتعارف»مشترکی نیست، با ر زبانی زمینر جامع
گیرد که همه قراردادهایی قورت می گفتمانِ متعارف گفتمانی است که در قالبِ مجموعه

توان دخالتف مرت ط با میکه چه چیزی را باره اینبر سرش توافب دارند، قراردادهایی در 

توان پاسبِ به یک پرسش به شمار آورد، چه موقع بحث به شمار آورد، چه چیزی را می

توان گفت که شخص استداللی خوب برایِ آن پاسب ارائه کرده یا انتقادی خوب از آن می

دد ونپیدهد که کسی به گفتمان میبه دست داده است. اما گفتمانِ نامتعارف زمانی ر  می

 (432-433: 1390گذارد. )رورتی ها را کنار میخ ر است، یا آنکه از این قراردادها بی

که وقتی کسببی معیارها و  توان در برابر انتقاد پاتنم چنین پاسببب دادمیبر این اسبباو، 
کشبببد، درگیر گفتمانی نامتعارف یا      را به نقد می   یک فرهنگ  ۀ شبببدهنجارهای پذیرفته    

ه ب« ترعقالنی»، و «موجه»، «درست »، «بهتر»هایی چون ت وقف ست که اعال هرمنوتیکی
نکه  آ .ندآن نقدهای بنیادین فاقدف محتوای سبببمانتیک و قبببرفًا حاکی از تمجید و تأیید          
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د اوست،  که مورد نقآنچه  مشترک بار درگیرِ گفتمانی نامتعارف است، به دلیل فقدان زمین
 ظ ندارد.  ای جز کاربرد خ ابی و بالغی این الفاچاره

ه  اینک  گذارد: مگر نه  پاسبببب می چنان نقد مورد نظر پاتنم را بی   رورتی همر اما این دفاعی   
ینکه  ا است؟ مگر نه  بهتررساندن ما به وضعیتی   اش قصد رورتی از نقدهای هرمنوتیکی 

به فرهنگی بهتر، پویاتر، و   اش ع ب ادعاهای او ما با پذیرش پیشبببنهادهای فرافلسبببفی        
معنا خواهند بود اگر  های تفضببیلی همه بیخواهیم یافت؟ این قببفتدسببت تر جالب

س ی گرازمینهموضعی   ش یانه و ن ست ک ر مخمص ر گرایانه اتخاذ کنیم. ری ه  رورتی در این ا
س ی هم شد بگوید  یان میگراچون ن شم از »کو شم ” ،خدا اندازچ یی در کار  “خدا اندازچ

 (Putnam 1990: 25)«. نیست
ستان نکته هم اینپاتنم و رورتی در  های توجیهی یک  رویّهو هنجارها،  ،اند که معیارهادا

  بر سبببرِها  یابند. اختالف آن  و در عول زمان ت ور می  اند هایی تاریخی  ابژه ر زبانی جامع  
ست و از نظر دیگری         شرفت همراه ا قالح و پی ست که از نظر یکی این ت ور با ا این ا

به ت یین این اقبببالح نیسبببت. از    یازی  با          ن نظر پاتنم، معیارها و هنجارها در مقاععی 
ها و  برای تعدیل آن   4«تأملی بازسبببازنده   »گیرند و ما را به    در تعارا قرار می  دیگریک 

ست که   دارند. رفع تعارا وا می ست ا ست یافتن به یک   در سازی تام و  »رؤیای د باز
ان نتیجه گرفت که     تونمی ؛ اما از این نکته  سبببتنایافتنی  اتوپیایی خام و دسبببت   ،«یکتا 
. وانگهی، معیارها و هنجارهای توجیهیِ ما گاهی       اند ارزشبی ما ۀ های بازسبببازند   تأمل  

شوند که خود مسیر را برای تغییر آن معیارها و هنجارها    میهایی منجر به کشف واقعیت 
بینی  ها در پیشکنند. برای مثال، هیأت ب لمیوسببی راه را برای کشببف مغایرتفراهم می

راه را برای عرد هیأت ب لمیوسببی و  ، و این کشببفتقدیم اعتدالینیت سببیارات و موقع
فلوژیسبببتون راه را برای کشبببف یا  ر روی آوردن به هیأت کپرنیکی فراهم کرد؛ یا نظری

  رشده فراهم کرد، و این آگاهی به نوب افزایش وزن فلزات اکسیده ۀ تر شدنِ پدید برجسته 
نک ) اکسیژن هموار نمود. ر لوژیستون و کشف نظری  فر خود مسیر را برای تضعیف نظری  
Kuhn 1962: 52-53, 65-69)   این نیسبببت که معیارها و هنجارها         فقط مهمبنابراین

ست  هم بل این ،یابندت ور می قالح دارد،     ه سوی به ود و ا که این ت ور عمدتاً رو به 
 .دناقص خواهد بو ،ای که چنین امکانی را منتفی کندو موضع فلسفی یا فرافلسفی

شد،  آنچه  ع ب سد  به نظر میگفته  سلیمی   ر پاتنم خود را میان دو دیدگاه عرفی یا عقل 
سعی می گرفتار می ست     کند به جای انکار آنبیند و  ضعی میانه بگیرد. دیدگاه نخ ها مو
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ستی  شیوه     ست که جهان  این دیدگاه رئالی شه، یا  سخن گفتن و  محصول اراده، اندی های 
ن ما نیسببت. این دیدگاه عرفی در لحن و کالم فیلسببوفان ت دیل به موضببعی  عمل کرد

سفی به نام   سم متافیزیکی »فل ضعی که برای ابژه  می «رئالی ستقاللی    های بیرونیشود، مو ا
انسببانی قائل اسببت تا بدان حد که ممکن اسببت حقیقت کامالً  ر م لب از زبان و اندیشبب

یم؛ تو گویی هیچ بعید نیست کل نظام باورهای  پندارمتفاوت از آن چیزی باشد که ما می
شد.         مان های توجیهیرویّهما که بر  شته با ست رب ی به نظام حقیقی عالم ندا شده ا بنا 

بنابراین از نظر پاتنم رئالیسبببم متافیزیکی تنها تاحدودی با دیدگاه عرفی همخوانی دارد، 
روسببت که یک دیدگاه  از آن زیرا لوازمی دارد که از منظر عرفی کامالً مهمل اسببت. این

ن  کند، دیدگاهی بدیخود را به ما تحمیل می سلیمیِ دیگر در جهتی مخالفْعرفی یا عقل
نامیم  می“ واقعیت”آنچه  نامیم چنان درمی“ ذهن”یا “ زبان”ما آنچه  عناقرِ »»مضمون که  

زبان  زچیزی مستقل ار که تصویر کردنِ خودمان به عنوان موجوداتی که نقش داردرسو  
 ( Putnam 1990: 28)« شود.کشند از همان آغاز یکسره از اعت ار ساقط میرا می

مانِ  پاتنم را بر آن می     تالش برای حفظ توأ گاه عرفی،  ید جای      این دو د به  که  دارد 
کوچک، که متمایز از   rیی رورتی به نوعی رئالیسببم غیرفلسببفی )رئالیسببم با   گرازمینه

سم متافیزیکی با   ستقالل جهان      بز Rرئالی سمی که اگرچه به ا ست( روی آورد، رئالی رگ ا
ر  جامع های توجیهیِرویّه را از حقیقت یا قببدت انسببان قائل اسببت، امار از نظام اندیشبب

فهوم  نامد، بر ممی« رئالیسم درونی »داند. این نوو رئالیسم، که پاتنم آن را  جدا نمی زبانی
ست. بر م نای این دیدگاه،    5«شده مق ولیتف عقالنیِ ایدئال» ستوار ا سید که   نمی ا توان پر

ست مگر      جهان از چه ابژه شده ا شکیل  قیف.    درونیک نظریه یا  درونِهایی ت یک تو
های درونی قبببدت یا حقیقت را نوعی مق ولیت     رئالیسبببت  (Putnam 1981: 49)نک 

