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مقدمه

ــت. با  ــتم اس ــفۀ قرن بیس ــفۀ معاصر« در عنوان این کتاب فلس منظور از »فلس

ــرح  ــت که به قرن نوزدهم تعلق دارد؛ اما ش ــتنثاء و آن هم کیرکگور اس یک اس

ــه اش به لحاظ تأثیر بسزایی که در فلسفۀ معاصر به طور کل و در اندیشۀ  اندیش

هیدگر و یاسپرس به طور خاص داشته است، در اینجا آمده است. 

ــوم تجربی،  ــال 1831 و با قوت یافتن عل ــگل در س ــفه، بعد از مرگ ه فلس

ــاری نبود که  ــتقامت در برابر فش ــی عمیق فرورفت و دیگر قادر به اس در بحران

ــق علوم نظری  ــتگی سرمش این علوم بر آن وارد می  کردند. علوم تجربی به آهس

ــاختند. موفقیت علوم طبیعی  ــفه را متزلزل  س ــدند و ازاین حیث جایگاه فلس  ش

ــم گیر بود که آنها  ــلط بر آن چنان چش ــکل دهی عملی به »واقعیت« و تس در ش

به زودی مالک و مناط هرگونه دستیابی به »واقعیت« شدند. به جای کوشش در 

شکال دانش و فرهنگ از قبیل دین، هنر، علم و سیاست، 
َ
تألیف و ترکیب همۀ ا

ــر می پروراند، اکنون  ــی درس ــم آلمان ــفی، آن گونه که ایدئالیس ــی فلس در نظام

ــدن از  ــتر خود و جداش ــتقالل هرچه بیش حوزه های منفرد »واقعیت« در پی اس

یکدیگر بودند. این گونه به نظر می رسید که علوم طبیعی از پیوندی که همواره با 

ــه گسسته  و به استقالل دست یافته  و با توجه به نقش   فلسفه داشتند برای همیش

مقدمه
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ــان در تبیین »واقعیت« فلسفه را به حاشیه رانده  باشند. بنا بر قول  تعیین کننده ش

شایع در آن زمان از فلسفه دیگر هیچ کاری در جهت حل مشکالت اجتماعی، 

ــی و اقتصادی و رتق وفتق امور زندگی برنمی آید. درحالی که متخصصان  سیاس

ــی، طب، فیزیک،  علوم منفرد در حوزهای مختلف علمی از قبیل زیست شناس

ــزی و اجرای طرح های  ــد و به برنامه ری ــاد به پژوهش می پردازن ــیمی و اقتص ش

ــغول اند، از حضور اهل  ــی و اجتماعی مش ــی، اقتصادی، سیاس مختلف علم

فلسفه در این زمینه ها خبری نیست. در مقایسه با عالمان و متخصصان مجرب 

ــاص و مطمئنی برای  ــفه دانش، تخصص و روش خ علوم منفرد تجربی، فالس

ــخت تر به آن اموری می چسبد که  ــان نیز بیشتر و سفت و س عرضه ندارند. انس

ــه نظرش مطمئن ترین و قابل اعتمادترین امورند. چنین صفاتی را نیز، باز بنا بر  ب

باور شایع در آن زمان، فقط علم تخصصی و تجربی داراست.

