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هگل گرایی در فلسفۀ ریچارد رورتی محمد اصغری1
چکیــده

پاسخبهاینپرسش دراینمقالهمیکوشمیبهاینپرسشپاسخدهمیکهآیاروریت،فیلسویفهگیلاست؟بهیقین

یرابدونشکروریتازهگلتأثیرپذیرفتهاست. واهدبودوصرفآرییانه،منیتواندجوایبقانعکنندهباشد،ز آساننن

بنابراینبهمنظورارائۀپاسخیدقیقتر،ابتدانگاهیامجایلبهجایگاههگلدرپراگماتیسم)قدمیوجدید(انداختهامی

شاصیلجایگاه پراگماتیسیتروریتروشنشود،سپسدربن تاذهنخوانندهنسبتبهجایگاههگلدراندیشۀنئو

ستاینکه هگلدراندیشۀروریتراحتلیلمنودهامی.برمبنایاینحتلیلروریتازچندجهتفیلسوفهگیلاست.نن

یخگرایی ویحتتتأثیرتار میکند.همچنین راستاتعیین مهانندهگلدغدغۀاجتماعیداردووظیفۀفلسفهرادرمهین

یقلمدادمیکند.روریتمعتقد هگلبهنقدمدرنیتهوفلسفۀمدرنمیپردازدوفلسفهومسائلآنرایکپیشامدتارین

یشهدرتفکرهگیلدارد.امادر استکهپسازهگل،فرهنگفلسیفجایخودرابهفرهنگادیبداد،فرهنگیکهر

یدوازاینرو حالروریتمهانندهگلطرفدارعقلوروحمطلقنیستوازنظامسازینیزبهشدتبیزاریمیجو عین

یژگیهایفلسفۀهلگیمیپردازد. بهنقداینو

یخگرایی،فلسفه،فرهنگادیب،پراگماتیسم،روریت. کلیدی: هگل،تار گان  واژ

یخپذیرش:1397/07/02 تار یافت:1395/07/17 یخدر *تار
asghari2007@gmail.comیز 1-دانشیاردانشگاهتبر
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مقدمه

تلففکریمانندفلسفه،ادبیات، بدونشکنفوذهگل،نهتهنادرقرن19بلکهحیتدرقرن21نیزدرحوزههایحمن

یخ،جامعهشنایس،روانشنایسوسایرحوزههایعلومانساینامریروشناستونشانمیدهد هنر،نقدادیب،تار

تفکرهگیلهنوزسایۀنفوذخودرابرسرمتامیاینحوزههاحفظکردهاست.یکیازاینحوزههافلسفۀمعاصراست،

یاناصیلتفکرفلسیفغربیعینفلسفههایقارهای)پدیدارشنایس، کهرگههایتفکرهگیلدردوجر بهنوی

و زباین حتلیل )فلسفههای حتلییل فلسفههای و غیره( و پستمدرنیسم هرمنوتیک، یستانس، اگز فلسفههای

کنارفلسفههای یکایینیزدر راستاپراگماتیسمآمر یایباست.درمهین یکایی(قابلباز فلسفههایپساحتلییلآمر

تصررگههاییازتفکرهگیلدر پاییازاینهگلگراییبهدورمناندهاست.ازاینرو،دراینمقالهابتدابهطورحمن ارو

اردروریتموردبرریسقرار یچ یکاییترسمیخواهدشدوسپستالشمیشودسهمهگلدرفلسفۀر پراگماتیسمآمر

گیرد،بهنویکهمشخصگرددآیامیتواناورافیلسویفهگیلدانست؟

کتاباوبهنامچرخش زبان شناخیت)1967(  هگلواندیشههایاودرمتامیآثارروریتحضوردارد،جزدراولین

پراگماتیست.بهتعبیرراکمور؛هگلنامی کهروریتدرآنبیشتردرقامتفیلسویفحتلییلظاهرمیشودنهیکنئو

درمتامیآثارخودازهگلناممیبرد؛ویل
ً
یبا استکهروریتپیوستهبهاوارجاعمیدهد.بااینحالاگرچهاوتقر

یرابهمهاناندازهکههگلرامیپذیرد،به یههاواندیشههایهگلنیست،ز ایننامبردنبهمعنایقبولمتامینظر

مهاناندازهنیزبراونقدواردمیکند.امانکتۀمهمایناستکهروریتدرنقدمدرنیتهوفلسفۀغربازاندیشههای

یسد:»نقطۀآغازکارمن یخگرایی1کمکمیگیرد.خودروریتدرکتابفلسفه و امید اجتماعیمینو هگیلمانندتار

پراگماتیسمروریت، کشفپدیدارشنایسروحهگلبود«)روریت،52:1384(.امابرایفهمهبترجایگاههگلدرنئو

یکاییمیتواندذهنخوانندهرابیشازپیشآمادهسازد. اشارهایبههگلگراییدرپراگماتیسمآمر



گماتیسم امریکایی 1- جایگاه هگل در پرا
یکایینیزرسیده یکاوفلسفههایپراگماتیسیتآمر پارادرنوردیدهوبهقارۀآمر هگلوفلسفۀمرزهایارو سایۀسنگین

یژهپیرسودیوییپیچیدهوبا یکابهو یوفلسیفمیانفلسفۀهگلوپراگماتیسمکالسیکآمر است.روابطتارین

یکردهایپراگماتیسیتفلسفۀهگلبهعنوانحلقۀ پیشفرضهایگوناگونمهراهبودهاست.گاهیازمفاهمیورو

بهاینموضوع،مقالهیامقاالتدیگری پراگماتیسموایدهآلیسمهگلسخنگفتهمیشود،ویلپرداختن اتصالبین
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یکایینشانمیدهد رامیطلبدوازعهدۀایننوشتارخارجاست.2نگاهیبهسیطرۀعظمیهگلبرپراگماتیسمآمر

یکرد یکردسلیبیاانتقادیورو یکرددارند:رو یکاییبهطورکیلنسبتبهفلسفۀهگلدورو پراگماتیستهایآمر

یکردسلیبافرادیمانندپیرس،جیمزودیوییبراینامراتفاقنظردارندکهتفکرایدهآلیسیتهگل ایب.مبتینبررو ایج

که ایببرایناساساستواراست یکردایج گرفتهاست.امارو ربهوعملرانادیده یتروِحمطلق،نقشحتج باحمور

یهها،دیدگاهها،مفاهمیواصطالحاتهگلرادرنوشتههایخود یکاییبرخینظر بسیاریازپراگماتیستهایآمر

کید اردروریتباتأ یچ بهطورمستقمیوغیرمستقمیوگاهیباجرحوتعدیلبهکاربردهاند.برایمثالرابرتبراندومور

یخ،نگاهیمثبتبهفلسفۀهگلدارند.بهسخندیگر،برخی یخگراییهگلوبافتمندسازیعقلدرتار برتار

که یکاییمانندروریتدرصددبهروزرسایناندیشۀهگیلهستند.بنابراینهیچشکیبایقمنیماند فیلسوفانآمر

یکاییاصولومباینهدایتکنندهایراازهگل یکاییشد.فلسفۀآمر منیتوانمنکرجایگاهمهمهگلدرتفکرآمر

ینآنها،اصِل»تقدمعملبرنظر«استبهنویکهمیتوانآنراحلقۀپیوندپراگماتیسم اخذکردهاستکهمهمتر

کالسیکوپراگماتیسمجدیددانست.

