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ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة فز
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ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد  النسخة الدارجة، والت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الي  يطرأ عىل األخير
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( بتطوير نوع مميز وخاليف من الرباغماتية عربر عن نفسه على حمورين 2007ـ  1931قام ريتشارد  روريت )     
رئيسيني. أحدمها سليب ــ وهو تشخيص نقدي ملا اعتربه روريت حمددا ملشاريع الفلسفة احلديثة. احملور اآلخر 

ن االستعارات املتحكمة إجيايب ــ وهو حماولة إلبراز ما ميكن أن تبدو عليه الثقافة الفكرية، عندما حنرر ذواتنا م
يف العقل واملعرفة اليت جتذرت فيها املشكالت التقليدية لإلبستيمولوجيا وامليتافيزيقا )و حىت تصور الفلسفة 
احلديثة ذاته، حبسب روريت(. إن احلجر األساس لنقد روريت هو التفسري املقدم يف الفلسفة ومرآة الطبيعة 

عت يف نتائج (. يف هذا PMN، سريمز له الحقا 1979) الكتاب، ويف احملاوالت  ذات الصلة اليت ُجم
(، فإن اهلدف الرئيسي للفكرة الفلسفية املعرفة بوصفها CPسريمز له الحقا،  1982)عواقب( الرباغماتية )

متثيال، بوصفها مرآة عقلية لعامل خارج العقل. بواسطة  تقدمي صورة متناقضة عن الفلسفة، حاول روريت دمج 
جنازات اهلامة لـ ديوي، هيغل وداروين ضمن تركيب براغمايت للتارخيانية والطبيعانية.  إن ما قدمه من وتطبيق اإل

 CP( و III)القسم  PMNخصائص وتوضيحات لثقافة فكرية ما بعد إبستيمولوجية، متاحة يف كل من 
(xxxvii-xlivقد مت تطويره بشكل أكثر ثراء يف األعمال املتأخرة، مثل العارضي ،) ة، الساخرية، والتضامن
جمعة  ضمن الفلسفة واألمل CIS ، سريمز له الحقا1989)

م
(، يف احملاوالت واملقاالت الشهرية  وامل

، 1991(، وضمن اجمللدات األربعة لألوراق الفلسفية، املوضوعية، النسبية، واحلقيقة )1999االجتماعي )
(؛ احلقيقة EHO، سريمز له الحقا 1991(؛ حماوالت عن هيدغر وآخرين )ORTسريمز له الحقا 

، سريمز له الحقا 2007(؛ والفلسفة بوصفها سياسة ثقافية )TP، سريمز له الحقا1998والتقدم )
PCP يف هذه الكتاابت، اليت متتد إىل جمال فكري واسع وعلى حنو غري مألوف، يقدم  روريت وجهة نظر .)

متكاملة إىل حد كبري ومتعددة األوجه حول الفكر والثقافة والسياسة، وهي وجهة من النظر اليت جعلت منه 
 أحد أهم وأكثر الفالسفة نقاشا يف زماننا. 

 

 موجز سرية ذايت .1
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 موجز سرية ذاتية  .1

، 1998بنيويورك. نشأ، كما يذكر هو يف كتابه حتقيق وطننا ) 1931أكتوبر  4ولد ريتشارد روريت يف 
 A C(، "حول اليسار اإلصالحي املناهض للشيوعية يف منتصف القرن " )A Cوالذي يرمز له بـ 

(، ضمن دائرة جتمع بني النزعة املضادة للستالينية ونزعة النشاط االشرتاكي لليسار. " يف هذه 59
الدائرة، يقول لنا روريت، تتحالف النزعة الوطنية األمريكية، االقتصاد التوزيعي، الرباغماتية الديوية 

جامعة شيكاغو، انتقل روريت إىل  1946( يف A C 61ومناهضة الشيوعية بشكل يسري وطبيعي. )
ضمن قسم للفلسفة كان يضم يف تلك املرحلة رودولف كارانب، تشارلز هارتشورن وريتشارد ماكيون، 
الذين كانوا ُجيعهم أساتذة روريت. بعد نيله البكالوريوس ]درجة أكادميية شبيهة ابلليسانس أو الدراسة 

( أبطروحة 1952ة املاجستري )، بقي روريت يف شيكاغو حىت يكمل شهاد1949يف مرحلة التدرج[ يف 
ظل روريت بـ ايل، أين حررر رسالة  1956إىل  1952حول وايتهيد أشرف عليها هارتشورن. من 

معنونة " مفهوم اإلمكان ". كان املشرف عليها بول فايس. بعد حصوله على الدكتوراه، متبوعا بعامني 
وبعد سنوات بويلسلي،  1961ج. يف يف اجليش، تلقى روريت موعده اجلامعي األول، بويلسلي كوليد 

، كأستاذ لإلنسانيات. 1982انتقل إىل جامعة برينستون وظل هناك لغاية ذهابه إىل جامعة فرجينيا يف 
، ملبيا موعدا بقسم األدب املقارن جبامعة ستانفورد. ضمن 1998غادر روريت جامعة فرجينيا يف 

( 74ـ 1973شريفات أكادميية ومنها منحة غيغنهامي )مسريته العلمية واملهنية، انل روريت عدة جوائز وت
(. لقد قدم عددا معتربا من احملاضرات القيمة واملرموقة، من بني ما 1986ـ 1981ومنحة ماك أرتري )

(، قراءات كالرك برتينييت كوليدج، كمربدج 1986قدمه، قراءات نورث كليف جبامعة كوليدج، لندن )
 . 2007جوان  8(. تويف روريت يف 1979) (، وحماضرات ماسي هبارفارد1987)
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 النزعة السلوكية إبستيمولوجية 1. 2

 مناهضة النزعة التمثيلية 2. 2

 العقالنية، العلم واحلقيقة 3. 2

حسب رواية روريت، ليست اإلبستيمولوجيا احلديثة جمرد حماولة إلضفاء املشروعية على زعمنا مبعرفة ما 
إمنا أيضا حماولة إلضفاء املشروعية على التفكري الفلسفي ذاته وهي مهمة ملحة، العتبارات  هو واقعي،

يف القرنني السادس   new scienceالعلم املسمى جديداكثرية. مبجرد ما أن قدم بصورة تدرجيية 
ن نتيجة عشر والسابع عشر حمتوى ملفهوم املعرفة املكتسبة عرب املساءلة املنهجية للطبيعة نفسها. وأل

هذا النوع من التساؤل، املعرفة اإلمربيقية النظرية، هي خصبة بشكل جلي وتتضمن أيضا معايري على 
ما يبدو غري خالفية حول التقدم، فإن جمرد حضورها يثري حتداي ملشروعية لشكل من الفكر ومطالبة 

روريت، صممت لرفع هذا مبعرفة متميزة انطالقا من هذا. إن اإلبستيمولوجيا الديكارتية، يف تصور 
التحدي. إهنا شكية بطريقة أساسية؛ فالشكوك االرتيابية  لنوع ديكاريت، مبعىن شكوك حول جمموع 
املطالب اإلمربيقية، اليت ال ميكن بلوغها ابلتجربة، قد وضعت على املقاس بغرض احملافظة يف الوقت 

هو تقويض  PMNة ومرآة الطبيعة نفسه على ميدان وعمل تفكري فلسفي. إن هدف روريت يف الفلسف
 الفرضيات اليت على ضوئها أيخذ هذا املشروع مزدوج املشروعية كل معناه. 

