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چکیده
رورتی در صدد است تا تلقی دکارتی از فلسفه را که سبب تخصصی شدن روزافزون و دورماندن
آن از بقيهی فرهنگ شده مورد انتقاد قرار دهد؛ ديدگاهی که به عقيدهی او نتيجهی پذيرش ذهن
آينهوار دکارتی است .رورتی چنين ديدگاهی را ناشی از تصور ذهن بهمثابه آينهای میداند که
امور بيرونی را بازنمايی میکند و فيلسوفان را به عنوان نگهبانان آينه که در مقام داور يا قاضی
تالش میکنند بازنمايیهای مطابق واقعيت را از غير آن بشناسانند .ادعای فلسفه اين است که
چنين کاری را بر اساس فهم خاص خود از ماهيت شناخت و ذهن انجام میدهد .يعنی،
فرهنگ ،تلفيقی از ادعاهای شناختی است و فلسفه چنين ادعاهايی را مورد قضاوت قرار
میدهد .رورتی به عنوان فيلسوفی نئوپراگماتيست تالش میکند تصوير آينه طبيعت و فلسفه
متناسب با آن را کنار گذارد و فلسفه را وارد گفتوگو با ديگر حوزهیهای دانش نمايد.
واژگان کلیدى :رورتی ،ذهن دکارتی ،بازنمايی ،آينه طبيعت.
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مقدمه
رنه دکارت از نخستين کسانی است که عقل خودبنياد و نقاد آدمی يا ذهن انديشنده را از
حاشيه به مرکز آورد و فاعل شناسايی يا ذهن انديشنده آدمی را بهمثابه جوهری مستقل و
خودبنياد و همانند مرجع شناخت و يقين بر کرسی علم و فلسفه نشاند .عصر دکارت،
عصر شكاکيتی است که افرادی همچون اگريپا ،سانچز ،مونتنی آن را بنانهاده بودند.
دکارت برای آن که بتواند نظام خود را هر چه بيشتر مبتنی بر عقل سليم نمايد ،تالش کرد
روش رياضيات و هندسه را به ساحت فلسفه بسط داده تا از طريق آن بتواند به نظام
فلسفی قابل اعت مادی دست يابد به نحوی که هر عقل سليمی آن را با وضوح و تمايز در
يابد .دکارت برای اينکه به هدف خود که بنای يک نظام متقن فلسفی است برسد،
انديشه خود را مبتنی بر دو منبع مهم قرار داد :شهود و استنتاج؛ به تعبير خود وی «دو
ا
عمل ذهنی که با آنها میتوانيم کال بدون هيچ بيم و هراسی از توهم ،به معرفت اشياء
نائل شويم» .به عقيده دکارت شهود يک قوه متغير و غير مطمئن نيست بلكه فعاليت
عقالنی محض ،شفاف و روشن است .اين شهود در واقع از نور عقل محض کسب
می شود .دکارت قوه استنتاج را روشی مطمئن در کنار قوه شهود در رسيدن به حقيقت
میداند .البته به شرط اينکه ما همواره روش صحيح استنتاج را بدانيم و براساس آن عمل
کنيم .او سعی می کند قوه استنتاج را به قوه شهود باز گرداند تا به سبب قوه شهود از يقين
الزم برخوردار گردد.
دومين اقدامی که دکارت در صدد انجام آن است ،بسط «رياضيات عام» است.
دکارت میخواست بر اساس اين «رياضيات عام» نشان دهد ،همهی علوم يكی هستند.
او میگفت« :معرفت حقيقی ضروری است ،تنها معرفت رياضی ضروری است ،پس
هر معرفتی بايد رياضی باشد» .دکارت بر اساس اين رياضات عام ،نقطهی آغاز نظام
فلسفیاش را مفاهيم قرار میدهد .چنانکه ما در رياضيات از مفاهيم به عالم خارج
حرکت میکنيم ،او نيز مفاهيم ذهنی را وسيله و مبدايی برای حرکت به سوی عالم خارج
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قرار داد .اين همان اتفاق مهمی است که با دکارت صورت گرفت ،يعنی توجه به «مفاهيم
وايدههای ذهنی» به منزله تنها امور يقينی برای بشر .بر اين اساس دکارت اين نتيجه را
میگيرد که تنها نقطه قابل اعتماد ما در فهم حقايق جهان «مفاهيم ذهنی» است ،چرا که
چيزی يقينیتر از اين مفاهيم را نمیتوانيم در خودمان بيابيم .او برای آنکه مدعای خود را
ثابت کند و نشان دهد اين مفاهيم ذهنی از يقين قطعی بر خوردار است ،آنان را مبتنی بر
يک اصل کلی قرار میدهد و آن «وضوح وتمايز» است .مفاهيم ذهنی تنها از آن رو
میتوانند نقطه آغاز ما در پیريزی يک نظام فلسفی باشند که از باالترين «وضوح و
تمايز» برخوردارند .لذا مناط و ميزان اعتبار «مفاهيم» ،وضوح و تمايزشان قلمداد
میگردد .دکارت اولين چيزی را که معتقد است با وضوح به آن دست میيابد «ذهن»
است .او ذهن را از «میانديشم» خود استنتاج میکند و بر اين باور است که در يک
دروننگری به اولين چيزی که دست میيابيم ،انديشهای است که کسی يا چيزی از آن
برخوردار است ،صرف نظر از اينکه بدانيم آن کس ياچيز ،چيست .دکارت با
«میانديشم» به نحوی وجود ذهن را ثابت کرد و نشان داد ما میتوانيم درک واضح و
متمايزی از ذهن داشته باشيم .در اينجاست که ذهن با تمام محتويات خود ،که مفاهيم و
ايدهها را شامل میشود ،اولين امور يقينی برای بشر میگردد.
از جمله تبعات مهم «میانديشم پس هستم» شكافی است که ميان «موجود
انديشنده يعنی ذهن» و «موجود هستنده يعنی بدن» میاندازد .تا پيش از دکارت همواره
پيوستگی و اتحادی ميان نفس و بدن وجود داشت ،به طوری فعليت بدن منوط به نفس
بود و نفس ،محرک و نيروی حيات بخش بدن محسوب میشد .لذا موجود زنده متشكل
از نفس و بدن میگرديد ،که هر يک نقش اساسی در قوام موجود زنده پيدا میکرد .در
حالی که در دکارت به طبع همان وضوح و تمايزی که بايد ميان مفاهيم گذاشته میشد،
مفهوم نفس از مفهوم بدن متمايز گرديد و لذا ديگر شاهد آن ارتباط ميان نفس و بدن

 /19جستارهاى فلسفی ،سال دوازدهم ،شماره بيست و نهم ،بهار و تابستان 9359

نيستيم .نتيجهی منطقی اين ديدگاه اين است که ديگر نيازی به شناخت بدن نيست ،و
پای بدن آنجايی به معرفت باز میشود که بخواهيم از طبيعيات سخن به ميان آوريم.
دکارت پس از اثبات وجود خدا بايد وجود ماده را ثابت مینمود .او برای اين کار
متوسل به ايدهی امتداد شد .او میخواست با اثبات ايده و تصور امتداد در ذهن ،وجود
ماده را ثابت نمايد ،برای اين کار ،او میبايست درک واضح و متمايزی از امتداد در خود
میداشت ،اما واقعيت اين بود که هر قدر ايده و مفهوم ذهن و خدا میتوانست واضح و
متمايز باشد ،مفهوم امتداد که الزمهی اثبات ماده و جهان بود نمیتوانست آن وضوح و
تمايز را داشته باشد .در واقع ذهن میتوانست وجود ماده و جهان را تصور کند بدون آنکه
ماده و جهان خارج وجود داشته باشند .لذا دکارت از طريق مفهوم امتداد نتوانست وجود
ماده و جهان خارج را ثابت نمايد .در نهايت پيروان دکارت ،مانند ،اليبنيتس ،اسپينوزا،
مالبرانش برای اثبات ماده و جهان متوسل به جوهر ديگری يعنی خدا شدند _البته به
انحاء مختلف_ اين کاری بود که دکارت با مفاهيم ذهن و امتداد خواست انجام دهد که
موفق نشد .رورتی بهعنوان يک نئوپراگماتيست و نقاد سنت فلسفی غرب درصدد است تا
اين دستگاه فكری را از زوايای مختلف تحليل و بررسی نمايد.
تصویر ذهن بهمثابه آینه طبیعت
به عقيدهی رورتی ،مفهومی از فلسفه که در آن ذهن بهمثابه يک آينه عمل میکند از
فلسفهی دکارت آغاز شد و نابترين شكل آن را در کانت میبينيم .مطابق ديدگاه رورتی
«قبل از دکارت "ذهن" بيشتر به معنی "عقل" بود .در واقع ذهن دکارتی جايگزين عقل
ارسطويی که کليات را درک میکند ،شده است» 9.اما رورتی میگويد« :ما از قرن
هفدهم به بعد با ابداع ذهن دکارتی ،تماس يا تمايز ارسطويی را بين عقل بهمثابه مدرک
______________________________________________________
1. Rorty, R., Philosophy and Mirror of Nature, Prinston University Press,
1979, p.39.
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کليات و بدن زنده که احساس و حرکت دارد از دست دادهايم» 9.او بر اين باور است که
ا
اين نگرش سنتگرايان بر توهمی فريبآميز تكيه دارد که طبيعت ،وجودی کامال مستقل
از مقوالتی که آدمی از طريق آن به فهم جهان دست میيابد دارد و در برابر آن ذهن آدمی
در مقام سوژه يا ديدگاهی عاری از هر گونه نقص و کاستی میباشد .با ابداع ذهن توسط
دکارت قلمروی درون آگاهی در مقابل قلمرومادی مطرح شد .با طرح اين حوزه درونی،
مسأله حجاب تصورات نيز به وجود میآيد چون تصورات تنها وسيلهی ارتباط اين دو
ا
1
حوزهی ذاتا متمايز بودند .بنابراين طرح،حوزهی آگاهی ،به دنبال خود نظريهی شناخت
و بهطور کلی معرفتشناسی به يک مسأله محوری و اصلی فلسفه تبديل میگردد .رورتی
میگويد« :تصوير دکارتی و کانتی اين تصوير را پيشفرض میگيرد که "اذهان ما" يک
"درونی" دارند که میتواند در مقابل چيزی "بيرونی" قرار گيرد» 3.اين برداشت از ذهن

منجر به ايجاد يک سری تمايزات دوگانه شد :بخشی که محدوديتها را میبيند و بخشی
که در واقع وجود دارد ،جهان فكتها 1از يک طرف ،ذهنمان و بازنمايیشان از طرف

