فصل يکم
ِ

آموزشفلسفه داريم؟
چه نيازی به
ِ
در اين فصل:
◄فلسفه چيست؟
ی کيست؟
◄فلسفه برا ِ
ی چيست؟
◄اين کتاب درباره ِ

سخن آغازين
ِ
ی
نخستين پرسشی که در
ن عن وا ِن اين کتاب
برابر خوانن ده ِ
ِ
با ديد ِ
ِ
ل قوی اين
ی فلسفه قرار میگيرد به احتما ِ
غيرمتخصص در رﺷته ِ
ِ
میتواند باﺷد که "اصوال چه نيازی به دانست ِن فلسفه داريم؟ آيا ضرورتی

ی زندگیَ ،س ِر خود را با
دارد که با وج و ِد اين ھمه مشکالت و سختیھا ِ
ی علمی و فلسفی پيچيده به درد آوريم؟" در مواجھه با چنين
پرسشھا ِ

پاسخ متفاوت وجود دارد .اگر منظور از دانستنِ فلسفه صرفا
پرسشی دو
ِ
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ھای روﺷنفکرانه ﺷدن باﺷد،
ی زندگی و ھر از گاھی وار ِد مباح ثه ِ
ادامه ِ
ت منطقی از دنيايی که
ب فھم و ﺷناخ ِ
پاسخ منفیاست .اما اگر ھدف کس ِ
ھای آن ،از
در آن زندگی میکنيم ،يعنی از طبيعت ،از جامعه و فرآيند ِ
ت دخالت
ی انسانی و تحوالتاش ،و مھمتر از آن باور به ضرور ِ
اندي شه ِ
برای تغييرش و ايجا ِد دنيايی بھتر باﺷد ،در آن صورت پاسخ
در آن
ِ
بیگمان مثبت است.
پيش از آن که بتوانيم چيزی درباره فلسفه بيان کنيم نخست بايد تعريفی
از فلسفه ارائه دھيم .اگر اين فرض بديھی و ساده را بپذيريم که فلسفه و
فلسفيدن با انديشه و انديشدن ربط مستقيم و تنگاتنگی دارد ،ان گاه بايد
اذعان داﺷت که پيشينگی فلسفه به پيشينگی انديشه انسان است .بدين
ترتيب ،ﺷروع فلسفه ھمان زمانی است که انسان در مقام يک موﺟود
ﺟاندار به انسان به مثابه يک موﺟود انديشمند ارتقا پيدا کرد .از آن جايی
که انسان و انديشمند ﺷدنش فرآيندی تاريخی است ،پس فلسفه ھم خود
پديده ای تاريخی است.
ب آن که چه
فلسفه چيست؟ تاکنون فلسفه را به گونهھایِ بیﺷمار برحس ِ
کسی آن را تعريف میکند و چه ھدفی را دنبال میکند ،بسيار متفاوت
ی
تعريف کردهاند .در يک تعري ِ
ف ساده "فلسفه" عبارت است از نحوه ِ
تميز درست
نگاه کردن به دنيا .ھر انسانی بر اين باور است که قادر به
ِ
از نادرست و خوب از بد است و کمتر کسیاست که در اين مورد ﺷک
فجايع بزرگ
به خود راه دھد .اما ھمين انسان زمانی که با رويدادھا و يا
ِ
نظير انقالب ھا و يا جنگ ھا مواجه میﺷود معموال از فھمﺷان ناتوان
ِ
فوق
ی
نيرو
"
يک
به
يا
و
"
انسان
ت
طبيع
"
به
اغلب
را
ھا
آن
و
است
ِ
ِ
ِ
بشری" نسبت میدھد.
ت انسانی" پُر از رمز و راز که از قرارِ معلوم موجودی
اما اين "طبيع ِ
غير ِ
طی سدهھا و منشا ِء تمام ِ باليای ِ رویِ
قابل تغيير در ِ
است ازلی -ابدیِ ،
زمين ،چگونه موجودی است؟ انسانیوجود ندارد که برخوردار از نوعی
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نگا ِه فلسفی نباﺷد .کسی که مدعی است فاق ِد ھرگونه نگا ِه فلسفی است در
اﺷتباه بسر میبرد .به واقع چنين فردی فاق ِد نگا ِه فلسفی نيست ،بلکه او
فلسفی منسجم ،به ھم پيوسته و منطقیاست و ناآگاھانه و
فاق ِد يک دستگا ِه
ِ
ت رايج در جامعهای را که در آن
يا از
روی اجبار ،آرا ،باورھا و تعصبا ِ
ِ
میزيد بازتاب میکند .يعنی ،افکارش مملو از عقايد و آرايی است که از
ک جامعه ساخته و پرداخته ﺷده و او آنھا را
وی نھ
ادھای ايدئول وژي ِ
ِ
س ِ
نظام
ادھای ايدئولوژيک ،از جمله
ناآگاھانه بازتاب میکند .اين نھ
ِ
ِ
آموزﺷی )مدارس( ،نھادھایِ مذھبی )کليساھا و مساجد( ،رسانهھایِ
ھای جمعی )جرايد ،راديو و تلويزيون( و ھنر )ادبيات ،سينما و
ارتباط ِ
حاکم جامعهیِ معاصر