شکال مختلف و با مقاصد 
َ
اما از دهه های میانی قرن نوزده گرایش به فلسفه در ا

متفاوت ازنو شکل گرفت. البته هیچ یک از این جریان ها در پی بازسازی فلسفه 

در شکل فرادادی )سنتی( آن نبود. جریان نوکانتی )Neukantianismus( با شعار 

کید بر موضوع شناخت شناسی در پِی گره زدِن مجدد  ــت به کانت« و تأ »بازگش

ــی )Phänomenologie( با شعار خود  ــفه به علوم تجربی بود. پدیدارشناس فلس

 
ً
مبنی بر رفتن »به سوِی خود اشیا«، در تقابل با  فلسفۀ انتقادی نوکانتی ها، مجددا

کید می کرد. وظیفۀ پدیدارشناسی دستیابی به  ــفه تأ بر سویۀ وجود شناختی فلس

ــایل و روش علوم طبیعی ممکن نیست بدان  ــناخت ذات چیزها بود که با وس ش

ــت یافت. با کیرکگور آنچه »فلسفۀ اگزیستنز« )Existenzphilosophie(، یا  دس

ــود  ــم« )Existenzialismus(، خوانده می ش بنابر قرائتی دیگر »اگزیستنسیالیس

رونق می گیرد تا در مقابل هگل بایستد که هستِی انضمامِی انساِن متناهی اندیش 

را نادیده می گیرد و آن را به حاشیۀ تمامیت هیئِت تألیفِی )سیستم( روح می راند. 

ــاخه ای از روش شناسی در فلسفه و الهیات بود،  ــته ش  هرمنویتیک، که در گذش
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کید بر فهم عالم زیسته )Lebenswelt( هرگونه فلسفه ای را که به ابزار  اکنون با تأ

عی  درک تمامیت »واقعیت« از این راه 
ّ

روشمنِد علوم طبیعی تأسی می کند و مد

است، رد می کند. 

 ،)Analytische Philosophie( ــی ــفۀ تحلیل ــه حوزۀ فلس ــتراک س وجوه اش

ــم )Positivismus( یا آمپریسم منطقی )Logischer Empirismus( و  پوزیتیویس

ــتاورد های علوم  ــای علم )Wissenschaftstheorie( تکیه بر نتایج و دس نظریه ه

ــش در جهت تفّوق بر آن است؛  ــفه به معنی متافیزیک و کوش تجربی، نفی فلس

ــفۀ تحلیلی گمان می ُبرد با تحلیل  ــان. فلس البته هرکدام به طریق خاص خودش

ــم  ــم یا آمپریس ــد از پس این کار برآید. پوزیتیویس ــان روزمره و علمی بتوان زب

ــازی  ــی بر آن بود تا، با کمک منطق و اصالح زبان مابعدالطبیعه، به بازس منطق

ــت بزند. نظریه های علم نیز با پرداختن به  عقالنی نظریه های علوم تجربی دس
ــناخت به طور کل _  ــناخت علمی _ و نه ش پیش فرض ها، روش ها و غایات ش

 آن رد هرگونه ادعایی که خارج از 
ِ

ــان دادن حدود این گونه شناخت و به تبع در نش

شمول این حدود باشد، سعی دارد. 

د است. کثرت جریان ها 
ّ

ــفۀ معاصر تاریخ جریان های فلسفی متعد تاریخ فلس

ــت. در  ــفه در دوران معاصر اس ــفی یکی از اوصاف بارز فلس و موضوعات فلس

گذشته، سالیان دراز طول می کشید تا جریان ها و مکاتب فلسفی شکل گیرند. این 

 حتی 
ً
ــکل گیری، چنانچه پذیرش آراء افالطون و ارسطو را درنظر گیریم، بعضا ش

به بیش از هزار سال نیز رسیده است. اندیشۀ افالطون به واسطۀ نوافالطونیان ادامه 

ــد   احیا ش
ً
ــف آثار اصلی افالطون مجددا پیدا کرد و در قرن یازده میالدی با کش

 )Nominalismus( ــم و در قرن های چهارده و پانزده میالدی با قول به اصالت اس

ــیحیان در قرن سیزده میالدی با  ــلمانان و مس ــد. به همین ترتیب، مس ازنو زاده ش

ــطو و تفاسیر خود بر آنها باعث تجدید حیات و شکوفایی  کشف آثار اصلی ارس

ــتم به گونه ای دیگر است؛  ــفه های قرن بیس ــدند. اّما وضعیت در مورد فلس آن ش
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ــفی زود به زود و به فاصلۀ 10 تا 20 سال جای خود  به طوری که جریان های فلس

 متعارض، یک 
ً
ــم کثرت جریان های بعضا را به دیگر جریان ها می دهند. علی رغ

موضوع در همۀ آنها مشترک است و آن موضوع زبان است. 