ديگر 5.لذا تمايز بين اشياء آن طوریکه توصيفشان میکنيم و اشياء آن طوری که به نحو
فی نفسه وجود دارند ،سبب ايجاد شكافی بين ذهن و جهان میشود و همين زمينه
شکگرايی را فراهم میآورد .ما ديگر نمیتوانيم واقعيت را بشناسيم زيرا ميان ما و آن
حجابی از نمودها همچون اعضای حسی يا تصورات قرار گرفته است .بنابراين انقالب
دکارتی يک مسألهی جديد را مطرح میکند :آيا ايدههای ما بازنمايی درستی از واقعيت
هستند؟ يا به عبارتی ديگر آيا ما دليلی برای باور به جهان خارج-جهان فراتر از
______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.51.
2. theory of knowledge
3. Idem, Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press,
1982, p.12.
4. Fact
5. Guignon Charles and Hilley, David R, Richard Rorty, Cambridge
University Press, 2003, p.7.
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بازنمايیهای شخصی ما داريم .رورتی درمورد اين رويكرد جديد دکارتی به جهان
میگويد در دورهی مدرن با ابداع ذهن توسط دکارت مسأله رابطهی بين تجربهها و جهان
مطرح شد و در نتيجه بين جهان و ذهن تمايز و شكاف بنيادی بوجود آمد .ما در اين مدل
به نوعی داخل ذهن محبوس شدهايم و تنها از طريق تصورات و بازنمايیهای ذهنی با
جهان ارتباط برقرار میکنيم رورتی به اين دليل چنين مدلی را مدل بازنمايی مینامد.
توضيح اين مطلب چنين است که او در کتاب عینیت ،نسبیانگارى و حقیقت سه

مدل از رابطهی ميان جهان وانسان ارائه میدهد 9.وی میگويد تمايز ميان جهان و خود
يا ذهن و عين در طول تاريخ فلسفه توسط فيلسوفی در دوره خاص تاريخی ابداع و
ساخته شده است و بعدها فيلسوفان آن را به عنوان اصل بديهی و مسلم در فلسفه خود
پذيرفتهاند .از اينرو ،او معتقد است که ما میتوانيم چنين ديدگاهی را کنار بگذاريم .به
عقيده او تاريخ فلسفه از اين سه مدل خارج نيست .آنچه در اين مدلها مد نظر است
انكار واقعيت و عينيتی است که رورتی با رويكرد داروينيستی بر آن تأ کيد میکند .اين
مدل ها به شرح زير هستند:
مدل اول :در مدل اول خود و جهان هر کدام به دو اليه تقسيم شدهاند .اين خود
دارای دواليهی خود دروغين و خود حقيقی است .خود حقيقی از بدن متمايز است و
خود دروغين با بدن در يک سطح قرار دارد .در طول تاريخ فلسفه تمايز خود و جهان در
نزد افالطون و دکارت مشاهده میشود و آنچه در اين تمايز بيش از همه به چشم
میخورد شكاف عميقی است که بين خود حقيقی و واقعيت سرمدی ديده میشود .در
اين مدل جهان نيز به دو اليه جهان نمود و واقعيت سرمدی تقسيم شده است .به عقيدهی
رورتی ،فيلسوفان در طول تاريخ فلسفه همواره کوشيدهاند تا از جهان نمودها به سوی
جهان واقعی و سرمدی راه يابند و حقيقت و واقعيت نهايی را در آن جهان واقعی پيدا
______________________________________________________
1. Rorty, R., Objectivity, Relativism and Truth, Philosophical Papers,
Minnesota press, 1982, p.118.
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کنند .در اين مدل مهم نيست اين واقعيت راستين در اين جهان قرار دارد يا در جهان
ديگر ،مانند عالم مثل افالطونی که در عالم ديگری غير از اين عالم قرار دارد؛ آنچه مهم
است اين است که هدف پژوهش و تحقيق و معرفت فلسفی بايد جهان واقعی نه جهان
نمودها باشد .دسترسی به اين واقعيت همواره نوعی رسيدن به حقيقت رستگاری بخش
تلقی شده است« ،چيزی که عبارت است از واقعيت پشت نمود ،يگانه توصيف واقعی از
آنچه که رخ میدهد ،چيزی که آخرين رازاست».

9

مدل دوم :رورتی در مقابل تصوير اول  ،تصوير دومی را ترسيم میکند که گويای
آن است که دسترسی به حقيقت و واقعيت سرمدی و واقعيت غير بشری در اندرون
انسان امكانپذير است .همانطور که در تصوير دوم میبينيد در اينجا خود پيچيده و
چند اليه شده و در مقابل ،جهان فيزيكی به اتمها و خالء تقليل يافته است .رورتی بر اين
باور است که در اينجا نيز نوعی فرار از واقعيت و جهان زمان و مكان مشاهده میشود و
سنت فلسفی نشأت گرفته از افالطون کوششی است برای اجتناب از رويارويی با امكان،
تالشی است برای فرار از زمان و احتمال.

1

در تصوير اولی تفكر يونانی و قرون وسطايی درباره رابطهی خود و جهان به تصوير
کشيده شده است و افالطون و فيلسوفان دوره قرون وسطی حای شكل اول بودند .اما در
______________________________________________________
1. Rorty, R., The Decline of Redemptive Truth and the Rise of Literary
Cultural, 2002. www.Stanford.edu/rorrty/inden.
2. Geras, N., Solidarity in the Conversation of Humanity, linden: verso.
1995, p.23.
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تصوير دوم مفهوم خدا و حقايق ضروری در اندرون درونیترين اليه خود ساکن شدهاند؛

چنانکه رورتی میگويد که خدا اکنون «در اندرون» است 9.اما همچنان شكاف عميقی

بين خود و جهان ديده میشود .از بطن اين شكاف ،انواع ثنويتها از جمله ثنويت ذهن
و عين دکارتی در سنت فلسفی غرب متولد شدهاند ،سنتی که از نظر رورتی مبتنی بر
محوريت جستوجوی حقيقت است.
نكته ديگر در اين مدل اين است که امر ضروری در درون خود قرار دارد و اين خود
بر خالف خود ترسيم شده در شكل نخست ،پيچيده و چند اليه شده است .در مقابل اين
پيچيدگی خود ،جهان هر بيشتر ساده و مكانيستی شده است .جهان مورد نظر در اين
تصوير جهان گاليله ،دکارت و نيوتن و کانت است که فيزيک آن را مطالعهی کند و از اين
جهان الوهيت زدايی شده است.

تصوير دوم

با توجه به اين وصف رورتی از خود يا نفس بشری بايد پرسيد که خود انسان در نزد
رورتی چه تعريفی دارد؟ عبارت معروف رورتی در پاسخ به اين سؤال آن است که آن
«شبكهای بی مرکز از باورها و خواستهاست» يا «مجموعهای منسجم و معقول از
باورها و خواستهاست» .به نظر رورتی اين برداشت و تلقی از خود يا نفس نتيجه

انديشهی فرويد است 1.چون فرويد نيز خود انسان را به سه قسمت ضمير ناخودآگاه،
______________________________________________________
1. Rorty, Objectivity, Relativism and Truth, p.36.
2. Ibid., p.120.

ذهن بهمثابه آينه طبيعت :انديشه دکارتی در بوته نقد رورتی 913/

خودآگاه و خود تقسيم کرده بود .اين تقسيمبندی مساوی با نفی مرکزيت خود انسانی
است که از ويژگیهای فلسفههای پست مدرن معاصر محسوب میشود و نيز فرويد با
اين کار از خود الوهيت زدايی کرد.
مدل سوم :در اين مدل ديگر آن خود چنداليه يا پيچيده دکارتی و خود ترسيم شده
در تصوير اول ديده نمیشود .همچنين در اين مدل ،خود يا نفس به عنوان يک جوهر
انديشنده دکارتی يا اگوی استعاليی کانتی يا هوسرلی ديده نمیشود .اين مدل بيشتر باب
ميل پست مدرنها و پساساختارگرايانی مثل دريدا ،فوکو ،لكان و رورتی است که به خود
بیمرکز اعتقاد دارند .رورتی معتقد است که در مدل سوم نشانههايی از رگههای رئاليستی
و عينيتگرايانه مشاهده نمیشود .نكته جالب در اين مدل اين است که در اين مدل،
برخالف مدلهای قبلی ،انسان ديگر موضوع مطالعه فلسفه نيست؛ بلكه علم فيزيولوژی
و روانشناسی آن را مطالعه میکند ،که رورتی اين رويكرد را فيزيكاليسم مینامد .مطابق
اين ديدگاه میتوان انسانها را از «موضع قصدی» به عنوان موجوداتی با قصدها ،باورها و
خواستها تعريف کرد .در اين مدل آدميان گويی کامپيوترها و حيوانات پيچيدهای
هستند که رفتار خودشان را به خوبی پيشبينی میکنند .از نظر رورتی آدميان مثل هر چيز
ّ
ديگر در جهان هستند و بايد اين آدميان را بهصورت اشياء فيزيكی درحال تعامل علی با
محيط فيزيكیشان لحاظ کرد .انسانها در اين مدل مدام شبكههای باورها و
خواستهای خودشان را بازرسی میکنند .در مدلهای اول و دوم بين جهان و خود
روابطی برقرار بود به عنوان مثال بازنمايی از جمله اين روابط محسوب میشد و در مدل
دوم نقش مهمی را ايفا میکرد .رورتی در مدل سوم اين روابط را پاک کرده است .البته
اين پاکسازی خطوط بين خود و جهان تحت تأثير داروينيسم و رفتارگرايی رورتی
صورت می گيرد .به زعم رورتی اين خطوط در قالب داستان تكاملی داروينی و رفتارگرايی
قابل فهم نخواهد بود لذا برای اينکه داروينی فكر کنيم بايد اين خطوط بين خود و جهان
ا
را کامال پاک کنيم.
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تصوير سوم

جستوجوی يقين و سوبژکتيويسم و اصالت بازنمايی و ثنويت از ويژگیهای
فلسفه دکارتی و فلسفه مدرن محسوب میشود که تا روزگار کانت يعنی دوره روشنگری
تداوم يافته و حتی نشانههای آن را میتوان در فلسفههای قرن نوزدهم و بيستم دنبال کرد.
رورتی اين چرخش دکارتی در فلسفه مدرن را نقد میکند .وی در فلسفه و آيینه طبیعت
دکارت را به دليل مرتكب شدن به «گناه اوليه فلسفه مدرن» مقصر میداند يعنی اين گناه
که سوبژکتيويسم و اصالت بازنمايی و ثنويت جسم و ذهن را به فلسفههای بعد از

خودش منتقل کرد 9.اما آيا اين اتهام متوجه او است؟

روشن است که وقتی صحبت از ثنويت در فلسفه مدرن پيش میآيد ،جايگاه ممتاز
ا
دکارت نيز مطرح میشود .مسلما ،ميراث دکارت برای معاصرين ثنويت و مسأله رابطه
ذهن و بدن است که در فلسفه ذهن معاصر بصورت رابطه مغز با بدن مطرح میشود.
جان ساتون با اشاره به انتقاد رورتی از ثنويت دکارتی میگويد که «اگر دکارت در قرن
هفدهم از بدن انسان و حيوانات بهطور کلی به عنوان ماشينهای کوک شده از جانب
خدا صحبت میکرد ،امروز اين ماشين دکارتی ،جوهر انديشنده او را نيز شامل میشود و
ا
1
خود رورتی اعتقادی به جوهر انديشنده ندارد و اصال منكر روح انسانی است».
______________________________________________________
to

