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Abstract 

A large part of Richard Rorty’s works focus on criticizing the received view 

about philosophy. He argues, in his historical reconstruction of philosophical 

activity, that there has always been a misconception about philosophy in the 

history of philosophy. This misconception assumes that philosophy aims to 

grasp the ultimate knowledge, so it desperately engages in an attempt to 

achieve “truth”. In this view, which he calls representationalism and points to 

it by the metaphor of the mirror of nature, knowledge aims to represent 

something out of mind, and the duty of philosophy is to put forward a theory 

about the representation. According to Rorty, based on this popular view 

philosophy is a foundational discipline that aims to evaluate epistemological 

claims of other disciplines. Rorty attempts to criticize and reject this Cartesian 

epistemological agenda for philosophy. Rorty’s approach to philosophy is 

therapeutic, that is, he tries to resolve philosophical problems rather than 

solving them. By adopting a historical method, Rorty seeks to show that 

“philosophy as epistemology” is a result of the dominance of what he calls the 

metaphor of the mirror of nature. 

From a critical rationalist perspective, the present article intends to critique 

Rorty’s views on epistemology. In this paper, Rorty’s historiographical approach 

* PhD Student in Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies, 

Tehran, Iran. (Corresponding Author)      ׀   shabani.mostafa@gmail.com 

** Associate Professor of Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural 

Studies, Tehran, Iran.    ׀   mansouri@ihcs.ac.ir

🞕 Shaabani, M. & Mansouri. A. (2020). An Appraisal of Rorty’s Approach to Epistemology from a Critical Rationalist 
Perspective. Journal of Philosophical Theological Research, 22(86), 5170۔     doi. 10.22091/jptr.2020.5559.2336 

🞕 Copyright   © the authors

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:mansouri@ihcs.ac.ir


52    |         Journal of Philosophical Theological Research, Vol. 22, No. 4, Winter 202 , Issue 86 

is criticized in several ways. First, Rorty offers a one-sided and biased 

reconstruction of the history of philosophy to fit the abovementioned 

metaphor. Secondly, he treats history as rigid data from which it is possible 

to draw doctrinal conclusions. Whereas, as critical rationalists have said time 

and again, history by itself has no meaning.  

Moreover, Rorty's justificationism is criticized. Rorty maintains that 

knowledge needs to be justified, and since it cannot be justified through 

representation, it must be justified by the consent of a society. In other words, 

agreement in a group of people can provide an epistemic authority. Thus, both 

Rorty’s view and foundationalism, despite their differences, share on 

justificationism in epistemology. That is, they both believe that knowledge 

needs to be justified. On the other hand, as critical rationalists have shown, 

justification in any shape and form, whether internal or external, is neither 

possible nor necessary.  

We also attempt to illustrate how Rorty’s epistemological approach results 

in confusion between epistemology and psychology; moreover, his 

epistemological behaviorism still suffers from some sort of justificationism. 

In conclusion, Rorty expresses his critique of epistemology with the 

metaphor of the mirror of nature. According to him, foundationalism is the 

result of the conflation of the Platonic conception of knowledge as 

something unchangeable, with the Cartesian mind that seeks certainty. 

However, his ignorance of the main crux of the matter in epistemology 

causes his own suggestion of epistemological behaviorism to suffer from the 

same problem, that is, justification, which now appears in another form, i.e., 

social consensus. While, as critical rationalists repeated time and again, 

justification is neither possible nor necessary and not even desirable. They 

have shown that a non-justificationist approach to knowledge aimed at truth 

as a regulative idea could be a better suggestion. 
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اد تیعقالن یهابت اساس آموزه یشناسبه معتفت ی و ت چا دی  کتدی و یابیا ز نقن

شناسی ارزیابی رویکرد ریچارد رورتی به معرفت
 های عقالنیت نّقاداساس آموزه بر

یمنصور  رضایعل     ׀     یشعبان یمصطف

۳۱/0۶/311۹تاریخ پذیرش:            |          ۱2/۱۱/۳۱۹۹تاریخ دریافت:  

دهیچک

، هموا ه ی  تلقی ناد ست از فلسهه وجود داشته است ره هدف فلسهه  ا دسکتیابی بکه دانشکی  و تیاعتقاد  یچا د به 
شکما د. او بکا اسکتهاده از می« واقعیکت»یکا « حقیقکت»تالشی مذبوحانه بتای  سیدن به هدفی به نام  جاودان و گتفتا 
شناسی بعد از درا ت  ا حول دو محکو  مبنکاگتایی و بکازنمودگتایی نقکد رکتده و معتفت «آینۀ طبیعت»استعا   اد اری 

 بکتای هکاییحل ا ائکۀ  اه نکه  ا خکود هکدف  و تکی. رندا ائه می «شناختی فتا گتایی معتفت» ویکتد بدیلی با عنوان 
 عقالنیکت هکایآموزه بکت تکیکه بکا حاضت مقالۀ د . داندمی و زیفلسهه این گونه از گذاشتن رنا  فلسهی، بلکه مسائل

اد،  .اسکت جانبکهی  فلسکهه تکا یخ از او بازسکازی رکه شکودمی داده نشکان  و تی نگا انۀتا یخ  ویکتد نقد ضمن نقن
ه عالوه به هکایی رکه بکا هکم گیتد. دیدگاه مبناگتایانه و دیدگاه  و تی با وجود تهکاوتگتایی  و تی مو د نقد قتا  میموجن

ه دا ند هت دو انگا نکد؛ توجیه مکی شناسی تعلا دا ند، به این معنا ره معتفت  ا نیازمندگتایانه د  معتفتبه  ویکتد موجن
اد نشان دادهره عقلچنان -ره د  حالی ه -اند گتایان نقن نکه ممککن اسکت و نکه  - و چه بیتونکی چه د ونی -سازی موجن

 شناسکیمعتفت از غهلکت دلیکل بکه ایکن، رکتده و افکزون بکت خلا ناسیش وان و شناسیمعتفت بیناو  الزم. د  واقع،
ه ه معضل دچا  ، نیزشناسانهمعتفت او، یعنی  فتا گتایی ایجابی پیشنهاد گتا،غیتموجن  .  است گتایانهموجن

 هاکلیدواژه

ادفلسهۀ  و تی هشناختی،  فتا گتایی معتفت، عقالنیت نقن .نگا ی، تا یخگتایی، موجن
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 مقدمه. 1
از  جیک ا یتلقک رکه اسکت رکتده ید  آثا  متعدد خود سکع ییکایآمت ستیپتاگمات لسوفیف ْی  و ت چا دی 

معتقکد اسکت همکوا ه یک  تلقکی  ،د  بازسازی تا یخی خود از فعالیت فلسهی فلسهه  ا نقد رند.  و تی
ی بکه دانشکی جکاودان و ناد ست از فلسهه د  تا یخ فلسهه وجود داشته است ره هکدف فلسکهه  ا دسکتیاب

 از آنجکا رکه .شکما دمی« واقعیکت»یکا « حقیقکت»تالشی مذبوحانه بتای  سیدن به هدفی به نکام  گتفتا 
بکه ایکن  یابیهکای دسکتد  اختیا  داشتن ابکزا  و  اه مدعیشد و فلسهه شمتده می ا زش ، بتتتینحقیقت
  .دانهبتتتیِن علوم بشتی دانست، آن  ا بوده استا زش 

، رنکداز آن یکاد می 2و استعا   اد اری آینۀ طبیعکت 1ره  و تی با عنوان اصالت بازنمایی د  این نگتش
 بکا  د  یاهیکنظتاز ذهکن اسکت و رکا  فلسکهه ا ائکۀ  تونیکاست رکه د  ب یزیچ ییبازنما معتفْت هدف 
 مثابکه بکه ره شودیم 3ییو نها نیادیبن یشدن واژگان منجت به فتاهم ایدق یِی بازنما، عالوه. بهاست ییبازنما

د  ایکن  «فلسکهه. »رنکدیمک فکتاهم  ا مختل  یهامیپا ادا یابیو ا ز سهیمقا امکانخنثٰی  چا چو   ی
ای جدابافتکه تافتهٔ  ؛ به مثابۀهای پژوهش انسانیبتای سنجش و ا زیابی دیگت حوزه استدادگاهی  نگتش،

د  حکالی گیکتد. های پژوهش میرتدن د خصوص دیگت حوزه  یره شتافت و شکوه خود  ا از داواست 
، اگکت حقیقتکی باشکد و اگکت بتکوان آن  ا ؛  اه  سکیدن بکه حقیقکتاین ادعایی گزاف اسکت اعتقاد او ره به