ــفه را نشان دادن راه وچاه و جهت یابی  در این دوره و زمانه عده ای وظیفۀ فلس

ــائل زمان  ــبت به مس ــفه از ابتدا همواره نس فکری در زندگی می دانند. البته فلس

 و فعاالنه در زندگی دخالت نکرده 
ً
خود موضع گیری کرده است؛ حتی اگر عمال

باشد. نقطۀ اوج چنین موضع گیری ها تحلیل های ایدئالیسم آلمانی از شرایط و 

اوضاع زمانه است. فیشته در خصوصیات اساسی زمان معاصر نگاهی انتقادی 

ــف )Epoche( تاریخی  ــعی می کند تا موق ــدازد و هگل س ــه زمانۀ خود می ان ب

ــفه  ــای تحول تاریخی آن درک و جایگاه آن را تعیین کند. فلس ــودش را بر مبن خ

ــفی مسائل  ــه در آمده«. اما تحلیل فلس ــت که[ به اندیش برای او »زمانه اش ]اس

عصر و زمانه، آن گونه که در سنت و تاریخ فلسفه شکل گرفت، به گذشته تعلق 

دارد و برای ما امروزیان تکرارناپذیر است. آن هم به دو علت: 

ــوفاِن گذشته موقف تاریخی خود را با اتکاء به طرحی  علت یکم اینکه فیلس

جامع از تمامیت وجود می فهمیدند. این طرح جامع مقید به زمان نبود و از آن 

حیث که مبتنی بر متافیزیک بود اعتباری بی چون وچرا داشت. 

ــود. و آن باور  ــوف بر آن مبتنی ب ــت که کار فیلس ــت دوم پیش فرضی اس عل

ــوری و محتوایی تمامی  ــر علوم در بنیان نهی ص ــفه بیش از دیگ به توانایی فلس

قلمرو روح است. دائرة المعارف دانش های فلسفی هگل بر اساس چنین فکری 

ــر آن اهمیت  ــفه در مقام متافیزیک دیگ ــت. اما امروزه، فلس ــده اس طراحی ش

ــش در جهت  ــن رو هرگونه کوش ــت. ازای ــته داش ــی را ندارد که در گذش و نقش

ــه معتبر، دیگر  ــم، به عنواِن نظامی فی نفس ــع از زمانه و عال ــیری جام طرح تفس

ــت. با ازبین رفتِن امکاِن درانداختِن طرح های هستی شناختی و  امکان پذیر نیس

ــاخته است و از پرداختن به آن  ــفه دیگر چه کاری س  متافیزیکی از عالم، از فلس
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انتظار دست یافتن به چه چیز را می توان داشت؟ »فلسفه«، این بار تحت عنوان 

ــت و خواهان زیادی دارد. مدیران  ــده اس "think tank" )مخزن فکر(، ُمد روز ش

ــد انتظار دارند که  ــتغال دارن ــفه اش ــانی که به فلس اقتصادی و دولتمردان از کس

اندیشه های خود را در جهت بسط و توسعه و پیشرفت در اختیار آنها قرار دهند. 

سیاستمداران فالسفه را فرامی خوانند تا به پرسش های خرد و کالن آنها در مورد 

آینده پاسخ دهند. از اخالق پژوهان انتظار می رود تا به تبعات و آثار طب جدید 

ــد قادر به تعویق  ــتگاه های عظیم خود مدعی ان ــند که با تجهیزات و دس بیندیش

زمان وقوع مرگ انسان و دستکاری در دستگاه ژنتیکی اویند.