Descartes

1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.60.
2. Sutton, J,. Philosophy and Memory Traces:
Connectionism, Cambridge UP, 1998, p.51.
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اصالت ذهنيت دکارتی در فلسفه کانت کامال برجسته است .بهنظر بسياری از
متفكران اين دکارت بود که عقل ،انديشه و ذهنيت را در ابتدای فلسفه مدرن به نحو
برجستهای مطرح کرد .رورتی در کتاب مقاالتی درباره هیدگر و ديگران ( )9119به اين
مسأله اشاره میکند« :دکارت به دنبال يقين به سوی اصالت ذهنيت ،از ابژههای بيرونی
به طرف ابژههای درونی در پژوهش رفت و کانت اين چرخش دکارتی ذهنيت را به

سمت ابژههای درونی تكميل کرد» 9.رورتی پروژهی معرفتشناسی کانت را نقطهی اوج
سلسلهی پيشرفتهای ممكن در فلسفه سنتی میداند .از نظر او دکارت مفهوم مدرن
ذهن بهمثابه آيينه طبيعت را ابداع کرد .ذهن از نظر دکارت مثل يک چشم درونی

عملكردش موشكافی در بازنمايیها و تصورات عارض شده بر آن است 1.اين تصورات

يا بازنمايیها واسطه و ميانجی دسترسی ما به جهان هستند .نكته مهم ديگر ايجاد يک
شكاکيت جعلی در انديشه دکارت است که اين شكاکيت مدرن متفاوت از شكاکيت
باستان است .شكاکيت در دوره يونان باستان بهنوعی به حوزه اخالق مربوط است .لذا،
شكاکيت باستانی به عنوان راهنمای زندگی نه به عنوان راهی برای رسيدن به شناخت
يقينی تلقی می شود .به عبارت ديگر ،در شكاکيت باستانی نيازی به يقين مطلق ،خواه
برای علم خواه برای زندگی ،مطرح نبود 3.در شكاکيت مدرن اين مسأله مطرح میشود
که ما چگونه میتوانيم به عالم خارجی علم يقينی پيدا کنيم؟ لذا شناخت عالم خارج
تنها از طريق تصورات ذهنی که امر خارجی را بازنمايی میکنند ،امكانپذير است .به اين
دليل حجاب تصورات در شكاکيت مدرن پديد میآيد که در شكاکيت قديمی نقش
چنين حجابی مشخص نبود .از نظر رورتی «روشن نيست که مفهوم حجاب تصورات در
شكاکيت عهد باستان چه نقشی را ايفا میکرد ،اما همين امر در سنت دکارتی ،الکی و
______________________________________________________
1. Rorty, Essays on Heidegger and Others, p.30.
2. Idem, Philosophy and Mirror of Nature, p.45.
3. Moser, P., Philosophy After Objectivity, New York, Oxford University
Press, 1993.
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کانتی نقشی اساسی ايفا مینمود و اين نقش اتفاقی بود نه ضروری» 9.به اين دليل رورتی
اين شكاکيت را امری تاريخی و تصادفی میداند .رورتی اين موضوع را به روشنی
توصيف میکند« :شكاکيت در دنيای باستان موضوع مربوط به رويكرد اخالقی يعنی
شيوهای از زندگی و لذا واکنشی به ادعاها و سبک و روشهای فكری آن روز بود؛ حال
آنکه شكاکيت به شيوه تأمالت اولی دکارت پرسشی مشخص ،دقيق و "حرفهای" بود:
چگونه میفهميم که آنچه ذهنی است آنچه را که ذهنی نيست ،بازنمايی میکند؟ چگونه
میفهميم که آنچه را که چشم ذهن میبيند يک آيينه يا يک حجاب است».

1

لذا رورتی بر اين باور است که اين حجاب تصورات مختص دوره مدرن است نه
شكاکيت مدرن اين شک مطرح میشود که چگونه میتوانيم اطمينان
دوره باستان .در
ِ

حاصل کنيم که تصورات ما بهطور تام و کافی جهان را آنگونه که در خودش هست،
بازنمايی میکنند و در حقيقت جهان خارجی مستقل از ذهن ما وجود دارد .در شكاکيت
مدرن مسأله اصلی تصورات و نقش اين تصورات به عنوان بازنمايی واقعيت بيرونی
باعث شد که فيلسوفان همواره در حوزه آگاهی و تصورات نظريهپردازی کنند و به نظر
میرسيد که آنان راه فراری از حوزه تصورات ندارند تا به واقعيت راستين برسند .لذا
پس تصورات گير افتادهاند».
میتوانيم بگوييم که «از زمان دکارت به بعد فيلسوفان در ِ

3

طبق نظر رورتی بعد از دکارت سؤ ِال «چگونه میتوانم از قلمرو نمودها فرار کنم؟» جای

حجاب تصورات عبور کنم؟» داد 1.به بيان
سوال «چگونه میتوانم از ورا ِی
خود را به ِ
ِ
ساده میتوانيم اين سؤال را چنين تعبير کنيم که سؤال درباره تمايز واقعیت-نمود جای

خود را به تمايز دورنی-بیرونی داد 5.وی در ادامه با استمداد از ديدگاه نئوپراگماتيستی
خود می افزايد که تمايز ميان واقعيت-نمود را بيش از تمايز ميان يافته و ساخته نمیدانيم.

______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.46.
2. Ibid.
3. Kirkham, Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.5.
4. Rorty, Essays on Heidegger and Others, p.55.
5. Ibid, p.67.
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اميدواريم تمايز ميان واقعيت-نمود را با تمايز ميان بيشتر سودمند و کمتر سودمند
جايگزين کنيم.

9

رورتی در پانوشتی در کتاب فلسفه و آيینه طبیعت استدالل میکند که دکارت و
الک پرچم تصورات را بر افراشتند.

1

میتوان گفت که بعد از دکارت کوشش فيلسوفان معطوف به پاسخ دادن به مسأله
حجاب تصورات بود .بعد از دکارت ،الک،هيوم و کانت درصدد برآمدند تا جوابی برای
اين سؤال بيابند؛ اما اين که آيا موفق شدند يا نه؟ دغدغه رورتی نيست؛ بلكه وی معتقد
خود اين سؤال اشتباه و تالش آنان بیثمر بوده است .البته نفی اين سؤال مساوی
است که ِ

با نفی فلسفه معرفتشناسی محور است .در فلسفه معرفتشناسی محور بين تصورات
ذهنی و چيزی به نام واقعيت،حجابی وجود دارد و فلسفههای مدرن درصدد برداشتن اين

حجاب ساختگی بودند.
حجاب زبان گير افتادهاند .او در
به عقيده رورتی ،در قرن بيستم فيلسوفان در پس
ِ

فلسفه و امید اجتماعی درباره اين حجاب چنين مینويسد« :فيلسوفان از سده هفدهم
همواره گفتهاند که هيچگاه نمیتوانيم واقعيت را بشناسيم ،زيرا ميان ما و آن مانعی است
_حجابی از نمودها که تعامل ميان ذهن و عين ،ميان ساختار اعضاى حسی و ذهنهای
ما و نحوهای که اشياء فی نفسه هستند ،آن را به وجود آورده است .فيلسوفان از سده
نوزدهم همواره گفتهاند که ممكن است زبان چنين مانعی را بوجود آورد_ زبان ما
مقوالتی را بر متعلقهای شناسايی تحميل میکند که ممكن است در نهاد آنها نباشد».

3

رورتی معتقد است که «اين حجاب تصورات در قرن نوزهم و بيستم به حجاب زبان
______________________________________________________
 .9رورتی ،ریچارد ،فلسفه و امید اجتماعی ،ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،نشر نی ،تهران4831 ،ش،
ص.62
2. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.50.
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ا
تبديل شد» 9.در واقع ،زبان امروز همان نقشی را ايفا میکند که قبال ذهن بهمثابه آينه
طبيعت ايفا میکرد.
رورتی معتقد است که ذهن در قرن هفدهم مثل آينه بزرگی است که جهان را از
طريق بازنمايیها و تصورات درونیاش در خودش منعكس میکند .اين تصوير در
سرتاسر فلسفه سنتی در نزد فيلسوفان مختلف ديده میشود .رورتی اين تصوير جديد را
چنين وصف میکند« :تصويری که فلسفه سنتی را مجذوب میکند ،تصوير ذهن بهمثابه
آينه بزرگی است که بازنمايیهای گوناگونی را در برمیگيرد که برخی درست و برخی
نادرست هستند و وان از طريق روشهای محض و غيرتجربی آنها را مورد مطالعه قرار
داد .بدون مفهوم ذهن بهمثابه آينه ،خود مفهوم شناخت به عنوان درستی بازنمايی مطرح
نمیشد و بدون مفهوم شناخت استراتژی مشترک ميان دکارت و کانت يعنی رسيدن به
بازنمايیهای درستتر بهوسيله بررسی و تعمير و جال دادن آينه معنا پيدا نمیکرد .بدون
اين استراتژی ادعاهای جديد معنايی نداشت ،ادعاهايی از اين قبيل که فلسفه میتواند
عبارت از «تحليل مفهومی» يا «تحليل پديده شناختی» يا «تبيين معانی» يا «بررسی
منطق زبان مان» يا «بررسی ساختار فعاليت مقوم آگاهی» باشد.

1

رورتی در اين عبارت بهطور تلويحی به جوهر ذهنی دکارتی و عمل بازنمايی آن و
بهطور کلی نظريه شناخت اشاره میکند .همين تصوير در نزد کانت پررنگ میشود.
برداشت کانتی از فلسفه مستلزم تصديق مفهوم فرايندهای ذهنی الک و جوهر ذهنی
دکارت است .چرا که کانون مرکزی فلسفه را نظريه شناخت تشكيل میداد و نقطه شروع
هر نوع شناختی در معرفتشناسی،جوهر انديشنده دکارتی و تصورات و فرايندهای ذهنی
الکی محسوب میشد و لذا فلسفه نيز بدون اين جوهر نفسانی و تصورات آن عاری از
محتوا بود .رورتی میگويد که« :ذهن در مكان درونی قرار گرفته و شامل عناصر و
______________________________________________________
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فرايندهايی است که شناخت را ممكن میسازد» 9.لذا ،بايد بگوييم که دليل تبديل فلسفه
به نظريه شناخت يا چرخش معرفتشناسی ،همين ذهن دکارتی است؛ چرا که از زمان
ِ
دکارت تصويری از انسان بوجود آمد که متفاوت با تصوير قبلی يعنی متفاوت با تصوير
يونانی و قرون وسطی از انسان بود .به اين دليل فلسفه جديد با مسائلی تازه درگير شده که
ا
قبال وجود نداشت يا حداقل دغدغه فيلسوفان پيشين نبود .مسأله ذهن و بدن از جمله اين
مسائل است.
با توجه به آنچه پيشتر اشاره شد ،در چنين شرايطی شاهد ظهور فلسفه دکارت برای

تبيين طبيعت ذاتی خود يا نفس 1و جهان هستيم .دکارت با تأسی از گاليله واقعيت
ا
خارجی را ذاتا دارای خصلت رياضی تلقی نمود و بهدنبال آن روش رياضی را وارد فلسفه
خود کرد و با همين روش نيز به دنبال يقين و شالوده يقينی برای فلسفه و علوم بود.