علکوم اسکت و نکه مصکون از خطکا و  نکه ملککهٔ « فلسهه»گذ د. شناخت و بدان  سید از وادی فلسهه نمی
، های ا زشی قتا  گتفتکه اسکتتعبیت شده و مبنای داو ی )ابژرتیویته( ره عینیتآنچه  ،عقید  او ل زش. به

 جز حاصل نوعی نگتش و توافا فکتی نیست. 
 جوی حقیقکتجست و های دیگت نیستچیزی جز ی  شیوه بح  د  رنا  شیوه« فلسهه» ،نظت او به

، هکیچ گووشاند؛ زیکتا د  جتیکان گهکتمکالمه  ا ن / گووجای آن گهت به و  ا باید از فلسهه رنا  گذاشت
« حقیقکت»؛ جاز به داو ی د  خصوص صکالحیت دیگکتی نیسکتمن  رسیو ندا د  عنصت بنیادینی وجود

آن هکم ؛ ، چیزی جکز توصکی  نیسکتهفلسهآید. وظیهۀ وگو بیتون میهم چیزی است ره از خالل گهت
کادی  و تکی از  وشاسکت« بکدتت»ه و نک« بهتکت» ، نهتوصیهی ره د  رنا  دیگت توصیهات دیگت هکای . نقن

، ادبیکات داسکتانی و دیگکت نقکد ادبکی ،  اه او  ا بکه گسکتتهٔ هکافلسهی و علمی و نومیکدی از را آمکدی آن
نگا ان بهتکت از فیلسکوفان و ، شکاعتان و  وزنامکهنویسکان، داسکتانادبی رشاند. به نظت او ۔های هنتی وش

 ؛رثتت و تنکو  تیریکد دا نکد های د ست و را آمد  ا به انسان نشان دهند؛ زیتا آنها بتتوانند  اهعالمان می
 نه بت حقیقت واحد و یگانه.

1. representation
2.miror of nature
3. final vocabulary



اد تیعقالن  هابر اساس آموزه یشناسبه معرفت یرورت چاردیر  ئردیرو  یابیارز  ۵۵|        نق 

 ای بنیادین اسکت رکه بکه ا زیکابی ادعاهکای معتفتکی شته «فلسهه»، از نظت  و تی، بنا بت این تلقِی  ایج
پکتوژ   یکا بکه تعبیکتی، نقکد، فلسکههبکودن  یکادیی نقکد تلقکِی بن و تکهدف اصلِی  پتدازد.ها می شتهدیگت 

تکا  رنکدیمک تکالش دیکگویمک ع ینۀ طبیآ و فلس همقدمۀ  د  ره طو و همانا است. یدرا ت ۀشناسانمعتفت
این اعتقاد ره ذهن چیزی است ره باید د  مو د آن ی  دیکدگاه  یکی :بکشد چالش به جهت سه از  ا خواننده

 آن د بکا   دیکبا و مبناسکت یدا ا رکه اسکت یزیکچ 1معتفکت ره درا تی فتضشیپ نیا، دوم فلسهی داشت
 ویککتد  و تکی  (Rorty, 1979, p. 7) رانت از پسو زی فلسهه جی ا  وید  ش دیتتد، سوم و رتد یپتدازهینظت

مسکائل حکِلن  یعنی بکه جکای د گیکتی د  (Rorty, 1979, p. xiii)، است 2گتانهخودش د مان زعمبهبه فلسهه 
، بکا داشکتندگذا د؛ شبیه  ویکتدی ره ویتگنشتاین و آستین د  مواجهه با مسائل فلسهی فلسهی آنها  ا رنا  می

این تهاوت ره  ویکتد  و تی متکی به تحلیل تا یخی است. 
 تسکلا محصول« شناسیفلسهه به مثابه معتفت»خواهد نشان دهد ره  و تی با اتخاذ  وش تا یخی می

رنکد بکا . او فککت می(Rorty, 1979, p. xiii) اسکت؟ مطابقت ذهن با واقعیکت( ِی آینۀ طبیعت )یااد ار استعا  
توان نشان داد ره ایکن تلقکی از فلسکهه هکم تکا یخی و می 3خصلت تا یخی و موقتی این استعا ه، دادن نشان

ای رکه او جایگزین رکتد؛ جکایگزینی ای به رلی متهاوتتوان آن  ا با تلقیمی ، واین از ضتو ی است و غیت
نکام دا د. ادعکای  4«ختیشکنامعتفکت یی فتکا گتا»، ی استرا   و ت یجابیاجنبۀ ، واقع رند و د میپیشنهاد 

بژه نیستاساسی او د  این نگتش بدیل این است ره معتفْت نتیجۀ مواجهۀ الزام امتی اجتمکاعی  ، بلکهآو  با ان
 .شودیم وگو حاصلگهت با است و

ک تیکعقالن هکایۀ حاضت قصد دا د بکا توجکه بکه آموزهمقال های  و تکی د بکا  بکه نقکد دیکدگاه 5ادنقن
ناد سکت و  ،  و تکی بازسکازی، هدف مقاله این است ره نشان دهکد اوال  شناسی بپتدازد. د  واقعمعتفت

،جانبهی  گذاشکتن  بکه رنکا  6نقکد مبنکاگتاییاو از  هگکذ   ای از تا یخ فلسکهه ا ائکه رکتده اسکت. ثانیکا 
ای تنها نمونکهشناختِی خود او نکهتوان نشان داد ره  فتا گتایی معتفت، اما میرندشناسی حکم میمعتفت

ه ، هتچنکد شناسی و معتفتگتفتا  خلا  وان ، بلکهاست 7گتاییدیگت از موجن شناسی نیز شده است. ثالثکا 

1. knowledge

2. therapeutic

توانند محتن  ذهنی ما بتای شناخت جهکان باشکند و نبایکد انتظکا  صتفا  می هاره استعا ه است معتقد ت از دیویدسن،متیث  و تی .3
تواننکد همچکون نابلوهکا یکا ها، تنها معنایی لهظی و  مکزی دا نکد و تنهکا میها جهان  ا بتای ما بازنمایی رنند. استعا هداشت آن

 ,see Mulberry)های زبانی تازه خلا رنیم  ای د با   جهان بیندیشیم و بازیجدید و تازه نمادهایی به ما رم  رنند ره از طتق

1997, pp. 2-4)  (Rorty, 1989, p. 19;. 
4. epistemological behaviorism 

5. critical rationalism

6. foundationalism

7. justificationism
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و  1گتاییپیامدهای نکامطلوبی از جملکه نسکبی رند، الجتم فلسهۀ او ا  د می گتایی و تی بتچسِب نسبی
 وگو  ا د  پی دا د.نهی گهت

 نگارانۀ رورتی. رویکرد تاریخ2
دهد تا نشان دهد ره تلقی فلسهه به مثابه علکم بنیکادین و آنچکه رکه  و تی،  وایتی از تا یخ فلسهه ا ائه می

 وجود آمده و چگونکه ایکن فتاینکد بکه، چگونه و طی چه فتایند تا یخی بهنامدمی «تسلا استعا   اد اری»
شکدن خصکلت   و تکی، آشککا  نظکت شناسی انجامیده اسکت. ازپدید آمدن تلقی فلسهه به مثابه معتفت

رند ره هم مسائل فلسهی و هم تلقی غالکب از تا یخی و موقتی این تلقی از فلسهه این امکان  ا فتاهم می
 فلسهه  ا رنا  بگذا یم و د  عوْض تلقی و نگتشی بدیل  ا جایگزین رنیم.

 علم و فلسفه کیتفک. 1. 2

 .دانسکتندینمک هکم از زیمتمکا  ا علکم و فلسکهه ،هکابز و درکا تاست.  دیجد یادهیپد علْم  و فلسهه ییجدا
 تالش او د  این  سکاله؛ شدمی محسو  درا ت اثت تتینمهم 2فلس ه اصول سالۀ  ،درا ت معاصتاِن  نظت از

بیشتت معطوف به تدوین فیزیکی پیشینی و اسکتنتاجی اسکت. اهمیکت تکدوین علکم فیزیک  حتکی د  مکو د 
 بکود گهتکا یپیش صتفا  ، زمانی ره د  قتن ههدهم به چاپ  سید رسالۀ گ تارهم صادق است. 3گ تار رسالۀ
یک  عنکوان  بکه تکد یج بکه، امکا هناسهو  هاسنگابشه، هاعاسیعلمی درا ت با عناوین  سالۀ  سه بتای

علکم و فلسکهه  ا جکدا از هکم  درا ْت ی، معتقد است ره  و ت .(۷۵ ، ص۷۷۱۵، تهی)رو شد لحاظ مستقل سالۀ 
 ا  نکهیزمایکن تکالش او  بود و یمد س فلسهۀ نقدهای علمی از طتیا هدف او رم  به پژوهش؛ دانستنمی