ت
ت طبقا ِ
تئاتر( در م جموع فرھنگ و اخالقيا ِ
ِ
جوامع پيشين )پيشا-سرمايه داری(
)بطور عمده سرمايهداری( و تا حدی
ِ
را ترويج میکنند.
عادی جامعه سعی میکند گليمِ خود را به
اوضاع
يک انسانِ عادی در
ِ
ِ
نحوی از انحاء از آب بکشد و کاری به اين کارھا نداﺷته باﺷد .اما ھمين
ھای
انسا ِن بیتفاوت به اين مسائل ،به مج ر ِد آن که رو در
روی بح ران ِ
ِ
ی انديشهاش از خواب بيدار میﺷود،
اجتماعی قرار میگيرد ،موتور ِ خف ته ِ
برابر
ھای جامعه او را در
آن ھم به اين دليلِ بسيار ساده که بحران ِ
ِ
انبوھی از پرسشھائی قرار میدھند که تا آن زمان يا به آنھا نمیانديشيد
و يا بی آن که بدانھا فکر کرده باﺷد برایﺷان پاسخھايی حاضر و آماده
داﺷته است .پرسشھا و مسائلی که تا آن زمان به نظر میرسيدند که
کوچکترين ربطی به زندگی نداﺷتهاند ،به ناگھان اھميت و معنا پيدا
میکنند .ديگر زندگی به مثاب ِه يک سلسله رويدادھای ِ بیمعنا و روزمره
به ديده نمیآيد و ھرکس صاحب نظر میﺷود و به فلسفهورزی
میپردازد .يعنی ،انسان با فراتر رفتن از امورِ روزمرهی ِ زندگی،خود را
بشر انديشنده
يک قدم به جلو میبرد و توان ِ بالقوهی ِ خود را در مقام ِ يک
ِ
ت خود،
متحقق ساخته ،تمايل و توان ايیاش را در بدست
گرفتن سرنوﺷ ِ
ِ
نمايان می سازد.
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ت
ن بشری،
ی "فلسفه" ﺷناخ ِ
موضوع م ور ِد مطالعه ِ
در صبحگ ا ِه تمد ِ
ِ
رايط زندگی انسانھا
ھدف بھبو ِد ﺷ
ت جامعهی ِ بشری ،با
ِ
ِ
طبيعت و ﺷناخ ِ
بود و "فيلسوفا ِن" آن دوران اين وظيفه را در برابرِ خود قرار داده بودند.
خواھيم ديد که بعدھا چطور فلسفه بتدريج از اين ھدف دور ﺷده و
داف نخستيناش
موضوعاتاش مباحثی میﺷوند که در خ
ت اھ ِ
الف جھ ِ
ِ
مردم عادی غيرقابلِ فھم بوده،
برای
کثر موارد نه تنھا
ِ
ِ
پيش رفته و در ا ِ
بطور
بلکه حتا متخصصين اش ھم کمتر زبان ِ ھمديگر را میفھمند .آن ھم
ِ
عمده بدين خاطر که ديگر مطلبی برای ِ گفتن ندارند و برای ِ پردهپوﺷی بر
اين نکته از واژهھایِ ُگنگ ،غيرقابلِ فھم ،مندرآوردی و بیمعنايی
گويی خود را بر
استفاده میکنند تا از اين طريق بی مايگی و بيھ وده
ِ
گردن ِ بیاطالعی ِ مخاطبانﺷان بياندازند .سخن کوتاه ،امروزه فلسفه به
وارونه ريشهی ِ تاريخیاش ،چندان دربن ِد عشق به ِخ َرد و دانش نيست.
ب "فيلسوف" به فردی است که به
در فرھنگِ ما يکیاز موار ِد
اطالق لق ِ
ِ
قابل فھم نيست .اين
پريشان گويی دچار ﺷده و اظھارات اش برایِ ديگران
ِ
ن آن که
مورد از کارب ر ِد منفی و
ی فيلسوف در عي ِ
تحقيرآميز واژه ِ
ِ
بیاھميتی به انديشه و انديشيدن در جامعه را نشان میدھد و گويای ِ نازل
ت ديگری را ھم
بودن
گی ک ِل جامعه است ،اما تا حدودی واقعي ِ
ِ
سطح فرھن ِ
ِ
بيان میکند .بدين معنا که اگر انديشهای به نحوی بيان ﺷود که غيرقاب ِل
ب انتزاعی به خود بگيرد در آن
فھم برایِ ھمگان باﺷد و رنگ و لعا ِ
صورت ﺷايد اطالقِ "پريشان گو" به گويندهاش چندان ھم بیربط نباﺷد،
حتا اگر محتوای ِ آن انديشه مھم و قاب ِل تامل باﺷد.
ی دانايیِ ممکن را در خود
افالطون بر اين باور بود که
روح بشر ھمه ِ
ِ
١
کار "گفت و شنودھایاش" زاياندنِ دانايی است .دکارت ،
جای داده و ِ
مھمترين نوﺷتارش را نه به زبان ِ التين که زبان ِ خواصِ دوراناش بود،
ی مردان
بلکه به
زبان فرانسه نوﺷت ،آن ھم بدين خاطر که نه تن ھا عامه ِ
ِ
_____________________________________________