تلقی دکارت از ذهن به عنوان جوهر انديشنده يا کوژيتو 3در عصر خودش که تفكر
ا
اسكوالستيكی غالب بود،کامال امر تازهای است .او ذهن را ابداع کرد؛ ذهنی که حلقه
رابط آن با عالم خارج بازنمایها و تصورات بود .به نظر رورتی اختراع ذهن از سوی
دکارت نتيجه تالش او در جهت رسيدن به يقين مطلق و يافتن مبنايی مطمئن و مستحكم
برای پیريزی بنای معرفت بود.

1

ا
دکارت اين مبنای محكم را در کوگيتويی يافت که کامال متمايز از بدن يا جهان

خارج است .وی میگويد که تمايزی بين ذهن و بدن وجود دارد «چون يک مفهوم واضح
و متمايزی از خودم دارم ،از آن حيث که فقط چيزی هستم که میانديشد و بدون امتداد
است و از سوی ديگر مفهوم واضح و متمايزی از بدن دارم ،از آن حيث که چيزی است
______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.6.
2. Self or Soul
3. cogito
4. Ibid, p.226.
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ممتد و غير متفكر ،پس بدون ترديد اين من يعنی نفس من که به وسيله آن ،هستم آنچه
ا
ا
9
هستم ،کامال و واقعا از بدنم متمايز است و میتواند بدون بدن وجود داشته باشد».
از نظر رورتی در فلسفه يونان باستان و قرون وسطی هيچ گاه چنين برداشتی از ذهن
و بدن انسان وجود نداشته است و وی اعتقاد دارد که اين تمايز بيشتر شبيه تمايز بين دو
جهان است تا تمايز بين دو جنبه يا حتی دو جزء از انسان

1

در پاسخ به اين سؤال که چرا در نزد يونانيان تمايز ذهن -عين از نوع دکارتی وجود
ا
نداشت؟ رورتی میگويد« :نگاه يونانيان به تمايز ذهن و بدن کامال متفاوت از نگاه قرن
هفدهم به اين مسأله است و بنابراين مسأله ذهن-بدن را نداشتند .زيرا يونانيان ادراک
حسی را متعلق به بدن میدانستند .معادل يونانی واژه " "sensationيا احساس مشكل و
ا
تقريبا غيرممكن است .زيرا اين واژه وارد فلسفه شد تا سخن از حاالت آگاهانه را بدون
اينکه شخص خود را ملزم به طبيعت يا انگيزه خارجی کند ،ممكن سازد».

3

در فلسفه دکارت است که احساس از قلمرو بدن به قلمرو ذهن منتقل میشود و در
همين ارتباط نيز ايدهها معنای تازهای به خود گرفتند .اما در سنت يونانی اين تلقی
دکارتی از ذهن و محتويات آن وجود نداشت .به نظر رورتی «کاربرد مدرن واژه "ايده يا
تصور" از فلسفه دکارت و الک شروع شد و به نسل بعد انتقال يافت .دکارت معنای
تازهای به آن داد و اين امر نقطه عزيمت جديدی برای کاربرد آن برای محتويات ذهن
انسان بود» 1.تازگی اين برداشت جديد از ذهن نسبت به نفس ناطقه ارسطويی اين بود
که در آن يک فضايی تصور شده که احساسات جسمانی و ادراکی ،حقايق رياضی،
قواعد اخالقی ،تصور خدا و تمامی حاالت ذهنی متعلقهای پژوهش يک ناظر درونی
بنام ذهن هستند .در تلقی دکاری ايدهها بازنمايیهايی هستند که در ذهن قرار دارند.
______________________________________________________
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چشم
ذهن به عنوان آيينهای بزرگ شامل ايدهها و بازنمايیهای مختلف از اشياء است و ِ
ذهن اين بازنمايیها را مورد بررسی قرار میدهد تا درستی آنها را در مطابقت با واقعيت
اثبات کند .دکارت در تأمل سوم در باب اين موضوع مینويسد« :اگر تصورات را تنها به
عنوان وجوهی از تفكر لحاظ کنيم ،هيچگونه مغايرت يا نابرابری ميان آنها نمیبينيم .اما
وقتی آنها را به عنوان صورتهايی لحاظ میکنيم که بعضی حاکی از يک چيز و بعضی
ا
ا
حاکی از چيز ديگر است ،بديهی است که کامال با يكديگر متفاوتند؛ زيرا واقعا تصوراتی
که از جوهر حكايت میکند بدون شک دارای واقعيت عينی بيشتری است ،يعنی در
حكايت از مراتب وجود يا کمال ،سهم بيشتری دارد تا تصوراتی که فقط از حاالت و
اعراض حكايت میکند».

9

البته در نزد دکارت تصورات باهم متفاوتند؛ اما در اينکه آنها چيزی غير از ذهن را
بازنمايی میکنند وجه اشتراک دارند .تصوراتی که حاکی از جوهرند دارای واقعيت عينی
بيشتری هستند و تصوراتی که حاکی از اعراضاند چنين نيستند .چون جواهر با ادراک
واضح و متمايز شناخته میشوند ،حقيقت و عينيت بيشتری دارند .در فلسفه دکارت اين
«ادراک واضح و متمايز» نشانه حقايق سرمدی و معيار امر ذهنی دانسته میشود .در واقع
از نظر دکارت آنچه نزديک به چشم درونی است ،غيرقابل شک است ،زيرا شناخت
هيچ چيز برای ذهن آسانتر از خودش نيست .حال آنکه در فلسفههای ماقبل دکارتی
ا
چنين ثنويتی ابدا برای فيلسوفان مطرح نبود و حتی ثنويت ذهن -بدن که برخاسته از
ا
معرفت شناسی دکارتی است ،کامال متفاوت از ماده و صورت ،قوه و فعل و نفس و عقل
فعال ارسطو است .بهزعم رورتی «اگر بفهميم که اين دو مدل يعنی مدل hylomorphic
و  representativeبه يک اندازه انتخابی هستند ،شايد بتوانيم بفهميم که دوآليسم
ذهن-بدن ناشی از هريک از اين دو مدل نيز درست به همان اندازه انتخابی است» 1.در

______________________________________________________
 .9دکارت ،تأمالت در فلسفه اولی ،ترجمه احمد احمدی ،ص.11
2. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.46.

 /991جستارهاى فلسفی ،سال دوازدهم ،شماره بيست و نهم ،بهار و تابستان 9359

فلسفه ارسطو ،شناخت به معنای داشتن بازنمايی 9درست از يک شیء نيست؛ بلكه به

معنای يكی شدن فاعل شناسا با شیء 1است .به عبارت ديگر ،ارسطو متعلق شناخت
ا
حقيقی را مفهوم کلی میداند؛ اما کلی صرفا يک مفهوم ذهنی نيست ،زيرا مطابق کلی در
ذهن ،همان ذات نوعی در شیء است .لذا مدل شناختی ارسطو با مدل شناختی دکارت
ا
مدل ارسطويی دادههای حسی در شناخت جهان مادی دخيل
کامال متفاوت است .در ِ
نيستند و لذا بين ُمدرک و َ
مدرک واسطههايی مثل دادههای حسی و ادراک حسی وجود
ِ
ندارند .اين دادهها و ادراک حسی در قلمرو بدن وجود داشتند ،حال آنکه در نظر دکارت
اينها داخل در ذهن هستند .در مدل ارسطويی هنگام احساس کردن چيزی ،قوه حس با
شیء محسوس در تماس نيست؛ بلكه با شیء محسوس يكی و شبيه آن میشود .از
اينرو ،بين عالم و معلوم يا بقول دکارت بين ذهن و جسم تمايز و جدايی وجود ندارد.
به عقيده رورتی ،در دوره مدرن با ابداع ذهن توسط دکارت مسأله رابطه بين تجربه
ما و جهان مطرح شد و در نتيجه بين جهان و ذهن تمايز و شكاف بنيادی بوجود آمد .ما
در اين مدل داخل ذهن محبوس شدهايم و تنها از طريق تصورات و بازنمايیهای ذهنی با

جهان ارتباط برقرار میکنيم .به اين دليل به اين مدل،مدل بازنمايی 3میگويند .فيلسوفان
مدرن مدل ارسطويی و اسكوالستيكی (عقل و شناخت کليات) را با مطرح کردن ذهن
ا
بهمثابه آينه طبيعت که ذاتا متمايز از جهان بيرونی است ،رد کردند .رورتی با اشاره به
تفاوت عقل ارسطويی با ذهن دکارتی مینويسد در تلقی ارسطو عقل يک آيينه نيست که
به وسيله يک چشم درونی مورد بررسی و معاينه قرار گيرد؛ بلكه عقل هم آيينه است و هم
چشم.
آنچه تا اينجا بيان شد ،مبين اين نظر رورتی است که مسأله عقل يا ذهن و بدن
مسألهای سرمدی نيست؛ بلكه محصول دوره تاريخی خاص و معرفتشناسی خاصی
______________________________________________________
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است و از اينرو انتخابیاند و چون انتخابیاند نامعتبر و قابل انكارند .رورتی معتقد
کسب کليات»،
است که از اشتباهات فيلسوفان در تاريخ فلسفه اين بوده که سه مفهوم « ِ

«جدايی از بدن» و «غيرمكانی بودن» را که از لحاظ تاريخی جدا از هم هستند با هم
خلط کردهاند .رورتی بعد از بيان اين اشتباه به اين نتيجه میرسد که «اگر اين سه مفهوم
را از نظر تاريخی جداگانه و جدا از هم نگه داريم ديگر وسوسه نخواهيم شد که تصور
کنيم ماهيت شيشهای (آيينهای) خاصی که انسان را قادر به انعكاس طبيعت میکند،
شناخت را ممكن میسازد و بنابراين وسوسه نخواهيم شد که تصور کنيم داشتن حيات
درونی يعنی داشتن جريان آگاهی مرتبط با عقل است.

