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 چکیده:

دهیم. اول، من تمایل به بررسی زمینه تعدادی روند جدید در در این مقاله، ما دو موضوع مقاله تام راکمور را مورد بررسی قرار می

 پردازیم.تفسیر خود راکمور از این روندها میفلسفه معاصر داریم و دوم به 

 دوری و برگشت به هگل:-1

 -ای، فلسفه تحلیلی آمریکاییطبق نظر راکمور، سه روند بر مبحث فلسفه قرن بیستم، به اصطالح فلسفه قاره

متر، به ای، دو روند از همه مهشود. بین فلسفه تحلیلی و قارهانگلیسی و فلسفه عملی جدید آمریکایی غالب می

اقتد؛ و این به علت نادیده گرفتن، عدم توجه دوطرفه بود. با این حال، این موقعیت سختی هر مبحثی اتفاق می

به تدریج در حال تغییر است، به خصوص فالسفه آمریکایی همچون تیلور، هگل، روتی و دیگران موضوعاتی را 

 مند بودند.ای به آن عالقهه قارهدهند که تا اخیراً تنها فالسفمورد بحث و بررسی قرار می

اند. من تمایل به بررسی زمینه این تغییرات و طرح ای اگر چه کمتر به وضوع تغییر کردهچیزهایی در فلسفه قاره

هایی به تواند به عنوان پاسخپیشنهاد و فرضی جهت تفسیر آنها دارم: در نظر من، این روندهای فلسفی واگرا می

 رفته شوند.فلسفه هگل در نظر گ

-کنم، منظورم فلسفه هگل در مفهوم شدید نمیمی اول یک اظهار اولیه، هنگامی که در تفسیر به هگل اشاره

گیرم. هسته آن فهم کل واقعیت، طبیعت و باشد، بلکه تفکرش را به عنوان اوج پروژه فلسفی خاص در نظر می

 لق بود. همچنین تاریخ، ماده و روح به صورت بروزهایی از ایده مط
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گردد؛ به طرز خاصی، فلسله تحلیلی معموالً آن را طبق نظر تعدادی، اولین منابع این پروژه به افالطون برمی

یک مفهوم، کند. در ای عمدتاً آن را به عنوان انتوتئولوژی توصیف مینامد در حالی که فلسفه قارهمتافیزیک می

 شود.ای قرن بیستم از این پروژه، اگر چه در روشهای مختلف حاصل میهر دو فلسفه تحلیلی و قاره

کند، فلسفه تحلیلی درست از آغاز اجازه دهید که با فلسفه تحلیلی شروع کنیم. همانطور که راکمور بیان می

ن نه تنها انکار وجود جهانی بیرونی را مورد نئوهگلیانیسم انگلیسی نوع برادلی و موارد مشابه مخالفت کرد. م

های هگل )و اکثر معاصرهای آن( و همچنین روند آن جهت درک انتقاد قرار دادم، بلکه همچنین سبک نوشته

 هر چیزی از دیدگاه کلیت را مورد انتقاد قرار دادم.

گیرد. در متعصبانه را در نظر میفلسفه تحلیلی ویژگی خاصی از این ردسه برابر هگل همچنین رقابت متافیزیک 

اولین جایگاه، به جای همه ساختارهای ترکیبی دربرگیرنده با محتوای به شدت تفکری، من بر آنالیز مسائل 

باشد. دوم اینکه جمالت پیچیده و طوالنی، که مقیاس کم واقعی تمرکز کردم. بنابراین نامش: فلسفه تحلیلی می

های اتخاذ شده از زندگی روزمره و سرانجام ی به نظر رسیدند، شروع از مثالبیشتر شبیه التین به جای آلمان

 میزان زیادی مفهوم رایج را در نظر گرفتند.

سوم اینکه در حالی که هگل تداوم واقعیت تجریه شده را در ایده مطلق اخذ کرد، فلسفه تحلیلی متمرکز بر 

واقعیت ذاتی اشاره کند. به همه این دالیل، فلسفه تحلیلی تواند به مسئله روشی بود که در آن زبان یا تفکر می

آوری به زبان معمول که دورتری برگشت تواند به عنوان روی گردانی از ویژگی تفکری متافیزیک هگل و رویمی

 نامد، تفسیر شود.زبان شناختی می

رفتن آن و اعطای همه نوع روشی که در آن فلسفه تحلیلی، فلسفه هگل را مجدداً اعالم کرد. شامل نادیده گ

 قضاوت و رسیدگی با توجه به این فلسفه بود.