 

 النزعة السلوكية اإلبستمولوجية  1. 2

إن أي مفردات اختيارية وقابلة للتحول هي االقتناع األساسي وراء هجوم روريت على اإلبستيمولوجيا 
التمثيلية اليت قادها يف الفلسفة ومرآة الطبيعة. إهنا ختربان على سبيل املثال، يف اجلينيالوجيا )الفصل 

األول من الكتاب، "  األول( ويف التفكيك )الفصل الثاين( عن مفهوم العقل املقرتح ضمن القسم
حول ماهيتنا املرآوية ". ومع هذا، فإن االقتناع التارخياين، ال يعد حبد ذاته موضوعا مركزاي لكتاب 
الفلسفة ومرآة الطبيعة، وتربز للمناقشة الصرحية فقط عند اجلزء النهائي من الكتاب،  "فلسفة"، اليت 

إن النواة احلجاجية لـ لفلسفة ومرآة الطبيعة توجد  هي األقصر واألقل تطورا نوعا ما يف أجزائه الثالث.
يف قسمها الثاين، املرآة. هنا يطور روريت وميدد عددا من احلجج ــ خاصة ويلفرد سيالرس، ويالرد فون 
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أورمان كواين، توماس كون، لودفيغ فيتغنشتاين ودوانلد ديفيدسون ـ ضمن نقد عام ملشروع حيدد 
و       17ىن، تصورات الذهن، املعرفة والفلسفات املوروثة عن القرنني اإلبستيمولوجيا احلديثة، مبع

. إن اإلثبات الرئيسي لروريت يكمن يف أن الصورة الكانطية للمفاهيم واحلدوس جتتمع لتنتج معارف 18
 ابعتبارها فرعا فلسفيا نوعيا، مميزا عن السيكولوجيا."̒ نظرية املعرفة ̓ ضرورية يف إعطاء معىن عن فكرة 

 (. حسب روريت،PMN  168 )الفلسفة ومرآة الطبيعة

فهذا مكافئ للقول أنه إذا مل يكن لدينا متييز بني ما هو معطى وما هو مضاف عن 
طريق الذهن، أو بني " العارض " )ألنه متأثر مبا هو معطى( والضروري ) ألنه يف العقل 

بناء عقلي " ملعرفتنا. ولن نعرف وحتت مراقبته(، إذن لن نعرف ما يصح اعتباره "إعادة 
 PMN 168  ما سيكونه هدف  أو منهجية اإلبستمولوجيا. )الفلسفة ومرآة الطبيعة

 (9ـ 

ترتبط اإلبستمولوجيا، حبسب روريت، بصورة لبنية العقل تشتغل حول حمتوى إمربيقي كي تنتج بذاهتا 
ري األمور على ما يرام. إن ختليص عناصر ـ أفكار، متثالت ــ تعكس بصورة صحيحة الواقع، عندما تس

فكران من قبضة هذه الصورة، يعين حتداي لفكرة اإلبستيمولوجيا ــ سواء أكانت تقليدية، ديكارتية أو 
لسانية عن القرن العشرين ــ هي اجلوهر ذاته للفلسفة. هلذه الغاية، جيمع روريت بني قراءة نقد وهجوم 

(، مع قراءة هجوم سيالرس 1952يف " دوغما االمربيقية " )كواين على صيغة التمييز بنية ـ حمتوى 
(. ففي قراءة روريت، ومع أن 1956/1997على فكرة املعطى ضمن "االمربيقية وفلسفة الذهن" )

ال سيالرس وال كواين متكنا من أخذ ابحلسبان التأثري احملرر لآلخر بشكل كامل، إال أهنما هاُجا حقا 
ل التمييزات. فبينما يزرع كواين الشك حول معىن البنية أو الداللة أبن التمييز نفسه        أو جمم

اإلبستيمولوجيا املؤسسة لسانيا قد أسست بدل الكياانت العقلية، يسائل سيالرس، فكرة املعطى 
 ذاهتا، فينتهي إىل متييز  من اجلانب اآلخر: 

ته حول التمييزات بني يستدعي كل من سيالرس وكواين احلجة نفسها، اليت تستند ابلقدر ذا
املعطى ضد الالمعطى والضروري ضد العرضي. إن املقدمة األساسية هلذه احلجة هو أن نفهم 
املعرفة حينما نفهم التربير االجتماعي لالعتقاد، وابلتايل لسنا حباجة للنظر إليها على أهنا دقة 

 (PMN 170التمثيل. )
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ودوغمائيات اإلبستيمولوجيا هي، كما يقرتح روريت، إن نتيجة انتقادات كواين وسيالرس حول أساطري 
أن ننظر للمعرفة بوصفها مسألة حمادثة وممارسة اجتماعية، بدال من اعتبارها حماولة النعكاس الطبيعة 

( "PMN 171 يعطي روريت هلذه النظرة مسة ملصق: تفسري العقالنية والسلطة اإلبستيمية ابلرجوع )
ه، وليس األخري من قبل األول، هي جوهر ملا أصطلح عليه السلوكية إىل ما يتيح لنا اجملتمع قول

 (PMN 174اإلبستيمولوجية وهي موقف مشرتك بني ديوي وفتغنشتاين. )

ال تسمح النزعة السلوكية اإلبستيمولوجية أبي جمال ألي نوع من املمارسة املتعالية يف إضفاء الشرعية 
دد لإلبستيمولوجيا احلديثة. على افرتاض أن املمارسات اليت يعررفها روريت ابعتبارها الطموح احمل

اإلبستيمية تتباعد، أو على األقل تستطيع، أن تتباعد، فليس من املفاجئ أن يقود إلتزام روريت 
ابلسلوكية اإلبستمولوجية إىل اهتامات ابلنسبية أو الذاتية. وابلفعل، كثري من أولئك الذين يشرتكون 

لتارخيانية إزاء الطموحات املتجاوزة لإلبستيمولوجيا وهم نقاد لطاف مثل يف نزعة روريت الشكية ا
هيالري بوتنام، جون ماكدوال ودانيال دينيت يرفضون الفكرة القائلة بعدم وجود قيود على املعرفة إال 

  TCإذا كانت ختاطبية . مع أن هذا جزء مركزي ملوقف روريت، املتكرر واملفصل أيضا مؤخرا ضمن 
، إنه يستحضره كي حييد عن هذا النوع من النقد. يقول روريت  يف TP. يف الواقع، يف   PCPو

 "هيالري بوتنام واخلطر النسبوي "

ابختصار، إن اسرتاتيجييت لإلفالت من صعوابت اإلحاالت الذاتية اليت حياول 
"النسبوي" بلوغها هي نقل كل شيء من اإلبستيمولوجيا وامليتافيزيقا إىل السياسة 
الثقافية، ومن ادعاءات املعرفة ونداءات البداهة القرتاحات حول ما جيب علينا حماولته. 