دیگر و با ا با یکباورهای م ایدئالِ نوعی انسببجامِ»دانند: شببده میسببازیعقالنی ایدئال
قبببدت   _اند  هبازتاب یافت    هایمان   که آن تجارب خود در نظام باور     آن ورمان  تجارب 

ضعیت امورِ ”ع ارت از ت ابب با  ست.     “ و ستقل از گفتار نی ستقل از ذهن یا م ؤیای  ر« م
اندازهای  وجود دارد چشببمآنچه  خدا را باید از سببر بیرون کرد؛ اندازچشببمرسببیدن به 

دهند و  های متعددی را بازتاب می    های متعدد اسبببت که اهداف و علقه      متعدد انسبببان 
 (50)نک همان  اند.هبرای پیش رد آن اهداف شکل گرفت هایشانها و نظریهتوقیف

توان به توجیه یا مق ولیت      مینقبببدت را  کند که  با وجود این، پاتنم همچنان تأکید می     
ست   ه فاقد آن است. قدت خاقیتی   هایی دارد که توجیعقالنی فروکاست. قدت ویژگی  
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یک گزاره از زمانی به زمان  « موجه بودنِ»تواند آن را از دست دهد اما نمی که یک گزاره
زمین مسببب    »تواند از دسبببت برود. این گزاره که دیگر، میر ای به زمیندیگر، از زمینه

ست  س         «ا ست اما امروزه فاقد آن ا شته ا سال پیش مق ولیت عقالنی دا ت. اگر  سه هزار
سه هزار سال پیش قادت بوده و اکنون نیست، فقط      « زمین مس   است  »ۀ بگوییم گزار

مند بودن تواند بدین معنا باشد که شکل زمین تغییر کرده است. توجیه، افزون بر زمانمی
ست. می    س ی بودن، مدرّج نیز ه تر  تر یا موجهدیگر عقالنیۀ ای را از گزارتوان گزارهو ن

دیگر است؛ یک گزاره یا شرایط    ۀ از گزارتر توان گفت یک گزاره قادت نمیدانست، اما  
 کند یا به کلی کاذب است؛ حد وسط ندارد. قدت را کامالً احراز می
سو، و     ها،با توجه به این ویژگی قدت با توجیه از یک  پاتنم برای پرهیز از یکی گرفتن 

سم متافیزیکی و نظری  قدت   ر برای اجتناب از تن دادن به رئالی سوی دیگر،  را   ت ابب از 
 کند:سازیِ شرایطف توجیه قلمداد مینوعی ایدئال

گوییم که گویی شرایط . ما چنان سخن میستسازی مق ولیت عقالنیقدت نوعی ایدئال

نامیم که تحت چنان شرای ی می« قادت»ای را شناختی ایدئال وجود دارد و گزارهعرفتم

ما  است:« اق کاکس   بی»ال ته همانند « شناختیِ ایدئالشرایط معرفت»موجه باشد. 

باشیم که  م م ن کامالًشناختی ایدئال دست یابیم، یا حتا توانیم عمالً به شرایط معرفتنمی

تواند عمالً به دست نمی اق کاک هم. اما س   بیایمهها نزدیک شدبه آنکافی ۀ به انداز

وانیم تست زیرا می«ارزش نقدی»اق کاک دارای آید، با این وجود سخن گفتن از س وح بی

 (55. )همان: از تقریب به آن نزدیک شویم باالییر به درج

گرا منکر هر گونه عینیت  گرا در این است که نس ی  میان رئالیست درونی و نس ی  تفاوت 
صورِ برحب بودن »و  6«برحب بودن»شود و بدین عریب تمایز میان  می برای او معنایی   7«ت

ست که وقتی گزاره  قواتی را   ای را بر زبان میندارد؛ این بدین معنا آورد در واقع فقط ا
به    امر دهد و بنابراین تفاوتی میان او و حیوان نیسبببت. پاتنم از این      از دهان بیرون می 

( در مقابل، رئالیسبببت درونی برای  122کند. )نک همان: تع یر می 8«خودکشبببی فکری»
ست؛ او مفهوم ت ابب با   ضر و آماده »مق ولیت عقالنی نوعی عینیت قائل ا را   «جهانی حا

ند.  ا النی اموری سوبژکتیو کند اما این به معنای آن نیست که قدت یا مق ولیت عق  رد می
شرایطف  ایدئال دهد تا قدت را از فروغل یدن   توجیه، به زعم پاتنم، به ما امکان می سازی 

ن     ما نه و ز مان   ر در گرداب زمی بدین عریب  ب توجیه در ا که    فراپیشداریم و  هایی را 
شیدن ا» مفاهیمِمعناداریِ  ست منوط به پذیرشِ آن« سخن گفتن »و « ندی ، به رغم انکار  ها
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“ برحب بودن”نوعی »ها این است که فراپیش، حفظ کنیم؛ یکی از آن «خدا اندازچشم»
که میان برحب بودن و تصبببورِ برحب بودن تمایز ایجاد  « عینی وجود دارد“[ درسبببتیِ]”
تواند خود را موجودی  ی منسجم نمی گرایک نس ی »کند، و به خاعر نفی این تمایزها می

 .(Putnam 1981: 124)« به حساب آورد متفکّرگو یا سخن
 

 گرايی واژگانیکثرت ، رئالیسم عرفی وينیستیورگرايی داطبیعت. 2
تأکید وافری برای اهمیت     ، های متقدم  چون پراگماتیسبببت رورتی در اکثر آرار خود، هم 

  گرایانه، به ویژه با روایت داروینیسبببتی، دارد. از نظر او، تصبببویری که       رویکرد ع یعت 
ها و  دهد که اندام   ا این امکان را می به م   دهد از خودف انسبببانیِ ما به دسبببت می    داروین
های خام انسببان )مغز، دسببت، حنجره، و زبان( را قببرفاً ابزارهایی بدانیم که   قابلیت

قا و برآمدن از عهد      ندام    ۀ ع یعت برای ب ما قرار داده اسبببت. این ا یار  ها   محیط در اخت
ستین جهان  بازنمايی»به  همانقدر   خوار یا مهارتهمورچۀ که پوز اندارت اطبی« ماهیت را

خوار با که مورچهسان  درست به همان  (Rorty 1998: 48)نک پرندگان در ساختن النه.  
های  پدیدهۀ کند انسان نیز با ذهن و زبان خود از عهداندام خام خود با جهان تعامل می

ندام   پیرامونی بر می ما این ا ید، ا ناسبببب ویژه   ها آ کارکرد خود، ت ای برای  ، فراتر از این 
ست   د _ حداقلید؛ بدین عریب رورتی هرچند رئالیسم در معنایی  نها نداربازنمایی پدیده

نوان  ت ابب را به ع  ر کند، بازنمودگرایی و نظری   را حفظ می _و پنجه نرم کردن با واقعیت    
نده    با پذیرش     رد می از خویشبببتنِ انسبببانی  کانتی -افالعونی تصبببویر های بازما کند. 
ضوو می      ع یعت سم برای ما بالمو ضدرئالی سم و  سا   گرایی بحث رئالی و  شود، زیرا اح

 خواهیم کرد که
 ای ازاگر آن را ش که _[. در این دیدگاه، زبانِ ما هستیمبا واقعیت در تماو ] در همه حال

« قرفاً بشری»امری  _قلمداد کنیم  9هایِ کاربردمان از الفاظروابطف استنتاجی میانِ شیوه

ند. مان پنهان کاز چشم« روندهایِ بشر فراتر میاز ظرفیت»نیست که احیاناً چیزهایی را که 

 ایم و حالتواند ما را چنان بفری د که بپنداریم با چنان چیزهایی در ت اببچنین، نمیهم

اقعیت که با وست ترین تماسیواقعاً نیستیم. برعکس، به کاربردنِ الفاظ سرراستآنکه 

ها(. خ ا در آن جاست که توان برقرار کرد )به سرراستیِ، مثالً، لگد زدن به سنگمی

ر اب چون رمیانِ لفظ و واقعیت باید به قورتف ق عه به ق عه باشد )همر پنداریم راب می
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 مجزا هایِکنیم که این امر به ظرفیتها(، و تصور میمیانِ تک تکف لگدها با تک تکف سنگ