.(Rorty, 1979, p. 131) رتد ایمه لهیگالو   یتنرپ ِی هاپژوهش یبتا
ل پیکدا رکتد رکه  4عنوان ملکۀ علوم زمانی فلسهه از ا ج و اهمیتی ره به معتقد است ی، و ت داشت تنزن

 مترکز د  یشناسمعتفتشد ره  ممکن یزمان تنها علم و فلسهه  یتهک، اما بین علم و فلسهه جدایی افتاد
هکدف ، دیکجد یتلقکاین . مطابا بتای علم تبدیل شد 5ای بنیادین طتیا به  شتهگتفت و از ای قتا  فلسهه

 ا هکم  فلسکهه خیتکا  یدگاهیکد نیچنک تیکبکا تثبشکد. « علکوم» یبکتا یادیبنساخت  فلسهه معطوف به
 تکالش د  زیکباسکتان ن لسوفانیف ، بلکههجدهم و ههدهم قتن لسوفانیفتنها نه ییگو ره ندنوشتای گونه به

1. relativism
2. principles of philosophy 
3. discourse on the method
4. queen of the sciences
5. foundational discipline
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 .(Rorty, 1979, p. 132) نداهشناسانه بودمعتفت یهاپتسش به یگوپاسخ یتاب
د   جیکد   ایکا نیکا. اسکت  یضتو تیو غ یخیتا  یجۀ فتایندیاز فلسهه نت یتلق نیا ی، و تبه اعتقاد 

 اسکت یزیچ معتفت ره شد یتلق نیا جادیاسبب ، بازنمودهاست از یاقتن ههدهم ره معتفت مجموعه
 آغکاز هکابز و درا ت از ره رندیفلسهه ا ائه م خیاز تا  یتی وا ی،.  و ترتد فتاهم یاهینظت آن یبتا دیاب ره
، د  قکتن نهایکت د  و ابکدییم ادامکه مو بازگشت بکه رانکت د  قکتن نکوزده ییگتاافول هگل با و شودیم

 دو بکه درکا ت اعتقکادوایکت تکا یخی، د  این  . شودیم دا یپد مستقل شتۀ   یفلسهه به مثابه  ،نوزدهم
ذهکن ابکدا  مههومی از  ،. درا تاست یشناسمعتفت مثابه به فلسهه آمدن دیپد ، نقطۀ آغاززیمتما جوهت

 ذهکْن ، اوال   رکه اسکت از ایکن جهکت ذهن این تلقی از تیاهم. بود یتونیب /ید ون زیتمامتضمن رتد ره 
 لسکوفانیف نظکت از رکه رکتدمکی مطتح  ا یدیجد وعاتموض خود نیا و شد یفلسهتیمل  ی بتایموضوع

تی  موضوعات از یشتتیب تیاهم  رکه شد فتاهم ییقلمتو ذهْن  ا ائۀ این تلقی از با ،ثانیا   و داشتند فلسههسنن
 .(Rorty, 1979, pp. 133-137) افتیدست  نیقیبه  توانیم آن د 

. میبشناسک بهتکت  ا هکاآن میتکوانیمک چگونکه و میبشناسک میتوانیم  ا زیچ چه ره بود نیا ال  پتسش
رکا  او. دهکد قکتا  علم موضو   ا یدرا ت ذهن ره رتد تالش ، ال هاپتسش نیا به پاسخ یبتا تالش د 

هتچنکد د  ال . دانسکتیمک ذهن ید ون یفضا یبتا یوتنین  یمکان مانند یزیچرتدن  فتاهم  ا فلسهه
ت  ادامهٔ   نیقکیبود رکه نتوانسکت  نیمشکل ال  ا، اما را  داشت و ذهن ستشد   ابدا قلمتو با یدرا تسنن
 نیتکتیادیکبنفلسهه به مثابه  نییتبعهد   از نتوانست گتاییحس ،جهینظت درا ت  ا حهظ رند و د  نت مو د
 .(Rorty, 1979, p. 132) دیبتآ علم

بتوان به معتفتکی پیشکینی د بکا   رتد اعتقاد  و تی رانت تصو  می بهرا  توسا رانت دنبال شد.  نیا
یافت. بککه گمککان رانککت، فلسککهه هککم از متافیزیکک  نظککتی و هککم از حقککایا ضککتو ی جهککان دسککت

 قکوام  ا آن خودمکان رکه اسکت یزیکد بکا   چ معتفت مکا تجتبی متمایز است. به اعتقاد او، شناسی وان
 نیقکینتیجکه،  داد ود  قکتا  ید ونک ی ا د  داخل فضا یتونیب ی، فضادیگت، رانت عبا ت . بهمیادهیبخش
و  بیکتتت نیکو به ا را  بتدبه «دا هایپد»د  مو د  ، یعنی«شدتصو  می»د با   چیزی ره بیتونی   ا یدرا ت

 ,Rorty) به بلوا  سکید  شته  یبه مثابه  یشناسمعتفت و گتفت قتا  علم تیمس د  ، فلسههنیقی نیبا تضم

1979, pp. 137-138) .میکادهیبخشک قکوام خودمکان رکه اسکت یزیکچ بکه وابسکته مکا همکۀ معتفکت اگکت ،
و  یهایژگیو دا د ههیوظ ره است نیادیبن یا شته« یشناسمعتفت»  نیکیتع  امختلک   یهکاحکوزه یصن

 یهکا شکته ایکآ رکه رندیم نییتع و استتکیه زده  «مح  عقل» دادگاهبت رتسی  یاست  لسوفیف و رند
    (Rorty, 1979, pp. 138-139). نه؟ ای ندیگویم سخن شده نییتع یهاچو چا  د  مختل 

 یزی اسکاس اد ا  پایکه از نظت  و تی، خطای تمام این فیلسکوفان د  ایکن اسکت رکه معتفکت  ا بکت
 ، ذهکْن افالطکون خکِا  لیکتمث وجو رتد. بنا بتاند؛ امتی ره  یشۀ آن  ا باید د  فلسهۀ افالطون جسترتده
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 متاحکل نیکا از ردام هت ره شهیاند و ، فهم، باو الیخ: رندیم یط  ا متحله چها  معتفْت به  دنی س یبتا
محسوس هسکتند و اعکداد بکه  عاَلم د  هاسنگبتای مثال،  ره یطو  به. دندا  تناسب یهست از یامتتبه با

 و دا د یمخصوصک یابکه قکوه ازیکل نمتاح نید  هت ردام از ا ییشناسا، نیچنهم .دا ندتعلا عالم معقول 
.  میدا  یمختله یقوا به ازین اعداد و ایاش د   یبتا

  ا نیککا ی و تککو  هککای شککناخت اسککتافککزون بککت ایککن، تهککاوت د  یقککین متنککاظت بککا تهککاوت د  ابژه
 ،است لمثن  م، عالَ علم امتعلَ افالطون معتقد است  رهنیا. (Rorty, 1979, p. 156) نامدیم« 1یافالطون اصل»
ی با ابژه معناست این به محصکول  و این تلقی افالطکون آیدها پدید میره یقین عقالنی د  نتیجۀ ی   ابطۀ علن

 صدق ره است معتفتابژ   نیا ،نگاه نیاساس ا بت .استقائل شده  اد ا  و شناخت نیباو  است ره شباهتی
 و میتی ا بپذ آن تا رندیم وادا   ا ما ره دا د وجود ما از غیت و ما از تونیب ی، قد تگتید انیب به. رندیم لیتحم  ا

بژه   ی یسو ازشدن  ملزم ایمعن به گزا ه  یبودن  صادق  . (Rorty, 1979, p. 157) استان
مکا بکا مواجهکۀ جکۀ ینت د  مکا یباو هکابه وجود آمد ره  دگاهید نیا ی،افالطون کتدی و جۀ تسلاینت د 

 یشناسکمعتفکت رکه یبعکد گام. دا د وجود هم مد ن یشناسنگاه د  معتفت نی. ادنگیتمی شکل هاابژه
 مکنعکس  ا عکتیطب رکه رندیم عمل یانهیآ مثل ذهن ره است یتلق نیا ،دا دی استا بتم نید  هم مد ن

 دنیبخشک بهبکود یشناسکو را  معتفت ، مجمو  بازنمودهای د ست استاساس، معتفت این . بترندیم
 شککل یتلقک نیااساس  بت -شناسی به مثابه معتفت -فلسهه . است نۀ ذهنیآدادن  قلیص وشناخت قو   به

د  نتکوان رکه باشکند آو الکزام چنکان ره میرن انتخا   ا بازنمودها از ییها، نمونهنهیآ نیا د ون ره گیتدمی
« یشناسکمعتفکت». بنکابتاین، هسکتند تفکتمع یهکاانیک، بنممتازطبقۀ  نی. ارتد یشک چیه شانید ست

