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مقدمه

مقدمه
منظور از «فلســفۀ معاصر» در عنوان این کتاب فلســفۀ قرن بیســتم اســت .با
یک اســتنثاء و آن هم کیرکگور اســت که به قرن نوزدهم تعلق دارد؛ اما شــرح
اندیشــهاش به لحاظ تأثیر بسزایی که در فلسفۀ معاصر به طور کل و در اندیشۀ
هیدگر و یاسپرس به طور خاص داشته است ،در اینجا آمده است.
فلســفه ،بعد از مرگ هــگل در ســال  1831و با قوت یافتن علــوم تجربی،
در بحرانــی عمیق فرورفت و دیگر قادر به اســتقامت در برابر فشــاری نبود که
این علوم بر آن وارد میکردند .علوم تجربی بهآهســتگی سرمشــق علوم نظری
شــدند و ازاینحیث جایگاه فلســفه را متزلزلســاختند .موفقیت علوم طبیعی
در شــکلدهی عملی به «واقعیت» و تســلط بر آن چنان چشــمگیر بود که آنها
بهزودی مالک و مناط هرگونه دستیابی به «واقعیت» شدند .به جای کوشش در
َ
تألیف و ترکیب همۀ اشکال دانش و فرهنگ از قبیل دین ،هنر ،علم و سیاست،
در نظامــی فلســفی ،آنگونه که ایدئالیســم آلمانــی درســر میپروراند ،اکنون
حوزههای منفرد «واقعیت» در پی اســتقالل هرچه بیشــتر خود و جداشــدن از
یکدیگر بودند .اینگونه بهنظر میرسید که علوم طبیعی از پیوندی که همواره با
فلسفه داشتند برای همیشــه گسسته و به استقالل دست یافت ه و با توجه به نقش
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تعیینکنندهشــان در تبیین «واقعیت» فلسفه را به حاشیه راند ه باشند .بنا بر قول
شایع در آن زمان از فلسفه دیگر هیچ کاری در جهت حل مشکالت اجتماعی،
سیاســی و اقتصادی و رتقوفتق امور زندگی برنمیآید .درحالیکه متخصصان
علوم منفرد در حوزهای مختلف علمی از قبیل زیستشناســی ،طب ،فیزیک،
شــیمی و اقتصــاد به پژوهش میپردازنــد و به برنامهریــزی و اجرای طرحهای
مختلف علمــی ،اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی مشــغولاند ،از حضور اهل
فلسفه در این زمینهها خبری نیست .در مقایسه با عالمان و متخصصان مجرب
علوم منفرد تجربی ،فالســفه دانش ،تخصص و روش خــاص و مطمئنی برای
عرضه ندارند .انســان نیز بیشتر و سفت و ســختتر به آن اموری میچسبد که
بــه نظرش مطمئنترین و قابلاعتمادترین امورند .چنین صفاتی را نیز ،باز بنا بر
باور شایع در آن زمان ،فقط علم تخصصی و تجربی داراست.
َ
اما از دهههای میانی قرن نوزده گرایش به فلسفه در اشکال مختلف و با مقاصد
متفاوت ازنو شکل گرفت .البته هیچیک از این جریانها در پی بازسازی فلسفه
در شکل فرادادی (سنتی) آن نبود .جریان نوکانتی ( )Neukantianismusبا شعار
زدن مجدد
پی گره ِ
«بازگشــت به کانت» و تأکید بر موضوع شناختشناسی در ِ
فلســفه به علوم تجربی بود .پدیدارشناســی ( )Phänomenologieبا شعار خود
ً
سوی خود اشیا» ،در تقابل با فلسفۀ انتقادی نوکانتیها ،مجددا
مبنی بر رفتن «به ِ
بر سویۀ وجودشناختی فلســفه تأکید میکرد .وظیفۀ پدیدارشناسی دستیابی به
شــناخت ذات چیزها بود که با وســایل و روش علوم طبیعی ممکن نیست بدان
دســت یافت .با کیرکگور آنچه «فلسفۀ اگزیستنز» ( ،)Existenzphilosophieیا
بنابر قرائتی دیگر «اگزیستنسیالیســم» ( ،)Existenzialismusخوانده میشــود
انسان متناهیاندیش
هستی
رونق میگیرد تا در مقابل هگل بایستد که
انضمامی ِ
ِ
ِ
تألیفی (سیستم) روح میراند.
هیئت
را نادیده میگیرد و آن را به حاشیۀ تمامیت ِ
ِ
هرمنویتیک ،که در گذشــته شــاخهای از روششناسی در فلسفه و الهیات بود،
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اکنون با تأکید بر فهم عالمزیسته ( )Lebensweltهرگونه فلسفهای را که به ابزار
ّ
روشمند علوم طبیعی تأسی میکند و مدعی درک تمامیت «واقعیت» از این راه
ِ
است ،رد میکند.
وجوه اشــتراک ســه حوزۀ فلســفۀ تحلیلــی (،)Analytische Philosophie
پوزیتیویســم ( )Positivismusیا آمپریسم منطقی ( )Logischer Empirismusو
نظریههــای علم ( )Wissenschaftstheorieتکیه بر نتایج و دســتاوردهای علوم
تجربی ،نفی فلســفه به معنی متافیزیک و کوشــش در جهت ّ
تفوق بر آن است؛
البته هرکدام به طریق خاص خودشــان .فلســفۀ تحلیلی گمان می ُبرد با تحلیل
زبــان روزمره و علمی بتوانــد از پس این کار برآید .پوزیتیویســم یا آمپریســم
منطقــی بر آن بود تا ،با کمک منطق و اصالح زبان مابعدالطبیعه ،به بازســازی
عقالنی نظریههای علوم تجربی دســت بزند .نظریههای علم نیز با پرداختن به
پیشفرضها ،روشها و غایات شــناخت علمی _ و نه شــناخت به طور کل _
در نشــاندادن حدود اینگونه شناخت و بهتبع آن رد هرگونه ادعایی که خارج از
ِ
شمول این حدود باشد ،سعی دارد.
ّ
تاریخ فلســفۀ معاصر تاریخ جریانهای فلسفی متعدد است .کثرت جریانها
و موضوعات فلســفی یکی از اوصاف بارز فلســفه در دوران معاصر اســت .در
گذشته ،سالیان دراز طول میکشید تا جریانها و مکاتب فلسفی شکل گیرند .این
ً
شــکلگیری ،چنانچه پذیرش آراء افالطون و ارسطو را درنظر گیریم ،بعضا حتی
به بیش از هزار سال نیز رسیده است .اندیشۀ افالطون بهواسطۀ نوافالطونیان ادامه
ً
پیدا کرد و در قرن یازده میالدی با کشــف آثار اصلی افالطون مجددا احیا شــد
و در قرنهای چهارده و پانزده میالدی با قول به اصالت اســم ()Nominalismus
ازنو زاده شــد .به همین ترتیب ،مســلمانان و مســیحیان در قرن سیزده میالدی با
کشف آثار اصلی ارســطو و تفاسیر خود بر آنها باعث تجدید حیات و شکوفایی
آن شــدندّ .اما وضعیت در مورد فلســفههای قرن بیســتم بهگونهای دیگر است؛