هایِ مجزایِ واقعیت مربوط است. )رورتی جزءف ما برایِ برقراریِ تماو با ق عهو جزء

1392 :304) 

گرایی بردارد. تواند پرده از انگیزۀ اقبببلی رورتی برای تأکید بر ع یعت     این ع ارات می 
به نظر می  که او  چنین  نه   داروینیسبببم را رسبببد  یدگاه        در درجر اول  یک د به عنوان 

  را بازنمودگراییتواند کند که میممکنی م رح میانداز چشم  بلکه به عنوانگرایانه تقلیل
شیو  سان با جهان  ۀ به عنوان تنها  ضعیف کند تعامل ان سفه و آين . در ت ، اعتقاد  تطبیعۀ فل

 ا از خودم کانتیِ-افالعونی تصببویرِذهن انسببان در برابر ع یعت منشببأ ظهور  گیِبه آیینه
 ت.اس مسائل فلسفی الینحل را با خود به همراه آورده دانسته شده است که سیلی از

مِ  شببود به رئالیسبب گرایی رورتی م رح میاز نظر پاتنم، اما، نه رئالیسببمی که در ع یعت
ست که با پذیرش ع یعت      ش اهتی دارد و نه چنان ا ا گرایی او تماو ما بشهودیِ عرفی 

مشبببکل رورتی را به مشبببکل  جهان همانگونه به نظر آید که پیش از پذیرش آن. پاتنم  
ست  ،  10رگراییپدیداکند. ع ب دیدگاه شان مانند می پدیدارگرایانههای ها و ت یینپوزیتوی

های   کنم توقبببیف دادهآورم، تمامی کاری که می   ای را بر زبان می وقتی که من جمله  
ست و داده    سی خودم ا ست جز  های حسی ح برگرفته از   11«ساختی من قی »ام چیزی نی

له    های من قی و تفرم ادات بدین عریب، جم ند     »هایی چون  های تجربی.  هار فرز من چ
سخن می   »، «دارم سرم دارد با من  ست »، و «گویدهم در زبان « خورمام غذا میدارم با دو

قدت، قابل  ساخت روزمره، با حفظ  ستند   ه پدیدارگرایانههایی من قی به زبان ترجمه به 
های   به کلمه  « دوسبببت»، و «همسبببر»، «فرزند »ای چون های نظری لمه ها ک که در آن 
،  «همسببر»شببوند. حال تصببور کنید های حسببی فروکاسببته میای برگرفته از دادهتجربی

  باشند و مرا به چشم یک ساختف    پروپاقرضی  پدیدارگرایانمن نیز « دوستف »، و «فرزند»
با یک        آنگاه  های حسبببی خود بنگرند؛  من قیِ برگرفته از داده  دیگر چه  تعامل میان ما 

ستی ما به آن گواهی می        شهودهای رئالی شت که    دهند:ش اهتی به آن تعاملی خواهد دا
 هایی مستقل از هم:های گوناگون با هویتتعامل میان باشنده

رم[ هایی که ]همسکنم باشندهها، فکر میمشکل من این نیست که، برخالف پوزیتیویست

که این یا از حیث تجربی،و نه  اندبه او مرت ط« ذاتاً»گوید ... ا سخن میهدر زبان خود از آن

آن « من»؛ مشکل من این است که اندها به یک اگوی استعالیی کانتی مرت طکنم آنفکر می

نیستم. اگر سوگندهای او م نی بر عشب و دل ستگی به من چیزی ن اشد جز ی های حسداده
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های شده از دادههای من قیِ ساختهرد در ق ال ساختسوگندهای متعلب به نوعی رویک

 Putnam) «.مشکل داریم با همما »گویند میهمه چنانکه اش، در آن قورت، حسی

2000: 82) 

هان  هایی از جکند نشان دهد که رویکرد ما در ق ال بخش رسد پاتنم تالش می به نظر می
شبببده در مندهای مشببباهدهز قاعدهتقلیل به مدلی انامیم قابلمی« شبببخص»ها را که آن
فروکاست،   « های قفرف مندیقاعده»توان به نمی« هاشخص »مان نیست.  های حسی داده

 شوند.  گرایانه توقیف میهایی که به زبانی ع یعتمندیقاعده
ه او  ها در این اسببت کپوزیتیویسببت پدیدارگرایانرتنها تفاوت موضببع رورتی با موضببع 

انه به   گرای پذیرد و در کنار بازی زبانیِ ع یعت     بانیِ گوناگون را می  های ز تنوعی از بازی 
های زبانی دیگر، از جمله به زعم خود، به بازی زبانی زباِن روزمره و رئالیسبببم             بازی 

یدان می  ئل        عرفی آن، نیز م قا یازی  کدام در برابر دیگری برتری و امت دهد و برای هیچ 
های زبانی  بازیر بر هم واحد نظر او یک مکانیسمدر  رسدبا این همه، به نظر مینیست. 

ست: کاربرد واژه  ورودی  :شود ها تعیین میها یا برنامهها از عریب قاعدهها در آنحاکم ا
مه   نا گانیسبببم تعیین می        این بر فاقی اور های ات یاز یت    ها بر اسببباو ن ها گردد، و در ن
ای چون واژهاینکه  صور است. ت « جهانۀ برآمدن از عهد»های متفاوتف اش شیوه خروجی

ازای مجزایی در های زبانی مابهدر هر یک از این بازی« دوسببت»، یا «فرزند»، «همسببر»
ت ابب دارد که از منظر رورتی مردود  ر واقعیت دارد ریشه در همان بازنمودگرایی و نظری 

است. یک واژگان توقیفی یا یک بازی زبانی به قورت یک کل با جهان به عنوان یک     
شبود و تالش برای ربط دادن ق عاتی از آن واژگان با ق عاتی از جهان در  مواجه میکل 

 .  ستحکم تن دادن به بازنمودگرایی
دهند که واقعیت پر از  واژگان عرفی و علمی ما گواهی می سببت کهها همه در حالیاین

ل  قور نقلها گرفته، تا ذرات، و امور دیگر. رورتی خود دق عات جداگانه است، از انسان
شین   سنگ »پی سنگ.     ایزند که راب هرا مثال می« لگد زدن به  ست میان یک لگد و یک 
سنگ مجزّ     می چگونه ستلزم وجود یک  سنگ م ست اما   توان ادعا کرد که لگد زدن به  ا

 برای توقیف آن سنگ نیازی نیست یک سنگ معین و مشخص را فرا بگیریم؟ 
ذیرد که  پتا حدودی این سخن پاتنم را می « گرایینس ی پاتنم و دردسر  »ر رورتی در مقال
ۀ  ينفلسننفه و آاو، از جمله ر در آرار اولی« فیزیکالیسببم پرشببور »گرایی و نوعی ع یعت

شم می طبیعت شد   دارد و می گرایش ییگراای که به تقلیلگراییخورد، ع یعت، به چ کو
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شود.  یانه نوگراها برای واژگان علمی ع یعتدر میان واژگان  Rorty)نک عی امتیاز قائل 
کند  نیز رورتی آشکارا سعی می   طبیعتۀ فلسفه و آين در همان  این با وجود( 45 :1998

نار  شبناسبانه را در ک  گرایی را در کنار اگزیسبتانسبیالیسبم، و رویکردهای معرفت   ع یعت
ند    یک حفظ ک ما را از دام این خودفری   رویکردهای هرمنوت   ی. رویکردهای هرمنوتیکی 

توانیم به شببناخت خودمان نائل آییم. در های عینی میرهانند که با شببناخت واقعیتمی
ت  رهانند که کنه سرش  گرایانه ما را از کمند این خودفری ی میمقابل، رویکردهای ع یعت