3 گکووگهکت نیگزی ا جا 2 مواجهه بیتتت نیا به و رندیم باو  به ملزم  ا ما ره است یزیچ ییوجوجست

 .(Rorty, 1979, p. 163) رندیم
 -ی رند. هدف  و تکنقد می ا گتایی  و تی مبناگتایی و بازنمایی :توان گهتبه طو  خالصه میبنابتاین، 

 بلککه، شناسی پیشکنهاد رنکدهای بهتتی بتای مسائل معتفتحلاین نیست ره  اه -گهته شد  تتشیپره چنان
فلسکهی آن  گتایانه با آن داشته باشکد و بکا ا ائکۀ تلقکی جدیکدی از فعالیکتای د ماناو د  صدد است مواجهه

. رکتدتوان نقد و بت سکی  ا از چند جهت میگیتی آینۀ طبیعت مسائل  ا رنا  بزند، اما  وایت  و تی از شکل
هشود ره دیدگاه  و تید  بخش سوم مقاله نشان داده می و همچنکین نشکان  گتایی است، متضمن نوعی موجن

آنچکه د  ایکن قسکمت امکا ، ی خلا رتده اسکتشناس وانشناسی و داده خواهد شد ره  و تی بین معتفت
 .رنداش استنتاج میاز  وایت تا یخی نگا ی او و نتایجی است رهتا یخ ،گیتدمی قتا مو د نقد 

1. platonic principle

2. confrontation

3. conversation
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نظتیکۀ فیزیککی ا ائکه  صکو ت بکه «نظتگکاه»د  علکوم طبیعکی  رهید حال ،دیگویمطو  ره پوپت همان
سلسکله از اسکناد و  تصو  ره د  مکو د هکت خالف این تت است. بتپیچیده متاتببهشود، مسئله د  تا یخ می

 یخی این امکان وجود دا د ره تا ابد به ی  شیوه تعبیت شوند؛ همیشکه تعبیتهکای دیگکتی هکم منابع تا
 وایت تا یخی  و تی تنها یککی از چنکدین  (.۷۷۲۲ ، ص۷۷۲۵، )پوپت وجود دا ند ره با امو  واقع سازگا ند

ا یخ  ا به شکیو  خاصکی توان بتای تحوالت تا یخی ی  دو   زمانی ا ائه داد. هت نسلی ت وایتی است ره می
ل تعابیت نسلتعبیت می رکه  ییتکا جکا هکاتی وا نیا. (۷۷۲۴ ، ص۷۷۲۵، )پوپت ستهای پیشین ارند ره مکمن

ا ائکه  ،رامکل از آنچکه  خ داده اسکت یتیتصکو  یکچیو ه نددیگتی  ا نق  نکنند مکمل  یخیشواهد تا 
نهایی نیست و تا یخ معنای مشخصی ندا د. ای قطعی و تعبیت تا یخی چی. بنابتاین، هرنندینم

 ْخ یتکا  رکه گکویی رنکدای از  وایکت تکا یخی خکود اسکتهاده میگونکهی به و ت این د  حالی است ره
، امکا افکتی دسکت آن د با   ییهایتیگجهینت به و رتد مشاهده  ا آن توانیمره  هاستداده از یامجموعه

 ،گذشکته یدادهایک و خیتکا »به اسم  یزیچ، تیرید رتد و منتقاان آن ازبجامعۀ  رتا  د  پوپت ره طو آن
رکس  . هت(۷۷۲۱ ص ،۷۷۲۵، )پوپت های تا یخی مواجهیم ما با گزا شندا د.  وجود« ره اتهاق افتاده طو آن

هکای مختلک  های مختل  تکا یخی از نظتگاهرند و بازسازیاز منظت خوْد وقایع تا یخی  ا بازسازی می
ل ی  هکا و توان ا ائه داد ره همگی بکا دادههای مختل  تا یخی د  تعا ض با هم میدیگتند.  وایتمکمن

 1اطالعات تا یخی سازگا  باشند.
 بکا ه نیکا د  رکهید حکال رنکد رکهبه ایکن نکتکه اشکا ه می -د  مقام نقد تلقی  و تی از تا یخ  -نیز  مونز

تصکو  بتخکی ، امکا نکدا د وجکودذهن  ای عتید  مو د طب ییهاادهد مجموعه نیچن ره دا د وجود نظت اتهاق
 تیییکد ایکن آمکوزه  ا رکوهن علکم خیتکا شکود رکه تصو  می بتای مثال، ست.ء ااستثنا  ی خیره تا  رنندمی

 اسکت آن امکت نیکا لیدل است رهاین د  حالی هستند و هامیپا ادا د  تییت  لیدل به علم د  تاتییت  ره رندیم
. (Munz, 1984, p. 224) رنکد تیییکد خکاص  ا آمکوز  نیکرتده رکه ا نیتدوای گونهبه خود  ا علِم  خیاو تا  هر
امکت اسکتهاده رکتده رکه همکۀ دانکش وابسکته بکه  نیکاثبکات ا یبکتا معتفکت تکا یخیروهن از عبا تی،  به

فتض اسکت رکه ن پیشصو ت تلویحی متضمن ای ، اما باید توجه داشت ره این  ویکتد بههاستپا ادیم
 نیهم متتکب همک ی و ت، د  واقع به پا ادایم وابسته نیست. -خالف معتفت علمی  بت -معتفت تا یخی 

 یعنک، یخکا ج از اذهکان مکا یایکبکت خکالف دن -ی شناسکو جامعه خیفتض رتده ره تا  او. شودیخطا م
 میتکوانیرکه مک شکناخت هسکتند ابکلهایی چندان واضح و مسکتقیما  قاطالعات و داده - عتیطب تیواقع
فکتض ناد سکت اسکت و بکدون  نیک، امکا امیرنک بنا ها ا بت آن یشناسخودمان از فلسهه و معتفت یابیا ز

 .(Munz, 1984, p. 225) افتی دست خیتا  و یشناسجامعه دانش به توانینم یشناسمعتفت

اد،بتای  ویکتد تا یخ .1  .(Agassi, 2008)( و 7، فصل 1383: )پوپت، ن  نگا انۀ عقالنیت نقن
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 از فالسکهه است. ایکن ادعکای  و تکی رکهنگا ی  و تی، شواهد ناد ست تا یخی نقد دیگت به تا یخ
، درکا ت. سکتین خکوانهم … و وتنی، نفلسهۀ درا ت با، ندامیسه نهیاستعا   آ به اعتقاد د  بعد به درا ت

از  1هکاشکهیهمکۀ اند ، بلککه او معتقکد بکود رکهاسکت اینکهیآ تیتصکو مسکتلزم گهت رسب معتفکْت نمی
شکۀ یاند  یکۀ یکپا بکتابتاین، بتای  سیدن به معتفِت یقینی بایکد آن  ا شوند و بننتیجه می گتید یهاشهیاند

همکۀ  اگکت رکه بههمکد تکا رنکدیمک تکالش او رکه دهدیم ، نشاندرا ت تیمالت یبازخوان. بنا رتد نیشیپ
 آن بکا رکه یدقت د جهٔ  به یبستگ درا ت نیقی. ماندیم یباق یزیچ چه میرن حذف  ا پذیتش  یهادانش
 یبسکتگ تیناپکذشک  معتفت از مقدمات 2استنتاج تیقابل به، بلکه ندا د رنْد یم منعکس  ا عتیطب ذهْن 
  سیدن به معتفت یقینی از طتیکا ، بلکهنبود ایانعکاس تصویتی آینه، یمترز موضو  درا ْت  یبتا. دا د

 .(Munz, 1984, p. 204)بود  قابل ش  از مبادی غیت استنتاج
 نکهیآ  یکبه ذهن به مثابه  - خالف درا ت بت - شاید رانتدا د.  یشتتیب تادیرانت ااز  ی و ت تیتصو

 از زانیکم هکت بکود معتقکد او عککْس ه بکو  میدهک جال  ا نهیآ آن دیره با رتدنمیاو فکت ، اما فکت رتده باشد
 تیکماه  یک، اسانعکک. رنکدینمک لیتبکد عکتیطب انعکاس یبتا تتایدق یابزا  به  ا آن نهیآدادن  قلیص

نهسکه فی ء، شْی منعکس شده نهیره د  آ آنچه ره دهد نشان رتد تالشرانت بنابتاین،  و دا درننده  یتحت
اسکت نشکان  تونیباشد ره د  ب یزیمتهاوت با چ دیبا مینیبیمره آنچه  دهیا نی، بلکه فنومن است. استنی

ای بکه منظکو  تطبیکا بکا اسکتعا   آینکۀ یکا متکلهانکهبه شکل ناد ست از رانت  ی و ت خوانشره  دهدمی
. (Munz, 1984, p. 205) طبیعت است