شویم. من با راکمور موافقم که هیدگر یک شخص مهم جهت فلسفه ای میاز سوی دیگر، ما متوجه فلسفه قاره

فته کنم که تفکرش آنقدر نیست که به عنوان پاسخی به هوسول در نظر گرباشد با این حال، تصور میای میقاره
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باشد. مورد مشابه برای شود اما نسبتاً به عنوان تالشی جهت غلبه بر متافیزیک، به خصوص متافیزیک هگل می

باشد. طبق نظر هیدگر، فلسفه هگل اوج ای دیگر همچون لِوینس، دِریدا و حتی هابِرمس درست میفالسفه قاره

 شد.باانتوتئولوژی، سردرگمی سؤاالت بودن و هستی و خداشناسی می

توانند مفهوم سازی شوند چرا که آن این در نتیجه، در فلسفه هگل، جمع بودن و تاریخی بودن هستی نمی

ای و تحلیلی متافیزیک هگل را دهد. اگر چه هر دو فلسفه قارهاحتمال بر خدا و همچنین زمینه مطلب قرار می

ز پروژه داور کردند، متفاوت بودند. علی رغم رد کردند، آنها به میزان زیادی برحسب روشی که آنها خودشان را ا

همه انتقادهایشان، نه تنها هیدگر بلکه همچنین لوینس، دریدا، هابرمس به پروژه هگلی بسیار مدیون هستند؛ 

 باشد.هدفشان نشان دادن عدم تفکر در متافیزیک جهت غلبه بر آن می

انگلیسی بپردازیم. ما توجه رو به افزایشی  -مریکاییبا این حال، اگر ما به بررسی پیشرفت های اخیر در فلسفه آ

گرایی رورتی و فلسفه چارلز تیلور فکر کنیم. این کنیم. تنها نیاز است که دربارة نئوعملرا در هگل مشاهده می

گرایی را رد کرد، با باشد. اگر چه آن متافیزیک اساسهای خاصی از فلسفه تحلیلی میتوجه مرتبط با ناامیدی

تر، به سازد. اما دقیقاش بود. همانطور که مثالی از ونیا مشخص میگرایی در شناخت شناسیحال اساساین 

شود. به عالوه، ثابت تر شده و از واقعیت ذاتی دور میهای شناخت شناسی، به تدریج رسمیعلت روش سؤال

بخش، ناموفق بوده است و اش، موضوع ارجاع در روش رضایتشده است که در حل مسائل اساس گرایی مرکزی

شود. بعد مند همه انواع سؤاالت اجتماعی و انسانی ذاتی میبدین علت است که چرا فلسفه تحلیلی دوباره عالقه

های شناختی که آن انجام داد که همچنین برگشتی به فرهنگ نیز بود، به علت این برگشت، جنبهاز گذشت زبان

 باشد.گرایی رورتی و تیلور میشوند که به خصوص از طریق نئوعملح میدیگر تفکر هگل در فلسفه تحلیلی مطر

رسید. کنت اما کنت همچنین زاده روشنفکری بود، حرکتی که در آن هر چیزی در جامعیت دلیل باال بنظر می

کند، های حرکت پذیرفت. موضوعی که معلومات را تفسیر میاین ویژگی اساسی را با تأکید بر جامعیت مقوله

دهد که هایی که قالبی را تشکیل میرسد مقولهباشد. به نظر میتجربی نیست اما یک موضوع متعالی می
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کند، ذهنی است. اما در زمان مشابه، آنها همچنین متعالی هستند به عنوان مثال شرایط معلومات را تفسیر می

 مان. به علت این جامعیت، علم عینی عملی و ممکن است.جهانی معلومات

تر از نینچه و هیدگر به بعد، این در فلسفه بعد از کنت، بطور خاص از مارس، کیکگارد و حتی به طور واضح

هایی که معلومات موضوع مبتنی بر آن است ریشه رود. مقولهجامعیت موضوع معلومات به طور جدّی تحلیل می

های خواسته تا قدرت هستند یا وابسته سازیشناختی دارد؛ آنها بروز و آشکارهای ایدئولوژیکی و رواندر نگرانی

شود، باشد. در این روش، آگاهی از تناسب نژادی یا چشم اندازی در فلسفه معرفی میبه ارائه مشخص از خود می

گرداند. به هرحال، این آگاهی نه تنها غالب بر فلسفه تناسبی که هر درخواست به مشکل جامعیت را برنمی

در کل فرهنگ است. در این خصوص، فقط به فکر کردن درباره موضوع چندفرهنگی  معاصر و امروزی همچنین

ای این آگاهی معاصر از تناسب نژادی را گرایی و قطعیت و فلسفه قارهنیاز داریم. واضح و آشکار است که مصلحت

 گیرد.خیلی بیشتر از فلسفه تحلیلی در نظر می

از ساختار فلسفه قرن بیستم، خواهان طراحی نتیجه کامالً متفاوت  ام به تفسیر راکموردر مبنای الحاق و ضمیمه