سان  ستی   ما ان ست و از حیث ه سان   ها به لحاظ متافیزیکی از باقی اجزای عالم جدا ه  شنا
 (497-498: 1390رورتی نک ) ها نیست. ک از آنیتقلیل به هیچقابل

اما این    ناپذیرند،   دیگر تقلیل گرا و هرمنوتیک به یک   ، دو گفتمان ع یعت  بر این اسببباو
دن  ای در خود ندارد؛ تفاوت نهاشببناسببانهناپذیری هیچ داللت متافیزیکی یا هسببتیتقلیل

یعی  ت و روح، یا موجود ع میان ع یع شناسانهمیان این دو گفتمان بر اساو تمایز هستی
و موجود انسبببانی، در حکم خروج پاتنم از اردوگاه پراگماتیسبببم خواهد بود. از منظر       
پراگماتیسببم، تفاوت واژگان ع یعی و واژگان انسببانی قببرفاً ناشببی از تفاوت کارکرد    

وپنجه نرم کردن با دلیلِ آن قببرفاً تفاوت میانِ زبانی مناسببب برایِ دسببت »: هاسببتآن
 (477)همان: « ها است.وپنجه نرم کردن با انسانها و زبانی مناسب برایِ دستنورون

ا بگرایی چندان گرایی و تقلیلمتهم کردن رورتی به علمرسببد به نظر میبر این اسبباو، 
شرط تفکیک ست    قراحت قائل می هایی که خود او بهها و قید و  سازگار نی . این  شود، 
واقعی و حقیقی  ۀ چون داروین شیو کندادعا میکه  کردوارد توان میبه کسی  را اتهامات

را با آن  تنِ خویش داریمخویشبب تصببویری که ازبرماسببت که  ،نمایاندامور را به ما می
وح پیشبنهاد   با رگرایانه گرایانه، و تقلیلاسبتدالل رئالیسبتی، علم  ۀ ت  یب دهیم. این شبیو 
 ،گرایی دیوییل و هوای آزمونحرف من این اسبببت که در حا  » :رورتی بیگانه اسبببت  

ست که   صویر برما شتن  داروینی ت س   ،را امتحان کنیم از خوی سائل فل فی  بدان امید که با م
بر اسبباو این اسببتدالل پراگماتیسببتی،    (Rorty 1998: 48)« کمتری سببر و کله بزنیم.

ای  عن گرایی به م تواند به انتقاد پاتنم چنین پاسبببب دهد که دفاو او از ع یعت          رورتی می
  ار گذاشتنکنست برای های سخن گفتنِ روزمره نیست، بلکه ترفندیبودن شیوهنامشروو

سائلی که در حوز   شد  ۀ ش ه م سفه م رح  شیو  اند.هفل خن  س ۀ افزون بر این، دفاو از یک 
شیوه  قرار بر   گفتن به معنای نفی  ست. ا شیوه اینکه  های دیگر نی ها مزیتی  یکی از این 

ید   فا تافیزیک اسبببت.      موقت دارد ۀ غیر از  غاز م نک در حکم آ (Rorty 2000b: 88) 
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ان جهان را به زب    دهد که در معیت فرهیختگان     واژگانی به رورتی امکان می    گراییِکثرت
فیلسببوفان فقط زمانی به »آنان توقببیف کند و در معیت مردم روزمره به زبان روزمره. 

  رکه با تسلیم شدن به تکان  شکند: فقط وقتی  فرو می 12خورند که این دوروییدردسر می 
به گفتن  متافیزیکی شبببروو می  اهداف فرهیختگان امتیازی دارد که اهداف        اینکه   کنند 

ست )زیرا برای مثال،  شما  آنچه  روزمره فاقد آن ا قیف می می“ واقعاً”را  «  ند.کنبینید تو
 (  89)همان: 

 

 هنجارمندیگرايی و امکان حفظ طبیعت. 3
پاتنم، یکی از   عت  از نظر  نامیمون ع ی با      دیگر لوازم  گاری آن  ناسببباز گرایی، عالوه بر 

رئالیسببم عرفی، این اسببت که با فروکاسببتن همر امور هنجاری به امور ع یعی، امکان    
ساو منتفی می  قف  کند.وجود هنجار را از ا ای که ما در مورد  های نازدودنییکی از و

متفکر، متعهد به  به عنوانایم و،  13متفکرما موجود »بریم این اسبببت که خود به کار می
ستی حقیقت نوعیوجود  قرفاً     14ایم، نوعی در ست و  “  زدایانهقولنقل”که دارای محتوا
انداز خدا  گاه ارشببمیدسببی یا چشببمهرچند ما به تکیه (Putnam 1983: 246)« نیسببت.

سخن می      سی نداریم و هماره به زبانی  ستر ست، ام گوییم که تختهد   ابند زمان و مکان ا
ستی ادعا    ستی و نادر ست. نوعی فرارَوی از        هایماندر سته به زمان و مکان نی قرفاً واب

را   اکثریتۀ اگر استقاللِ توجیه از عقید _مکانی در ب ن ادعاهای قدت و -شرایط زمانی
در ب ن ادعاهای موجه وجود دارد که م نای هنجاری رفتار ما را در دفاو از             _بپذیریم  

ند؛ این درون دعاوی خود فراهم می  ندگاری و    ک عالیِ ما به       ت ما  که هردو برای  مان،  توأ
ناپذیری امر    ، تقلیل اسبببتناپذیر   گو اجتناب عنوان موجوداتی عاقل، متفکر، و سبببخن  

ست،   و درون متعالاگر عقل توأمان »شود:  هنجاری به امر ع یعی را موجب می ماندگار ا
های جاودان، توأمان  پرسشۀ دربار 15پس فلسفه به عنوان بحث و تأملِ وابسته به فرهنگ

 (247)همان: .« ستدر زمان و در جاودانگی
 و متعال  عقل توأمان  » آیا راهی هسبببت که بتوان در عین توافب با این سبببخن پاتنم که      

بودن تفسبببیر کرد؟ آیا می«فرازمانی»را به معنایی غیر از « تعالی»، «ماندگار اسبببتدورن
از   قلمرویی بیرون داشببته باشببیم و در عین حال آن را به   اعتقاد« تعالیِ عقل»توانیم به 

فرا نیفکنیم؟   هاها و مکانزمانر فراسبببوی هم به رواین و از خودمان های توجیهیِ  رویّه 
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گرایی او  را بسبببط دهد که با زمینه« تعالی» کوشبببد معنایی ازرورتی در این راسبببتا می
یر  به مسبب نظربا »سببت که امری« متعال توان اینگونه تع یر کرد که امرسببازگار باشببد. می

  جویدتعالی میمان های کنونی، از پراکسببیسهای محتمالً متفاوتف ما در آیندهپراکسببیس
به  جویییا تعالی ما در این فرارَوی (Rorty 1998: 61) .)تأکید از من(« [رودفراتر می]/

چشبببم  _« درسبببتی»چیزی به نام قبببدت یا  _های توجیهیِ خود رویّهچیزی بیرون از 
سیل  ایمهندوخت   ۀهای موجود در پیکرشویم، بلکه تنش چنان چیزی هدایت نمیر و به و

برای نقد معیارها و هنجارهای حاکم و       خود به خود زمینه را   مان  باورها و اهداف کنونی   
نک آورد. ها فراهم می گذار از آن  (Rorty 1991: 29-30n)    ید ند این   پاتنم  شبببا بتوا
حرفی در این نیسببت که ما در پی   رورتی از لزوم تعالی را چنین پاسببب دهد:بازتفسببیر 

دهیم، مسبب له این اسببت که   ها را تغییر میهای موجود میان معیارها و هنجارها آنتنش
معیار را   ی یکها را تغییر دهیم و دوم بر اسبباو چه هنجارنخسببت اقببالً چرا باید آن
یار دیگر می    نه    جایگزین مع یا  جایگزین          کنیم؟ آ های  یار که مع خاعر  از   بهتربدین 

شد، اندمعیارهای ق لی شروطف   آنگاه که ؟ و اگر چنین با ستی »مفهوم نام را  « قدت »یا « در
پاتنم بر     ،کنیممیحذف   که  ای حفظ مالک بهتر بودن چیسبببت ؟ از همین روسبببت 

به مفهوم      ندی  جارم یدئال  »هن پاتنم  روی می« سبببازیا یت عقال »آورد؛ از نظر  نیِ  مق ول
  توانندمی ماندگار،و امر درون متعالامر ر میان در به عنوان مفهومی« شبببدهسبببازیایدئال

سمت     شی هنجاری ایفا کنند و فرآیندف تغییر معیارها و هنجارهای توجیهی را به  بهتر  »نق
راه ر شوند. چالش پاتنم این است که نشان دهد این     « قدت »و بنابراین به سمت  « شدن 
های توجیهیِ وابسته به زمان و مکان نیست، و چالش  رویّهوماً مشروط به سازی لزایدئال

 رورتی این است که نشان دهد از قضا چنین است.  