اندیشانه و فاقد پشکتوانۀ اسکتداللی شناسی جزمافزون بت این،  ویکتد  و تی د  رنا  گذاشتن معتفت
 ها وشناسککان دسککتاو دهای مثبتککی داشککته اسککت و اندیشککههککای معتفت، تالشرککافی اسککت؛ زیککتا اوال  

های مختلهی د  این زمینه طتح شده است ره نیازمند نقد و ا زیابی دقیا هستند و  ویککتد حکذفی نظتیه
 .(Munz, 1984, pp. 202-203)  و تی د  این زمینه نامعقول است

دیگکت  ی، ولکداشتند یشناستوجه به معتفت د  عطِ   یاست ره درا ت و رانت نقش مهم د ست، ثانیا  
بکود   یتیهمچنان دلمش ول متاف ،مو د توجه بود. درا ت زین لسوفانیف نید  آثا  هم یحت یفلسه یهاحوزه

 داشکت داشکت و بنکا درکا ت عککس یاپکتوژه رانکْت  و بکود علکم یبکتا مطمئن یکیزیمتاف ا ائۀاش و پتوژه
 رکه بکود نیکا آن آمکوزد س ۀنکتک، امکا خکو د شکست پتوژه دو هتهتچند ؛ رند بنا علم یمبنا بت یکیزیمتاف

 شناسکانهیهسکت مسکائل بکه توجکه زین یبعد ۀفالسه آثا  د . است دوطتفه تعامل  ی  یزیمتاف و علم تعامل
 دنبکال  یکزیف ۀ، فلسکهیشناسکستیز ۀفلسکه ماننکد تتخاص یهاطهیح د  مباح  نیا امتوزه. دا د وجود

 یشککناختمعتفت احکک مب بککاهتچنککد  زیککن اخککالق ۀفلسککه وسیاسککی  فلسککهۀ ماننککد ییهککاحوزه .شککودیمکک

1. thought

2. deducibility 
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 . وندیم فتاتت آن از یول ،اندا تباط د 

 ناپذیری. مسئلۀ گسست و قیاس2. 2

مطکتح  دگاهید نیا هیعل ییهااستدالل ره ستین نیا او  وش، اما است انهیمبناگتافلسهۀ  نقد ی و ت هدف
 یتیناپکذاسیکد  قیا را بتد توانیم . را  او  ادهدیم انجام فلسهه خیتا  یبت س بارا   ا  نیا او ، بلکهرند
 وجکود یمختلهک یهکامیپا ادا فلسهه خیتا  د  ی، و ت نظت فلسهه دانست. از خید  تا  روهن یهامیپا اد

 میمهاه دیجد یهامیپا ادا د . اندآمده وجود به خاص یانهیزم د  هامیپا ادا نیا از ردام هتو  است داشته
 یمسائل یفلسه میپا ادا هت د  نیچنهم. رنندیم دایپ یمتهاوت ییو واژگان معناها ندیآوجود می به یدیجد

 و یخیتکا  یخصلت ْی فلسه یهامیپا ادا ،. به طو  خالصهاست متهاوت یقبل مسائل با ره دیآوجود می به
 رکه یاجکهینت (.۷۴۷ ص ،۷۷۲۹، رورکب) دا د وجکود گسسکت هکامیا اداپ نیب و تندیناپذاسی، قدا ند یتموقن 

 اسکت مسکلا شناسکانهمعتفکت ککتدی و آن د  ره یخیتا دو    ره است نیاگیتد می استدالل نیا از ی و ت
 .(Rorty, 1979, p. 10) باشد فتماحکم دیجد رامال   نگاه و مسائل ره بدهد یادو ه به  ا خود یجا تواندیم

محصکول پکذیتش »ی فلسکه مسکائل و تکی  نظکت از رکه رکتد توجکه دیبا موضو  نیا بهتت د   یبتا
هکا اند ره این مسکائل د  قالکب آنواژگانی تبدیل شده تیناپذییجداناآگاهانۀ مهتوضاتی است ره به جزء 

 ینکیمعو  ثابکت یهکاپتسکش بکه مختل  یهامیپا ادا مواجهه خیتا  دینبا  ا فلسهه خیتا « شوندبیان می
وجود اند و بنا بت علل و عوامکل مختلهکی بکهموقتی و تا یخی تآمده از مهتوضاتی. مسائل فلسهی بدانست

 پتسکش مکو د مهتوضکات نیکا دیکبا هکاپتسکش نیکا بهدادن  پاسخ یبتا تالشبنابتاین، پیش از  اند.آمده
رنکا  ا  هکاآن دیکبا یمسکائل فلسکه حکل یبکه جکا رکه شودیم منجت جهینت نیا به کتدی و نی. اتدیگ قتا 

  (Rorty, 1979, p. xiii). میبگذا 
هکای ره آنچکه اهمیکت دا د مهکاهیم و واژهذرت است. نخست این ادعای  و تی چند نکته قابلبا ٔه د 

ها هسکتند؛ یک  اند. مهاهیم و واژگان زبانی ابزا ی بتای بیکان نظتیکهها و مسائل، بلکه نظتیهزبانی نیستند
؛ هتچنکد بتخکی از بندی رکتدصکو تا ابزا هکای زبکانی متهکاوتی نظتیه  ا ممککن اسکت بکا مهکاهیم یک

آنچکه  -رکه گهتکه شکد چنان - ، امکاتت باشکندها و مهاهیم ممکن است از بتخی دیگت را آمدبندیصو ت
ها محصوالت ذهنی آدمیان بتای پاسخ به مسکائلی اسکت رکه هاست. نظتیهاهمیت دا د، مسائل و نظتیه

خالف نظکت  و تکی، بتخکی از مسکائل  صو ت حدسی ا ائه شده است. بت ف بهبتای شناخت جهان اطتا
، رنکا  گذاشکته شکده و های قبلکی نقکد شکدههکای مختلک  نظتیکهبنیادین همچنان باقی است و د  دو ه

ره اجزای بنیادین جهکان چیسکت؟ آیکا این  های نظتی جدید ا ائه شده است: بتای مسائلی از قبیلحدس
های مختلهکی رنش قسمت ماده با آگکاهی چگونکه اسکت؟ نظتیکهی است یا خیت؟ بتهمجهان رامال  ماد
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شناسککی و هککای مختلک  فیزیکک ، فلسککهه و زیستا ائکه شککده اسککت رککه د  حکال حاضککت نیککز د  حوزه
شود. دنبال می شناختی همین مسائلشناسی و علومعصب

، افزون بکت ایکن هیم جدیدی هم طتح شده است.های قبلی مهاهای جدید و نقد نظتیه، با ا ائۀ نظتیهالبته
وجکود دا نکد رکه بنکا بکت موضکوعی رکه د  آن  …شناسکی وهایی مانند فیزی  و زیسکتاین اعتقاد ره  شته

یک  نظتیکه ، آناسکاس  بکت گتایی است رکهذات  ماندناد ست و باقی ندمتمایز دیگتی رنند از پژوهش می
 یکا اعتبکا ی بندیتقسکیم یک  موضکوعاْت  بکه علم ستچشمه بگیتد. تقسیم باید از تعتی  موضو  بح  آن

 و اسکت «مسکائل» دا د اهمیکت آنچکه نکه موضکوعات. ؛ما شاگتدان مسائلیم ،به قول پوپت و است سازمانی
 تکالْش  نیکا. دنکنیافتیب دیجد یمسائل دنتوانیم ره گیتدمی صو ت ییهاهینظتا ائۀ  باحِلن مسائل  یبتا تالش
 یفلسکه یامسکئله؛ د نکو دد شکده گتفتکه نظت د  یعلم موضوعات یبتا ره  ا یاعتبا  یمتزها است ممکن
 و یشناسکهانیر د  یککیزیف یاهینظت ای، تدیگ قتا  دانان یزیف توجه مو د تواندیم فضا ای همادن  ساختا   د با 

 .(Popper, 1962, pp. 66-67) آو د دیپد لسوفانیف ۀعالق مو د یمسائل و تبعات یشناسستیز
غالبکا   -شکود ره د  آ ای روهن و فایتابند نیز دیده می -ها ناپذیتی پا ادایمره تلقی قیاساین  نکتۀ دوم

، امکا مسکئلۀ هکای تکا یخی قائکل اسکتنگا ی است ره به گسست بین دو همتکی به  ویکتدی د  تا یخ
بندی شده است. صو تای است ره بد گسسته دیدن یا پیوسته دیدن ِسیت تا یِخ علْم مسئله