ــده است اوضاع بحرانی  ــفه ش دلیل دیگری که باعث پیدایش عالقه به فلس

ــکالت  ــی جهانی و مش ــا توجه به رویدادهای سیاس ــت. ب ــی در جهان اس فعل

ــنگین  ــیار س ــائل اقلیمی همراه با تبعات بس ــت و مس پیش آمده در محیِط زیس

ــائل اجتماعی چون تنهایی  ــیل و طوفان _ مس ــل گرمایش زمین، س آن _ از قبی

ــان احساس نیاز به فلسفه  ــان ها، فقر و بیکاری، همه وهمه در انس روزافزون انس

ــفه در اینجا چیست.  ــت. البته باید دقت کرد که منظور از فلس را ایجاد کرده اس

ــد آنچه امروز از مفهوم فلسفه خواسته می شود مفهومی عام است  به نظر می رس

که با آنچه دکارت، هگل، کانت و یا هیدگر از آن مفهوم مراد می کردند، تفاوت 

ــفۀ زندگی« و یا »فلسفۀ عشق« فلسفه به  ــد. در تعابیری چون »فلس ــته باش داش

ــی متافیزیک که  ــا معنای خاص آن، یعن ــت که ب ــده اس معنای عام آن گرفته ش

ــوان مقالۀ خود را  ــاوت دارد. اگر هیدگر عن ــت، تف ــش از وجود موجود اس پرس

ــیدن« گذارده است، مقصود و منظور او از فلسفه  ــفه و وظیفۀ اندیش »پایان فلس

ــان و خدا، می اندیشد.  ــت که به تمامیت وجود، یعنی عالم و انس متافیزیک اس

فلسفه به معنای عام آن جهان بینی است. ما می توانیم از میان جهان بینی ها یکی 

ــفه ای  ــری کامل تر بدانیم و آن را بر دیگری ترجیح دهیم؛ اما هیچ فلس را از دیگ

ــت. هر موقفی از  ــفۀ دیگر دانس را به معنای خاص آن نمی توان کامل تر از فلس
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فلسفه ضرورت خاص خود را دارد. در هر صورت آنچه مسلم است این است 

ــت  ــفۀ معاصر _ چیس ــفه _ خاصه فلس که در زمانۀ ما اتفاِق نظر در اینکه فلس

وجود ندارد و این پرسش همچنان بی پاسخ مانده است.  

ــفی قرن بیستم عنوان نشده اند و در تألیف  در این کتاب، همۀ جریان های فلس

و تنظیم مطالب هم فقط به شرح احوال و آراء فیلسوفان بسنده و از آوردن مواضع 

 ذکر 
ً
ــود از تألیف آن، صرفا ــودداری کرده ام؛ چرا که مقص ــان و منتقدان خ مخالف

جریان های اصلی فلسفۀ معاصر به صورتی مقدماتی و تمهیدی بوده است.  

ــفه  ــای آمده در غالب کتاب های تاریخ فلس ــۀ آخر این که نوع گزارش ه نکت

ــال مطالب مبتنی بر  ــت؛ به این معنا که اجم  اجمال بعد از تفصیل اس
ً
ــا عموم

ــت. بنابراین،  ــه های فلسفی مورد نظر اس ــینی از اندیش ــی تفصیلی و پیش دانش

نباید توقع داشت که با صرِف خواندن این گونه کتاب ها به ماهیت تفکر فلسفی 

ــی برد. بدین  ــفه به طورخاص پ ــۀ هریک از فالس ــورکل و به ماهیت اندیش به ط

منظور باید زحمت خواندن متون اصلی فالسفه را بر دوش کشید. 

ــانی که مرا در تألیف این کتاب  در پایان، بر خود واجب می دانم از همۀ کس

ــویق و یاری نمودند، تشکر کنم. نخست از دکتر شهرام پازوکی که پیشنهاد  تش

ــورت دکتر شاپور  ــوف آخر با مش ــت. انتخاب ُنه فیلس تألیف این کتاب از اوس

ــیخ رضایی و دکتر مالک  ــین ش ــت. هم او و هم دکتر حس ــاد صورت گرف اعتم

ــاره کردند.  ــنگر اش ــی از کتاب را خواندند و به نکاتی روش ــینی بخش های حس

ــکر ویژه از دکتر امیراحسان کرباسی زاده و آقای علیرضا شفاه دارم  همچنین تش

که به من به ترتیب در تألیف بخش همپل و فایرابند کمک زیادی کردند. 