گماتیست های کالسیک 1-1: پرا
1-1-1: پیرس

هگلدرمیانپراگماتیستهایکالسیک،همحمبوبوهممغضوببود.بهسخندیگر،هگلدرپراگماتیسمکالسیک

دوستانودمشناینداردبهگونهایکهگاهیافرادیمانندپیرسدرزمانواحددوستودمشناوهستند.دراینمیانپیرس

ید»فلسفۀمنهگلراهرچنددرلبایسمبدل،زنده بهعنوانیکمنطقداننیزحتتتأثیرهگلقرارداشتوحیتمیگو


ً
یکردهایایندوکامال یرسؤالبردهاند؛هرچندروشهاورو میکند.«)Peirce, 1935: 42(.هردومتفکر،تفکردکاریتراز

یددردورۀنوجوایناشکانت،اسپینوزاوهگلراخواندهاست.اودر ضدهمبودهاست.خوِدپیرسمیگو
ً
متفاوتوغالبا

یژه ایبومثبتنسبتبههگلبهو اوایلکارفکریخویش،نگاهیمثبتبههگلداشت.بهعنوانمثالبارویکردیایج

ید: درحوزۀمنطقومقوالت3،درمقالۀ»پراگماتیسم:علمهنجاری«میگو

هگل حق داشت که می گفت کار این علم )منطق( این است که مقوالت را توضیح داده و روش سازد. او هم چنین حق 

که مهۀ آن ها به هر چیزی اطالق می شود و رشته ای از  کیل  که می گفت این مقوالت دو نوع هستند: مقوالت  داشت 

.)Peirce, 1935: 27(.مقوالت که مراحل تکامل را تشکیل می دهند

حالکهروریتخودرادربرخیمواضعبهظاهرهگیلتوصیفمیکند؛ویلازآنجاکهتفکرعلمیبراندیشۀاو درعین
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یتیومنیداند حاکماست،ازاینکهخودرایکهگیلبنامد،اباداردوحیتکتابپدیدارشنایسروحرایکعلمپوز

یدپیرس،هگلرابهنومالیست وازاینجهتبرهگلمیتازد.رابرتاسترندرمقالۀ»دربارۀپیرسوهگل«میگو
بودنمهتمکردهوازاینمنظرنقدمیکند.4

1-1-2: جیمز
یکرداوبههگلبهطورعمدهسلیببودنه فلسفۀهگلرااحساسکردهبودویلرو جیمزنیزمهانندپیرسسایۀسنگین

ایب.برایمثالکثرتگراییجیمز،باایدهآلیسِموحدتگراِیهگلدرتضاداست.جیمزازطریقنوهگیلهایانگلییس ایج

ربهگرِایرادیکالاواجازهمنیداندکهمفاهیمیهمچون مانندبرادیلبهطورغیرمستقمیباهگلآشناشدهبودوتفکرحتج

مطلِقهگیلرابپذیرد.اودرمقالۀمعرویفبهنام»درباببرخیهگلگراییها«کهدر1882منتشرشدباحلینمتسخرآمیز

یالیسیتبودنمهتمساختومعتقدبوددرفلسفۀ ونیشداربههگلتاختوفلسفۀمتامیتخواهوانتزاعیاورابهامپر

یالیسیتنسبتبه هگل»هرفقرۀجزیئیافردیدرونوحدتفاکتهایدیگرگمشدهاستواینروشانتزاعیوامپر

ریببایدبرآناستوارباشد،خشونترواداشتهاست.«)Cotkin, 1994: 139(.درحایل تقدسفاکتفردیکهفلسفۀحتج

کهبهگمانجیمز،فلسفۀحقییقبایدباخصلتخوِدواقعیتانضمامیدرمتاسباشد.متاسنزدیکباواقعیتیکی

ربهگراییرادیکالجیمزاست.بهزعمجیمزقصوردرمتاسباواقعیت،ترسناکخواهدبود یژگیهایحتج ینو ازمهمتر

ودرهنایتبهاستبدادخمتمیشودواینخصیصهدرفلسفۀهگلوجوددارد.بنابراینجیمزنسبتبههگلابراز

انزجارمیکند.

کهاشیاءو اذمیکند.برایمنونهاوباهگلموافقاست ایبنیزنسبتبههگلاحتن یکردایج گاهیرو اماجیمز

بایکدیگرارتباطدارند.جیمزمعتقد
ً
بریکدیگرتأثیرمیگذارندواشیاءمتناهی،مستقلنیستند،بلکهاساسا امور

.)Pawelski, 2012: 86(ربهگراییمطرحشدهاست ینوجهتوسطمنطِقحتج استاینبینشبههبتر

کهباور کههرچندجیمزازنگاههگلبهمفهوِممطلقنارایضبود،ویلمعتقدبود پاولسکیبراینباوراست

بهمطلق5میتواندبرایفرد،آرامشعمیقمذهیببهبارآورد.بنابراینجیمزبهتأثیرعمیلاعتقادبهمطلقدر

گماتیسیتازهگل زندگیفرد،اعتقادراسخدارد)Pawelski, 2012: 86(.درواقعمیتوانگفتجیمزتفسیریپرا

ارائهمیدهد.