ی صکو تهکا  ا بکه بینیم و آنبه بیان آگاسی، اگت عینِ  گسست بزنیْم وقکایع تکا یخی  ا گسسکته مکی
صکو تی  تکوان رکل تکا یخ علکم  ا بکهبین به چشم بزنیم میرنیم و اگت عینکی پیوستهگسسته بازسازی می

، اما این مسئلۀ مهمکی نگا ی موجود استگونه تا یخ های شاخصی از هت دوپیوسته بازسازی رتد. نمونه
هکای بلنکد و انقالبکی ها و گام؛ زیتا آدمی هم از آ ای گذشتگان بهته بتده و هم د  موا دی خالقیتنیست

نگا ی علم و فلسهه مهم است، یافتن مسائل و رشک  موقعیکت مسکائل د  بتداشته است. آنچه د  تا یخ
هایی بتای حل آن مسکائل د  آن صو ت نظتیه های عقالنی است ره بهزی تالشهت بتهۀ تا یخی و بازسا

گتفتکه  صکو تای ره های حل مسئلهتوانیم از انوا   وشاند و به این شیوه است ره میموقعیت ا ائه شده
ی هاهای د  دسْت بههمیم ره احیانکا  چکتا بتخکی از حکدساست، بهته ببتیم و با استهاده از بهتتین نظتیه

.  (Agassi, 1981, p. 299)اند نظتی غلا و ناد ست بوده

 گرایی رورتی. موّجه3
 فکتاهم« نمیکبی ا پشکت پنجکته مک یمن د خت» باو  به یبتا یهیتوج میاگت بخواه ،متعا ف دگاهید مطابا

ی، یعنی  تجتبهٔ   ی به دیبا ،میرن   دمکو د  دگاهیکد نیکا ی.  و تکمید خت متوسکل شکو دِن یدتجتبۀ حسن
. دا د عکتینکۀ طبیآ بکه بکاو  د  شکهی  ْن یکیتبنحکو   نیکا اسکت معتقد و داندیم ناد ست یرل به  ا هیتوج
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 شکودیمک منعکس عتینۀ طبیآ د  رهشناخت آنچه  ره است باو  نیا بت یمبتن دگاهید نی، اگتید عبا ت به
 یضکتو  ممتکاز ینمودهکاباز بکه یابیکدسکت هیکتوج داشتن یبتا و گیتدمی صو ت عتیطب خود از بهتت

ه بودن د  یبتا ی،و ت  نظت . ازاست بکه  یخوب لیدل دیبا« نمیبی ا پشت پنجته م یمن د خت»باو  به  موجن
 هیکدیگکت، توج عبکا ت د خت  ا داشته باشکم. بکه دنید ندا د ره تجتبهٔ  یباو  داشته باشم و لزوم نینهع ا

 داشکته یانکدا د رکه تجتبکه نیکا بکه یطک ب خکوْ   لیکخکو  اسکت و دل لیکرتدن دل متتبا با فتاهم
. ممتکاز یبازنمودها نه و میدا  عتینۀ طبیآبه  ازینه ن هیتوج یبنابتاین، بتا .(۶۴ ، ص۷۷۹۱، نگی)گات باشم

که بکودن گکزا   بتای بت سی تهاوت دو دیدگاه متهاوت د  با  توجیه می  ا از « مکن د د دا م»توان موجن
ی رتد.منظت دو دیدگاه بت س

تی، یقینی از منظت فلسهۀ  واسکطه نکزد حضکو  بکی» بکه امکتی ماننکد -نهایت  د  - بودن این گزا ه سنن
، دیگکت عبا ت هیچ رس نتواند د  این گزا ه مناقشه رند. به شودمتتبا است؛ چیزی ره سبب می« آگاهی

جاز به پذیتش این گزا  یت معتفتی است ره جامعه من ه است.  و تی، د  مقابکْل معتقکد به دلیل وجود حجن
، دانیم. به عبکا ت دیگکترند، ما این گزا ه  ا یقینی میجا ره هیچ رس د  این گزا ه مناقشه نمیاست از آن

 یی فتکا گتا»  ا دگاهیکد نیکا ی و تکتبیکین اسکت.  با  جو  به جامعه قابکل - نهایت د  -حجیت معتفتی 
 .(Rorty, 1979, p. 174) نامدیم« ختیشنامعتفت

 و نسکبتی بکین «با واقکع 1مطابقت»، حقیقت به معنای ِی مبناگتایانهشناسمعتفتبتای ی   رهید حال
 اسکت یزیچآن » قْت یحق، ختیشنامعتفت یی فتا گتا ء است؛ بنا بت تلقی پتاگماتیستِی فاعل شناسا و شْی 

 بابکت  ا مکا یعکاد ایشتا د  انمانیهمتا ره ستا یزیچ؛ «به آن باو  داشته باشیم است خو  مانیبتا ره
بکه  دیکبا« pرکه  داندیم S»گزا    نییتب یبتا به اعتقاد  و تی، ،گتیعبا ت د به. رنندینم اخذهؤم آنگهتن 

 یبت سکبکه  دیکبارکا   نیکا یبتامعتقدند  انیمبناگتا . د  مقابْل میرن توجه دیگتی به  هاانسان و  تعاملیش
بژه  انیم به نسبت اساسا   معتفْت ؛ زیتا میبپتداز شناسانهیسته ادیبن  ی  انیکمنسبت  :است متتباسوژه و ان

 .(Rorty, 1979, pp. 175-176) عتینۀ طبیآ و عتیطب
 یافالطکون یتلقک نیکا مقابکِل  د   یشه د  فلسکهۀ افالطکون دا د. -به اعتقاد  و تی  -تلقی مبناگتایانه 

 بکا نسکبت یبتقکتا  بکه متبوط یامت آن د « نیقی» ره دیرش شیپ  ا معتفت از انییسوفسطا یتلق توانیم
بکودن  ینکیقی میتکوانی، ممثال بتای. استمتتبا  استدالل د شدن  توزیپ به، بلکه ستین شناخت یهاابژه

 اسکت یموضکوع مکا نیقکی، یافالطکون یتلقک مطابا. میرن یبت س موضع دو نیا از  ا «ثاغو ثیۀ فیقض»
 یامکت، یعنکی است یبشت غیت یامت با جۀ تعاملینت ثاغو ثیۀ فیقض به ما نیقی. مانیقو  شناخت به تبوطم

 بکه دیکبا ثکاغو ثیۀ فیقض به ماننیقی فهم یبتا انییسوفسطا دگاهید از، اما تیمثلث با عقل نسبت به متبوط

1. truth as correspondence
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 دیکتتد هیقضک نیکا مقکدمات د  رسچیهک رکه است لیدل نیا به ما نیقی. میرن توجه اشخاص نیب نسبت
 رکه اسکت نیکا د  تهاوت. ستین ممکن و یضتو  یهاقتیحق نیب یفتق بابت نیا از. بنابتاین، رندینم

 .(Rorty, 1979, p. 157)پذیت نیست امکان  احتی به یضتو  یهاقتیحق بهرتدن  اعتتاض
 بکا ره وجودآو د بهخنثٰی  یچا چوب تا رتده تالش هموا ه فلسههرند ره  و تی بت این مسئله تیرید می

. تتنکدیعقالنک هیبق از یاخالق ای یعلم اتینظت از یادسته ره داد صیتشخ  ا مسئله نیا بتوان آن به توسل
بکا  مطابقکت نداشکت انیکآتن یهادیکدگاه بکا هتچنکد» سقتاط یهاگهته ره بود معتقد ، افالطونمثال بتای

 وابسکته قْت یحق ی و ت نظت ، ازد مقابل« ند ت به آن نظت داشتندان بهمطابقت داشت ره آتنی گتید یزیچ
 . (Rorty, 1979, p. 180) ندا د و هیچ چا چو  خنثایی وجود است یاجتماع سیپتارس به

، معتفکْت خالصه رتد ره  گونهنیا توانی ا م دیدگاه  و تی د  این زمینه دا د و  هیکبکه توج ازیکن اوال 
. شکود هیتوج جامعه  ی توافا با دیبا ،شود هیتوج نهیآ استعا هٔ  و ییبازنما ایطت از تواندیمن ره جاآن از
فتاهم رنکد. ی معتفت تیحجن   ی تواندیم است متدم از یگتوه توافا مو د ره یزی، چگتید عبا ت به

 اسکتهاده نیتگنشتایو یزبان یهایباز از گاه ؛رندیم یبندصو ت یشکال مختلهاَ ادعا  ا به  نیا ی و ت
. رنکدیمک استهاده را  نیا یبتا گادامتفلسهۀ شود و گاه از روهن متوسل می یهامیپا اد به ، گاهرندیم
ه  دیبا باشد لیاص رهآن یبتا دانش ره معتقدند ره است نیا فالسهه نیهمۀ ا مشتت  یژگیو  باشکدموجن
جامعکۀ   یک توافکا بکا دیکبا معتفت ،ندا د وجود معتفْت  زا یانۀ واقعیبازنما هیتوج چیه ره جاآن از و