 ١۶۵٠ - ١۵٩۶ ) René Descartes -١م (  ،فيلسوف ،رياضیدان و فيزيک دان فرانسوی دوران رنسانس.
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بلکه حتا زنان ھم به نوﺷتهاش دسترسی داﺷته باﺷند .در اروپا او نخستين
درھای بستهی ِ فلسفه را به رویِ عوام گشود .اليبنيتس
فيلسوفی بود که
ِ
٢
که ھمراه با نيوتن از مھمترين انديشمندان و دانشمندانِ دوراناﺷان
اصلی انديشهھایاﺷان که بسيار پيچيده و فھمﺷان بسيار
وط
بودند ،خط ِ
ِ
ت کمی
دﺷوار بودند را آن چنان تو ضيح میدادند که يک فر ِد عادی در مد ِ
آنھا را به خوبی ھضم و جذب میکرد .برایِ اينان ساده نويسی امری
نظر آنان يک انديشه تا زمانی که توس ِط ديگران
بديھی بود ،چرا که از
ِ
فھميده نشود اصوال نمیتواند انديشه باﺷد و ارزﺷی ندارد .در سدهیِ
خروج تدريجی
گرايش "ھمه فھمی" بطور کامل وارونه ﺷد .با
بيستم اين
ِ
ِ
ی
از حيطه ِی فلسفه ،آن موضوعا ِ
ت دانش که از دوران ِ باس تان تا سده ِ
علوم
نوزدھم محتوایِ فلسفه را تشکيل میدادند ،با تبديل ﺷ دناﺷان به
ِ
اختصاصی و با ھرچه تنگتر و تھیتر ﺷدنِ دامنهی فلسفه ،ﺷاھد آن
بودهايم که واکنشِ به اصطالح فيلسوفانِ بعدی به اين پديده پناه بردن به
موضوعا ِ
ت انتزاعی ِ ناروﺷن و آن ھم با توسل به زبان و بيانی غيرقابلِ
گسترش
به
بيمارگونه
ای
وسوسه
و
دقت
با
فيلسوف
ک
اين
.
است
فھم بوده
ِ
يک ض ِد فرھنگِ ناسالم و منفی میپردازد و غير قاب ِل فھم نويسی،
ی
غيرقاب ِل انتقال بودن ،غيرقاب ِ
ل تفسير و ترجمه بودن از ويژگیھا ِ
نوﺷتهھایاش است و اين ھمه نه تنھا روش و حرفهاش میﺷود ،بلکه
کل انديشهاش را ھم تشکيل میدھد.
اصوال ِ
١