1-1-3: دیویی
درمیانپراگماتیستهایکالسیک،دیوییبیشازمههنفوذاندیشۀهگلبراندیشۀخودرااحساسمیکرد.او
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یکاییغوطهورشد.استاِد تأثیرنوهگیلهایانگلیسقرارگرفتودرسنتهگیلآمر دراوایلکارفلسیفخودحتت

یس،متفکریهگیلبودکهکتایبنیزدربارۀفلسفۀهگلنوشتهبود دیوییدردانشگاهجانهاپکینز،جی.اسمور

یقاوبااندیشههایهگلآشناشد. ودیوییازطر

ید: اودرفصلاولمدرسه و جامعهدرتعریفجامعهمیگو

گردهم آمده اند چون در راستای خطوطی مشترک، با روحی مشترک و نیز  که  جامعه عبارت است از تعدادی از مردم 

کار می کنند. خواست ها و نیازهای مشترک، تعامل فزایندۀ اندیشه و وحدت روبه رشد،  با توجه به اهدایف مشترک 

.)Dewey, 1990: 14( اب می کند نه را ایج احساس مهدال

توصیفکنندۀلیبرال-دموکرایسهایامروزنیست،بلکهتعرییفهگیلاستکهدیویی اینتعریفازجامعهبهیقین

امیدواربود،حمققشود.اومهانندهگلبهدنبالسازگاریفردوجامعهبود.هگلدرفلسفۀحق،فرآیندتعلمیوتربیت

یدتعلمیوتربیتعبارتاستازاخالیقکردنمردمواینامرباعثمیشودکهازطریقعادت، یحمنودهومیگو راتشر

طبیعتدومیدرآنهاشکلگیرد.اواظهارمیداردکهشهرونداننبایداخالقراچیزیبیرونازخودشانکهبایدبه

یشازخودشانبدانند.مدرسهمورددیوییکاماًلباایناصول آنامیانداشتهباشند،بپندارند؛بلکهبایداخالقرابن

یاوروبه هگیلانطباقدارد.دیوییحیتتصورهگلازفلسفهبهمثابه Bildungیعینتعلمیوتربیتبهعنوانفرایندپو
پراگماتیسیتاست.7

ً
رشدوبلوغفردیوفرهنگیرامیپذیرد.6اینتصورازفلسفهبهمثابهBildungازنظردیوییذاتا

یخنیزازهگلاهلاممیگیرد. دیوییدرمسئلۀتار

ینکتابهایدیویییعینبازسازی در فلسفهحاویاینپیام یدارد.یکیازآخر بهنظرویعقالنیت،جنبۀتارین

بهعنوان
ً
یخاستوزمانحاضرصرفا یخ،معقولاست.8عقالنیت،حمصولتار استکهزمانحاضربهواسطۀتار

یخصحبتمیکندویلدولتدموکراتیکراپایان یمعناپیدامیکند.ویمهانندهگلازپایانتار حمصوِلسیرتارین

 یخاعالممیکندچونبهگفتۀدیویی»دموکرایس،کارگزارحقیقتدییناست.« )Dewey, 1962: 100(ومهین تار

جاویازهگلفاصلهمیگیرد.

گماتیسم 1-2: نئوپرا
یژهازدهۀ80بهبعددرپراگماتیسمکالسیکازجانبروریتودیگرانرخ رنسانیسکهدراواخرقرنبیسمتبهو

پراگماتیسمازیک پراگماتیسم9معروفشدهاست.البتهنئو داد،خوانیشنوازپراگماتیسمارائهدادکهامروزبهنئو

یانهاواندیشههایپساساختارگرایانهو سواندیشۀبهروزشدۀپراگماتیسمکالسیکاست،ویلازدیگرسو،ازجر
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یداولیوتارنیزاهلامگرفتهاست.روریتتفاوتعمدۀمیانپراگماتیسمکالسیک پستمدرنیسیتافرادیمانندفوکو،در

بیانمنودهاست: وجدیدراچنین

گماتیست های جدید، به جای  ست آن که ما پرا گماتیسم قدمی تفاوت دارد. نن  از دو جنبه با پرا
ً
گماتیسم جدید صرفا پرا

گماتیست های قدمیی به آن  ها می پرداختند، دربارۀ زبان صحبت می کنمی. جنبۀ دوم این  ربه یا ذهن یا وجدان که پرا تج

و به اصطالِح »روش علمی« ظنین شده امی  کوهن، هنسن، توملین و فیرابند را خوانده امی و از این ر که مهۀ ما آثار  است 

یت، 1384: 152(. )رور

یشهداردوتبلوراینامررامیتواندراندیشههایفیلسوفانپساحتلییلمانند پراگماتیسمدرفلسفۀحتلییلنیزر نئو

کواین،دیوسنودیگراندید.کتایبکهپلردینگحتتعنوانفلسفۀ تلییل و بازگشت تفکر هگیلدرسال2007

پراگماتیستهاییهمچونرابرتبراندوموجانمکدوولراحتتتأثیرخودقرارداد. منتشرساخت،بهشدتنئو

یپکی، ردینگدراینکتابمعتقداستکهبعدازجنگجهایندومدرفلسفۀحتلییلمیانافرادیچونسالرز،کر

یژهدربارۀ یس،برنشتاینوحیتروریت)دردورۀحتلییلاشیعینقبلاز1979(بهنوعیاندیشههایهگیلبهو لو

مفهوماسطورۀ»امردادهشده«موردتوجهقرارگرفتهاست.درواقع،دراینکتاب،تفسیرنوهگیلازمنطق،روابط

یکاییبیانشدهاست.10 منطیق،امردادهشده،متایزهایمعرفیتکانیتوغیرکانیتدرسنتحتلییلوپراگماتیسیتآمر

گرفتهاند اردروریتازفلسفۀهگلاهلام یچ پراگماتیستهاافرادیمانندهیالریپاتمن،رابرتبرادومور درمیاننئو

ینفیلسوف ومیگیرندویلروریتوبراندومبیشازبقیههگیلمیاندیشند.اجازهدهیددراینجابهمعروفتر

کنمی. کههنوززندهاستوازفلسفۀهگلدفاعمیکند،یعینرابرتبراندوماشاره یکایی پراگماتیستهگیِلآمر

کهبیشازروریتتفکرهگیلداردومقاالیتمتعدد یکاییاست پراگماتیستمشهورآمر رابرتبراندومازدیگرنئو

دربارۀهگلنوشتهاست.براندومدرکتابروشن ساختن بهمفاهمیهگلمانندوجودبرایخودووجودبرایدیگری

یتروحوجسمدکاریت، وحقیقتمیپردازدونیزبرکلگرایی11،ردثنو وجداییناپذیریآنهاومقایسۀمیانیقین

پراگماتیسیتدرایدهآلیسم درمقالۀ»برخیمضامین کیددارد.12براندومهمچنین شأناجتماعیفهموشناخت،تأ

گاهیوخصلتاجتماعیآنونیزبرشأنومنزلتعمیلوهنجاریخود13دررسیدنبه هگل«برمفهومخودوخودآ

کیددارد.اومعتقداستکهشأنهنجارینوعیشأناجتماعیاست. گاهیتأ خودآ

براساسآنچهتااینجاگفتمیپراگماتیسمکالسیکومنایندگاناصیلآن)پیرس،جیمزودیویی(ونیزپراگماتیسم

یریازتفکرهگیلندارند، یزوگز اردروریت،هیالریپاتمن،رابرتبراندومودیگرانگر یچ جدیدومنایندگانکنوینآنمثلر
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یتهااستکههردوجزءمباین یخگراییورِدثنو یرادرواقعیکیازمباینفکریپراگماتیستهایقدمیوجدید،تار ز

فکریفلسفۀهگلبهمشارمیآیند.البتهمهانطورکهپیشترنیزاشارهشد،اینمقالهنهقصدداردبهبیانجایگاه

یکاییبپردازدونهبثازآندرحدچندصفحهممکناست،ویلبههرحالبیانامجایلنفوذ هگلدرپراگماتیسمآمر

یرامهانطورکه وجایگاههگلدرپراگماتیسم،جهتنزدیکیفکریخوانندهبهافقذهِنهگیِلروریت،ضروریبود؛ز

اشارهخواهمیکرد،دیوییبهعنوانحداقلیکیازسهقهرمانفلسیفروریت،بهشدتحتتتأثیرهگلبود.