شود.  هیتوج نیمع
ه جا آن دیگت، از عبا ت به پذیت نیسکت، بایکد آن  ا د  د ون سازی فتاگیت و از بیتون امکانره موجن

و استاندا دهای مخصکوص بکه خکود دا نکد  هایی محدود رتد ره معیا های  نظاْم تیمین و به چا چو 
، از آن (.۱۲ ص ،۷۷۹۱، )منصو ی پذیت نیست، بایکد از ایکد یابی به چا چو  خنثٰی امکانجا ره دستثانیا 

 .های زبانی دانستمعتفِت عینی دست رشید و حقیقت  ا وابسته با بازی
هدیدگاه مبناگتایانه و دیدگاه  و تی به  غم تهاوت ایانکه گتهایی ره با هم دا ند، هت دو بکه  ویککتد موجن

رکه رکه چنانشناسی تعلا دا ند، یعنی هت دو معتقدند ره معتفْت نیاز بکه توجیکه دا د. د  حالید  معتفت
اد نشان دادهعقل هگتایان نقن نه ممککن اسکت و نکه الزم. ممککن  -اعم از د ونی یا بیتونی  - سازیاند موجن

ه توانکد بکدون الزم هم نیسکت؛ زیکتا عقالنیکت میسازی دا د و نیست؛ زیتا هت توجیهی خود نیاز به موجن
که( عمکل رنکد عقالنیکت، اساسکا  . (Miller, 1994m p. 55; Bartley, 1964) ا جا  به دالیل )خو  یکا موجن

، بلککه وصکِ   وش اسکت؛ عقالنیکْت د  گکتو  ویککتد نقادانکه بکه ها نیسکتها یا اندیشهوص  نظتیه
ادی است و نه فتاهم ز استدالْل ا یهدف اصلهای ماست. بنابتاین، گمانه تکتین ؛ لکِه غلاهیکرکتدن توج نقن
هکا و هایی رکه د  آزمون، اما ا ائۀ دالیلی علیه نظتیهتوان دالیلی دست و پا رتدها هم میها و اندیشهنظتیه

  ابطکۀ رکهید حکال»، گکتید انیکبکه ب سادگی ممکن نیست.اند، بهمناقشات مختل  جاِن سالم به د  بتده
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ه[ لیکدال و تیکعقالن نی،  ابطکۀ بکدا د وجکود بتهان و تیعقالن نیب یلیاص  ی و فتیبنکدهجعلک ]سکازموجن
  .(Miller, 2006m, p. 50)« است

اد  ا م تیعقالن دگاهیآمدن معتفت  از د  وش به دست نشان داد: تیبه صو ت ز توانینقن

 .(Miller, 2006, p. 47)    ای( جدید)همسئله  ک زدودن خطا   ک حل موقتی اه  ک  مسئله

صکو ت  رنیم. سکپس بکهشود، ما را  خود  ا با ی  مسئله آغکاز مکیطو  ره از نمودا  مشخص میهمان
حکل بایکد د  معکتض شکدیدتتین نقکدها رنیم. ایکن  اهبندی مکیصکو تحل موقتی بتای آن حدسی  اه

آید. بنابتاین، معتفْت حدسکی وجود می ود و مسائل جدید بهشبگیتد و به این تتتیب خطاها زدوده می قتا 
ادیتتین تالش غم سختهایی ره بهاست و حدس انکد تکا زمکانی رکه چنکان بکاقی مانده، هکمها بتای نقن

هکای بهتکتی فکتاهم بینینظت  ا بهتت تبیین رنند یا پیش اند ره پدید  مو دوجود نیامدههای بهتتی بهحدس
هرنند؛ معتفْت محسو  می  سازی ندا د.شوند. بنابتاین، معتفت هیچ نیازی به موجن

یت معتفتی، خطای  و تی د  این ادعا ره توافا ی  جامعه میعالوهبه رنکد، فکتاهم  تواند نوعی حجن
شکناختی اسکت. صکدق و شکناختی یکا جامعهنشکناختی بکا مقکوالت  واناشی از خلا مقوالت معتفت

بکژه نیسکت ، هکدف حقیقْت  بطی به توافا یا عدم توافِا آدمیان ندا د؛ معتفْت تعیین نسبت میان سوژه و ان
ها بکا شناسی باید معطوف تعیین نسبت نظتیههایی بتای رش  حقیقت است و معتفتا ائۀ گمانه معتفْت 

دیگت. توافا یک  جامعکه فقمان با ی ، یا میزان توا، نه نسبت د جۀ اطمینان ما به با وهایمانواقعیت باشد
وجود بیاو د، اما این مسکئله هکیچ اهمیکت و شناسانه بهشاید بتواند نوعی اطمینان  وانی یا حجیت جامعه

تکت ها و جهکان و مهمشناختی دا د،  ابطۀ بین نظتیهای ندا د. آنچه اهمیت معتفتشناختیا زش معتفت
که رکهید حکالا اسکت؛ موضو  تطکابا یکا عکدم تطکاب از آن هکا ، بکه  ابطکه بکین مکا و تئکو یگتایانموجن

این  ویکتدها هدف علم  ا ره رش  واقعیت است با امو  دیگکتی رکه . (Miller, 2006, p. 54) پتدازندمی
رنند و عموما  علکم  ا بکه تکنولکوژی شناختی یا پتاگماتی  دا ند، جایگزین میشناختی، جامعهجنبۀ  وان

 اند، نه علم. ؛ زیتا  سیدن به توافا یا حصول سودمندی اهدافی بتای تکنولوژیرنندمی تحویل
جهان پوپت استهاده رتد. بت طبا ایکن نظتیکه، جهکان اول  توان از نظتیۀ سهاین مسئله می بتای توضیح

هکان  وحکی یکا است. جهکان دوم، ج …، گیاهان و حیوانات وها، ستا هشامل اشیای فیزیکی مانند سنگ
ها. جهان سوم، جهان محصکوالت ذهکِن ها و اندیشه، لذت، د دهاشناسانه است؛ جهان احساسات وان

تکتین سکارنان از مهم …های علمکی وها و نظتیکهها، حکدس، ادیان و اسطو ههابشتی است؛ جهان زبان
دا  اشا ه رتد. بایکد توجکه رکتد های مسئلهموقعیتای و مسائل و های نظتیهتوان به سیستم، میاین جهان

ره این سه جهاْن بسته نیستند و د  ا تباط با هم هستند. جهکان سکوم، بکه  غکم ایکن رکه فکتآو ده ماسکت، 
خودمختا  است و تیثیت نیتومندی بت ما دا د. 
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ه هتیرید موجن پکوپت،  نظکت از هرکید حکالانکد؛ سازی باو هاست و باو ها ذهنیگتایان معطوف به موجن
ا زیکابی بکودن و  بکودِن معتفکْت قابکل معتفْت امتی عینی است متعلا به جهکان سکوم. منظکو  از عینکی

بکا  ختکهیآم یگکتو نقکدها معتفکت د   شکد یابی به ی  چکا چو  خنثکٰی.، نه دستنقدپذیتی آن است
هکا فتضهمکۀ پیش، امککان حکذف افکزون بکت ایکندانشکمندان اسکت.  دوسکتانه و خصکمانۀ یها قابت
پسینی است و نه مانعی بکتای  پیشینی الزمۀ رسب معتفت ره رانت نشان داد، معتفتو چنانندا د  وجود

شکویم و معتفکِت حدسکی بکت پایکۀ دانکش قبلکی و پیشکینی ا ائکه آن. ما با ذهن خالی با جهان مواجه نمی
(.۴۷۲ ، ص۷۷۹۱، )پایاشود می

 شناختیرفتارگرایی معرفت .۴
رنکد رکه د  آن شکناخْت پیشکنهاد می« شکناختی فتکا گتایی معتفت»و تی،  ویکتد بدیلی  ا بکا عنکوان  

نش اجتماعی است؛ نه تالش بتای بازنمایی طبیعتمستلزم گهت  دیکتیر مونز رهطو  همان - ، اماوگو و رن
ه  ییبازنما ایمعتفت  ا نتوان از طت یوقت - رندیم آن  یست و  و تکجن  گتید یقیطت دیبا تی، ناگزرتدموجن

وگو و رکه گهکتاعتقاد  و تی، همین به .(Munz, 1984, p. 209) داندیم یو توافا جمع دیی ا تی گتید ایطت
نش اجتماعی جایگزین بازنمایی شود می طبیعکت د   توان آن تلقی از فلسهه  ا ره ذهن  ا بکه مثابکه آیینکۀرن