 

 های توجیهیو استقالل يا وابستگی آن به رويّه سازیايدئالروش . 4
گاهی ارشببمیدسببی ورای  تکیه شببدهسببازیایدئال تواند با اسببتناد به مفاهیمآیا پاتنم می

فراهم کند و بدین عریب مفاهیم هنجاریِ اقبببالح و     خودی ر های توجیهیِ جامع   رویّه 
یریم  ناگز ،سببازیما به هنگام ایدئالشببکی در این نیسببت که   پیشببرفت را ت یین کند؟

اما  عزیمت خود قرار دهیم. ر هایی که برای خودمان آشبببنا و بهنجار اسبببت را نق رویّه
سبببازیمق ولیت عقالنی ایدئال   »توایی برای مفهوم توان از حیث مح می که  هایی ویژگی
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شمرد  « شده  صونیت در برابر اج ار     ویژگی _بر ستدالل بهتر، م هایی از ق یل حاکمیت ا
  تندبیشتر فضایلی هس    _درونی و بیرونی، حقوت برابر برای مشارکت در بحث و جز آن  

یراه  پس بشببوند. بایسببته قلمداد می _فرهنگ اروپایی لی رال  _که در یک فرهنگ خام 
  دادن معیارهای توجیهیِسببازی کاری جز تسببریدر جریان ایدئالنیسببت اگر بگوییم ما 

 :یمکنخود به جوامع دیگر نمیر جامع
مق ولیت برای یک »چه معنایی جز « شدهسازیمق ولیت عقالنی ایدئال»توانم بفهمم نمی من

انداز خدا دسترسی ای به چشمجامعه هیچاینکه  چنین، با توجه بهدارد. هم« ایدئالر جامع

آرزو که  آن ورتواند باشد جز خودف ما ایدئال چه چیزی میر فهمم که این جامعنمی ندارد،

نگاه آ «ما»تواند داشته باشد جز: چه معنایی میاینجا  در« خودف ما»فهمم باشیم. باز نمی داریم

ماره مردمی که ه ها،، ما لی رالایمهگی آراستبینی، و مداراپیشهکه به فرهیختگی، باریک

 شان نیک بیاندیشند،جوانب و لوازمِ سخنر حرفف عرفف مقابل را بشنوند، به هم اندمشتات

مق ولیت برای »با « شدهسازیمق ولیت عقالنی ایدئال»... یکی گرفتنِ  چیزهایی نظایر اینو 

گویم که میآنگاه  ست که من در سر دارمدقیقا همان چیزی 16«ماندر بهترین حالت ما

 (Rorty 1998: 51-52گرا. )مدار باشند نه نس یها باید قومپراگماتیست

شزد کند که چنین قوم رورتی می مخالفف یِ مفاهیم مهم و هنجارر ای جن مداریتواند گو
ضیلت می حقیقت، ۀ دربارر آنچه برد. اگر همرا از بین میساز  سرنوشت   وان  تتوجیه و ف

زبانی ما شببکل گرفته و بایسببته قلمداد    رگفت محدود به آن چیزی باشببد که در جامع
ز  زبانی ما را ممتار شببود، باید بتوان به این پرسببش پاسببب گفت که چه چیزی جامع می
جوامع  مالک ارزیابی قببحت و سببقم، یا خوبی و بدی هنجارهای  هایشرویّهکند تا می

شد؟  دیگر ضمین می  با صدات   « ما»شده در این  کند که هنجارهای نهادینهچه چیزی ت م
   خواه ن اشد؟هنجارهای نژادپرستانه و تمامیت

چه خواهد شبببد اگر مخاعب ما با ما نه اهداف مشبببترک داشبببته باشبببد و نه  وانگهی، 
ای باید حاکم باشد و  ای چه معیار هنجاریهای توجیهی مشترک؟ در چنین مواجهه رویّه
های توجیهیِ رقیب قضاوت کرد؟  رویّهناپذیر و توان میان اهداف قیاوچه اساسی می بر

گرایانر موضببع خود جان  های نسبب یتواند از مخمصببهبه تع یر دیگر، رورتی چگونه می
گرایی تأکید کنیم، راه را بر    سبببالم به در ب رد؟ ما با یک دوراهه مواجهیم: اگر بر زمینه       

بندیم؛ و ها میامعر خودی و همچنین امکان اقببالح و به ود آنهای جامکان نقد هنجار
شببده   سببازیتوانیم توضببی  دهیم که مفاهیم ایدئالگرایی تأکید کنیم، نمیاگر بر تعالی
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گرای  کنند. رورتی به عنوان یک زمینه    محتوای هنجارهای خود را از چه من عی اخذ می    
کند در مأموریتی ظاهراً     و سبببعی می گیردعیار جانب شبببب اول این دوراهه را می    تمام 

 گرایی شرح دهد. غیرممکن، مکانیسم اقالح هنجارها را بر م نای زمینه

 

 «بهتر بودن»گرايی، چگونگی اصالح، و معیار نسبی. 5
سیر می    رورتی ست، تع یر ق لی خود را بازتف ما از  »ه بود تر گفتکند. وی پیشدر گام نخ

های نو و ، شببیوهدیگریکها در پرتو ها و فرهنگنخاللِ سبب ک و سببنگین کردن واژگا
سخن گفتن و عمل کردن را پدید می  ست ک “ بهتر”منظورم از  _آوریم بهتری از  ه  این نی

شناخته    آن شاپیش  ساو معیاری پی ستند بلکه “ بهتر” ،شده ها بر ا س  ه ت که  منظورم این ا
.« رسندبه نظر میشان های ق لیبهترند بدین معنا که آشکارا بهتر از جایگزین قرفاً هاآن

(Rorty 1982: xxxvii) به نظرشبببان های ق لیآشبببکارا بهتر از جایگزین» تع یرِ او اینک  
سند می شکارا به نظرِ  »را به « ر سند بهتر می ماآ سیر می « ر س بازتف یر  کند. گام دومِ او، تف

موجود تحقب یافته  ست که در وضعیت   یی«ما»نه به معنای « ما»است؛ این  « ما»خودف این 
  یکر نقشببی میان« ما»ی کلی یعنی انسببان به ما هو انسببان. این «ما»اسببت و نه به معنای 

  اشکه در بخش ق ل شرح« متعال»به معنایی از  _ متعالی «ما»ماندگار و یک ی درون«ما»
اینک آداب و رسبببوم و  یی نیسبببت که هم «ما »به معنای   « ما »دارد. این  _گذشبببت  
سیس  ستند بلکه نماد  ایجهای رپراک سخن »مان معرّفف آن ه ست که ما   گوییموجودات 

 Rorty)« دهیم.تشببخیص می 17“هایمانخویشببتن های بهترِنسببخه”ها را به عنوان آن
سد رورتی در به نظر می (54 :1998 ست به نوعی ایدئال اینجا  ر زند که در سازی می د

دن بهتربو مالک تشخیصِ ی ایدئال «ما»شده در وضعیت موجود، بلکه ی محقب«ما»آن نه 
ال  ی ایدئ«ما»، متنها این شببده در پی ت ور و تغییر اسببتهای حاقببلرویّهیا بدتر بودنِ 