نظير
نوع بدترين سانسورھا است )چراکه
علي ِه اين ض ِد فرھنگ که از
ِ
ِ
حکومتھایِ تماميتخواه در آنھا ھم انديشه ممنوع است و ھم انديشيدن(
نظير موسيقی و عشق
دای رسا و بارھا تکرار کرد که فلسفه
بايد با ص ِ
ِ
برای
ی ھمگانی است.
ت مشت ِ
است ،با آنھا نکا ِ
ِ
رک بسيار دارد و مساله ِ
آﺷنايی با مفاھيمی که انديشمندان ِ بزرگِ تاريخ گفتهاند نظيرِ ِخ َرد ،لذت،
_____________________________________________

 ١٧١۶ - ١۶۴۶) Gottfried Wilhelm Leibniz -١م (  ،فيلسوف ،رياضی دان و فيزيکدان آلمانی.

 ١٧٢٧ - ١۶۴٣ ) Isaac Newton -٢م (  ،فيزيك دان و رياضي دان انگليسي و پايه گذار علم مکانيک.
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نظاير اينھا ،به ھيچ
معنی زندگی ،زيبايی ،اﺷتباه ،مرگ ،اميد ،سياست و
ِ
ِ
ھای يونانی ،التين و يا
بان
ز
ختن
آمو
فلسفه،
ی
مطالعه
سال
ده
به
وجه
ِ
ِ
ِ
آلمانی نيازی نيست.
بررسی فلسفه
با اين وجود ،بايد به اين نکته اﺷاره کرد که مطالعه و
ِ
موانع چندی در برابرش قرار دارند.
کار چندان آسانی نيست و
اصوال ِ
ِ
نخست آن که فلسفه بنا به طبيعتاش با مسائلی سروکار دارد که از امورِ
ی انسانھا فاصله بسيار دارد .حتا فھم ِ زبان و واژهھايی
ادی روزم ره ِ
ع ِ
ی
که در فلسفه بکار برده میﺷوند چندان آسان نيست ،البته اين ا مر ويژه ِ
موضوع تخصصیای به ناگزير اصطالحات و
فلسفه نيست ،چرا که ھر
ِ
ھای علوم و
ی خودش را دارد و اين امر ﺷام ِل کليهی ِ ﺷاخه ِ
زبان ويژه ِ
ِ
فنون میﺷود.
برای
مانع نخست ھم جدیتر است.
ِ
مانع دومی ھم وجود دارد که از ِ
اما ِ
روی فلسفه فکر توليد میکردند؛ اين
کسانی که در سدهھایِ پيشين در قلم
ِ
ت فلسفی تا آن
که میبايست مخاطبھایﺷان تا حدودی به موضوعا ِ
امر مسلم بود .امروزه اما اين چنين نيست،
دوران آگاھیداﺷته باﺷند يک ِ
چرا که فلسفه به ھيچ وجه آن جايگاھی را که در گذﺷته داﺷته ديگر
ی پيشين باعث
نمیتواند داﺷته باﺷد .پيشرف ِ
طی دو سده ِ
ت علوم و فنون در ِ
ی
ف علوم
ھای مختل ِ
جای فلسفه را بگيرند و گستره ِ
ِ
ﺷده که ﺷاخه ِ
برای نمونه با
ت مور ِد مطالعهی ِ فلسفه را ھرچه تنگتر کنند.
موضوعا ِ
ِ
ت زيست ﺷناسی و روان ﺷناسی حتا مطالعهی ِ روان ِ پُر رمز و
پيشرف ِ
تدريجی
خروج
قلمرو فلسفه خارج ﺷده است .با
راز انسانی ھم از
ِ
ِ
ِ
ِ
ھستیﺷناسی و ﺷناخت ﺷناسیاز حيطهی ِ فلسفه ،به جرات میتوان گفت
بطور عمده به