9

از نظر رورتی در فلسفه دکارت چنين اشتباهی رخ داده و در واقع شهودهای موجود
پس ثنويت (دوآليسم) دکارتی منشأ تاريخی دارد .دکارت جوهر را «چيزی میدانست
در ِ
که وجود آن مستلزم چيزی جز ذات خودش نيست و اين جوهر قابليت آن را دارد که اگر
همه چيز نابود شود باقی بماند» 1.رورتی اين تلقی از جوهر را در رديف ُمثل افالطونی و

محرک نامتحرک ارسطويی میداند و نتيجه میگيرد که اين شهود منشأ تاريخی
ِ
(ارسطويی و افالطونی) دارد .وقتی دکارت میگويد ذات نفس ،انديشه است و هر لحظه
میانديشد ،اين امر يادآور عقل فعال ارسطويی است که بالذات انديشه است .بنابراين
دکارت فرضهايی را در فلسفه خويش مسلم انگاشته که مربوط به مدل شناختی ديگر و
دوره تاريخی ديگریاند .البته ناگفته نماند که فرضهای دکارت نيز بعدها در نزد
فيلسوفانی مثل هوسرل مشاهده میشود و لذا اين امر در نزد اکثر فيلسوفان ديده میشود.
و اين مهر تأييدی بر اين نظر رورتی است که فرضهای فيلسوفان فرضهای مسلم
ا
انگاشته شدهایاند که ريشه در دوره تاريخی خاصی دارند .مثال ،از نظر رورتی اين نظريه
الک که ذهن انسان «لوح سفيد است» اين امكان را برای قرن هيجدهم فراهم ساخت تا
______________________________________________________
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با يك آگاهی روشن به چيزی که میخواست معتقد شود اعتقاد پيدا کند ،يعنی اينکه
چون انسان و ذهن او توسط طبيعتی شكل گرفته بودند که خداوند آفريده بود ،اين امكان
برای انسانها فراهم شد که «فقط با استفاده از قوای طبيعی شان» افكار و اعمالشان و در
نتيجه نهادهايی را که با آنها زندگی میکنند ،هماهنگ با نظم طبيعی جهانی ،پديد
آورند.

9

يكی از دستاوردهای تفكر دکارتی اهميت خاصی است که اين متفكران برای عقل
قائل بودند .دوره روشنگری به عصر عقل و عقالنيت معروف است .به عقيده دکارتيان
عقل همان مفهوم قوهای است که ما را به طبيعت پيوند میزند .متفكران پست مدرن اين
مفهوم از عقل را رد میکنند و به نظر رورتی «اين بخشی از تالشی مضاعف برای دست
کشيدن از اين فكر است که يک نظم طبيعی جهانی وجود دارد .فيلسوفان "پست مدرن"
اين فكر را که انسانها بايد خودشان را با يک چنين نظمی هماهنگ سازند به عنوان اثری
از آموزه فساد مطلق میدانند از اينرو ،آن چيزی است که اکنون میتوانيم آن را کنار
نهيم» 1.رورتی معتقد است بايد از عقلی که بدنبال حقيقت فراتاريخی و غيربشری است
دست شست و در مقالهای روشنگری و پست مدرنیسم معتقد است که «مفهوم عقل بی
ياور بشری برای «پست مدرنها» تنها زمانی قابل قبول است که اين تصوير از عقل که
قوهای است که به دنبال ردپای حقيقت میگردد پاک شود -تصويری که ذهن بشر را با
ساختار درونی واقعيت بهطور عام يا با ساختار درونی طبيعت انسان بهطور خاص يكی
میکند».

3

رورتی میگويد که ما «پست مدرنها فكر میکنيم که ما هرگز بهطور کامل از شر
نوعی ساديسم خودآزاردهنده که گردن کلفتها را بوجود میآورد خالص نخواهيم شد
______________________________________________________
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مگر اينکه اعتقاد به چنين ساختارهايی را کنار نهيم .ما با نيچه موافقيم که عمر بو ِی
تعفن خون و شالق بيش از عمر امر مطلق کانت است» 9.بیشک رورتی در نفی عقل و
ِ
عقلگرايی در صف متفكران پست مدرن ايستاده است .اين عقل که فيلسوفان پست
مدرنی مثل فوکو ،دريدا و رورتی بدان میتازند ،همواره جستوجو کننده حقيقت
فراتاريخی بوده است .دوام چنين اعتقادی به اشكال مختلف باعث شده فيلسوف غربی
بودن انسان بداند .اين عقل
به مدت دو هزار سال نفس يا روح را
دليل منحصر به فرد ِ
ِ
ميراث همان ذهن يا گوگيتوی دکارتی است که مثل آيينه طبيعت را در خود منعكس
میسازد .از نظر رورتی اين ذهن بهصورت يک ماهيت شيشهای تصور شده است .رورتی
به دو دليل اين ماهيت را شبيه شيشه يا آيينه میداند:
 .9اين ماهيت صورتهای جديدی به خود میگيرد بدون اينکه تغيير کند ،البته
برخالف آيينههای مادی منعكس کننده محسوس نيست ،بلكه صورتهای عقالنی
را دريافت میکند.
 .1آيينه از مادهای ساخته میشود که خالصتر ،حساستر و ظريفتر از اکثر مواد
است.

1

رورتی در فلسفه و آيینه طبیعت ( )9111هدف اين کتاب را کنار نهادن همين
ا
تصوير از ذهن میداند و سه هدف را برای اين کتاب بيان میکند :اوال اعتماد خواننده به
«ذهن» بهمثابه چيزی که شخص بايد راجع به آن ديدگاهی «فلسفی» داشته باشد ,را
ا
تضعيف کند .به عبارت ديگر ،مفهوم ذهن را از حوزهی فلسفه خارج کند .ثانيا ،اعتماد
خواننده به «شناخت» بهمثابه چيزی که بايد «نظريه» راجع به آن باشد و همچنين اينکه
شناخت بايد صاحب «شالوده» باشد را تضعيف کند و مفهوم شالودههای شناخت را
ا
کنار گذارد .ثالثا ،اعتماد شخص به «فلسفه» آنگونه که از زمان کانت به بعد تفسير شده
______________________________________________________
1. Richard, R., The Decline of Redemptive Truth and the Rise of Literary
Cultural, p.29.
2. Richard, Philosophy and Mirror of Nature, p.43.
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را تضعيف نمايد 9.يعنی اين تفسير از فلسفه را که فلسفه میتواند داور ادعاهای معرفتی
ساير علوم باشد ابطال نمايد .در اين کتاب ذهن مثل آيينهای صاف است که قابل تمييز از
ا
آنچه که در آيينه منعكس شده نيست و لذا اصال آيينه نخواهد بود .انسان نيز که يک ذهن
است ،يک چنين آيينه صافی میباشد که همه چيز در آن ديده میشود و به گفته سارتر

تصوير خداست 1.اما به نظر رورتی تصور و برداشت شيشهای يا آيينهای از ذهن هنوز در
بين فيلسوفان کنونی پابرجاست .در واقع امروز ماهيت آيينهای يک نظريهی فلسفی

نيست؛ بلكه تصويری است که فالسفه آن را مسلم فرض کردهاند 3.رورتی میخواهد
بطالن آن را نشان دهد و بگويد که آن يک محصول و دستاورد تاريخی و از اينرو
انتخابی و قابل اغماض و در نهايت نامعتبر است.
نكته مهم مورد نظر رورتی اين است که اين تصوير سنتی از انسان به عنوان بيننده

ماهيت و تصوير سنتی از جهان يا بهطور کلی تصوير از واقعيت به عنوان امری که دارای
ماهيت معين و مشخص و ثابت است و به وضوح قابل شناخت میباشد ،باعث گرديده
فيلسوفان به اين عقيده برسند که از راه و روش خاصی وان به جايگاه مواجهه با ذات و
ماهيت واقعيت رسيد .افالطون ،دکارت و ديگران میخواستند با يافتن روشی
(ديالكتيكی يا شک دستوری) به واقعيت دسترسی پيدا کنند .زيرا فاعل شناسا يا به تعبير
ديگر بيننده ماهيت در مواجهه با ماهيت چنان تحت تأثير آن قرار میگيرد که نمیتواند
شک کند يا به گونه ديگری ببيند .بدين ترتيب او به شناخت يقينی میرسد و مبنای
شناخت را بدست میآورد .اما رسيدن به چنين مرحلهای مستلزم فرارفتن از زمان و مكان
و شرايط و محدوديتهای تاريخی و رسيدن به شرايط ضروری و کلی و سرمدی است و
نتيجه چنين مواجههای تمايز بين دو حوزه ضروری و ممكن است که در فلسفههای
ا
مختلف به صورتهای متفاوت مثال تمايز بين شناخت و عقيده ،تصورات واضح و
______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.47.
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متمايز و تصورات مغشوش ،شهودها و مفاهيم ،حقيقی بواسطه معنا و حقيقی بهواسطه
تجربه ظاهر میشود .به همين دليل سايمون بلكبرن معتقد است که «ادعای فلسفه اين
است که از طريق دستيابی به چنين حوزه ممتاز و تجربه خاص میتواند معيار و محک
انتخاب ادعاهای موجه و غيرموجه را بدست آورد و از اينرو درباره ادعاهای علم و دين،
رياضيات و شعر و عقل و احساس داوری کند و جايگاه مناسبی به هريک اختصاص

دهد» 9.اما رورتی فرارفتن از اجتماع و تاريخ بشری را برای جستوجوی حقيقتی
غيربشری غيرسودمند میداند و به شدت آن را رد میکند .اين ذهن و بهطور کلی عقل
بشری بود که میخواست اين صعود را انجام دهد .بیشک ،اين ذهن در فلسفه سنتی در
تعريف ماهيت انسان نقش محوری داشته است و نقطه اوج آن را در دوره روشنگری
میبينيم .ليكن اين ذهن بعد از روشنگری توسط فيلسوفان تاريخگرا به چالش کشيده
شد .رورتی میگويد از زمان هگل به بعد متفكران تاريخگرا سعی کردند از اين مفهوم
«طبيعت بشر» يا «عميقترين اليه خود» فراتر روند .اين نويسندگان به ما میگويند که
اين سؤال که «انسان چيست؟» را بايد با اين سؤال تعويض کرد که «زندگی در يک
جامعه دموکراتيک قرن بيستم چگونه است؟» رورتی بر اين باور است که «اين چرخه
تاريخیگرا به ما کمک کرده تا به تدريج ليكن به آرامی از الهيات و متافيزيک رها شويم،
از وسوسه جستوجوی فرار از زمان و تصادف رها شويم .آنها به ما کمک کردهاند تا
آزادی را به عنوان هدف انديشه و پيشرفت اجتماعی جايگزين حقيقت کنيم».

1

در تفسير دکارت از ذهن که پايه معرفتشناسی مدرن بود ،ذهن همواره مثل چشم
درونی بازنمايیها را بررسی میکند تا عالمتی بيابد تا شاهد و مدرکی برای صحت و

درستی آنها باشد 3.از عبارت مذکور دو مسأله مهم فلسفه مدرن مطرح میشود که وجه
______________________________________________________
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3. Idem, Philosophy and Mirror of Nature, p.45.