(TP57) 

هذه النزعة السلوكية اإلبستيمولوجية ختتلف عن األشكال التقليدية للنزعة النسبية ويسهل رؤية النزعة 
 هبا.  الذاتية على ضوء نقد روريت ملفهوم التمثيل وجمموع الصور الفلسفية اليت حتيط

 

 مناهضة النزعة التمثيلية 2.2
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إن موقف روريت الدائم جتاه النسبية والذاتية هو أن كليهما نتاج للربدامي التمثيلي. على الرغم من أن 
)الرباغماتية، النسبية، والالعقالنية(، فإنه الحقا وفيما بعد مع متلك   CPو  PMاملوضوع جلير يف 

املقدمة واجلزء الثاين(.  ORTعرفة كتمثل جاهزة ابلكامل )ديفيدسون حيث أضحى نقده لفكرة امل
فباستناده لنقد ديفيدسون يف التمييز بني املخطط ـ املضمون )"حول حقيقة فكرة املخطط املفهومي 
ذاهتا"( ونظرية التطابق ابلتطابق )" بنية وحمتوى احلقيقة"(، أمكن لروريت أتييد رفضه لكل موقف 

سم خط عام بني مصنوع وما هو موجود، بني ما هو ذايت وما هو فلسفي أو مشروع يسعى لر 
 موضوعي، بني ما هو جمرد مظهر وما هو واقع. 

ال يكمن موقف روريت يف أن هذه التباينات املفهومية مل يكن هلا تطبيق، إمنا يف أن يكون هذا التطبيق  
ثلما هو احلال يف املعىن املتصل مرتبط دائما ابلسياق وابملصلحة وال شيء ميكن قوله عنهما عموما، م

ابحلقيقة. إن تعلق روريت ابلرؤية احملادثتية للمعرفة ينبغي إذن متييزه عن الذاتية أو النسبية، وهو، ما 
يفرتض، وفقا لروريت، التمايزات اليت يبحث حىت عن رفضها. وابملثل، فإن النزعة  السلوكية 

زعة مثالية تؤكد على أولوية الفكر أو اللغة إزاء عامل غري اإلبستمولوجية لروريت ال جيب أن ختلط  مع  ن
وسائطي، مبا أنه أيضا موقف أضعف ابملوقف الديفيدسوين لروريت. على ضوء رؤية احلقيقة واملعىن 
الذي يستعريه روريت من ديفيدسون، فإن نزعته احملادثتية ال تتضمن إعطاء األولوية للذايت على 

ن على اقتضاء العامل. إنه ابألحرى اجلانب اآلخر من نزعته املناهضة املوضوعي، وال لسلطة الذه
للتمثيلية، الذي يرفض أن نكون مرتبطني ابلعامل أبكثر من عبارات سببية. بتعبري آخر، يدعم روريت 
أننا ال نستطيع منح أي حمتوى مفيد لفكرة أن العامل، خبالف طبيعته ذاهتا، حيرد عقالنيا من خيارات 

" الفكرة ذاهتا عن املصداقية اإلنسانية يف العامل: صيغة جون  TPيت هبا يستطيع أن يواجه. )اللغة ال
 ماكدوويل عن اإلمربيقية"(.

 العقالنية، العلم واحلقيقة 3. 2

مبهاُجته الفكرة القائلة أنه يتوجب أن نعرتف ابلقيود املعيارية للعامل على أنظمة معتقداتنا إذا ما أردان 
أن نكون ذوات عقالنية، استخلص روريت انتقادات عديدة اليت تتخذ من العلم نقطة مرجعية، وبشكل 

يلح على أن العلم يكمن  أخص العلوم الطبيعية. غالبا ما يثار نوعان عامان من االنتقادات. األول
ابلضبط يف اجلهود الرامية ملعرفة احلقيقة، وحول الكيفية اليت تسري عليها األشياء وتسمح لنا منهجيا 
أن نكون مقيدين ابعتقاداتنا من قبل العامل. من وجهة النظر هذه ، يرفض روريت ببساطة فكرة العلم 
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: إذا ما كانت نظرة روريت حول العلم هي ما ذاهتا. النمط اآلخر من النقد يسعى كي يكون داخليا
جيب أن يسود، فلن يكون العلماء متحمسني أكثر لالستمرار مثلما هم؛ وسيتوقف العلم أن يكون 
النوع األكثر فائدة والذي يفكر فيه روريت على أنه كذلك )أنظر، على سبيل املثال، برانر ويليامز، " 

Auto da Fe،فإن نظرة روريت للعلم اكثر تعقيدا وأكثر حىت مما  " ضمن مالكوفسكي(. ومع هذا
يشري إليه هو نفسه أحياان. يقول: " إين أميل إىل اعتبار العلوم الطبيعية كما هو احلال يف قضية 

التحكم والتنبؤ ابألشياء، وبقدر ما تكون غري مفيدة بشكل واسع ألجل غاايت فلسفية."        
( مع هذا، فإنه يقضي وقتا طويال يف رسم صورة بديلة 32ب )"إجابة  إىل هارتشورن"(، ساتكام

(. إهنا الصورة اليت تتجنب فكرة أن ORT Part Iللفضائل الفكرية اليت جيسدها العلم اجليد )
العلم ينجح، وحينما يقوم بذلك، مبا أنه على اتصال ابلواقع بكيفية خاصة، نوع من الطرق اليت 

عندما ينجحون. ففي هذا االجتاه ابلضبط  يتنصل روريت من يستطيع اإلبستيمولوجيون توضيحه، 
العلم  ابعتباره ذو أمهية فلسفيا. ميكن للعلم اجليد مع ذلك أن يكون منوذجا للعقالنية، حسب روريت، 

 ابلنظر إىل املمارسة العلمية قد جنحت يف إقامة مؤسسات مناسبة لتبادل دميقراطي للرأي.

 

زازية واملضادة للحدس يف التعامل العقالين والعلمي لروريت بعبارات اإلتيقا ال ميكن إنكار القوة االستف
احملااثتية. ومن املهم التأكيد، مع ذلك، أن روريت ال ينفي أن هناك استعماال بنية سليمة ملفاهيم مثل 

ذه احلقيقة، املعرفة أو املوضوعية. على العكس، فإن وجهة نظره تكمن يف أن استعماالتنا العادية هل
املفاهيم تتبادل على الدوام ألجل حمتواها وتشري إىل صفات خاصة للسياقات املختلفة يف تطبيقها. 
النقطة األخرى هي انه ملا نبتعد عن هذه السياقات واملمارسات املختلفة، حبثا عن املعاين العامة، جند 

نتيجة، وفقا لروريت، هي أنه أنفسنا مع تشيؤات  جمردة غري قادرة على إعطائنا أي مرشد للفعل. إن ال
ال منلك بكل بساطة مفهوما للواقع املوضوعي الذي ميكن أن يستدعى سواء لتفسري جناح ُجلة معايري 
ضامنة، أو لتربير ُجلة معايري مقارنة مع أخرى. ولعل هذا هو األوضح يف معاجلة روريت ملفهوم احلقيقة. 