یی اسبببت که در آینر «ما»یی نیسبببت که در قلمرو جاودانگی سببباکن باشبببد، بلکه «ما»
های   ها و ایدئال   هنجارهای جامعر خودی انعکاو یافته اسبببت و تجلی آرزوها، آرمان          

 اند.هایی که لزوما به عور بالفعل در وضع موجود تحقب نیافتهبایستر اوست، ایدئال
نامد، دیگر توسببل به موضببع اسببتعالیی وجهی   می« انداز خداچشببم»پاتنم آنچه  با نفی

ر های توجیهیِ جامع   رویّه عزیمت خود را  ر موجود آن اسبببت که نق   ر ندارد. تنها گزین   
های توجیهیِ حاکم را    رویّه بدین معنا نیسبببت که ناگزیریم       خودی قرار دهیم؛ اما این 
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قالح آن    ست بپذیریم و امکان تغییر و ا قله درب ست   ای هها را منتفی بدانیم. هماره فا
؛ بر همین قیاو، هماره آنگونه که بايد باشنندو جهان  آنگونه که هسننت   میان جهان   

قله  ست میان  فا ستیم « ما»ای ه شیم  آنگونه« ما»و  آنگونه که ه ما  »؛ مفهوم که بايد با
شیم  سخه »یا به تع یر رورتی « آنگونه باید با شتن ن ا به تع یر  ی« های ماهای بهتری از خوی

دهد که، بدون توسبل به موضبعی   ، به ما امکان می18«مانحالت ندر بهتری“ ما»”تر سباده 
ستعالیی،   قال   ر های توجیهیِ موجود در جامعرویّها شیم و ا ها ح آنخودی را به نقد بک

 را پیشنهاد کنیم. 
ک  ی های توجیهیِرویّهاز دل  ، ع ب روایت رورتی،هنجارهای ایدئالاینکه  آیا با توجه به

با یک فرآیند  ، آیندبیرون می_ ی قببوری یا اسببتعالیی «ما»و نه یک  _ ی مشببخص«ما»
ستیم و آیا این دوْ روبه 19ریدوْ قالح    ر باعث نمیرو نی ود را  خمعنای شود که تغییر و ا

ست دهد  سب می ؟ از د ضی جهات دوْ  توان گفت این فرآینددر پا ضی  از بع ری و از بع
سبببت که هنجارهای ایدئال همان واژگاِن         ریاز آن جهت دوْ  اسبببت؛ ریجهات غیردوْ 

ها متوسببل  توانیم به چیزی ورای خود آنها نمیما هسببتند و ما برای توجیه آن 20نهایی
یا  « ی بهتر“ما»”سببت که این ریاز آن جهت غیردوْ اما (Rorty 1989: 73)نک شببویم. 

 ه  ست کیی«ما»ما ندارد بلکه  کنونی لزوماً باورهایی یکسان با باورهای« ی ایدئال“ما»”
متفاوت از باورهای ما رسیده است منتها از عریب فرآیندی که ما، بر اساو  باورهاییبه 

آوریم. ر، آن را اقناو عقالنی به شمار میاز تفاوت میان اقناو عقالنی و اج ا مانکنونیتلقی 

عالقه به  ایمههایی که اخیراً در پی ت ور و تغییر به دست آورددر میان عالئب و ارزش

های اجتناب از مغزشویی و بها دادن به سواد، تعلیم و تربیت لی رال، م  وعات آزاد، دانشگاه

را ترسیم هایمان بهترِ خویشتنر آزاد، و مدارای قمیمانه ... وجود دارد. وقتی که نسخ

گنجانیم، مان را نیز در آن میهای کنونیبهتر از دلِ خویشتنر تکامل این نسخ شیوۀکنیم، می

ها در آن نقش درخوری گیرد که تحقب این ارزشتکاملی که از عریب فرآیندی قورت می

 ( Rorty 1998: 54کند. )ایفا می

زند  ی کنونی ما پیوند می«ما»ی ایدئال را به «ما»آن نچه آ آید که از این ق عه چنین بر می 
ست   شند   چرا که باورهای او می _محتوای باورهای او نی توانند متفاوت از باورهای ما با

های متفاوت و عدم خودداری از پذیرشِ  «ما»محور به روی -وگوبلکه گشودگیِ گفت  _
آید. چنین پیوندی مانع از  وگو بیرون میسبببت که از دل این گفت  یی«ما »)یا تحملِ( آن   

ی ایدئال خواهد شببد و با «ما»ی کنونی و هویت آن «ما»گسببسببت رادیکال میان هویت 
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به   که از دل   آنچه   برتریِ _دو هویت حاکم اسبببت    هنجار واحدی بر هر   اینکه   توجه 
 توان معیاری برای بهتر بودن یا بدتر بودنِ   می _آید  وگو یا اقناو عقالنی بیرون می  گفت 

 باورهای جدید تصور کرد. 
  یک کلی جای خود را به   ی ق لی به «ما »هایی که   وضبببعیت ۀ توان گفت دربار  اما چه می  

ستی میا   ی جدید می«ما» س صور وجود هنجار     ها برقرار مین آندهد و چنان گ شود که ت
یان آن   حدی م ناممکن             وا جایگزین  های  باور بدتر بودن  یا  یابی بهتر بودن  ها برای ارز

ست، با یک  «ما»؟ برای مثال، وقتی که یک خواهد بود ست   ی نازی و نژادپر س   یِهویت گ
کال  یک     رادی به  جای خود را  هد  خواه میی لی رال و برابری«ما »،  چه  با یا د لعکس، بر 

سی می   سا ست؟   رویّهتوان گفت ا شده ا سد به نظر میهای توجیهیِ حاکم بهتر یا بدتر    ر
اتنم.  ست برای موضع پ  موضع رورتی باشد، مثال نقضی   آنکه مخمصر   این مس له بیش از 

های اخالت، فرهنگ، و های پاردایمی در حوزهدر واقع، درست بر اساو همین گسست    
که ما با چنین آنجا  کند.پیدا می گرایش یانهگرازمینهموضببعی  علم اسببت که رورتی به

ه ، یا پیشببرفت و پسببرفت، ب«بهتر»و  «بدتر»سببخن گفتن از  ،یمیروهایی روبهگسببسببت
خاقیت خواهد بود. گذارهای   معنا و بیبی قورت م لب و بدون توجه به زمینه و بستر   

به « بدتر بودن»و « بهتر بودن»ها مفاهیم هایی هسببتند که در آنگاهبزن در واقع پارادایمی
پایی در   دهند، زیرا هنجارهای در حال تغییر     نحو بغرنجی کارایی خود را از دسبببت می 

دارند و بنابراین تا پیش از      تکویندرون پارادایم ق ل و پایی در درون پارادایم در حال      
)نک ت. پذیر نیس کانپیشرفت و پسرفت ام  ۀ قضاوت دربار  جدید، استقرار کامل پارادایم 

Rorty 1998: 56) 
داری و پرستاری   ای سنتی را تصور کنید که در آن نقش زن به وظایف سنتی خانه   جامعه

از فرزند محدود شده است. اگر چنین هنجاری در کنه هویت اخالقی یک جامعه رسو   
ر  برای تغییر نقش سنتی زن در جامعه و مشارکت بیشت    کرده باشد پیشنهادهای فمنیستی   
. حال اگر چنین به حسبباب آیددر حکم نوعی پسببرفت در عرقببر عمومی چه بسببا  

ای از گذار پارادایمی  به مرحلهاش های درونی میان باورها و اهدافای در ارر تنشجامعه
سد که  ست کم  بر شنهاد  د تغییر پیشِ رو را   تواندسختی می به ،فکر کند هاییبه چنین پی

ها از یک سببو به آن گذارْر پسببرفت م لب یا پیشببرفت م لب قلمداد کند، زیرا در مرحل
شنهادیِ  شند که  می جدید پارادایم پی د کرامت حقیقی زن، برابری در هایی چونآرماناندی