 | 4تاریخ فلسفۀ معاصر غرب

بهطوریکه جریانهای فلســفی زود به زود و به فاصلۀ  10تا  20سال جای خود
ً
را به دیگر جریانها میدهند .علیرغــم کثرت جریانهای بعضا متعارض ،یک
موضوع در همۀ آنها مشترک است و آن موضوع زبان است.
در این دوره و زمانه عدهای وظیفۀ فلســفه را نشاندادن راهوچاه و جهتیابی
فکری در زندگی میدانند .البته فلســفه از ابتدا همواره نســبت به مســائل زمان
ً
خود موضعگیری کردهاست؛ حتی اگر عمال و فعاالنه در زندگی دخالت نکرده
باشد .نقطۀ اوج چنین موضعگیریها تحلیلهای ایدئالیسم آلمانی از شرایط و
اوضاع زمانه است .فیشته در خصوصیات اساسی زمان معاصر نگاهی انتقادی
بــه زمانۀ خود میانــدازد و هگل ســعی میکند تا موقــف ( )Epocheتاریخی
خــودش را بر مبنــای تحول تاریخی آن درک و جایگاه آن را تعیین کند .فلســفه
برای او «زمانهاش [اســت که] به اندیشــه درآمده» .اما تحلیل فلســفی مسائل
عصر و زمانه ،آنگونه که در سنت و تاریخ فلسفه شکل گرفت ،به گذشته تعلق
دارد و برای ما امروزیان تکرارناپذیر است .آن هم به دو علت:
فیلســوفان گذشته موقف تاریخی خود را با اتکاء به طرحی
علت یکم اینکه
ِ
جامع از تمامیت وجود میفهمیدند .این طرح جامع مقید به زمان نبود و از آن
حیث که مبتنی بر متافیزیک بود اعتباری بیچونوچرا داشت.
علــت دوم پیشفرضی اســت که کار فیلســوف بر آن مبتنی بــود .و آن باور
به توانایی فلســفه بیش از دیگــر علوم در بنیاننهی صــوری و محتوایی تمامی
قلمرو روح است .دائرةالمعارف دانشهای فلسفی هگل بر اساس چنین فکری
طراحی شــده اســت .اما امروزه ،فلســفه در مقام متافیزیک دیگــر آن اهمیت
و نقشــی را ندارد که در گذشــته داشــت .ازایــنرو هرگونه کوشــش در جهت
عنوان نظامی فینفســه معتبر ،دیگر
طرح تفســیری جامــع از زمانه و عالــم ،به ِ
امکان درانداختن طرحهای هستیشناختی و
امکانپذیر نیســت .با ازبینرفتن
ِ
ِ
ِ
متافیزیکی از عالم ،از فلســفه دیگر چه کاری ســاخته است و از پرداختن به آن
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انتظار دستیافتن به چه چیز را میتوان داشت؟ «فلسفه» ،این بار تحت عنوان
"( "think tankمخزن فکر)ُ ،مد روز شــده اســت و خواهان زیادی دارد .مدیران
اقتصادی و دولتمردان از کســانی که به فلســفه اشــتغال دارنــد انتظار دارند که
اندیشههای خود را در جهت بسط و توسعه و پیشرفت در اختیار آنها قرار دهند.
سیاستمداران فالسفه را فرامیخوانند تا به پرسشهای خرد و کالن آنها در مورد
آینده پاسخ دهند .از اخالقپژوهان انتظار میرود تا به تبعات و آثار طب جدید
بیندیشــند که با تجهیزات و دســتگاههای عظیم خود مدعیانــد قادر به تعویق
زمان وقوع مرگ انسان و دستکاری در دستگاه ژنتیکی اویند.
دلیل دیگری که باعث پیدایش عالقه به فلســفه شــده است اوضاع بحرانی
فعلــی در جهان اســت .بــا توجه به رویدادهای سیاســی جهانی و مشــکالت
محیطزیســت و مســائل اقلیمی همراه با تبعات بســیار ســنگین
پیشآمده در
ِ
آن _ از قبیــل گرمایش زمین ،ســیل و طوفان _ مســائل اجتماعی چون تنهایی
روزافزون انســانها ،فقر و بیکاری ،همهوهمه در انســان احساس نیاز به فلسفه
را ایجاد کرده اســت .البته باید دقت کرد که منظور از فلســفه در اینجا چیست.
بهنظر میرســد آنچه امروز از مفهوم فلسفه خواسته میشود مفهومی عام است
که با آنچه دکارت ،هگل ،کانت و یا هیدگر از آن مفهوم مراد میکردند ،تفاوت
داشــته باشــد .در تعابیری چون «فلســفۀ زندگی» و یا «فلسفۀ عشق» فلسفه به
معنای عام آن گرفته شــده اســت که بــا معنای خاص آن ،یعنــی متافیزیک که
پرســش از وجود موجود اســت ،تفــاوت دارد .اگر هیدگر عنــوان مقالۀ خود را
«پایان فلســفه و وظیفۀ اندیشــیدن» گذارده است ،مقصود و منظور او از فلسفه
متافیزیک اســت که به تمامیت وجود ،یعنی عالم و انســان و خدا ،میاندیشد.
فلسفه به معنای عام آن جهانبینی است .ما میتوانیم از میان جهانبینیها یکی
را از دیگــری کاملتر بدانیم و آن را بر دیگری ترجیح دهیم؛ اما هیچ فلســفهای
را به معنای خاص آن نمیتوان کاملتر از فلســفۀ دیگر دانســت .هر موقفی از