جيته الفلسفية قد تطورت طيلة العقود الثالثة املاضية. فيما يتصل ابحلقيقة، فإن خطاب روريت واسرتاتي
(، سعى أيضا إىل أتكيد نظرته عن احلقيقة ابالستناد إىل التعريف الشهري لوليام CP) 1982ففي 

جيمس بتعبري ما هو حسن وجيرد يف سبيل االعتقاد. يف حني، بعد ذلك بزمن قليل، أتتى روريت إىل 
رية احلقيقة، وتبعا ملثال ديفيدسون، رفض علنا كل حماولة لتفسري التشكيك يف أي وجهة نظر حول نظ
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مفهوم احلقيقة بتعبري مفاهيم أخرى. إن رؤية روريت الناضجة حول نقطة وداللة مفهوم احلقيقة أعدت 
. فالتعابري األخرية ORTوتوضحت قبل كل شيء يف "ديفيدسون، الرباغماتية واحلقيقة"، ضمن 

، "هل احلقيقة مرغوبة فيها 1997 سبينوزا املقدمة جبامعة أمسرتدام يف موجودة ضمن أوىل حماضريت
  TP(، وكذا يف املقدمات على التوايل،TP؟"، ضمن الوثيقة " هل احلقيقة هدف     البحث ؟" 

. يف هذه الكتاابت، يؤكد أنه إذا كانت للحقيقة  استعماالت عديدة هامة، فهذا ال يعين PSHو 
ا هدفا ميكن لنا أن نسعى لتحقيقه، وراء الضمان والتربير. ال تكمن حجته يف أن أهنا تمشكرل من ذاهت

احلقيقة قابلة لالختزال كي تربر، إمنا يف أن املفهوم ليس له أي مضمون عميق أو حمتوى معياري مادي 
على اإلطالق. مبعىن، ال توجد سوى تفسريات داللية لتفسري ملاذا تكون ُجلة معطاة حقيقية فقط 

دما تكون شروط حقيقتها مرضية. إذن، فمفهوم احلقيقة، يف مقابل التربير، هو أمر ال يشري إىل عن
خط عمل ممكن، متاما مثلما أننا       ال منلك أي مقياس آخر لتقريبنا من احلقيقة آخر سوى توكيدا 

ا، بكيفية ال تكون متزايدا. ابلفعل، ابلنسبة إىل روريت، فهذا يعد جزءا مما جيعل من املفهوم مفيد جد
ابلصدفة متناظرة مع الصدق؛ إنه ال يضمن أي ُجلة ال ميكنها أبدا أن تكون معززة حتليليا ابعتبارها 
حقيقية حبكم امتالكها خاصية أخرى. إن موقف روريت إزاء مفهوم احلقيقة انتقد كثريا، غالبا بسبب 

احلقيقة.  مع هذا، ابإلمكان أن  معىن الضامن ذاته، وحىت مفهوم االعتقاد عموما، يفرتض معىن
ننصف هذه االرتباطات من دون أن نفرتض أبن معىن احلقيقة يتضمن إذن دعم أفكار االعتقاد وتربير 
أي حمتوى معياري موضوعي خاص به. ابلفعل، فال مفهوم احلقيقة، وال ذلك اخلاص ابملوضوعية أو 

ى ممارساتنا االستداللية ومعايريان يف الضمان، الواقع، ميكنه أن يستحضر لتفسري أو إضفاء الشرعية عل
 إنه جوهر نزعة  روريت احملادثتية أو السلوكية اإلبستيمولوجية. 

 
 . الثقافة الربغماتية3
 الطبيعانية 1. 3
 الليربالية 2. 3
 املركزية العرقية 3. 3

نقدر على تفسري سلطة يشري روريت، وهو حيث على اختاذ النزعة السلوكية اإلبستمولوجية، إىل أننا لن 
العلم من انحية االدعاءات األنطولوجية. مع أن كثريا لن يكونوا متفقني، فهذا ال يعين لروريت، أنه 
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حيط من قيمة العلم أو يقوض سلطته. يف الواقع، فإن إحدى السمات املهمة لثقافة  روريت ما بعد 
 وينية شاملة.امليتافيزيقية، ما بعد اإلبستمولوجية، هي نزعة طبيعية دار 

 

 النزعة الطبيعانية 1. 3

 أن يكون املرء طبيعانيا مبعىن روريت، 

فذلك نوع ال ماهوي ، مثل ديوي، ال يرى أي قطيعة يف تراتبية تعديالت معقدة أكثر 
فأكثر إلاثرة جديدة ـ إن الرتاتبية اليت جعلت األميبا ]هي أصغر الكائنات احلية هلا 

املاء أو يف األرض[تعدرل ذاهتا مع درجة حرارة املياه املتغرية يف خلية واحدة وتوجد يف 
العمق، النحل الراقص والعبو الشطرنج يف الوسط، واألشخاص الذين يثريون الثورات 

 (ORT 109العلمية، الفنية والسياسية يف القمة. )

دوات لتقييمها ابلنظر إىل وفقا لروريت، تشجعنا الرباغماتية والداروينية على اعتبار املفردات بوصفها أ
األهداف اخلاصة اليت ميكن بلوغها. إن مفرداتنا يقرتح روريت، " ليس هلا ارتباط متثيلي ابلطبيعة الداخلية 

 TPلألشياء أبكثر من فعل خطم ]أنف احليوان[ آكل النمل أو مهارة طائر التعريشة يف النسج." )
48) 

ليت يتم غرسها لغواي يشرتط درجة معينة من اخلصوصية. من إن التقييم الرباغمايت ملختلف املمارسات ا
وجهة نظر روريت، إن اقرتاح قدرتنا على تقييم مفرداتنا حبكم قدرهتا على اكتشاف احلقيقة، سيكون 
مبثابة الزعم بتقييم األدوات تبعا لقدرهتا على مساعدتنا على حتصيل ما نريد ــ فقط. أيها أفضل عموما 

شار      أو املقص ؟ إن األسئلة حول املنفعة ال ميكنها أن حتل، يؤكرد روريت، إال إذا ؟ املطرقة أو املن
 أعطينا مضموان ألهدافنا.

إن التملرك الرباغمايت لداروين من قبل روريت يستوعب أيضا داللة االختزال. إنه يرفض كتمثيلي نوع 
اهيمي أو لعبارات البيت ضمن العلوم النزعة الطبيعية اليت تتضمن برانجما لالختزال االمسي أو املف

األساسية. إن النزعة الطبيعية لروريت هي إرجاع صدى لنزعة نيتشه املنظورية؛ مفردات وصفية مفيدة 
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ابلنظر إىل األسباب اليت تربزها واليت هي مفيدة من طرف خملوقات هلا حاجات ومصاحل كاليت لنا. 
شري إىل عدم وجود لغة مفضلة يكون هدفها أن تستخدم إن النزعة الداروينية، ابلنسبة إىل روريت، ت
 مرجعية نقدية ملختلف ممارساتنا الوصفية.

ابلنسبة إىل روريت، كل لغة، حىت تلك اخلاصة ابلتفسري التطوري، هي إذن وسيلة هلدف، وإذن موضوع 
وينية ابقرتاح أن هذه لتقييم غائي. يف القاعدة العامة، يربرر روريت التزامه اخلاص جتاه الطبيعانية الدار 

اللغة مناسبة لتعضيد الالئكية ودمقرطة اجملتمع الذي يتصور روريت أنه يتوجب أن هندف إليه. ابلتايل، 
 هناك ارتباط وثيق بني تصور روريت للنزعة الطبيعية اليت يؤيدها وأهم قناعاته السياسية األساسية.