2- هگل؛ الهام بخش تفکر رورتی
یسد:»هگل،غولبزرگفلسیفاستکهدرمتامیکتابهایروریتبهچشم یکیازمفسرانفلسفۀروریتمینو

 Kwiek,(».میخورد،اماروریتتهنابهیکجنبهازفلسفۀهگلعالقهداردیعینبههگلبعدازپدیدارشنایسروح

کهاز15سالگیتا19 ید یحزندگینامۀفکریخودمیگو 1996:159(.روریتدرفلسفه و امید اجتماعیدرتشر

سالگیمتامیمکاملاتافالطونراخواندمویکافالطونگراشدمویلباخواندنهگلودیوییازافالطونگرایی

حدودمعتقدبودممتایلهگلجوانبهدستکشیدن ید:»حدودبیستسالیامهین دستکشیدم.روریتمیگو

ازتالشدرراهجاودانگیوتهنا،فرزنِدزماِنخودبودن،پاسخیمناسببهسرخوردگیازافالطونبودهاست.«

کاماًلمتحولشدهبودواینحتولفکری کتاب پدیدارشنایس روح هگل، )روریت،53:1384(اوپسازخواندن

یتها،برداشتهگیلازفلسفهوغیرهمنودبیشترییافتهاست. یگرایی،نیفثنو درنوشتههایاودرقالبتارین


ً
گمانکند،روریتصرفا ست هگلگراییدراندیشۀروریتبرجستهاست،اگرچهخوانندهممکناستدروهلۀنن

فیلسوفپراگماتیستاست.درواقعهرچندروریتدرنوشتههایشپیوستهبهفلسفۀمدرنومسائلفلسیفآن

لماایناستکهروریتدربسیاریازمواضعباسالحهایی مانندحقیقت،معرفتوذهنمحلهمیکندویلاستدال

یخگرایی14هگیل ینسالحاو،تار بهجنگمدرنیتهمیرودکههگلدراختیاراوقراردادهاست.دراینمیانقویتر

استکهحیتروریتباآنخودهگلرانیزهدفقرارمیدهد.

پا یکاوارو خصوصیتباعثگردیدهمهوارهدرآمر بههرروی،نقدمدرنیتهازخصوصیاتفکریروریتاستومهین

راستاروریتازامهیتکتاب پدیدارشنایس روحهگلبرای وانند.درمهین پراگماتیستپستمدرنبن اورایکنئو

ید: شکلدهیاندیشۀفلسیفقرنبیسمتسخنمیگو

پدیدارشنایس روح هگل کتایب بود که دوران دیرآمدگی و اضطراب فلسفه با آن آغاز شد، کتایب که وظیفه ای به دوش 
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کشند. درک  کلنگ قدمیی دیالکتیک را پیش  که چیزی فراتر از مهان اال گذاشت، این وظیفه  یدا  نیچه، هایدگر و در

یخ برای زندگِی) فیلسوف اصیل(« می خواند.  یان تار که نیچه »ز هگل از وجوِد الگویی در فلسفه، مهان چیزی بود 

گاهی هگیل، دیگر چیزی چون خالقیت فلسیف منی توانست وجود  چون به گمان کرکگور و نیچه ، حال با توجه به خودآ

یت، 1385: 99(.  داشته باشد. )رور

یتراازایدهآلیسموحدتوجودیهگل ین معتقداستکهفیلسوفانقرنبیسمتسعیکردهاندتار روریتهمچنین

جداکنند)روریت،70:1385(.

3- مجاری تأثیر هگل بر رورتی
3-1: دیویی هگلی شده

یتگنشتاینفیلسویفهگیلمعریفمیکند. روریتدیوییرابهعنوانیکیازسهقهرمانفلسیفخوددرکنارهایدگروو

ید:»آنگاهدیوییفیلسویفبهنظرمآمدکهاز دیویِیروریت،دیوییایاستکههگلراخوبخواندهاست.اومیگو

وجاودانگیرویبرگرداند«)روریت،53:1384(.اودرمقالۀ»دیویی هگلبهخویبدرسگرفتهبودتاچگونهازیقین

 ین«ازنفوذهگلبراندیشۀدیوییصحبتمیکندوتعبیردیوییهگیلشدهرابهکارمیبرد.همچنین میانهگلودارو

ین«دراندیشۀدیوییاستفادهمیکند)Saatkamp, 1995: 2(.جایدیگر، پنبرگ،»ازدواجهگلودارو ازتعبیرکلو

یادمیکند: ازتأثیرهگلبرقهرمانفلسیفاشیعیندیوییچنین

کند از مجله تصویر یا داستان از مد افتادۀ وحدت سوژه و اوبژه در پایان  ی  ین گرفت مهه چیز را تار دیویی از هگل یاد 

یل این بینش او را حفظ کرد که اندیشه ها و هنضت ها  یخ. دیویی مانند مارکس، مفهوم روح مطلق را کنار گذاشت و تار

)Rorty, 1998: 78( .یخ به ابزارهایی سرکوب تبدیل شده اند ابزارهای رهایی هستند که در گذر تار

اندازشدهاست.روریت یخگراییهگلدراندیشۀپراگماتیسیتدیوییطنین ازایننقلقولروریتمتوجهمیشومیکهتار

یخگراییهگلازسویدیگر،بنیانتفکرپراگماتیسیتدیوییراتشکیل معتقداستعلمگراییداروینازیکسووتار

یخگرایینوعخایصازطبیعتگراییاست )Asghari, 2015:59(کهدراندیشۀدیوییبههم میدهند.درنظرروریتتار

پیوستهاند.