 /999جستارهاى فلسفی ،سال دوازدهم ،شماره بيست و نهم ،بهار و تابستان 9359

امتياز فلسفه مدرن از فلسفه يونانی و قرون وسطايی محسوب میشوند .يكی ذهن
بهمثابه آيينه بزرگ که جهان واقعيت بيرونی را در خود منعكس میکند و ديگری توجه
اصلی فلسفه به نظريه بازنمايی است که به اصالت بازنمايی منتهی میشود .اين دو،
مسائل مهمی هستند که رورتی در بازنگری خود به تاريخ فلسفه غرب آن را در کنار
مسائل ديگر کشف میکند و در آثار خود به نقد و ارزيابی آنها میپردازد .درباره اين
مسأله رورتی با ويتگنشتاين همرأی بود که «تصويری که ما را اسير کرده» تصوير ذهن
بهمثابه آينه طبيعت و فلسفه بهمثابه نگهبان اين آيينه است 9.بديهی است که اگر فلسفه
نگهبان اين آيينه باشد« ،فيلسوف نيز نگهبان عقالنيت» 1است.

رورتی در تبيين تاريخی خود به دنبال يافتن راه حلهايی بهتر برای مسائل ناشی از
سنت دکارتی نيست؛ بلكه میخواهد پيچيدگیها و خلطها و اشتباهات فيلسوفان را
نشان دهد و نيز بيان کند که چگونه فيلسوفان اين اشتباهات را مرتكب شدهاند و از اين
طريق خواننده را متقاعد سازد که فلسفه دچار بحران و بيماری است و بايد درمان شود.
او کار خود را به روانپزشكی تشبيه میکند و میگويد« :آنچه بيمار نياز دارد فهرستی از
اشتباهات و خلطهای او نيست؛ بلكه فهميدن اين نكته است که چگونه به اينجا رسيده
که اين اشتباهات را مرتكب شده و درگير اين خلطها و التباسها گرديده ...درست
همانطور که بيمار برای پاسخ به سؤاالتاش نياز به احياء گذشتهاش دارد ،فلسفه نيز

برای پاسخ به سؤاالتاش نيازمند احياء گذشته اش است» 3.رورتی با نگاه درمانگر خود
به تاريخ فلسفه میخواهد بيماری موجود را درمان کند و از اين جهت کار خود را روان
درمانی میداند .کار و روش درمانی او تفسير تاريخی است .تفسير تاريخی رورتی در
کتاب فلسفه و آيینه طبیعت با دو هدف تالش دارد تا  .9به نحو عقالنی دست کشيدن
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خودش از مسائل قديمی فلسفه را توجيه کند و  .2ما را از بيماری فلسفی برهاند .البته
تأکيد وی بر تاريخيت مسائل فلسفی بخشی از يک استدالل نيست؛ بلكه بخشی از
درمان تجويزی است .اين دو هدف کتاب فلسفه و آيینه طبیعت مطابق با دو مرحله از
ا
ا
روانكاوی هستند« :اوال ،به بيمار بقبوالند که او يک مشكل روانشناختی دارد .ثانيا،
بيمار را وادار کند تا با بررسی گامهايی که برداشته به فراسوی اين مشكل برود و بر امكان
ا
دچارشدن به بيماری تأکيد نمايد» 9.رورتی در تفسير تاريخی از فلسفه غرب کامال تحت
تأثير روانكاوی فرويد است و مثل فرويد روش روانكاوی را در اين حيطه به کار میبرد.
فرويد به دنبال راههای پنهانی بود که از دوره کودکی تا بزرگسالی کشيده شده است و به
دنبال پيوندهای اين راه با مراحل رشد انسان بود .کار رورتی در تفسير اشتباهات فلسفی
شبيه جستوجوی فرويدی و روانکاوانه راههای پنهان در البهالی انديشههای فيلسوفان
در دوره تاريخی بود .تيلور معتقد است که رورتی در استدالل و تفسير تاريخ گرايانه خود
با پيمودن دو مرحله به نتيجه مورد نظر خود میرسد .در مرحله نخست نشان میدهد که
مسائل فلسفی برخالف تصور فيلسوفان قديم و جديد جاودانی و سرمدی نيستند؛ بلكه
محصول رويدادها و اتفاقات تاريخیاند و رورتی مثالهای زيادی را برای اثبات اين

ادعای خود در کتابهای خود بهويژه در فلسفه و آيیه طبیعت میآورد 1.رورتی اظهار
ا
میدارد که فيلسوفان معموال رشته خودشان را به عنوان رشتهای میدانند که از مسائل
سرمدی و ابدی بحث میکند؛ مسائلی که بهمحض تأمل شخص مطرح میشوند 3.وقتی
بگوييم که مسائل فلسفی سرمدی و ابدیاند فلسفه را نيز به دليل بحث از اين مسائل
رشتهای بنيادی میپنداريم و به دليل سرمديت موضوعات آن کمکم فلسفه در طول تاريخ
طوالنیاش مقدس گرديده و از اينرو حكم داور فرهنگ تلقی شده است چرا که تنها
______________________________________________________
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فلسفه است که به حقيقت راستين دست میيابد .اما از نظر وی فلسفه و مسائل آن پديده
تاريخی محسوب میشود و فلسفه نيز مثل هر پديده تاريخی مشمول تغييرات زمانی و
مكانی است.
اما در مرحله دوم اين موضوع مهم مطرح میشود که چرا فيلسوفان چنين تصوری
از مسائل فلسفی دارند و چرا در واقع شاهد تداوم برخی از مسائل فلسفی هستيم.

9

جواب رورتی به اين سؤال اين است که فيلسوفان در طرح فلسفه خود فرضهايی را اتخاذ
میکنند و در واقع به اصطالح دارای شهودهايیاند که براساس آنها فلسفهپردازی
ا
میکنند 1.اين شهودها قبال توسط فيلسوفی در دوره تاريخی خاصی وجود داشته است و
ا
بعدا فيلسوفان آن را در فلسفه خود گنجاندهاند .برای اين نظر رورتی میتوانيم شواهد
عينی از تاريخ فلسفه بياوريم .برای مثال مفهوم ارسطويی جوهر در نزد دکارت ،که
مخالف تفكر اسكوالستيكی است ،وجود دارد .دکارت جوهر را به همان معنای
ارسطويی تعريف میکند .يا در نزد کانت مفهوم شناخت پيشينی يا فطری وجود دارد که
میتوان ريشه آن را در فلسفه دکارتی دنبال کرد .بنابراين میبينيم که برخی فرضهای
قبلی در فلسفههای فيلسوفان بعدی وجود دارد و اين فيلسوفان آن مفاهيم را بديهی فرض
کردهاند .لذا از نظر رورتی مسائل فلسفی نتيجه اتخاذ اين فرضها و شهودها است.
رورتی بر اين باور است که در بررسی منشأ اين فرضها میبينيم که آنها انتخابیاند
نه اينکه نتيجه کشف امری از قبل موجود باشند؛ بلكه به دليل انتخاب ديدگاه خاصی يا
معرفتشناسی خاصی به وجود آمده و مسلم انگاشته شدهاند و بنابراين به هيچ وجه اين
فرضها و مسائل ناشی از آنها جاودانی نيستند 3.میتوان گفت که آنچه در تاريخ فلسفه
رخ داده و بقول رورتی ،اشتباه مهم فيلسوفان محسوب میشود ،اين است که در
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«مدلهای شناختی جديد بهطور ناشايستی از مفاهيم و واژگان تثبيت شدهای استفاده
کردهاند که فرضهای قبلی در آنها نهفته بوده و در نتيجه استلزامات آن مفاهيم به مدل
شناختی جديد سرايت نموده و اين توهم را بوجود آورده که خود اين مسائل سرمدی

هستند و بايستی راه حلی برای آنها يافت» 9،غافل از اينکه اين مسائل سرمدی نيستند؛

بلكه محصول و دستاورد دورههای خاص تاريخیاند .رورتی میگويد« :اگر اين اشتباه
ا
صورت نمیگرفت مطمئنا تاريخ فلسفه و معرفتشناسی گونهای ديگر بود» 1.البته رورتی
زياد توضيح نمیدهد که اگر چنين میشد چه اتفاقی میافتاد و نيز توضيح نمیدهد که
چرا اين اشتباه رخ داده و علل آن چه بوده است؟ وی جواب قانع کنندهای برای اين سؤال
ندارد؛ تنها میگويد« :شايد اين فقط يك امكان تاريخی است که متافيزيک حضور

ارسطوگرايی در دوره قرون وسطی بيشتر عمر کرده است» 3.وی در ادامه میافزايد« :به
نظر من حق با استيفن تولمين است که میگويد اگر مونتنی نه دکارت ،بنيانگذار سنت
فلسفی مدرن شده بود ،در آن صورت اين ادبيات و سياست میبود نه رياضيات و فيزيک
که تالش میکرد به جای جهانبينی دينی جهان بينيسكوالر بگذارد».

1

رورتی تقابل بين زبان و واقعيت به شكل ثنويت زبان و واقعيت را رد میکند .اما در
فلسفه سنتی و در تصوير دکارتی و کانتی از اذهان و واقعيت هميشه بين زبان يا ذهن و
واقعيت تقابل ديده میشود .علت اين برداشت از زبان و واقعيت تمايز درون و بيرون
است که از دکارت آغاز شد« .تصوير کانتی و دکارتی اين تصور را پيشفرض میگيرد که
"اذهان ما" يا "زبان ما" "درونی"اند که میتوانند در مقابل چيزی "بيرونی" قرار گيرند».

5

رورتی در مقابل اين تصوير معتقد است که ما بايد در نگرش مان به زبان ويتگنشتاينی
______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.5.
2. Ibid, p.6 .
3. Idem, The Decline of Redemptive Truth and the Rise of Literary
Cultural.
4. Ibid.p.49
5. Rorty, Essays on Heidegger and Others, p.12.
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باشيم .رورتی در نتايج پراگماتیسم ( )9592به شعار معروف ويتگنشتاين اشاره میکند
که میگفت« :محدوديتهای زبان من همان محدوديتهای جهان من هستند و عكس

آن محدوديتهای جهان من همان محدويتهای زبان من هستند» 9.رورتی میگويد ما
نمیتوانيم از ميراث زبانی مان بگريزيم وقتی جهان مان را بررسی میکنيم .ما جهان را از
منظر چارچوب مفهومی تحميل شده از جانب زبان میبينيم .رورتی با استفاده از اين
نظريه ويتگنشتاينی که زبان نمیتواند حدود خودش را توصيف کند ،استدالل میکند که
ا
ما در قالب زبان نمیتوانيم واقعيتی را فراسوی زبان توصيف کنيم و اصوال خروج از زبان

محال است 1.در اين ديدگاه ويتگنشتاينی تكليف حقيقت معلوم است .رورتی میگويد
که حقيقت نمیتواند در بيرون باشد _نمیتواند مستقل از ذهن انسان وجود داشته باشد_
زيرا جمالت نمیتوانند وجود داشته باشند يا در بيرون باشند .جهان در بيرون هست ولی
توصيفات ما از آن اينطور نيستند .تنها توصيفهای ما از زبان میتوانند صادق يا کاذب
باشند .جهان به نوبه خودش _بدون کمک توصيف فعاليتهای آدميان_ نمیتواند روی
پای خود بايستد.