که امروزه قلمرو ِ فلسفه به سياست محدود ﺷده و آن ھم
ِ
ت طبقهی ِ حاکم.
سياستی در خدم ِ
علوم اجتماعی اوضاع از اين ھم بدتر است .بدين خاطر که
ی
ِ
در حي طه ِ
منافع
ھر چه دانشمان در اين حوزه بيشتر میﺷود به ھمان ميزان ھم
ِ
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زير ضرب میرود.
ادی آن کسانی که بر جامعه حکم میرانند بيشتر
م ِ
ِ
ی مستقيم
علم که تا حدودی پيشرفتاش با رﺷ ِد ني
روھای مولده راب طه ِ
ِ
دارد ،در گذﺷته به آن ميزان رﺷد نکرده بود تا انسان را قادر سازد که
دم آگاھی ،نبو ِد
دنيايی را که در آن زندگی میکرد بشناسد .در ﺷراي ِط ع ِ
ت
ت علمی و يا نبو ِد ابزارھایِ مادی برایِ دستيابی به اطالعا ِ
اطالعا ِ
دنيای خارج از خود
ت خود و
علمی ،تنھا ابزاری که انسان برایِ ﺷناخ ِ
ِ
در اختيار داﺷت ،مغزش بود .تنھا با اين ابزار بود که میتوانست بر
ت دنيا بطورِ تنگاتنگی
طبيعت غلبه کند .تالشِ انسان برای ِ فھم و شناخ ِ
سطح حيوانی ،برایِ غلبه
مترادف است با مبارزهاش برای ِ فرارفتن از
ِ
رھايی واقعی و نه صرفاً صوری و
يافتن بر نيروھایِ کورِ طبيعت ،برایِ
ِ
قانونیاش .اين چيزی است که در سراسرِ تاريخِ بشر با آن روبرو
وسايل
بخش عمدهای از
بودهايم .اکنون اما اين مسير وارونه شده و
ِ
ِ
ترويج مساﺋلی
ت
ت ﺟمعی و
ابزارھای آموزشِ ھمگانی در خدم ِ
ارت باطا ِ
ِ
ِ
قرار گرفته که ھر چه بيشتر به غلبهیِ نيروھایِ کور بر انسان و
ت بيشت ِر او در اوھام و نگه داشتناش در سطحی نازل ،منجر
اسار ِ
میشود.
متخصصين
برای
تاريخ فلسفه است و نه
ی
ِ
ِ
اين کتاب ،نه کتابی درباره ِ
ِ
ی
ی فيلسوفان را دربرنمیگيرد .در ھر دو ز مينه ِ
فلسفه ،از اين رو ھمه ِ
ھای فراوانی موجود است و در آينده ھم به آنھا افزوده خواھد ﺷد.
ک تاب ِ
کار جمعی نيست ،بدين معنا که مطالب و
ی يک
اين کتاب نتيجه ِ
ِ
گر
پژوھشھایاش دربارهیِ ھر انديشمندی محصولِ کار ِ يک پژوھش ِ
متخصص در آن زمينه نيست.
ی
اصلی انديشه و
ب
ی مکات ِ
ِ
معرفی چھرهھا ِ
لی اين کتاب ارائه ِ
ِ
ِ
ھدف اص ِ
ﺷاخص ھر يک از اين مکاتب است .تاکي ِد اصلی بر اين بوده است که
ِ
ھای نو در ھر
انديشه
و
آرا
پيدايش
اجتماعی
تاريخی
ھای
زمينه
پيش
ِ
ِ
ِ
ِ
دورانی را بکاود و دالي ِل آن ھا را تا ح ِد امکان توضيح دھد .تالش ﺷده
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اجتماعی آن ........................
 / ٢٢پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