یخگراییراازهگلمیگیردودرفلسفۀخودسنتزیازایندوبهوجود ینوتار البتهدیوییطبیعتگراییراازدارو

یننسخۀطبیعی میآورد.بهسخندیگر،روریتدرفلسفه و آینۀ طبیعتادعامیکندکهدیوییحتتتأثیرهگلودارو
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یۀبازمناییبلکه دلیلمابایدحقیقترانهدرقالبنظر یخراعرضهکردهاست.بهمهین شدهایازبینشهگلبهتار

امدادهاند.شایدبرایخوانندهعجیب کهدیوییوجیمزانج کاری کنمی، یۀپراگماتیکیصدقحتلیل درقالبنظر

ربهگراییهمچوندیوییتأثیرگذاشتهاست.ویلاین باشدکهفیلسوفایدهآلیسیتمانندهگلچهطوربرفیلسوفحتج

یخگراییرابهخویبفهمیدهومهانطور یخگراییراخوببفهممی.دیوییتار تعجبزماینبرطرفمیشودکهمعنایتار

ینترکیبکردهاست. کهگفتهشدهباعلمگراییوطبیعتگراییدارو

3-2: تاریخ گرایی 
ی یخوفلسفهرادراندیشۀخوددرهمآمیختومعتقدشدکهفلسفه،تارین بار،هگل،تار ستین درفلسفۀمدرن،نن

ِیکردنمههچیز،روحمطلیق ین یخفلسفهوجودندارد.اماباوجودتار است.اومعتقدبودهیچمتایزیمیانفلسفهوتار

یخگراییهگل یخپدیدارمیشود.متفکرانپستمدرناواخرقرنبیسمتایناندیشۀتار یخقرارداردکهدرتار فراترازتار

یخگرایی کهروریتدرتار یخراتقبیحمنودند.حالمیتوانپرسید راستودندویلبهمهاناندازهنیزروحفراسویتار

چهچیزیرایافتهکهباآنحیتمفهومروح15هگیلرابهعنوانامریخارجازدستگاهموردمحلهقرارمیدهد؟پاسخ

سادهاست؛هرچیزیحیتمفاهمیوحقاییقکهفلسفه،مدعیکشفآنهااست،مهگیدرکنارخودفلسفه،حمصول

یمثلعامل یخگراییاندیشهایاستکهدرآنفلسفهدیگربهدنبالحقایقفراتارین یخهستند.بهسخندیگر،تار تار

یبرای یخگراییهگیلحیتمبنایفلسیففراتارین ُمثل،ذات،جوهر،خدا،روحمطلقیاسوژۀاندیشندهنیست.تار

دلیلروریتدرحقیقت و پیشرفتایندیدگاهمنفردفرانکراقبولدارد یرسؤالبردوبهمهین متایزگذاریهایفلسیفراز

یارجاعکهفراسویزبانقرارداشتهباشددستکشیدند،چارچویب کهفیلسوفانبعدازهگلازچارچوبفراتارین

.)Rorty,  1998:293-294(ادشود یخگراییوعلمگراییمتایزایج کهباعثشدهبودمیانتار

گماتیسمباتوجه یخمندوزمامنندکردنعقل16است.روریتدرمقدمۀکتابنتایج پرا یخگرایی،تار یکیازتبعاتاینتار

ینگام یخمندکردنعقلوزمانمندسازیعقالنیت»مهمتر یدکهتار یخگراییوزمانمندسازیعقلمیگو بهاینتار

درمسیریباعتمادیپراگماتیستهابهفلسفهاست.«)Rorty, 1982:xli(بهزعمویاینهگلبودکهبهفلسفهو

ید روریتمیگو کشید.همچنین شیدوفلسفهراازجایگاهآمسایناشبهرویزمین یبن مسائلفلسیفمعنایتارین

یایضبهنام»دیالکتیک«بهدنبالآن یخ،شاهدویقیینرابیابدکهافالطوندرامریفرار هگلامیدداشتدرتار

پراگماتیست،سنت یسمامیدداشتآنرادرعلمیکپارچهبیابد)Rorty, 1991: 32(.اینفیلسوفنئو یتیو بودوپوز

یخمهتممیکندومعتقداستفلسفۀغربازافالطونتا کهازافالطونآغازشده،بهفرارازتار فلسیفغربرا
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یخداشتهاست.بهنظرویفلسفۀسنیتغربباالگویدکاریت-کانیتکوشیشبرایفرار هایدگرمیلبهفرارویازتار

یخگرایانهاست.تعبیرخودروریتدربارۀاین یتگنشتاین،هایدگرودیویی،تار یخاستوازاینروپیاممشترکو ازتار

یخ2500سالۀفلسفۀغربمهواره یخاست)اصغری،9:1389(.درطولتار مسئلهتالیشناامیدانهبرایفرارازتار

یخودرعاملیالزماینومکاینمیجستند.اما فیلسوفان،حقیقیتراکهفلسفهدریپکشفآنبود،درماورایتار

یرافلسفه، یکردنفلسفهومسائلفلسیفنشاندادکهاینتالیشبهیودهوشکستخوردهاست،ز هگلباتارین

یخفرارکرد.هایدگرنیزبهعنوانیکیازقهرمانانفلسیفروریتمهانندهگلمسئلۀ یخاستومنیتوانازتار حمصولتار

یسد:»هایدگرمهانند یت دربارۀ هایدگر و دیگرانمینو یخرادرفهمفلسفه،حیایتمیداند.روریتدرکتابمقاال تار

کههایدگررادر یمیکندوآنراوارونهمیسازد.«)Rorty, 1991: 69(روریت هگل،خطتقسمیافالطوینراتارین

یتگنشتاینازقهرمانانفلسیفخودبرمیمشارد،بهحضورروحهگلگراییدراندیشۀاواذعانمیکند. کناردیوییوو

یتگنشتاین،یکاستثنااستوحداقلروریتاینقهرمانفلسیفاشراچندانهگیلمنی-داندکه البتهدراینجاو

یخگراییهگیلدرمقابلتفکر البتهبیاندالیلآنخارجازحیطۀپژوهشاینمقالهاست.بنابراینروریتباقبولتار

افالطوینومهسوباتفکررمانتیکها،معتقداست:

فیلسوفان مهم قرن ما کساین هستند که کوشیده اند راه رمانتیک ها را یپ گرفته، از افالطون بگسلند و آزادی را هم چون 

یت را از ایده آلیسِم  ین کید هگل بر تار که می کوشند تأ گیرند. این ها فیلسوفاین  هستند  تصدیق پیشامدها در نظر 

یت، 1385: 70(. کنند )رور وحدت وجودی او جدا 

3-3: مفهوم هگلی فلسفه
یسد: یخگراییهگل«بهصراحتمینو یکبیزرازمفسرانمعروففلسفۀهگلدرمقالۀ»تار فردر

ی می  کند و هدف، مباین و مسائل آن  ین که او فلسفه را تار ین ویژگی های اندیشۀ هگل آن است  یکی از برجسته تر

ی، تبیین می مناید. هگل فلسفه را نه تأمل پیشیین الزماین بر صور دامیی بلکه به مثابه  ین را برحسب اصطالحات تار

.)Beiser, 1993:270( یح، و دفاع و نقد ارزش ها و باورهای اسایس تلیق می کند گاهی از فرهنگ خاص، تشر خودآ