 

 الليربالية 2. 3

ليربايل برجوازي رومانسي، يعتقد يف إصالحات جزئية تعزز العدالة روريت، مثلما يصف هو نفسه، 
االقتصادية وتزيد من احلرايت اليت ميكن للمواطنني التمتع هبا. إن العامل األساسي ألجندة روريت 
السياسية هو تعميق وتوسيع التضامن. ورريت يتشكك حيال النزعة الراديكالية؛ فكر سياسي يهدف 

اب اخلفية واملنتظمة للظلم واالستغالل، وعلى هذا األساس، يقرتح تغريات إىل الكشف عن األسب
( إن مهمة ORT Part III; EHO; CIS Part II; ACجذرية إلصالح األمور )

املثقف، فيما يتعلق ابلعدالة االجتماعية، ليست يف حتسني النظرية االجتماعية، وإمنا يف توعيتنا مبعاانة 
درتنا على التماهي مع اآلخرين، والتفكري فيهم كما لو أهنم حنن بكيفية اآلخرين، وتعميق وتوسيع ق

إن الليربالية اإلصالحية مع اخنراطها يف  (EHO Part III; CIS Part III)مناسبة أخالقيا. 
توسيع احلرايت الدميقراطية ضمن أنواع تضامنا سياسية دوما أوسع هي، ابلنسبة إىل روريت، عارض 

س فلسفي وليس يف حاجة له. إن االعرتاف بعارضية هذه القيم واللغة اليت تعرب اترخيي ليس له أسا
( CIS essays 3,4هبا، متاما مع االحتفاظ اباللتزامات، ذلك هو موقف الليربايل الساخر. )

فللساخريرني الليرباليني القدرة على اجلمع بني الوعي بعارضية لغتهم اخلاصة التقييمية مع االلتزام  
) CIS essay 4, ORT Partاملعاانة ــ بشكل خاص، مع االلتزام مبحاربة القسوة. ) بتقليص

)III إهنم يروجون لقضيتهم بكتاابت متجددة بدال من احلجج. إن التمييز بني خطاب حجاجي )
وإعادة وصف تتطابق مع تلك اخلاصة بني قضااي ولغات. إن تغري املعتقد ميكن أن ينتج عن حجج 
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فيما نعترب أنه مرشح      لقيمة مثرية للحقيقة ينتج عن حتصيل لغات أو مفردات  مقنعة. إن تغري
جديدة. حيدد روريت الرومانسية مبثابة الرأي القائل أبن هذا النمط األخري للتغيري هو األكثر أمهية. 

(CIS  Introduction , essay 1) 

  

(. CISالتمييز الذي يقيمه بني اخلاص والعام. ) إن الصيغة الرومانسية لليربالية روريت يعرب عنها ايضا يف
هذا التمييز غالبا ما يفسر خطأ وكأنه يلزم استثناء بعض جماالت التفاعل أو السلوك من التقييم 
بعبارات أخالقية أو سياسية أو اجتماعية. إن التمييز الذي يستخلصه روريت، مع هذا، ال يتصل 

يز هلذا النوع بني جمال خاص وجمال عام ــ لتحديد أي اجلوانب ابحملاوالت التقليدية لرسم خطوط التمي
من حياتنا نقوم هبا وأي منها ال يتوجب علينا أن اإلجابة عنها بشكل عمومي ]علين[. يذهب متييز 
روريت ابألحرى إىل أهداف اللغة النظرية. ينبغي علينا، " كما حيث روريت،" أن نكتفي مبعاجلة 

 )اخللق الذايت( والتضامن اإلنساين ابعتبارها كذلك صاحلة، ولكنها ليست اقتضاءات اإلبداع الذايت
( إن وجهة نظر روريت تكمن أنه جيب علينا معاجلة مفردات التداول CIS xvصاحلة على الدوام." )

حول اخلريات العامة والرتتيبات االجتماعية والسياسية، من جهة، واملفردات املعدة أو املبدعة ألجل 
 الشخصي، اإلبداع اخلاص وحتقيق الذات، ومن جهة أخرى بوصفها أدوات متميزة. التفتح 

 

 النزعة املركزية العرقية 3. 3

إن الساخري الليربايل لروريت، يعرتف ــ بل يؤكد ــ أبن عارضية التزاماته اخلاصة، بشكل صريح مركزية 
(. ابلنسبة إىل Solidarity or Objectivity"تضامن أم موضوعية " ORTعرقية.) 

 الساخري الليربايل،

الكيفية .... إحدى نتائج النزعة املناهضة للتمثيلية هي االعرتاف أبن ال وصف هبذه  
حلدوث األشياء من وجهة نظر اإلله، وال أي مساء معطاة من قبل علم معاصر أو الذي 
رران من العارضية تثاقفنا مثلما كنا. إن تثاقفنا هو ما جيعل  مل يتم  تطويره بعد، لن حيح
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بعض خياراتنا حية، أو هامة،  أو قسرية، مع ترك األخرى ميرتة، أو مبتذلة، أو اختيارية. 
(ORT 13 ) 

هبذا، يسلم الليربايل البربجوازي أبن الليربالية الربجوازية ليس هلا كونية أخرى سوى املؤقت وغري املستقر 
اليت ميكن للزمن، احلظ واجلهد اخلطايب أن يثمنه )يفوز به(. لدى كثري من القراء تشبه هذه النظرة صيغة 

ما هو حقيقي، وأن ما هو خري وما هو حق هو نزعة نسبية ثقافية. من احلقيقي أن روريت ال يقول أبن 
نسيب ابلنسبة إىل عرق خاص، وهبذا املعىن فهو ليس صاحب نزعة نسبية. لكن هاجس النزعة النسبية، 
الذي يدعنا من دون أي أداة عقلية للحكم يف الصراعات، يبدو أنه ينطبق أيضا على النظرة املركزية 

القول أبنه مبعىن عقالين فهو حقيقي، ولكن مبعىن آخر فهو غري  العرقية لـ روريت. يكمن جواب روريت يف
ذلك، وجدير أن نوصي ابلتخلي عن األول. إن موقف روريت هو أننا ال حنوز أي معىن عقالين  يتجاوز، 
أو يتعاىل أو يؤسس، املعايري اليت يتخذها املثقفون الليرباليون لتحديد  نقاش مرترِو، مفتوح وشامل. إنه 

عتقد روريت، أن نفكر يف أن قورة أو جاذبية هذه املعايري ميكن أن تعزز حبجة ال تفرتضها. وايضا سراب، ي
من غري املفيد البحث عن وسائل إلقناع من يدفعون هلم األجر كي ال يعريوا اهتماما لالعقالنية. إن 

ملموسة  االقتناع من خالل هذه االختالفات االساسية متحقق، على كل حال، بواسطة مقارانت
 لبدائل خاصة، عرب وصف معد وإعادة وصف ألمناط احلياة اليت تنتج عنها.