برای ھمه باﺷد .اما وفاداری به
قابل فھم
ن کتاب ،زبا ِن ساده و
ِ
ِ
تا زبا ِ
اصلی نويسنده بوده است.
خاطر
نظر يات و امانت داریِ آراء دغدغه
ِ
ِ
فھم مطالب
در اين کتاب تصوير نقش ِ کمکی دارد ،ھم به منظور ِ کمک به ِ
ی خشک و بی روح .انديشمندان نه
رای رنگ و روح دادن به آرا ِ
و ھم ب ِ
ھای فاق ِد روح ،و نه زندگیﺷان متفاوت از
ارواح فاق ِد کالبدند و نه کالبد ِ
ِ
زندگی ديگر اف را ِد جامعه است ،نکتهای که اغلب فراموش میﺷود و ھر
از گاھی بايد بر آن تأکيد نھاد .در اين رابطه استفاده از تصوير میتواند تا
اندازهای کارآ باﺷد.
اين کتاب در سه جلد طرح ريزی ﺷده است .جل ِد نخستين با عنوانِ "از
دايش ِخ َرد )دورانِ شھر-دولتھا(" دورانِ يونان ِ باستان را
اسطوره تا پي
ِ
در بر میگيرد :به بيان ِ دقيقتر سدهھایِ ﺷشم تا دومِ پيش از ميالدی؛
چھار سدهای که طلوعاش در يونانِ باستان با تالس ﺷروع میﺷود و
غروباش مقارن است با فروپاﺷیِ ﺷھر -دولتھایِ يونانی و تاسيسِ
اسکندر مقدونی.
توسط
امپراتوری
ِ
ِ

از کجا بايد شروع کرد؟
ب زمانی رعايت ﺷود،
در
نگارش اين کتاب کوﺷش ﺷده است ترتي ِ
ِ
نکتهای که ھم طبيعی است و ھم منطقی ،چرا که ھيچ انديشهای صرفا از
ت
ب آن انديشه بيرون نمیآيد.
رويدادھای تاريخی ،مناسبا ِ
ذھن صاح ِ
ِ
ِ
عی موجود در جامعه ،مجمو عهیِ دانايی و آرايی که از گذﺷته و
اجتما
ِ
ت
موقعي
حدودی
تا
ھمچنين
و
رسيده،
ارث
به
نو
ی
شه
اندي
ب
صاح
حال به
ِ
ِ
ِ
پيدايش يک نظريه نو سھم
ت متفاوت در
اجتماعی ِ فرد ،ھمگی به در جا ِ
ِ
ب زمانی مسلما به فھم ِ چرايی ِ به وجود
ت ترتي ِ
دارند .بدين ترتيب ،رعاي ِ
آم د ِن يک انديشهی ِ نو و ھمينطور در فھ ِم خو ِد انديشه کمک میکند .اما
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ی کلی آن چنان خشک و انعطافناپذير
ب حاضر رعاي ِ
در کتا ِ
ت اين قاعده ِ
کفايیھر فصل فدایِ آن ﺷود.
ھم نبوده است که استقالل و خود
ِ
ی ھر فصل مستقل و به گونهای باﺷد که مطالب و
سعی ﺷده است ارا ئه ِ
ھای
موضوعا ِ
ت مطرح ﺷده در آن ،بدون ِ آن که الزاما ً به خواندن ِ فصل ِ
ديگر نياز داﺷته باﺷد ،به تنھايی قاب ِل فھم باﺷند .اين فصل را با اين جمله
از ريچارد فاينمن ١که به اﺷتباه به اينشتين نسبت می دھند ،به پايان می
رسانيم " :اگر نمی توانيد مطلب تان را به زبان ساده و ھمه فھم توضيح
دھيد ،يعنی که خود آن را خوب نفھيده ايد ".

_____________________________________________

دانان س دهی ِ بيستم
 ١٩٨٨ -١٩١٨) Richard Phillips Feynman -١م (  ،يکی از برجستهترين في زيک
ِ
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