یراباروح یشدنفلسفۀتوسطهگلراامریمبارکمیپندارد،ز تفاسیری،تارین کاملبهچنین روریتباوقوف

سازگاراست.بهنظراو
ً
ینیسمنیزنقیشمهمدربرداشتماازواقعیتدارد-کامال پراگماتیسیتفلسفه-کهدرآندارو

است. یشاستوفلسفهنیزچنین یوجودداشتهباشد.هرفردیحمصولزمانخو تارین فلسفهمنیتواندجداازمتن

میپذیردکهفلسفه،زمانۀخودرااندیشهکردناست.بدونشکهگلبرایروریت
ً
روریتاینتعبیرهگلراکامال
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 )Hegel, 1971:574( یدارد یخگراییاست.خودهگلدردایرة املعارفمعتقداستکهفلسفه،منوِد17تارین مناِدتار

یخ،درپیشگفتارکتابعناصر فلسفۀ حق  عالقهبهتار میدانمیخوِدهگل،مورخهمبودوبراساسمهین وهمچنین

)Hegel, 1991:21(».ید:»هرفرد،فرزندزمانخویشاستوازاینروفلسفهنیزاندیشیدنبهزمانۀخویشاست میگو

تکرارمیکند.بهنظرروریت،هگل،
ً
یژهدرفلسفه و امید اجتماعیعینا روریتاینمجلۀآخررادرکتابهایشبهو

یشمنیداند.ازاینروفلسفه،حمصولزمینهوزمانۀ فلسفهرااندیشیدنبهچیزیفوقعملاجتماعیزمانۀخو

یاست.اینپیامهگلاززبانروریتاست.روریتمهانندهگلمعتقد یخوپیشامدهایتارین یشوحمصولتار خو

یشاست.هرچیزیوابستهبهعملوکنشاجتماعیاست.اماطبقنظر استکهفلسفه،اندیشیدنبهزمانۀخو

کنشاجتماعیقائلشومیوهرکنشاجتماعیرانتیجۀ یبرایاین گرزمینهوبافتاستعالییوفراتارین روریتا

بافیت ید»چنین یتفسیرکنمی،آنگاههگلرابدفهمیدهامی.روریتبهصراحتمیگو عامیلغیراجتماعیوفراتارین

یراباانکارسنتهسیتخداشناخیتهایدگرمرتبط بافتفراتارین وجودندارد.«)Rorty, 2007:24(ویانکارچنین

یاستوازاینرومسائل یدفلسفهپیشامدیتارین یخگراییهگلراپذیرفتتابگو میداندومعتقداستدیویی،تار

یهستند. فلسیفنیزمسائلازیلوابدینیستند،بلکهمسائلتارین

بیانمیکند: روریتتعبیرخودازاینمطلبراچنین

می، سرسختانه با آن مهذات پنداری می کنمی،  ین مهدیل را با آن دار که بیش تر کلِ  منایندۀ زمانۀ خود  یافتن توصییف از 

ام شده تا زمانۀ ما، وساییل برای تقق آن بوده اند  ی انج ین که پیشرفت های تار که در وصف، هدیف است  توصییف 

یت، 1385: 122( )رور

اینتلیقازفلسفه،وظیفهایخاصداردوآنحتقِقامیدهایاجتماعیازمجلهمهبستگیاست.بهسخندیگر،

وظیفۀفلسفهازنظرروریتکشفحقیقتنیستبلکهبازتوصیفوضعیتزماینومکاینماجهتهببودزندگی

وبهافقهامینگرد. نیست،بلکهفلسفهروبهپایین است.نگاهفلسفهآنطورکهافالطونیانمیپندارند،روبهباال

ِیاندیشۀبشریهستند.پستفکربایدافیقباشدنهعمودیوبهنظرروریتهگلایننوع ین اینافقهابسترتار

گماتیسمتفکرهگیلرابرتفکرکانیتترجیحمیدهدچون اساسروریتدرکتاب نتایج پرا یدمیداد.برمهین تفکررانو

تصوراتوآنچهکه معتقداستتفکرکانیتنوعیتفکرعمودیاستکه»حقیقترابهعنوانرابطۀعمودیبین

یراحقیقترا»حد بازمناییشدهاستتفسیرمیکند.« )Rorty, 1982:92(حالآنکههگل،تفکریافیقواردارد،ز

اعالیبازتفسیِرتفسیراجدادمانازتفسیرهایپیشینیانشانمیداند.اینسنتمنیپرسدکهچگونهتصوراتباامور
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)Ibid( ».غیرتصوریارتباطدارند،بلکهمیپرسدچگونهمیتوانتصوراترابهیکدیگرپیوندزد

 یمیکهانکاراصولومباینمطلقاخالیقنیزدرفلسفۀروریتطنین یفازفلسفهبایدبگو البتهدرارتباطبااینتعر

هگیلدارد.روریتکهباعینِکدیویی،هگلرامیبیند،معتقداستکه»دیوییمهانندهگلاصولاخالیقرانه

گذشتهمیداند.«)Rorty, 2007:58(بهسخندیگر،اصول حقایقبدهییبلکهعصارههاییازاعمالورفتارهای

گرباهگلشروع یسد:»ا باورهاوامیالدرشبکۀباورهاهستند.ویدرجایدیگرمینو اخالق،نتیجۀبههمبافتن

تابعقاعدهو ییاحمصوالتفرهنگیخواهمیدیدودرنتیجهمتایزکانیتمیانرفتاِر کنمیقواعدواصولرامراحلتارین

Rorty, 1991: 18».خواهمیبرد یگوشانهراازبین رفتارباز

کودکیبامسائلاجتماعیسروکار روریتمهانندهگلفلسفهراازمنظراجتماعیمینگرد.روریتازمهاندوران

تهترمنودیافتهاست.اوبهدنبالعدالت کتاب فلسفه و امید اجتماعیایندغدغهبهشکیلپن داشتهاست.در

اجتماعیآنهمدریکجامعۀلیبرالدموکراتبودواعتقادداشت»هگلگراییوپراگماتیسمرامیتوانتالشهایی

)Ibid(».ادکند بنیادنوعیجامعهدانستکهانقالبفرانسهامیدواربودآنراایج آشکاربراییافتن

3-4: فلسفۀ برخاسته از جامعه
یخحتققدارد،روریتتقدمامراجتماعیوبروزوظهورفلسفهازبطن باتوجهبهاینکهفلسفهومسائلآندربطنتار

کنشهایاجتماعیرامیراثتفکریمیداندکهازعصرروشنگریبهبعدفیلسوفاینمانندهگلمهوارهازآندفاع

تلفبشرینباشد،در یخنیزچیزیجزمهاناجتماعاتحمن یخفلسفهازخودفلسفهجدانبودهوتار کردهاند.وقیتتار