کند و از سبببوی دیگر به    های اجتماعی و غیره را چاره می   حقوت، کارایی زنان در نقش  
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رامت زن، کشببان از مفاهیمی چون که برای این گذار باید بپردازند مثالً تغییر تلقیبهایی 
شببان گره خورده اسببت. اگر   به شببدت با هویت تاریخیکه نظایر این،  غیرت، عفت و

شود،      ستقر  قورت گیرد و م ضای آن جامعه، با نگاهی به    آنگاه  چنین گذاری  شاید اع
شرفت ب    شم پی ست، زیرا     عقب، چنان تغییری را به چ ضاوتی دقیب نی نگرند، اما چنین ق

ضای جامعه از منظر هویت تغییریافت  ست ر اع هویت   نه از منظراند هخود به آن تغییر نگری
سنتی زن در خانه که  شان، شان؛ از منظر هویت ق لی ق لی داری و فرزندداری و جایگاه 

تغییری  شت، چنین عمومی در کنه آن قرار داۀ مفهوم غیرت و عفاف و دوری زن از حوز
  شود.م لقاً پسرفت محسوب می

 

 انداز بیرونی و درونیو چشم شناختیرويکرد جامعه .6
در خصبببوم موجه بودن یا ن ودنِ یک گزاره نوعی   چنانکه دیدیم، پاتنم معتقد اسبببت

آورد، موجه   ای را بر زبان می وجود دارد، بدین معنا که وقتی کسبببی گزاره    21«واقعِ امر»
 Putnam)نک همتایانِ آن فرد اسببت.  اکثریتفۀ بودن یا ن ودنِ آن گزاره مسببتقل از عقید

  کند،شناسانه دفاو می  انداز جامعهرورتی، اما، در بحث توجیه از نوعی چشم  (21 :1990
 ای که کسی بر زبان آورده موجه بودن یا ن ودنِ گزارهۀ بدین معنا که برای قضاوت دربار 

یعنی اعضای فرهنگی که او عضوی از آن به    _است باید به واکنش همتایانِ اجتماعیِ او  
مورد  ۀ ها از آن گزاره فهمید که آیا گزارنگریسببت و از نوو اسببتق ال آن _آید شببمار می

شبببناو یا    انداز جامعه   چشبببم طفقرورتی اینکه   نظر موجه اسبببت یا نه. با توجه به       
ستقالل توجیه از عقید    را به رسمیت می « شناو میدانی زبان» سد، ا متایان  ه اکثریتفۀ شنا

  فرهنگی برای او چندان مق ول نیست:
پذیر باشد. اما تصور کنید همه در آن جامعه، امکان اکثريتچه بسا خ ا بودنِ موضعِ یک 

 pگزارۀ  تر ازرح ادعاهایی عجیب و غریببه جز یک یا دو شخصیتف مشکوک که به ع

 احتماالً باید قدری احمب را بر زبان آورده[ P]که گزارۀ  Sفرد معتقد باشند که  اند،هشهر

است و پس از  pۀ دفاعیاتف کسی که مدافعِ گزارر ها حتا پس از شنیدن ق وران. آنباشد

. اندرا اتخاذ کردهای وقفه برای منصرف کردنِ او از آن گزاره، چنین عقیدهبی هایتالش

باشد؟ چنین چیزی تنها در قورتی  موجه pۀ چنان در بیانِ گزاراو هم ممکن استحال آیا 
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 Rortyداشت. )وجود می 22از منظرِ سرمديتامکان داشت که روشی برای تعیین توجیه 

1998: 50) 

  دانیشناو میانداز زبانشناو یا چشم  انداز جامعهرورتی به چشم رسد اکتفای  به نظر می
ست        ،هنجارمندیراه را بر هرگونه  در این ق عه، سته ا سیار برج س لر توجیه ب   ،که در م

سی یا زبان  دانیم جامعهکند. چنانکه میسد می  سیِ  شنا   میدانی از جمله علوم پوزیتیو شنا
ستند که پدیده  شم  ه قرف می فاکتهای اجتماعی را به چ   نگرند، چیزهاییهای ع یعیِ 
سمِ عمل آن  ستقراء بررسی می   مکانی شود، در حالی که در مس لر    ها از عریب مشاهده و ا

شمِ  توجیه سته می «بایدها و ن ایدها» رفتارهای اجتماعی به چ توان  شوند که می یی نگری
قرف     آن قالح کرد، و به ود بخشید، آن هم نه  شید، ا شاهده و  ها را به نقد ک اً از عریب م

ستقراء بلکه از عریب ت  یب آن  شاید    _ها با هنجارهایی که اعت ار خود را از جایی دیگر ا
  رورتیموضع گیرند. ضعف می _تاریخی ما و  های فرهنگیشان با هویتاز گره خوردن

خواهد امکان خ ا بودن موضبببع اکثریت را بپذیرد تا         اسبببت که هم می  جا این در این
تغییر و ت ور هنجارها و معیارهای توجیهی فراهم شبببود، و هم  شبببرط امکان  همچنان 

شبببناو یا    انداز بیرونی جامعه   به چشبببم اسبببتعالیی خواهد برای گریز از تنگناهای    می
شببناو او را در تنگنای  انداز جامعه. اما اکتفای او به چشببمشببناو میدانی اکتفا کندزبان

 دهد.  جدیدی قرار می
  فقط استثناهایی بر یک « های مشکوک شخصیت  »، شناو جامعهبیرونیِ یک  اندازچشم از 

ستند، موج  ر موج  شم ای که، با کلیهر کلیه ه شی چ شکالت از  پو ستقراء، از      م سفی ا فل
اعضای یک فرهنگ به دست آمده است. برای یک      مشاهده و رقد رفتارهای اجتماعیِ  

هم خصبببلتی   دالیل آن که   _های مشبببکوک به دالیلی   ، شبببخصبببیت شبببناو جامعه  
کنند. در مقابل، از     اجتماعی مرسبببوم عدول می  ۀ از یک پدید    _دارند   شبببناختی جامعه  
کسانی هستند که    « های مشکوک شخصیت  »درونی اعضای یک فرهنگ، این   اندازچشم 

های  ، شخصیت  شناو جامعه؛ به تع یر دیگر، از منظر یک اندیک هنجار را زیر پا گذاشته 
؛ در حالی که از منظرِ  کنندنمی کنند که ديگرانکاری را میه مشکوک کسانی هستند ک   

بايد  کنند که نکاری را میهای مشکوک کسانی هستند که یک عضو فرهنگی، شخصیت
  بنیادف واقعانداز درونی و خصبببلت ذاتاً    چشبببم هنجاریِ به دلیل خصبببلت ذاتاً       .بکنند 

(f act ual شم شم این دو  انداز بیرونی،( چ ست.     دیگریکبه  اندازچ ستنی نی ر دفروکا
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قل  قا می  ن که از رورتی آوردیم، چنین ال که قولی  ید       شبببود  با لر توجیه،  ر هم در مسببب 
یک بازی زبانی یا اعضبببای یک   گرانِدرونیِ کنش اندازچشبببمها، از جمله اندازچشبببم
نه   . چنین موضعی تقلیل داد شناو یا زبان شناو جامعهبیرونیِ  اندازچشم به را  ،فرهنگ

شیدن معیارهای موجود محروم می گاهتکیهنها او را از ت ،  کندهای هنجاری برای به نقد ک
فه و  فلس از جمله  _های دیگرش وی در کتابکه ای واژگانی گراییِبلکه برحسب کثرت 

نی  کند، چنین فروکاسببتاز آن دفاو می _ پیشننامد، آيرونی، و همبسننتگیو  طبیعتۀ آين
قالً  ست. می  ا شم  نفی کاملاو برای این تقلیل ۀ حدو زد که انگیزتوان الزم نی   اندازچ
درونی  اندازچشببم. اما به رغم تصببور او، کسببی که به اسببت« منظرِ سببرمدیت»خدا یا 