3

از منظر رورتی ،کوهن در کتاب ساختار انقالبهای علمی میگويد که انتقال از
بهبود صرف يا پيشرفت در فهم مجموعه فاکتهای قبلی
نيوتن به انشتين را نمیتوان
ِ

تلقی کرد .اگر از اين زاويه نگاه کنيم میتوانيم تغيير و تحول علمی را به صورت تغيير
مسير و جهت از يک دستگاه مفهومی به دستگاه مفهومی ديگر بدانيم .ديدگاه سنتی بر
پس تمامی دستگاههای مفهومی واقعيتی نهفته است که تنها خدا
اين عقيده است که در ِ
از آن آگاهی دارد .اين واقعيت در سنت فلسفی به شیء فینفسه يا واقعيت نهايی تعبير
شده است .طبق چنين نظری دستگاههای مفهومی واسطه و ميانجی دسترسی ما به
______________________________________________________
1. Rorty, Consequences of Pragmatism, p.25.
2. Idem, Contingency, Irony, and Solidarity, p.189.
& 3. Dalton, T. C., Becoming John Dewey: Dilemmas of a Philosopher
Naturalist, p.68.
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واقعيت هستند .آنها بين ما و فاکتها قرار میگيرند .رورتی راه برون رفت از اين
مشكالت را در آن میبيند که خود مفهوم دستگاه مفهومی را مثل ديويدسن کنار گذارد.

9

ديويدسن میگويد که به جای صحبت کردن درباره دستگاههای مفهومی بايد درباره
زبانها صحبت کنيم .در فلسفه و آيینه طبیعت مفهوم زبان و علم به شكل «آيينه» طبيعت
رد شده است؛ ولی باوجود اين با طبيعت در تماس هستيم؛ برای مثال علم به صورت
«مجموعهای از نمودارهای مؤثر و کارا برای سازگاری با طبيعت» تلقی شده است.

1

رورتی مثل کواين از سازگاری با طبيعت صحبت میکند ولی فرق کواين با رورتی در
مورد سازگاری اين است که کواين در نهايت يک يا دو نوع سازگاری (پيشبينی و ساخت
نظريههای اجتماعی که به من در پيشبينی کمک میکنند) را ترجيح میدهد ،رورتی

بسياری از اشكال مطلوب سازگاری را کموبيش در يک رديف به رسميت میشناسد 3.اما

چطور اين گفته که «واقعيتی (بيرون از ما) هست که ما با آن در تعامل هستيم» به رورتی
ا
کمک میکند تا سازگاری کند؟ يا اين «واژگان» خاص صرفا نتيجهی تصوير جهان مورد
ا
نظر رورتی است يا صرفا نشانه و عالمتی قديمی از مسير رئاليستی است که رورتی رد
کرده است 1.رورتی نظر ويتگنشتاين و ديويدسن را میپذيرد که زبان جزء جدايی ناپذير

تجربهی ما از جهان است .البته استفاده از زبان چيزی بيش از برخی قواعد در بازی
زبانی فرهنگ نيست .مسأله شناخت نيز نوعی بازی زبانی است .نئوپراگماتيسم
ديدگاهی است تلفيقی از پراگماتيسم کالسيک و فلسفه تحليلی که رورتی آنرا به عنوان
ديدگاه خود بكار میبرد.
نكته مهم ديگر اينکه رورتی عنوان «رفتارگرايی معرفتی» را به مفهوم پراگماتيستی
معرفت میدهد .بر اساس اين ديدگاه که متأثر از زيستشناسی داروين و انديشه سالرز و
______________________________________________________
1. Guignon Charles & Hilley, David R, Richard Rorty, p.17.
2. Rorty, Consequences of Pragmatism, p.81.
3. Brandon, R.(ed.), Rorty and his Critics, p.83.
4. Ibid, p.83.
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کواين است ،ما معرفت را بر پايهی اعمال اجتماعی میفهميم .به عقيدهی رورتی،
معرفت ،موضوعی مربوط به نسبت يا رابطهی ميان واژگان و فكتها نيست؛ بلكه عملی
اجتماعی است و به تبع آن باورها بهمثابه روابط مفهومی با واقعيت ديده نمیشود بلكه به
عنوان وسايلی برای سازگاری بيشتر با اشياء و محيط هستند .در حقيقت رورتی با ارائهی

يک چشمانداز کلینگر در قالب نظريهی «رفتارگرايی معرفتی» 9که مبانی خود را از
هنجارهای جامعه گرفته است ،در صدد رفع تمام تمايزات سنتی فلسفه است .رورتی در
توضيح اين ديدگاه میگويد« :تبيين عقالنيت و مرجعيت معرفتی با ارجاع به آنچه که
جامعه به ما اجازه میدهد که بگوييم ،نه برعكس ،ماهيت آن چيزی است که من
«رفتارگرايی معرفتی» مینامم ،يعنی رويكرد مشترک ديويی و ويتگنشتاين .اين نوع
رفتارگرايی به بهترين وجه میتواند به منزلهی نوعی از کلگرايی تلقی شود ،اما نيازی به
هيچ تأييد متافيزيكی ايدئاليست نيست .اين ديدگاه مدعی است که اگر ما با قواعد يک
بازی زبانی آشنا باشيم (برای مثال ،آشنايی با تاريخ زبان ،ساختار مغز ،تكامل انواع ،و
محيط سياسی يا فرهنگی بازيگر) آنگاه نيازی به جستوجوی تمايزات سنتی کانتی
نداريم .تنها در چنين طريقی است که ما میفهميم که چرا آن بازی زبانی رخ داده است.
بايد به اين نكته توجه داشته باشيم که رفتارگرابودن مسألهی کفايت «يا شايستگی» تحليل

رفتارگرا از معرفت-دانش يا حاالت ذهنی نيست» 1.میتوان گفت که از نگاه رورتی

«رفتارگرايی معرفتی به نحو ساده میتواند پراگماتيسم ناميده شود» 3.مطابق اين ديدگاه او
میخواهد يک فلسفهی عرفگرايانه بنا نهد ،فلسفهای که بر اساس تبيينهای طبيعی يا
علمی و فرهنگگرايانه قابل توجيه است .از اين رو« ،ديدگاه رورتی که "رفتارگرايی
معرفتی" ناميده میشود اين است که ما نيازمند چيزی فراتر از مدل عرف عام برای تبيين
______________________________________________________
1. epistemological behaviorism
2. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, pp.174-175.
3. Ibid, p.176.
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توجيه معرفتی نيستيم» 9.رورتی با اين ديدگاه میخواهد کل تاريخ فلسفه ،و مقوالت
رايج در آن از جمله حقيقت ،عينيت ،علم ،منطق ،معرفت و فلسفه را بهمثابه يک دستگاه
معرفتشناختی زير سؤال ببرد .او میگويد« :مسأله ما رفتارگرايان معرفتی نسبت به
رفتار رفتارگرا از ادعاهای معرفت يا حالتهای
معرفت ،مسألهی تحليلهای درست ِ
ذهنی نيست»؛ 1بلكه مقصود اين است که «پراگماتيستها به شيوههای غيربصری ،غير
باز نمودی و توصيف ادراک هستی ،تفكر و زبان تأکيد دارند ،زيرا میخواهند تمايز ميان
شناختن چيزها و به کار بردن آنها را بردارند» 3.او با ارائهی اين ديدگاه میخواهد

مخالفت خود را با ايده فلسفه بهمثابه يک دستگاه معرفتشناسی اعالم دارد .او معتقد
است که پراگماتيست میخواهد خود را از اين تصوير دکارتیـالکی از ذهن که
میخواهد با بيرون خودش يعنی با واقعيت در تماس باشد رها سازد .در اين تصوير
سنتی از انسان ،او دارای ماهيتی است که میتواند ماهيات را کشف نمايد و در واقع،
وظيفهی اصلی ما اين است که جهان اطرافمان را در ماهيت شيشهای خودمان به نحو
دقيق منعكس کنيم.
بنابراين میتوان گفت اين سنت فلسفی در صدد جستوجوی توافق کلی دربارهی
مجموعهای از واژگان نهايی است ،واژگانی که امتياز خود را به دليل بازنمايی دقيق
واقعيت به دست میآورند .از نظر رورتی «اين عقيده که ذهن بهمثابه آينه طبيعت است
مكمل اين عقيدهی مشترک بين دموکريتوس و دکارت است که جهان از اشيای بسيط و
به نحو واضح و متمايز قابل شناخت ،ساخته شده است و شناخت ماهيت آن ،واژگان
اصلی را در اختيار ما قرار میدهد که باعث ايجاد توافق بين همهی گفتمانها میشود».

1

______________________________________________________
1. Guignon Charles & Hilley, David R., Richard Rorty, p.44.
2. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.176.
 .3رورتی ،فلسفه و امید اجتماعی ،ترجمه عبدالحسین آذرنگ ،ص.99
4. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.357.
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در مخالفت با اين ديدگاه ،رورتی معتقد است که اگر ما تصوير زيستشناسانهی داروين
از ارتباط خود با جهان را بپذيريم ،آنگاه اين رابطهی علی ما با جهان متضمن اين نكته
است که ما همواره و در همه حال در تماس با جهان خواهيم بود و در حقيقت به تعبير
ويتگنشتاينی «زندانی تصوير هستيم» .لذا رورتی معتقد است ما با نگاه ابزاری به واژگان
(و نه بهمثابه آينه) و تبيين حقيقت بهمثابه يک عمل اجتماعی (و نه تعامل بين فاعل شناسا
و واقعيت) ،تصوير آينهوار ذهن را کنار میگذاريم و ديگر در صدد تعيين شرايط ضروری
امكان بازنمايی زبانی نخواهيم بود .قهرمانان فلسفی رورتی در کتاب فلسفه و آينه
طبیعت (ويتگنشتاين هايدگر و ديويی) همگی توافق داشتند که معرفت بهمثابه بازنمايی
درست ،قابل ممكن از طريق فرآيندهای ذهنی خاص ،و معقول از طريق يک نظريهی
کلی بازنمايی ،بايد کنار گذاشته شود.