 
 روريت والفلسفة .4

 إجاابت نقدية 1. 4

 املطالبة الرباغماتية 2. 4

 الفلسفة التحليلية  3. 4

 إن املغزى الواسع للتفكيك امليتا فلسفي لروريت، مقروان بنزوع  حنو االستعارة دون حتفظ والسرد التارخيي
السريع والواسع، ساعد روريت على كسب مسعة قورية كفيلسوف ضد الفيلسوف. يف حني أن كتاابته 
تتمتع بشعبية غري مألوفة تتجاوز حدود املهنة، غالبا ما ينظر لعمل روريت بشيء من الريبة والشك ضمن 

 الفلسفة األكادميية.
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 إجاابت نقدية 1. 4 

مثلما مر معنا بشأن موقف روريت من العلم، وابألخص معاجلته للحقيقة واملعرفة اليت اسرتعت انتباه 
الفالسفة. فبينما انتقد عدد من الفالسفة روريت حول هذه النتيجة العامة بطرق جد خمتلفة، فليس من 

ترتكنا عاجزين عن تفسري الصعب اإلحاطة ابنشغال مشرتك ؛ إن نظرة روريت احملادثتية للحقيقة واملعرفة 
الفكرة القائلة أبن رؤية معقولة حول الكيفية اليت تكون عليها األشياء هي نظرة حمدودة )مقيردة( بواقع 
العامل كما هو حاليا. هذا النقد موجه ضد روريت ليس فقط من وجهات نظر ميتافيزيقية وواقعية علمية 

معربر عنه من طرف مفكرين لديهم تعاطف لنظرة  من ذلك النوع الذي متىن روريت زواله. وهو كذلك
روريت التارخيانية للتقدم الفكري لروريت ونقده للخصائص الكانطية واألفالطونية للفلسفة احلديثة. فعلى 
سبيل املثال، فرانك  ب. فارال، يؤيد أن روريت ال يستحسن وجهة نظر ديفيدسون حول هذه النقطة، 

روريت للقيود ــ االعتقادات هي صيغة مشوهة، دون عامل، للصورة لدى ويؤكد أن الرؤية احملادثتية ل
ديفيدسون عن التواصل بني الفاعلني. وابملثل، فإن جون ماك دوال، مع انتقاده الرؤى اإلبستيمولوجية 
لديفيدسون، يؤكد أن نظرة روريت للعالقة بني الفاعل والعامل بوصفها سببية تذهب خبالف الفكرة القائلة 

فهومنا اخلاص عن املخلوق مع اعتقادات يتضمن فكرة وجود قيود عقلية  للعامل على حاالتنا أن م
 املعرفية. 

مع ذلك، ال يكرتث النقاد فقط ملا يعتربونه رؤية مضللة عن االعتقاد، احلقيقة واملعرفة، سواء كانت 
جزء كبري من النقاش الذي نسبية، موضوعية أو مثالية يف طبيعتها. إن سببا هاما الرتفاع درجة حرارة 

أاثره روريت يتمثل يف رفض البعض حىت للقيم اليت تشكرل االساس لكل تعبري عن رؤية فلسفية للحقيقة 
واملعرفة. ينتقد روريت دور احلجاج يف التقدم الفكري ويرفض حىت فكرة نظرايت عن احلقيقة، عن املعرفة، 

هيالري بوتنام وسوزان هاك أكثر فأكثر حول هذا  عن العقالنية وأخرى. لقد ارتكز عمل فالسفة مثل
املظهر من وجهات نظر روريت. تؤكد هاك، بشكل خاص، نقد روريت بعبارات أخالقية ؛ ابلنسبة إليها، 
فإن جهود روريت للتخلي عن مفاهيم أساسية يف اإلبستيمولوجيا التقليدية هي أعراض لنزعة كلبية مبتذلة، 

سالمة الفكرية اليت تراها هاك مع آخرين خصائص لكثري من تيارات الفكر تساهم يف احنطاط العقل وال
املعاصر. مثلما يتهم أحياان ابلالمسؤولية الفكرية، أو املتضمنة أخريا، خبصوص استعمال شخصيات 

ولقيت اعرتاضا،  PMNاترخيية من طرف روريت. فقد متر الطعن يف قراءته لديكارت وكانط مثال يف 
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خداماته األكثر بنائية لـ هيغل، نيتشه، هيدغر وفتغنشتاين. إن هذا النوع من متلرك كتراب وابملثل يف است
ومفكررين آخرين الذي يقوم به روريت يبدو أحياان عنيفا وفقا لرؤى ومقاصد املؤيردين. ومع ذلك، فروريت، 

وصف، كما يشرح ذلك واضح متاما حول هذه النقطة اخلطابية واحلدود العلمية هلذه األمناط من إعادة ال
 .يف "أترخيية الفلسفة: أربعة أنواع"

 

 مطلب الرباغماتية 2. 4

طرحت مسألة خالفية ومثرية للجدل بشأن متلك روريت لفالسفة سابقني؛ هناك قراء المعني للرباغماتيني 
الكالسيكيني عربوا عن حتفظات عميقة حول أتويل روريت لديوي وبريس خاصة واحلركة الرباغماتية 

الهتمام، لكن هناك عامة. ابلتايل، فإن التصرحيات القوية لـ سوزان هاك هبذا الصدد لقيت الكثري من ا
عدد آخر كبري من االدعاءات. )أنظر على سبيل املثال، مناقشات روريت ضمن توماس م. ألكسندر، 

، جيمس 1985، أبراهام إيدل، 1984، جيمس كمبل، 1982، غاري برودسكي، 1987
، وكذا  حماوالت لينور النغدورف وأندرو 1986، ر و : سليرب، 1995، الفني، 1995غوينلوك، 

.( ابلنسبة إىل روريت، فإن الوجه البارز للحركة الرباغماتية األمريكية هو جون ديوي،  1995. مسيث، ر
وإليه ينسب كثري من أفكاره املركزية اخلاصة. بشكل خاص، جيد روريت يف ديوي استباقا لنظرته عن 

كلياين عن احلياة   الفلسفة بوصفها يدا لسياسة إنسانوية، لرؤية غري أنطولوجية لقيم البحث، لتصور
 الفكرية اإلنسانية، ولتصور ال جوهراين واترخياين للفكر الفلسفي. 

ء".  ومع هذا، لقراءة ديوي على طريقته، يعمد بشكل صريح روريت لفصل ديوي "اجليرد" عن "السير
ــ  1، و " ديوي بني هيغل وداروين"، ضمن ساتكمب، 89ــ  CP 72)أنظر "ميتافيزيقا ديوي"، 

.( إنه ينتقد ما أيخذه على أنه احندار ديوي يف ميتافيزيقا اخلربة والطبيعة،  وليس لديه صرب على 15
احملاولة البنائية يف املنطق: نظرية البحث. هكذا يفرض خمططا لتقييم اعمال ديوي يعرتض عليه عديد 

سبيل املثال، يؤكد الفني أبن "املنهج العلمي" هو املفهوم الرئيسي لديوي )الفني  الباحثني. فعلى
(.  كما يؤكد ر. و. سليرب أبن إصالح امليتافيزيقا واإلبستيمولوجيا بدل اإللغاء هو هدف 44، 1995

 (. 6، الفصل 2، 1986ديوي )سليرب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2018© حكمة  16

يف اآلن نفسه موضوعا لثنائية املخطط إن الرباغمايت األقل حظوة لدى روريت هو بريس، الذي يعتربه 
واحملتوى ولدرجة ما من العلموية. وليس من املستغرب إذن أن هاك، وحيث أن اجلانب األهم يف 
الرباغماتية تستلهمه من بريس، جتد حرفيا أن إعادة صياغة الرباغماتية وإعادة ترتيبها من قبل روريت 

لرباغماتيني أساسية. ففي ذهن هاك، وابلتموقع يف ليست جديرة هبذا االسم. إن قطيعة روريت مع ا
تعارض مع التوجه اإلبستيمولوجي للفلسفة احلديثة، انتهى روريت إىل رفض املشروع ذاته الذي يوجه 
أعمال الرباغماتيني األمريكيني. يف حني أن الرباغماتية الكالسيكية تسعى لفهم وإعداد إطار جديد 

مي، إن "براغماتية" روريت )تستعمل هاك ابستمرار اقتباسات( هي ملشروعية التحقيق )البحث( العل
ببساطة ختلي عن احملاولة نفسها للتعلم أكثر حول شروط وتكافؤ البحث. فبدال أن يساعدان على تدبري 
أنفسنا عن طريق فكر عقالين، يضعف روريت قدرتنا الفكرية وجيعلنا أكثر ضعفا إزاء اإلغراء اخلطايب. 