تواند  و بر این اسببباو می پای ند اسبببتها اعضبببای یک فرهنگ و واژگان هنجاری آن
 ست. معتقد نی« ر سرمدیتمنظ»بداند، لزوماً به « برخ ا»اکثریت همتایان فرهنگی خود را 

شم کنیم، نه به وقتی که ما هنجارهای کنونی خود را نقد می ه  ن نظر داریم و خدا اندازچ
کل با ش ترینهایی که به عمیب، بلکه خویشتن خود را بر اساو ارزشمنظر سرمديتبه 

را به  مان  رفتارهای اجتماعی   آنگاه   دهیم ومد نظر قرار می اند  هگره خوردهایمان   هویت 
به اقببالح یا   در قببورت عدم ت ابب میانِ آن دو، رأیسببنجیم و میها محک آن ارزش

نم  که پات همان ور _توانیم دهیم. بر این اسبباو اسببت که ما می می رفتارهای خودتغییر 
ه  اکثریت باور داشبت ۀ به اسبتقالل توجیه از عقید  _کند خواهد، و رورتی نیز اذعان میمی

س    شیم؛ زیرا چه ب ضعِ اقلیتف با ضای یک جامع  ا مو ضع     ر اع سه با مو فرهنگی، در مقای
اکثریت، به هنجارهای هویتیِ آن جامعه وفادارتر باشبببد؛ در چنین مواقعی، سبببخن آن          

را مد نظر قرار دهیم، « هایمانخویشتن  بهترِهای نسخه »اقلیت در واقع این است که اگر  
های مشببترک ما  دیگر، به آرمان ، یا به تع یراسببتتر گرفتنِ چنان موضببعی پسببندیده 

شان می    شتری ن ضد   دهدوفاداری بی سیرهای  ر  دارانه از بیانبرده . برای مثال، روزگاری تف
ماندگار  ر اساو مکانیسم این استدالل درون   استقالل آمریکا در اقلیت بود، در حالی که ب 

  اند.ت برحب و اکثریت برخ ا بودهآن اقلی

 

 گیرینتیجه
از پی چرخش زبانی، تفسبببیری    چگونه نشبببان دادیم که رورتی  گذشبببت،  آنچه   در

ست می     گرازمینه قدت و توجیه به د س ت  سیر، به علت فقدان   یانه از ن دهد. در این تف
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ضعی خنثا و بی  شم »عرف از ق یل مو شم »یا « خدا اندازچ ست  ،«ناکجا اندازچ ی  وجوج
عینیت ع ارت  وجوی جسبت دهد. ی هم سبتگی می وجوجسبت عینیت جای خود را به 

ست  سامانی متافیزیکی  تالش برای از ا ستعالیی  وفب دادن نظام باورهای خود با  و  ،یا ا
ست از   وجویدر حالی که جست  شمول، بنابراین جهان ستگی ع ارت ا   تالش برای هم 

دانیم و تار و ای که ما خود را عضببوی از آن میوفاداری به معیارها و هنجارهای جامعه
های آن گره خورده به شبببدت با تاریب، هنجارها، و دل سبببتگی     مان  پود هویت فرهنگی 

ست. از  س   جامعهبه تاریب و  گرایش یی نوعیگرازمینه، رواین ا ضامین   شنا ی را، ال ته با م
یی  گرازمینهآورد. به زعم پاتنم، هنجاری و نه قببرفاً پوزیتیویسببتی، با خود به همراه می 

ضای هر جامع   رورتی باعث می شم زبانی در ر شود اع بومی یا قومی خود ح س   اندازچ
شببوند و امکان هرگونه تغییر و اقببالح معیارها و هنجارهای فرهنگی، با حذف ماهیت  

رورتی  ر یان  گرازمینه ، موضبببع اوعقل یا زبان، منتفی خواهد شبببد. به نظر        گرایمتعال 
یم  اهای که از ت یین مف  ییگرایی خودشبببکن ندارد، نسببب ی گرافرجامی جز یک نسببب ی  

قالح » هنجاریِ شرفت »، «ا ست و « یادگیری»، و «پی تواند برتریِ معیارها و نمی ناتوان ا
یّه  ع     رو ع   ر های یک جام بانی بر جام بل، بر       ر ز قا بانی دیگر را ت یین کند. رورتی، در م ز

خود، پای  ر یانگرازمینهامکان تغییر و اقببالح هنجارهای اجتماعی، بر اسبباو موضببع   
شرد و می می شد ن ف ستعالیی می     کو سل به معیارهای ا   توان نوعیشان دهد که بدون تو

قالح درون    سم تغییر و ا شید؛ این     ماندگار در ارزشمکانی صویر ک های اجتماعی را به ت
سمی   ست همان مکانی سل به   ا سخه »که تحت عنوان تو شتن  رِهای بهتن ر د« های ماخوی

-های تاریخیاندازچشم اهمیت سیاسی از آن یاد کردیم. این نکته   -های اخالقیاستدالل 
ها  این استدالل سازد، زیرایش برای ما عیان میپهای اخالقی را بیش از قومی در استدالل

شتگان و آیندگانی وگوگفتدر حکم  شدت با آن  یی خیالی با گذ ساو   ها احست که به 
ی  نقشبب« های تاریخیروایت»کنیم؛ بنابراین پنداری میخویشبباوندی، یگانگی، و همذات

بدون      یگیرتصبببمیمهای اخالقی و در  نازدودنی در اسبببتدالل   یادین دارد و ما  های بن
توانیم قضببباوت کنیم که آیا تغییرهای     نمی تاریخی خود ر با گذشبببت    وگوگفت برقراری 
یا در  اند  هدر حکم پیشبببرفت بود مان  گرفته در معیارها و هنجارهای اجتماعی      قبببورت

دهد که وجود برخی تغییرهای کالن و نشببان میحکم پسببرفت. از دیگر سببو، رورتی  
مان، و بنابراین  یهای اخالقی کنونبنیادین که منجر به ایجاد شکاف و گسست در هویت   

شت      ستگی با گذ ساو هم  ین  سازد که در ت ی شود، ما را متقاعد می تاریخی میر ق ع اح
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قالح »این تغییرها از مفاهیمی چون  شرفت »و « ا شیم و به    « پی شم بپو هایی که  ت یینچ
ر  مند از فلسف نظامر گیرند، روی آوریم و به جای فلسف های فرهنگی را فرا میگسست  
واند   تبا هرمنوتیک می  اش ای که به دلیل خویشببباوندی    مدد گیریم، فلسبببفه  گر پرورش

از   های پیش و پسارت اط میان گفتمان _های نامتعارف و بیگانه اندازچشبببمارت اط میان 
 .را ت یین کند _فرهنگی و  لمیهای عانقالب
 

 هانوشتپی

1 . God’s eye-view 

2 . View from Nowhere 

3 . coping better  

4 . reconstructive reflection 

5 . idealized rational acceptability. 

6 . being right  

7 . thinking he is right  

8 . mental suicide  

9. vocables 

10 . phenomenalism  

11 . logical construction 

12 . ambidexterity  

13 . thinker 

14 . correctness  

15 . culture-bound  

16 . acceptability to us at our best 

17 . better versions of ourselves 
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18  .at our bestwe « :تر و ما بدان خاعر مهربان” گویدوقتی دست از آن تلقی بشوییم که می

تر درک ایم که ماهیت حقیقی بشر یا حقوت بشر یا تکالیف بشر را کاملبرخوردتر شدهخوش

ست پیشرفت رسد کافیمانند(، آنگاه به نظر میتر به ش هف ت یین میهایی که بیش)تلقی“ ایمکرده

گونه تعریف کنیم: پیشرفت اخالقی یعنی اینکه به بهترین حالتف خودمان ش یه اخالقی را این

 Rorty) «جو نیستند، نامُداراگر نیستند، و چه و چهشویم )مردمانی که نژادپرست نیستند، پرخاش

1998: 5.) 
19 . circular  

20 . final vocabulary 

21 . fact of the matter  

22 . sub specie aeternitatis 
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