9

رورتی بر اين باور است که بهجای تصوير سنتی از ذهن ،بايد به ذهن بهمثابه
قابليت استفاده از زبان برای هماهنگ کردن اعمالمان با اعمال افراد ديگر نگاه کنيم .او
به جای ذهن شيشهای ،زبان را جايگزين میکند که نه ذاتی انسان است و نه ماهيت
شيشهای دارد؛ يعنی زبان بهمثابه ابزاری برای سازگاری با محيط زيست انسان .پذيرش
اين ديدگاه جديد باعث میشود که هيچ راه و روش واحدی برای بازنمود جهان در آينه
ا
ذهن ،آن هم به طرزی کامال متقن ،ممكن نباشد ،بلكه آنچه به يک باور قدرت توجيه
ساير باورها را میدهد جايگاه آن باور در بافتهای اجتماعی است که خود ساخته
هنجارها و ديگر باورها میباشد .در برابر استدالل دکارتی که طبيعت ذات و گوهر
واحدی دارد که ما در صدد کشف آن هستيم ،رورتی بيان میکند« :چيزی ضروری يا
ا
شهودی در مورد مفهوم ذهن دکارتی نيست .مفهوم ذهن صرفا بخشی از يک بازی زبانی
است ...و ما میدانيم که استعارهی دکارتی در مورد ذهن بهمثابه آينه طبيعت و نظريهی
معرفت صرفا انتخابی است .نظريهی معرفت نبايد در صدد طرح اين مسأله باشد که
______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.6.
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ا
نظريهی بنيادی معرفت را بايد حل کند .معرفت صرفا «سازگاری موفقيتآميز» يا «هر
آنچه که جامعه به ما اجازه میدهد تا اظهار کنيم» يا «پژوهشی است،که برای مدتی،
باقی میماند».

9

رورتی اظهار میکند که ما نبايد باورها يا گفتمان خويش را کوششهايی در راه
انعكاس بیکم و کاست جهان چونان آينه بپنداريم ،بلكه اين باورها تالشهايی است
برای ساختن و ابزارهای الزم جهت تعامل با جهان .اين باورها يا گفتمان ممكن است
برای گروههای بخصوصی در مقاطع زمانی خاص موفقيتآميز باشد؛ اما نمیتوانيم ادعا
کنيم که سرشت جهان را آنگونه که هست ،باز مینماياند .در حقيقت واژگان با جهان
تطابق دقيقی ندارند و هيچ دليلی خارج از همهی بازیهای زبانی يا واژگان ممكن در
دست نيست که به برتری يک واژگان خاص گواهی دهد .به عبارتی ديگر« ،اگر بين
باورهای ما و شیء واقع نمیتواند هيچ رابطهای تعريف شود چرا ما بايد فكر کنيم که
واژگان ما در تماس نزديكی با اين محيط هستند ،محيطی که تجلی باور است و اگر
ارتباطی بين سوژهها و باورها وجود ندارد اين نامعقول و غير منطقی به نظر میرسد که
بپرسيم که چرا بوميان اين باورها را داشتهاند و نه ديگری را 1.رورتی با کنار گذاشتن

تصوير واقعيت مستقل از ما ،میخواهد تصوير آينهوار ذهن را کنار بگذارد .از اين رو ،او
به جای بازنمايی ،از توافق ميان عالمان سخن میگويد .به عقيدهی او« :هر گاه گفتوگو
جايگزين مطابقت شود ،مفهوم ذهن بهمثابه آينهی طبيعت میتواند بیاعتبار شود .سپس
مفهوم فلسفه بهمثابه نظامی که بازنمايیهای ممتاز را در ميان آن آينه جستوجو میکند
نا معقول میشود ...اگر ما معرفت را بهمثابه موضوع گفتوگو و عمل اجتماعی بپنداريم،

______________________________________________________
1. Guignon Charles & Hilley, David R., Richard Rorty, p.22.
2. Ibid, p.43.
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تا بهمثابه تالشی برای انعكاس طبيعت ،ما نمیتوانيم فراعملی 9را که به قضاوت در مورد
همه صورتهای عمل اجتمايی بپردازد تجسم کنيم».

1

بنابر عقيدهی رورتی ،فلسفه سنتی به دنبال اين نبود که کدام زبان به کار برده شده
است؛ بلكه به دنبال اين بود که کدام زبان درست و حقيقی است .در حالی که بر عكس،
ما پراگماتيستها با پيروی از ديويدسن معتقديم که «از نگاه ديويدسن ،مسألهی "چگونه
زبان عمل میکند "با مسأله" چگونه معرفت عمل میکند" هيچ ارتباط خاصی ندارد».

3

در واقع ،با قبول انديشهی کسانی نظير کوهن ،سالرز ،ديويدسن ،داروين ،کواين ،ديويی
و ديگر هم مسلكان انديشهی رورتی نتيجه اين میشود که اگر در برههای از تاريخ،
انديشهی نيوتن بهتر از ارسطو بود نه به اين دليل بود که کلماتش مطابقت بهتری با
واقعيت داشت ،بلكه به بيان ساده ،به اين دليل بود که نيوتن ما را بهتر قادر ساخت تا از
عهدهی امور برآييم.
از اين رو ،رورتی به جای تصوير سنتی از رابطهی فاعل شناسا با جهان و تبيين
فلسفه بهمثابه يک دستگاه معرفتشناسی ،معتقد است که ما بايد در فضايی هرمنوتيكی
از طريق گفتمان به توافق برسيم .اما بايد توجه داشته باشيم که هرمنوتيک موضوعی
جايگزين برای معرفتشناسی نيست .نه يک ساختار و قالب خاص دارد و نه يک روش
معرفتی ديگر است که معرفتشناسی در تحقق آن شكست خورده است و نه يک برنامه
تحقيق؛ بلكه هرمنوتيک مبارزهای است عليه ديدگاهی که در صدد ارائهی يک چارچوب
بیطرف و جاودان برای نظريهپردازی و پيشبينی امور است؛ مبارزهای عليه فلسفهی
ساختاری که ابژهها را به وسيلهی ذهن نمايش میدهد يا قواعدی را بر تحقيقها تحميل

میکند .رورتی میگويد« :مفهوم فرهنگ بهمثابه گفتوگو ،1نه به مثابه ساختاری که
______________________________________________________
1. meta-practice
2. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, pp.170-171.
3. Ibid, p.259.
4. Conversation
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برشالودهها برافراشته شده با مفهوم هرمنوتيكی معرفت مناسب است ،زيرا به دنبال
گفتوگو با غريبهها است .شبيه جستوجوی يک خاصيت جديد يا مهارت به واسطهی
مدلهای جعلی يا ساختگی.

9

نتیجه
تتيجه دستگاه فكری دکارت ايجاد ثنويتی بين ما و فكتها است که همين زمينه يک
انديشه رئاليستی را به همراه دارد که رورتی در صدد مبارزه با آن رئاليسم در اشكال
مختلف است لذا رورتی با هر ديدگاهی که در بستری رئاليستی به تفكربپردازد به مبارزه
برمیخيزد .اما علیرغم اين ديدگاه رورتی ،ما میتوانيم عناصری از تفكر رئاليستی را در
تفكر خود او نشان دهيم و از اين نظر ادعای وی را مبنی بر رد هرگونه رئاليسم در تحليل
ّ
امور به چالش بكشيم .رورتی معتقد است که باورهای ما از تماس و رابطه علی با جهان
ا
بوجود میآيند .به عبارت ديگر ،منشأ اوليه پيدايش باورها قطعا جهان و رويدادهای آن
است .يعنی او درباره منشأ باورها گوشه چشمی نيز به جهان دارد و بهطور تلويحی وجود
ّ
جهان و روابط علی را به عنوان منشأ باورها میپذيرد و اين يكی از نشانههای پايندی او به
رئاليسمی است که میخواهد آن را رد کند .بنابراين وقتی رورتی تصوير دکارتی و کانتی
ّ
را از شناخت جهان رد میکند در قبول علل و روابط علی اسير همان تصويرمیشود .لذا
ّ
زمانی که او میگويد فشارهای علی وجود دارد ،سه نكته مهم رئاليستی اثبات میشود:
نخست اين که منبع فشار بهلحاظ وجودی و بهطور عينی مستقل از ذهن ما در عالم
خارج وجود دارد .دوم اين که معضل ثنويت علت و معلول بوجود میآيد و اين ثنويت
میتواند اساس و شالودهای برای رئاليست باشد تا در مقابل رورتی ،از رئاليسم خويش
دفاع کند .نكتهی سوم اين است که هر نوع اظهار نظری يا شناختی دربارهی واقعيت يا
حقيقت مستلزم حداقل تأثير گذاری عوامل بيرونی بر ماست.
______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.319.
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اگر عينيتی در دو مدل اول ديده میشود که در مقابل خود انسانی قد علم کرده و
نوعی شكاف عميق بين اين دو وجود دارد ،در مدل سوم نيز نوعی عينيت به چشم
ّ
میخورد که همان محيط پيرامون بدن است که به لحاظ علی و وجودی مستقل از شبكه
باورها و خواستهای ماست و عامل تحريک کننده در شبكه باورها و خواستهاست.
ا
مسلما عامل تحريک و شی تحريک شده جدا از هم هستند .لذا میتوانيم بگوييم که اين
نوع ثنويت جايگزين ثنويت ذهن و عين در فلسفه مدرن شده است .اين حداقل پای
ا
بندي رورتی را به رئاليسم نشان میدهد .اصوال در عمل تمايزگذاری قبول نوعی رئاليسم
معتدل ديده میشود .بنابراين ،هرچند رورتی در مدل سوم واقعيت و جهان را به عنوان
منبع صدق و کذب باورهای ما رد میکند ولی کماکان از محيط پيرامونی صحبت میکند
ا
که وجود آن کامال مستقل از وجود ماست ،محيطی که به قول رورتی «در آن زندگی
میکنيم» .نكته مهم اين است که رورتی باورها را بصورت سازگاری يا ناسازگاری با
محيط توصيف میکند نه اينکه تصوير واقعيت بيرونی باشند .در انديشه رورتی خود اين
تعامل ميان باورها و محيط نوعی غلتيدن به رئاليسم محسوب میشود.
اين نكته را نيز بايد يادآوری کنيم که فلسفه و مسائل آن در اين تصوير به لحاظ
تاريخی ساخته شدهاند .رورتی در فلسفه و آيینه طبیعت میگويد که «مسائل فلسفه
انتخابی و امكانیاند و از اينرو بايد آنها را کنار گذاشت» 9.حال سؤال ما اين است که
اگر رورتی مسائلی را در حوزه فلسفه نئوپراگماتيستی خودش مطرح میکند آيا خود اين
مسائل نيز انتخابی و امكانی نيستند؟ بنابراين ،رورتی نمیتواند باقاطعيت ادعا کند که
مسائل فلسفی سنتی ابداعی و انتخابیاند چون انديشههای او نيز شامل اين حكم
میشوند.

______________________________________________________
1. Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, p.319.
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