هاك واملتعاطفني معها، فإن براغماتية روريت خطرية، من خالل وضع حد للعقل، ومن مث ابلنسبة إىل 
 للفلسفة.

 

 الفلسفة التحليلية 3. 4
 

ومع ذلك، تعرب الدوافع املؤسسة للفلسفة الغربية بوضوح يف االنشغال الرئيسي لروريت يف االرتباط بني 
لة روريت بتقاليد الفلسفة الغربية أكثر متيزا مما الفكر الفلسفي والسعي وراء السعادة اإلنسانية. إن ص

توحي به مسعته. كذلك لروريت عالقة خاصة ابلفلسفة التحليلية. فهو أحياان  يوصف وكأنه رجعي، مثل 
كشخص مير بتحويل من فيلسوف حتليلي حقيقي إىل شيء آخر، مث عاش ليسرد قصة التحرر من 

 ه يف اآلن ذاته رؤية روريت للفلسفة التحليلية ومسار تفكريه. السحر الشبايب. مع ذلك هذا التقدمي يشور 
يف منتصف الستينيات، جلب روريت االنتباه حول أتكيده عن املادية اإلقصائية )املدمرة( )أنظر " هوية 

(. يف هذه املرحلة، أعد وكتب أيضا مقدمة طويلة 1965الذهن ـ اجلسم، اخلصوصية واملقوالت "، 
(. على الرغم من أن 1992، أعيد نشره مع مقدمة جديدة يف 1967عرج اللساين )جمللد عنوانه املن
واملقاالت األوىل لفلسفة الذهن تبني أن روريت تبىن أطرا ملشكالت فلسفية كان  1967مقدمة جملد 

قد ختلى عنها منذ ذلك الوقت، هذه الكتاابت حتمل يف االن نفسه عالمات املوقف امليتا فلسفي 
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ي يصبح جليا)صرحيا( يف العشر سنوات املقبلة. يف " متهيد "، الفلسفة ومرآة الطبيعة، األساسي الذ
 وابإلحالة إىل هارتشورن، ماكيون، كارانب، روبرت برومبوه، كارل مهبل، وبول فايس، يقول روريت، 

كنت جد حمظوظ أبن كان هؤالء أساتذيت، لكن، سواء أكانوا أفضل أم أسوأ، فقد 
هنم  يقولون الشيء نفسه: مثل "مشكلة فلسفية" كانت نتاجا لتبين عاملتهم ُجيعا أب

ال واعي جملموعة من االفرتاضات اليت صيغت يف لغة ضمنها مت اإلفصاح عن املشكلة ـ 
وهي االفرتاضات اليت كان يتوجب مراجعتها قبل أن حتمل املشكلة على حممل اجلد. 

(PMN xiii  ) 

اإلفصاح عن الدرس ترتك اجملال مفتوح الحتمال أن تؤخذ بعض ومع ذلك يبدو أن هذه الكيفية يف 
املشكالت الفلسفية املشروعة على حممل اجلد ــ أي على أساس القيمة الظاهرة مبعىن أهنا تكون يف 
حاجة حللول بناءة ــ شريطة أن تصمد الفرضيات اليت تدعم صياغتها الختبار نقدي مناسب. هبذه 

يعربر عنه روريت هنا سيكون مشابه ملا قام به ُجيع الفالسفة يف تشخيصهم الكيفية، فإن املوقف الذي 
لعمل سابقيهم وكأنه مزيج ألشباه قضااي ومشكالت حقيقية ابلكاد تظهر، وهي املشكالت اليت صارت 
اآلن، مع إطار مالئم واضح ابلكامل، ميكن أن تعاجل بكيفية منتجة. لكن القوة الكاملة للدرس 

روريت تربز فقط مع فكرة أن معىن االختبار النقدي املناسب ومهي )خادع(. ابلنسبة  املكتسب من طرف
إىل روريت، فإن إضفاء الشرعية على الفرضيات اليت تستند إليها مشكلة فلسفية، يكون إبثبات أن 

نه. املصطلحات اليت حنتاجها إلثباهتا واجبة، وأن املفردات اليت نصادفها من حيث املبدأ أمر ال مفر م
لكن تصور الدور اللساين لروريت، وكذا اقرتاحاته إلزالة مفردات الذهن تتعارض مع فكرة أنه مبستطاعنا 
أن أنمل ببناء لغة هنائية للفلسفة. حىت وهو يف بداايته، فإن املقاربة الفلسفية لروريت تشكلت من خالل 

ا. هذا يفيد أن تقدم الفلسفة أييت بدرجة اإلقتناع التارخياين والذي مفاده أنه ال مفر من املفردات مبدئي
أقل من احللول البناءة ملشكالت أكثر من احلل العالجي ألسباهبا، أي من اخرتاع لغات جديدة بواسطة 

" ضجيج غري معهود : هيس   ORT" املقدمة" ؛  PMNإطالق االستعارات اجلديدة واملثمرة. )
 وديفيدسون حول االستعارة"(

د لغة هنائية يعين كذلك التأكيد على أن ال لغة معفاة  من االفرتاضات غري إن التمسك بعدم وجو 
املوضوعاتية إمنا االختيارية. وعليه، كل جهد لإلحاطة مبشكلة فلسفية وذلك جبعل مثل هذه الفرضيات 
مرئية هي موضوع خاضع للتحايل اخلاص هبا. ويف النتيجة، إن روريت ينأى غالبا عن املصطلحات اليت 
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فيها سابقا حججا وجعل منها تشخيصات ليس يف حد ذاته سببا كي يفرض عليه، مثلما  فعل  صاغ 
البعض، ثنائية مؤقتة.  ميكن أن تكون أعمال روريت األوىل، مستوحاة من قراءته بدرجة أقل نقدا وأقل 

 النربة ، وأن تكون أكثر بنائية منها عالجية يفPMNدايلكتيكا لكواين وسيالرز من تلك املقرتحة يف 
واملصطلحات، وابلتايل فهي مضللة ضمن املنظور املتأخر لروريت. مع هذا، فإن ما يربط كل عمل روريت، 
يف الزمن وبني املوضوعات، هو عدم إميانه التام بفكرة وجود لغة مثالية، تتضمن كل اخليارات اخلطابية 