یخگراییهگیلاینصعود نتیجهفلسفهمنیتواندهمچونچتریباالیسرجامعهبایستدومنتزعازآنباشد.روِحتار

فلسفهبهباالیجامعهرابرمنیتابد.روریتدرپیشگفتارکتابفلسفه به مثابه سیاست فرهنگی تفکرهگیلخودرا

بیانمیکند: چنین

گردآوری شده در این جلد بین سال های 1996 و 2006 نوشته شده اند. این مقاالت مانند نوشته های  کثر مقاالت  ا

که فلسفه، اندیشیدن به زمانۀ خویش با یک تفسیر  قبیل بنده تالش هایی برای به هم بافتن این تز هگل هستند 

 )Rorty, 2007: ix(.غیربازمنودگرایانه از زبان است

یۀبازیهایزبایناووتلیقاواززبانبهعنوانامراجتماعیرا یتگنشتایندومنیزقرارداردونظر روریتکهحتتتأثیرو

یکرد یخگراییهگیلورو لمنایناستکهتار ید:»استدال میپذیرد،آنرابااندیشۀهگیلترکیبمیکند.ویمیگو

یتکنندۀیکدیگرهستند.«)Ibid,ix(روریتمعتقد یتگنشتاییننسبتبهزبان،ممکلهموتقو »کنشاجتماعی18«و
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استهدفهرپژوهش،خواهفلسیفخواهغیرفلسیف،کشفحقیقتعیینمستقلازکنشهاوآدابورسومجامعه

یستاجتماعیماهستند.خالصهاینکه نیست.فلسفهومسائلآنمهگیپدیدۀاجتماعیونایشازشیوۀز

ادمهبستگی19اجتماعیمیانآدمیاناست.ازاینروتقدممهبستگی هدففلسفه،کشفحقیقتنیستبلکهایج

یاست.بنابراین،بایدگفت یبرامرغیراجتماعیوغیرتارین ین برعینیتدراندیشۀروریت،تقدمامراجتماعیوتار

یکاییاست.البتهمهانطورکهپیشترنیزاشارهشد تقدمیینتیجۀمنطیقهگلگراییدراندیشۀاینمتفکرآمر کهچنین

ینیسمدراینقضیهراکوچکمشرد.اماازآنجاکهاینمقالهقصد نبایدسهمفلسفۀقهرمانانفلسیفاووتفکردارو

کیدمیکند. داردهگلگراییروریترانشاندهد،بیشتربرسهمهگلدرفلسفۀروریتتأ

3-5: فرهنگ ادبی
یکیدیگرازحوزههاییکهروریترِدپایهگلرادرآنمیبیند،فرهنگادیباست.روریتمعتقداستکههگلدرقرن

18بانقدعلممدرن،زمینهرابرایانتقادرمانتیکهاازروشنگریفراهمساختوبهاینترتیبظهورفرهنگادیبقرن

نوزدهازیکمنظرمدیونانتقاداتکوبندۀهگلازعلموفلسفۀمدرناست.روریتازسهفرهنگناممیبرد:فرهنگ

دیین،فرهنگفلسیفوفرهنگادیب.روریتازفرهنگادیبدرمقابلفرهنگفلسیفودییندفاعمیکندومعتقداست:

لسازیوجودندارد.«)Rorty, 1982:92(یادرکتاب »هگلیکژانرادیبابداعمنودکهدرآنهیچنشانهایازاستدال

پیشامد، بازی و مهبستگیمینویسد:»هگلبهتبدیلفلسفهبهیکنوعادیبیاریرساند.«)روریت،162:1385(مراد

کانیتوپذیرشامورپیشیینعقلودرهنایتپذیرشایدهآلیسم لسازی20اعتقادبهعقلحمض روریتازاستدال

پراگماتیسِتپستمدرنمتاییلبهپذیرشآنندارد،مهانطور استعالییکانیتاستکهروریتبهعنوانفیلسوِفنئو

نوععقلکانیت،واکنشانتقادیرمانتیکهای لسازیمهین کههگلآنرانقدمیکرد.عصرروشنگریبااستدال

19رابرانگیخت.امادراینمیانسهمهگلدرنقدروشنگریبسیاربیشترازدیگرفیلسوفانقرن19است. قرن

ینمیراثهگلبرایقرن19رهاییازعلموفلسفۀمدرنبود.بهتعبیرروریتهگلاز روریتبراینباوربودکههبتر

چندواژگایندربرابرتکواژگاینعصرروشنگریدفاعمنود.اینوضعیت،مقدمۀپیدایشفرهنگادیبدرقرن19و

نشاندادکه ید:»هگلمهچنین ارتباطروریتمیگو لسازیدرآننقیشکمرنگدارد.درمهین 20شدکهاستدال

لسازیداشت« )Rorty, 1982:149(فرهنگادیبحتتتأثیررمانتیسیسم میتواننوعیعقالنیت21بدوناستدال

قرن19ونقدهایهگیلبرعصرروشنگریشکوفاشد.فرهنگادیب،مبتینبرادبیاتوژانرهایادیباستنهعقلو

یتکردکهادبیات ید:»رمانتیسیسمیکههگلواردفلسفهساختاینامیدراتقو منطقفلسیف.ویدرادامهمیگو
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ینرازهایروحکهفیلسوفانمهوارهبهدنبالشبودند،باژانرهایجدید فلسفهشودیعینعمیقتر میتواندجانشین

.)Ibid:149-150( ».ادیبنوظهورقابلکشفاست

خاطراستکهروریتازفلسفهبهمثابهنوعیژانرادیبیادمیکند.بنابراینبایدگفتکهعبورازفرهنگ بهمهین

فلسیفبهفرهنگادیبکمیبعدازکانتآغازشد،زماینکههگلبهماهشداردادتهناهنگامیکهشکیلاززندگی

منسوخشدهباشد،فلسفهبراهباممیافزاید.ازاینروروشنفکراناززمانهگلبهبعد،امیانبهفلسفهراازدست

دادند.)روریت،59-58:1392(

یاطرح کارمیبردویلمرادشاستنتاجعقالینمقوالت نیزبه را اصطالح»دیالکتیک«هگل روریتهمچنین

یسد: .اومینو لبرایمباحثفلسیفنیستبلکهنوعیانتخابواژگانبرایتوصیفاستتاتبیین استدال

گزاره هایی از   استنتاج 
ً
گرفتن واژگان  در برابر هم، و نه صرفا من »دیالکتیک« )هم گویی( را به عنوان تالش برای به بازی 

کردم. من این اصطالح هگیل را  یف   به عنوان نشاندِن بازتوصیف به جای استنتاج، تعر
ً
یبا یکدیگر، و از این رو تقر

که پدیدارشنایس روح هگل را هم آغاز و هم پایان سنت افالطون- کانت و سرمشق بازی باوران  کار برده ام  از آن رو به 