کند، قول و وعده برای فلسفه قرن بیستم بیش از جشن از نتیجه او هستم. همانطور که راکمور بیان می

ای است که چگونه ما با تمامی محدودیت و ساختارگرایی نیست، اما به دنبال پاسخی به موضوع شدیداً پیچیده

توانیم ذهنی باز برای نامتناهی و جهان داشته باشیم. اگر ما درباره خودمان فکر کنیم که از ندازمانمیاچشم

شناسی در آرزوی آن گذار و معرفتدیدگاه مطلق قادر به دانستن واقعیت هستیم، چیزی که متافیزیکی بنیان

؛ اما اگر از سوی دیگر احساس کامالً مان استاست، به وضوح در نابرابری و احتمال با واقعیت تناسب انسانی

مان داشته باشیم و هیچ نیازی به رسیدن به چیزی ورای درونی بودن و راحتی با ساختارهای ذهنی قطعی

کنیم؛ یعنی تحریک فردیت خودمان را احساس نکنیم، ویژگی اساسی از آنچه نیز به معنی انسان است، خنثی می

توانیم درباره از چگونگی پذیرش ارزش زندگی درباره اینکه چگونه می به بحث کردن دربارة سؤاالت دیگران

 یابیم.دیگران به عدالت رفتار کنیم، چگونه ما، با تمامی ساختارهایمان به دیدگاهی ناقص از ضروریات دست می
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یش، هاای اثرش، ورای ویژگی پیجچیده و پنهان. نوشتههای متعصب و لهجهورای روش و سیستم اجباری جنبه

اش شد، با زیرکی و موشکافی زیاد تمامی انواع سؤاالت اساسی متوجه حساسیت بیشتر هگل به سؤاالت تغییری

 کند.فرهنگ، مذهب، تاریخ، قانون، هنر و غیره را تجربه و تحلیل می

تیجه شناسی بود. در نفلسفی از پدیده -المعارف در روش مبادله شده با هگل فرهنگیمتافیزیک هگل از دایرة

ای، عالقه و تمایل برای ای دوباره انتخاب شد و مفید اثبات شد. در فلسفه قارهاین چرخش، بحث با فلسفه قاره

 مان نیز رشد کرد.سؤاالت اساسی پیرامون فرهنگ و زمان

ای و تحلیلی موافق آن چیزی است که در فلسفه عصرمان نتیجه موقت این فرایند آن است که فلسفه قاره

باشد که در واقع ایده شدیداً هگلی از کار فلسفه است.  " وقت خود را در اندیشه ثبت "بیش از همیشه  بایستی

 ای به شرح زیر است:پیشنهاد من برای درک تحوالت اخیر در فلسفه تحلیلی و قاره

به هگل  توانند برحسب حرکت دوگانه دور شدن از هگل، متافیزیکی و از سوی دیگر برگشتناز یک سو آنها می

شنای اساسی و متافیزیک و چرخش به فلسفه تفسیری به طور متناوب تعبیر شده به عنوان دور شدن از معرفت

 )غیراساسی( فرهنگ تفسیر شود.

 نتایج انقالب کنت کوپرنیک: -2

ارائه ای و فلسفه عملی جدید را اش، راکمور تفسیر خودش از ارتباط فلسفه تحلیلی، قارهدر بخش دوم مقاله 

کند. در بیان اش ایفا میاش نقش اصلی را در تجزیه و تحلیلدهد. انقالب کنت کوپرنیک و معانی ضمنیمی

 کلی، نتیجة این انقالب به قرار زیر است:

اش های حسیبه منظور قادر بودن در درک و شناخت، خرد به طور انفعالی برداشتهای احساساتی رسیده به اندام

دهد، کند. همانطور که راکمور نشان میاما نقش سودمند و فعال را در فرایند معلومات ایفا می کند،را مثبت نمی

تواند به سختی بیش از حد برآورده شود. باعث جدایی بین فلسفه پیش و پس کانتی، بین اهمیت این انقالب می

کند تا هر -حلیلی سعی میشود. از این دیدگاه پروژه فلسفه تدرک پیش مدرن و ساختارگرایی پس مدرن می
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گرایی و رئالیسم موفق نشده است، درک کند. در دنیای آمریکایی انگلیسی، نتیجه مثبت این آنچه را که واقع

گرایی و گرایی و قطعیت است که تا حد زیادی جایگزین فلسفه تحلیلی شده است. مصلحتشکست مصلحت

 پذیرد.به طور کامل نتایج سودمند و مفیدش را می اش را دارد وقطعیت انقالب کوپری و ویژگی انحرافی

دوست دارم تا این تفسیر راکمور را جشن بگیرم. ورای شک و تردیدی است که انقالب کوپری کنت، روشی برای 

 تمامی انواع ساختارگرایی معاصر و امروزی را هموار ساخت.