 | 6تاریخ فلسفۀ معاصر غرب

فلسفه ضرورت خاص خود را دارد .در هر صورت آنچه مسلم است این است
اتفاقنظر در اینکه فلســفه _ خاصه فلســفۀ معاصر _ چیســت
که در زمانۀ ما ِ
وجود ندارد و این پرسش همچنان بیپاسخ مانده است.
در این کتاب ،همۀ جریانهای فلســفی قرن بیستم عنوان نشدهاند و در تألیف
و تنظیم مطالب هم فقط به شرح احوال و آراء فیلسوفان بسنده و از آوردن مواضع
ً
مخالفــان و منتقدان خــودداری کردهام؛ چرا که مقصــود از تألیف آن ،صرفا ذکر
جریانهای اصلی فلسفۀ معاصر به صورتی مقدماتی و تمهیدی بوده است.
نکتــۀ آخر اینکه نوع گزارشهــای آمده در غالب کتابهای تاریخ فلســفه
ً
عمومــا اجمال بعد از تفصیل اســت؛ به این معنا که اجمــال مطالب مبتنی بر
دانشــی تفصیلی و پیشــینی از اندیشــههای فلسفی مورد نظر اســت .بنابراین،
صرف خواندن اینگونه کتابها به ماهیت تفکر فلسفی
نباید توقع داشت که با ِ
بهطــورکل و به ماهیت اندیشــۀ هریک از فالســفه بهطورخاص پــی برد .بدین
منظور باید زحمت خواندن متون اصلی فالسفه را بر دوش کشید.
در پایان ،بر خود واجب میدانم از همۀ کســانی که مرا در تألیف این کتاب
تشــویق و یاری نمودند ،تشکر کنم .نخست از دکتر شهرام پازوکی که پیشنهاد
ُ
تألیف این کتاب از اوســت .انتخاب نه فیلســوف آخر با مشــورت دکتر شاپور
اعتمــاد صورت گرفــت .هم او و هم دکتر حســین شــیخرضایی و دکتر مالک
حســینی بخشهایــی از کتاب را خواندند و به نکاتی روشــنگر اشــاره کردند.
یزاده و آقای علیرضا شفاه دارم
همچنین تشــکر ویژه از دکتر امیراحسان کرباس 
که به من به ترتیب در تألیف بخش همپل و فایرابند کمک زیادی کردند.