گیر می دامن. از این دید، روِش به اصطالح دیالکتیکِی هگل نه یک روال  برای هبره گیری از امکاناِت باز توصیِف فرا

گردش های  اد   یک متهید ادیب است- مهارت در ایج
ً
یش به سوژه و ابژه بلکه صرفا یل یا راهی برای وحدت بن استدال

یت، 1385: 161(. موعه تعابیری دیگر )رور موعه تعابیر به حمج گشتالیِت شگرف از راه گذارهای سیال و پرشتاب از یک حمج

یناصطالحدیالکتیکهگلرانقدادیبمیداند.نقدادیبدرفرهنگادیب،عنصری روریتمعادلومعنایامروز

کلیدیاست.دلیلاینکهروریتدیالکتیکهگلرامعادلنقدادیبمیپنداردایناستکهبهزعمویکارهگل

ابداعواژگاننوبهجایواژگانقدمییافالطوینبود.بهنظرویکارهگلنوعیتأسیسفلسفۀبازیباورانهاستکه

راستامعتقداستکه»هگلبهتبدیلفلسفه دراندیشۀکرکگور،نیچهودیگرفیلسوفانبهاوجمیرسد.بازدرمهین

بهیکنوعادیبیاریرساند.«)روریت،162:1385(.درواقعایننگاهروریتبههگلدرتلیقفلسفهبهمثابهژانر

یخگراییهگلدفاعمیکندو کهپیشترشاهدبودمی،روریتبهشدتازتار اندازاست.مهانطور طنین
ً
کامال ادیب

یخگراییمیداند. فرهنگادیبراحمصولاینتار

هگل،بهایندلیلکهاو»خودشراکاشفحقیقتمطلقمعریف باتوجهبهآنچهگفتهشد،روریتعیلرغمحتسین

کرد.«)روریت،69:1392(،بهنقدوینیزمیپردازد.حالآنکهپراگماتیستهاییمانندخودشبهحقیقتمطلق

ید؟امحقانه یندپرسشهایینظیرآیاحقیقِتوجود،وجوددارد؟یاآیامشابهحقیقتباوردار اعتقادیندارندومیگو
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ویبمعینهستند.)مهان:53(بنابراین،حقیقِتعیینوجودندارد.حقیقت،یافتمنیگردد،بلکهدربطنکنش

ات یدایکاش!دنبالحقیقتمطلقکهمیتواندمارانج اجتماعیماآدمیانساختهمیشود.روریتباحسرتمیگو

یسد: دهد،منیرفت.اومینو

کرده است و در عوض  ش22 را عرضه  که به ما حقیقِت رستگاری بن گر هگل توانسته بود جلوی این فکر را بگیرد  ا

یل بشری در یک  ش یعین روش نگه داشتن متامی حمصوالت قبیل تن ادعای ارائۀ چیزی هبتر از حقیقت رستگاری بن

ین حمصول فرهنگی  که از منظر او فلسفه، هبتر یف تبدیل می شد  بینش واحد را مطرح می کرد، آن گاه اولین به فیلسو

.)Rorty, 2007:97(».که به بازار آمده است است 

مسئلهمیباشد.اما نشدوانتقادروریتبهحقیقتونارضاییتاوازهگلنایشازمهین کهچنین ویلافسوس

)Ibid:129(»یکاییبایقماندوپیوستهخودرایک»کلگراینوهگیل شکینیستکهروریتمهوارهیکنوهگیلآمر

توصیفمیکرد.
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نتیجه گیری
کهآیاروریتفیلسویفهگیلاست؟درقالبچندحمور گفتهشد،حالمیتوانبهاینسؤال که باتوجهبهآنچه

پاسخداد: چنین

یخگراییهگلراباطبیعتگرایی 1.بایداذعانکردروریتهمهگیلوهمضدهگیلاست.روریتازاینجهتکهتار

پراگماتیسمخویشترکیبمیکند،روِحهگیلاندیشۀخودرامنایانمیسازد.اماازآن ییندرنئو دیوییوعلمگراییدارو

یخقائلنیستوروحمطلیقراقبولندارد،متفکریضدهگیلاست. جهتکهبرخالفهگلبهروحیفراسویتار

2.روریتازاینجهتکهفلسفهرابهزمانۀخوداندیشیدنمیداندباهگلهمصدااست.فلسفهدربطنزمانو

یخ،رشدمیکندوشکوفامیشودوروحهگیلخودرانشانمیدهد.امابرخالف مکانیابهطورکیلدربطنتار

اد هگل،وظیفۀفلسفهرارساندنبشربهدانشمطلقوکشِفروِحمطلقمنیداندبلکهازمنظراووظیفۀفلسفهایج

تساهلومدارادرقالبمهبستگیاجتماعیاستیعینچیزیکهمضمونوحمتوایکتابفلسفه و امید اجتماعی 

راتشکیلمیدهد.

سهفرهنگمطرحشدهدرصفحاتقبل،تهنافرهنگادیبراترجیحمیدهدوهگلرافیلسویف 3.روریتازبین

کردهاستآنهمبانقدعلمگراییوروشنگریعصرمدرنیتهای کهراهرابرایپیدایشاینفرهنگمهوار میداند

کههگلآنرانقدمیکند،داورهنایینیست. کهخودهگلدربطنآنقرارداشت.دربطنفرهنگادیب،عقیل

یدمیداد. بهسخندیگر،نقدهایهگلبرمدرنیتهمهراهبارمانتیسیسمقرن19،ظهورفرهنگادیبدرقرن20رانو

لسازیمیکوشد فرهنگیبهمثابهگونهایژانرادیبنهعلمیاستکهبااستدال روریتمعتقداستفلسفهدرچنین

حقیقتراکشفکند.اماروریتبرخالفهگلمنیکوشدبااینتصورکهفیلسوفبهدانشمطلقراهمییابد،فلسفه

رابهدیگرحوزههایفرهنگودانشبشریترجیحدهد.درفرهنگادیباینشاعراستکهحرفاولرامیزند

نهفیلسوف.

یشبهخوانندهاینپیامرامنتقلمیکندکهفلسفه 4.روریتباتلیقهگیلوارازفلسفهیعیناندیشیدنبهزمانۀخو

یاستودرآناندیشیدنفلسیفعمودینیستبلکهافیقاست.وظیفۀفلسفهازنظرروریتکشف حمصولتارین

تلیقراازوظیفۀ حقیقتنیستبلکهبازتوصیفوضعیتزماینومکاینماجهتهببودزندگیاستوهگلنیزمهین

فلسفهداردامامهانطورکهگفتهشدهگلقائلبهعقالنییتورایاینوضعیتزماینومکایناستواینجااست

کهروریتازهگلاعالنبیزاریمیکند.
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