نش اجتماعی می 2و حا 1ت؛ زیتا حقیقگتفت، رنا  گذاشتنظت می اسکاس  بکت -شوند.  و تی وابسته به رن
رکه  گهکتن ایکن  معتقد است حقیقت چیزی است ره باو  بکه آن خکو  باشکد و -نگتش پتاگماتیستی خود 

توانکد اطمینکان  ا د  اظهکا ات  و تی، فلسهه نمی نظت ای ندا د. ازفایده «حقیقْت مطابقت با واقعیت است»
 .(Rorty, 1979, p. 188) آو دوجود می راهش بدهد، بلکه تییید همتایانمان است ره آن  ا بهما افزایش یا 

توانکد چیکزی  ا توجیکه حتی ی  اسکتدالل معتبکت نمی چه اگتتیرید رنیم ره دوبا ه  د  اینجا الزم است
های ین باو هکا و نظتیکها -تصو   ایج خالف  بت -؛ زیتا این به معنای رنا  گذاشتن عقالنیت نیست ، امارند

 ,Miller)توانکد عقالنکی باشکد یکا نباشکدهاسکت رکه میشیو  مواجهه ما با آن ، بلکهاندما نیستند ره عقالنی

2005, p. 50)  .ادانه باشد ها و ها د  جهکت نقکد نظتیکهما از استدالل؛ زیتا این شیوه وقتی عقالنی است ره نقن
ره معتفْت حدسی و د  نتیجکه همکتاه هتچند  همچنین .(Miller, 2006, p. 80) رنیمفاده میاست خطاحذف 

هکای علمکی صکدْق هکدف نهکایی همکۀ پژوهش، گتایی نیست؛ زیکتابا ش  است، ولی این به معنای نسبی
«. نکدا د …و  زبکانی ، بکازی بطکی بکه پکا ادایمنتیجکه،  د است و صدق به معنای مطابقت با واقع است و 

ادنزد عقل - صدق به تطابا با واقعیت تعتیِ   به این معناست ره واقعیکْت داو  نهکایی د  تعیکین  - گتایان نقن

1. truth

2. right
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 (.۴۷۴ ، ص۷۷۹۱، ) پایا «فتد»یا« آدمی»؛ نه حقیقِت دعاوِی  اجع به واقعیت است
یکن نگکتش زمینکۀ های زبانی ایکن اسکت رکه اها و بازییکی دیگت از پیامدهای توسل  و تی به پا ادایم

ی  حلقٔه بسته است ره با معیا هکا و قواعکد د ونکی خکودش ، زبانی بازیهت ؛ زیتا رندوگو  ا نابود میگهت
رکه  رنکدهای انحصکا ی میهای مختل  معتفتی  ا تبدیل به رلو شود و به قول آگاسی، حیطههدایت می

اسکت ، پذیتش یکی دو آموز  جزمی هااین رلوپ تنها افتاد خاصی امکان و ود به آن دا ند. معیا  و ود به
د فلسهی  ا بپذیتد های زیسکت جا ره هکت رکدام از ایکن شکیوهاز آن. (Agassi, 1981, p. 35) و این ره فتد ی  من

بازی باشکد و نکه گتفتن  وا دان باید معطوف به یادتالش تازه، سازندند و جهانی مستقل  ا میدیگتی جدا از 
را انه به تسکلا نخبگکان و تثبیکت متاجکع منجکت و انتخا  آزادانه. د  نتیجه، این  ویکتد محافظهدن رت ش 

ایکن نگکاه بسکتت مناسکبی بکتای  شکد ؛ جکا رکه جامعکه معیکا ، حقیقکت اسکتشود. افزون بت این، از آنمی
هو  (۶۹ ، ص۷۷۹۱، ) منصو ی تکنورتاسی است  اند.گتایانه به معتفتاین نتایج همگی ناشی از نگتش موجن

 بکه دلیکل های مبنکاگتااین د  حالی است ره یکی از نقدهای  و تی به مبناگتایی این است ره فلسکهه
بکژه فکتض رکتده و د  ، معتفت  ا معادل ملکزمقابل ش  وجوی مبنایی غیتجست شکدن از سکوی یک  ان
وگوی بیشکتت وجه رتد ره دعوت  و تکی بکه گهکت، اما باید تاندرتده گوومواجهه  ا جایگزین گهت نتیجه،

وگو گهکت رکهی حکال د ی  توصیۀ اخالقی است و چیزی نیست ره از د ون فلسهۀ  و تی بتآمده باشد؛ 
ه اد ی  اصل اساسی و از تبعات حدسی و غیتموجن بکودن معتفکت اسکت. بنکا بکت دیکدگاه  د  عقالنیِت نقن

اد،  شد معتفْت نتیجۀ اصالح اش های های فعلکی و تکالش بکتای ا ائکۀ حکدستباهات حدسعقالنیت نقن
ا دا دجدید است و این امت از طتیا گهت (.۴۷۲ ، ص۷۷۹۱، )پایا وگو و د  محیطی تکثتگتا امکان تحقن

 جینتا .۵
 یاسکتعا   اد ارک بکه جکۀ بکاو ینت د  یشناسکمعتفکت رکه مبناسکت نیا بت یشناسمعتفت از ی و ت انتقاد

 بکا تیتناپکذییت  امکت بکه مکدام سکتنینگت مثابه به - معتفت ِی افالطون تصو  ره یزمان. است آمده وجود به
 بکه یابیدست ایطت از رندیانجامید ره تالش م ییمبناگتا یشد به نوع بیدرا ت تتر توسا - ذهن ابدا 

 نقکد ی،سکتعا   اد ارکا  ِدن  ایکطت از  ا ییمبنکاگتا نیکا ی و ت. رند جادیا ینیقی معتفت ممتاْز  یهابازنمود
 مسکئله، امکا شکود گذاشته رنا  دیبا یرل طو  به یشناسمعتفتره  گیتدمی جهینت ییمبناگتا  ِدن  با و رندیم
 ییمبنکاگتا ، بکهیشناسک؛ زیکتا معتفکترنکدیم ا ائه یشناسمعتفت از یناقص تیتصو ی و ت ره است نیا

 .گیکتدبکه معتفکت  ا د  نظکت نمی انکهیگتاهتموجن یغ کتدیو، یعنی  لیبد کتدی و ی و ت. شودینم محدود
ککیغ یشناسککغهلککت او از معتفت  یی فتککا گتا، یعنککی او یجککابیا شککنهادیپ تککاموجککب شککده  گتاهتموجن

 رکه اسکت نیکا متضکمن ی و تک دگاهیکد؛ زیکتا باشد انهیگتاهموجن  معضل همان دچا  زین شناسانهمعتفت
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 بکا دیک، بادیکبتآ سکازیهموجن   عهکد از توانکدینم ییبازنما ره جاآن از و است سازیهموجن  ازمندین معتفت
. مطلکو  نکه و الزم نکه و اسکت ممککن نکه سکازیهموجن  رکهی. د حالدیآدست  به جامعه توافا به توسل

 .یشناساست و نه ودا  با معتفت تیرنا  گذاشتن عقالن اینه به معن شهیاند نیا حال نیع د 
ک ِت یعقالن نقد مو د نجایا د  آنچه. است خیتا  از ی و ت نحو  استهاده گتید مسئلۀ مهم  نیکا ،اسکت ادنقن

د. تنتکاج رکا اسکتهآن از  ا یجینتکا تکوانیمک ره رندیم بتخو د ییهادادهعنوان  به خیتا  با ی و ت ره است
 یهکاگزا ش بکا مکا؛ نکدا د ییمعنا نهسهیف خیتا  ادنقن  ِت یعقالن ۀنگا انخیتا  یهاآموزهاساس  بت رهید حال

.رندیما ائه   ا خود ِی خیتا  یبازساز و گزا ش ی ره دا دنگتشاساس  بت خمو ن  هت و میمواجه یخیتا 
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 . تهتان: نشت قطته.(تتجمۀ امیتحسین جهانبگلو. چاپ اول). گ تاری هربارۀ هکارت. (۷۷۱۵) ، الکساند .رویته

 .۷۱۴۔۷۷۱.(۲) 83 ،فصلنامه فلس ه. حقیقت و توجیه. (۷۷۲۹)، سعیده. رورب
که محمکود وح تتجمکه).  ا؟یوآیصاق به چه کار مد   ی.اسشنمعرف  بر یرورت نقا .(۷۷۹۱)، گتی. نگیگات  .(یاللن

  .نشت رتگدنتهتان: 
 .۲۵۔۶۷. (۲) 8.اسالمی حکم ای به علوم. . علیه  ویکتد جزیته(۷۷۹۱)، علیتضا. منصو ی
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