(. أن ال توجد أشكال CISهام يف  األصلية. يشري روريت هبذا االعتقاد للنزعة األفالطونية )موضوع
، عرب أتكيداته 1960وصف ال مفر منها فهذا هو الفكر الذي يتخلل عمل روريت ابتداء من سنوات 

)تعبرياته( العالجية الالحقة للرباغماتية. هذه التوصيفات للرباغماتية بعبارات مناهضة النزعة التأسيسية 
(foundationalism-anti مناهضة ،)( النزعة التمثيلية-anti
 representationalism( مناهضة النزعة املاهوية ،)essentialism-anti هي بشكل )

علين طفيلية على اجلهود البناءة يف اإلبستيمولوجيا وامليتافيزيقا، وهتدف إىل تسليط الضوء على الكيفيات 
 الية ويف أشكال إلزامية من األوصاف.املختلفة أن تبقى هذه اجلهود حتت أتثري أفالطوين ضمن مفاهيم مث

إن استعمال روريت لـ كواين وسيالرز كي يثمن وجهات نظره الرئيسية ضد فكرة إضفاء املشروعية على 
فكرة الفلسفة كمشروع للمعرفة، وكذا يف أتكيده على النقد بعبارات توحي أبهنا مشكالت فلسفية 

التحليلية على هذا النحو. كثري من النقاد ــ بعضهم ذات طابع "حتليلي"، قد ساهم يف اهتام الفلسفة 
على أهنا عرض مزعوم إلفالس  PMNمبتهج، والبعض اآلخر حزين ــ قرأوا الفلسفة ومرآة الطبيعة 

أحد االجتاهني الرئيسيني املعاصرين للفلسفة الغربية. أمثال هؤالء القراء يستندون أيضا إىل وجهة النظر 
تاابت روريت منذ الفلسفة ومرآة الطبيعة قد انشغلت إبظهار فضائل هذه  على أساس أن معظم ك
( بعد عشرين سنة، ومع ذلك، يبدو أنه من األفضل عدم إضافة EHOمفكرين مثل هيدغر ودريدا. )

، أو على روريت. يف كتاب الفلسفة ومرآة الطبيعة  PMNتقسيم التحليلي ـ القاري بناء على  رسالة 
PMNملركزية هو أن تتحرر الفلسفة من استعارة الذهن ابعتباره واسطة ملظاهر، ، كانت وجهة نظره ا

مظاهر حيث ينبغي أن تساعدان الفلسفة على فرز األشياء البسيطة منها وتلك اليت تتطابق مع الواقع.  
لقد جعل روريت هذه النقطة ضمن لغة تطورت من طرف الفالسفة األنغلوـ أمريكيني)سواء ابمليالد، 

 س أو ابلتبينر املتأخرر( أثناء نصف قرن منصرم.ابلتجني
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ليس من الضرورري، وقد يكون خمادعا، النظر إىل نقد روريت حول اإلبستيمولوجيا واالفرتاضات اليت 
جتعلها تبدو مفيدة حول اإلبستيمولوجيا بوصفها نقد ألسلوب فلسفي خاص أو جملموع عادات 

)أنظر خاصة احملاولة   CPابقرتان )متزامنا( مع حماوالت يفمنهجية. عند قراءة الفلسفة ومرآة الطبيعة 
،  "الفلسفة يف أمريكا اليوم"، وكذا " مقدمة "(، 12، "الفلسفة االحرتافية والثقافة املتعالية"، احملاولة 4

نالحظ بسرعة أن اهلدف من الفلسفة ومرآة الطبيعة ال ميكن أن يكون مدرسة مفرتضة أو فرعا ملوضوع 
لسفة التحليلية". ألن روريت ال يعتقد أبن للفلسفة ماهية، وليس هلا مهمة اترخيية حمددة، يسمى "الف

(، وأنه مل يرتك CP226وختفق يف حتديد ميدان خاص للمعرفة وأهنا ليست، ابختصار، نوعا طبيعيا )
 أي أرضية ميكن من خالهلا تسوية هذا النوع من النقد. وهو ال يعتزم فعل ذلك. ففي فرتة نشر

PMN كان رأي روريت هو أن الفلسفة التحليلية  "ليس هلا اآلن إال وحدة اسلوبية واجتماعية ،
("CP217.) 

مث يصف بعد ذلك هذه النقطة ابلطريقة اآلتية: " عند قويل ]هذا األمر[، ال أقرتح أن تكون الفلسفة 
أعتقد، أسلوب جيرد. إن روح العمل التحليلية سيئة أو أهنا سيئة: فاألسلوب التحليلي هو، على ما 

بني الفالسفة التحليليني سليمة ومفيدة." مع هذا، ومع أن روريت على ما يبدو ليس له أي حكم مسبق 
ضد الفلسفة التحليلية خصوصا، فالسبب احلقيقي لتساحمه ــ رؤيته املناهضة للماهوية ونظرته التارخيانية 

 كثري من النقاد اعرتاضا. بعد تقريظه الباهت،  يستمر روريت للفلسفة ومشكالهتا ــ كانت ابلنسبة إىل
 بقوله:

كل ما أقوله، هو أن الفلسفة التحليلية قد أصبحت، أرادت ذلك أم ال، ذلك النوع نفسه لفرع 
مثل غريه يف األقسام األخرى للعلوم اإلنسانية حيث مزاعم الصرامة واإلطار العلمي أقل وضوحا. 

ياة يف العلوم اإلنسانية هي نفسها كتلك اليت يف الفنون ويف اآلداب ؛ إن إن الشكل العادي للح
 CPعبقراي سيأيت بشيء جديد ، هام ومقنع، ومعجبيه يبدأون بتشكريل مدرسة وحركة . )

217 - 218) 

يتطابق هذا متاما مع املوقف إزاء معىن املنهج الفلسفي الذي يعرب عنه روريت عشرون سنة من بعد: " 
سمى مناهج ليس ببساطة سوى وصف لألنشطة اليت ينخرط فيها املقلدون املتحمسني هلذا إن ما ي

( TP 10الذهن األصلي أو ذاك ـ وهو ما أمساه كمون       " برامج البحث " اليت أنتجتها أعماهلم. )
ول إذن النقد ميتا فلسفي لروريت إذن ليس موجها فقط  لتقنيات أو أساليب أو مفردات خاصة، إمنا ح
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فكرة أن املشكالت الفلسفية هي شيء آخر غري التوترات العابرة يف ديناميكية املفردات العارضة 
املتطورة. إذا كان نقده قد أطبق بشكل خاص ضد الفلسفة التحليلية، فقد يرجع هذا إىل اعتقاد راسخ 

يعرتف هبا،  يف املشكالت الفلسفية ابعتبارها حتدايت فكرية دائمة  تطلب من أي مفكر صادق أن
وميكن تلبيتها من خالل تقدم يف املنهجية. روريت نفسه، مع هذا، ال يقول يف أي موضع أبن هذا 
االعتقاد يرجع ملاهية الفلسفة التحليلية. على العكس، يبدو أن الفالسفة التحليليني، مثل سيالرز، 

مشروع إضفاء املشروعية كواين وديفيدسون، قد زودروا روريت أبدوات نقدية ضرورية يف هجومه ضد 
 اإلبستيمولوجية الذي كان االنشغال املركزي يف الفلسفة منذ ديكارت. 
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