درس اول -فلسفه چیست؟
هر کسی که این درس را می خواند به نوعی فیلسوف است .تقریبا همه ما فیلسوف هستیم ،برای این که هر کدام مان ارزش هایی داریم که براساس آن ها
زندگی می کنیم.
بیشتر ما دوست داریم تصویری کلی از جهان داشته باشیم .اکثر ما ،حتی اگر به این قضیه فکر نکرده باشیم ،برای سوال های فلسفی جوابی از خودمان
داریم.
به این ترتیب ٬فلسفه موضوعی غیرقابل اجتناب است .بسیاری از ما به مسائل فلسفی فکر می کنیم بدون آن که به آن آگاه باشیم .بنابراین فلسفه به همه ما
نزدیک است.
رابطه ما با فلسفه مثل آن است که همه ما در درون آب ایستاده باشیم .خب اگر در آب ایستاده ایم ٬پس چرا شنا نکنیم؟
تعاریف فلسفه
راحت ترین جواب به سوال فلسفه چیست شاید این باشد که فلسفه آن کاری است که فالسفه می کنند .بعد هم شما را ارجاع دهیم به کارهای فالسفه
مشهوری چون ارسطو ،کانت ،دکارت ٬هگل ٬ابن سینا و مالصدرا.
خب این جواب برای کسی که حتی یک پاراگراف هم از نوشته های این فالسفه را نتواند بفهمد به کاری نمی آید.
فلسفه تفکر انتقادی درباره هر آن چیزی است که به آن اهمیت می دهید .انتقاد کردن و تفکر درباره هر چیزی که اکثر افراد آن را بدیهی فرض می کنند.
فلسفه پرسیدن سوال است .فلسفه تفکر روشن و شفاف درباره بنیادی ترین مفاهیم است .جست و جو برای یک جهان بینی سازگار و موجه است .وقتی دو
مفهوم در عقل سلیم به دو جهت مختلف و متضاد می روند ،فلسفه آغاز می شود.
فلسفه یک جور فعالیت است ،روش فکر کردن به مجموعه ای مشخص از سواالت .برجسته ترین ویژگی فلسفه هم این است که همه چیز در آن منطقی
استدالل می شود.
فالسفه معموال با استدالل ها سر و کار دارند :یا خودشان برای حمایت از دیدگاه هایشان استدالل هایی را ارائه می کنند یا استدالل های دیگران را نقد می
کنند.
فلسفه موضوع عجیبی است ٬به این معنا که حتی حرفه ای های این حوزه هم بر سر این که فلسفه چیست توافق ندارند.
موضوع فلسفه
فلسفه ،فرآیند تفکر به عمیق ترین مفاهیمی است که ساختار اندیشه هستند و روش فکر کردن ما را درباره جهان شکل می دهند.
این مفاهیم چیزهایی شبیه عقل/خرد ،علیت ،ماده ،فضا ،زمان ،ذهن ،شعور ،اختیار و تمام این واژه های بزرگ است که موضوعات فلسفه را می سازند.
فلسفه روش فکر کردن به این موضوعات بزرگ است.
فلسفه خوب صرفا مشتی واقعیت نیست که به کوه اطالعات ما بیفزاید یا دستورالعملی که به فهرست بایدها و نبایدهای ما اضافه شود.
فلسفه خوب شامل تصویری از جهان و مجموعه ای از ارزش ها است که تخیل ما را گسترش می دهد .از این جهت غیرعادی و عجیب است که باورهای
عادی و روزمره ما را به چالش می کشد.
فالسفه همچنین مفاهیم را تحلیل ،بررسی و شفاف سازی می کنند .برای مثال ٬بسیاری از ما با این باور زندگی می کنیم که کشتن بد است .اما هیچ وقت
این باور بنیادی را زیر سوال نمی بریم یا به دنبال توجیه آن نیستیم که چرا کشتن بد است؟
کار فلسفه این است که به این نوع سوال ها جواب دهد .به سواالتی مثل این که اصال منظور ما از کار بد و نادرست چیست؟
سقراط ٬معروف ترین فیلسوف کالسیک ٬افتخار نمی کرده به این که دانش اش چه قدر است ،او به این افتخار می کرد که تنها کسی است که می داند چه
قدر کم می داند.
نقطه قوت سقراط در این بود که به کسانی که فکر می کردند بسیار می دانند نشان دهد چه قدر کم می دانند .سقراط عقیده داشت که وقتی پای سواالت
بزرگ به میان می آید همه ما مبتدی هستیم .اما اگر با فروتنی بپذیرید که چه قدر کم می دانید ،آن وقت می توانیم شروع به آموختن کنیم.
ما این جا قرار نیست تاریخ فلسفه را بازگو کنیم .ما این جا روش تفکر فلسفی را از راه موضوعاتی که فلسفه به آن پرداخته است بررسی خواهیم کرد.
تاریخ فلسفه موضوع جذابی است که می توان در مبحث دیگری به سراغ آن رفت .اما اگر بدانیم که روش تفکر فلسفی چیست ٬شاید بتوانیم راحت تر و با
استقالل فکری به سراغ این متن ها و نوشته های تاریخی برویم.
هدف آشنا شدن با ابزاری است که فالسفه با آن به سواالت فلسفی فکر می کنند و البته برای این سوال ها الزم نیست فیلسوف بزرگی باشیم .بسیاری از آدم
ها ،بدون این که حتی یک بار کتاب فلسفه ای را باز کرده باشند ٬به این سوال ها فکر می کنند.

البته مطالعه جدی فلسفه ترکیبی است از یک بحث تاریخی و موضوع محور .اگر ما با اشتباهاتی که فالسفه مرتکب شده اند آشنا نشویم یا استدالل های آن
ها را ندانیم ،نمی توانیم امیدی به فهمیدن فلسفه داشته باشیم .و بر این اساس اشتباهات را تکرار می کنیم.
اما خب در یک دوره مقدماتی مثل این دوره نمی توان به همه موضوعات پرداخت.
ما حتما در بحث موضوعات و سواالت مهم به بعضی فالسفه شما را ارجاع می دهیم ،اما باقی را به خودتان واگذار می کنیم تا از طریق منابع اضافه که
در انتهای این دوره به شما معرفی می کنیم خودتان سراغ فالسفه بروید.
روش های فلسفه
اما فلسفه را چگونه می توان آموخت؟ بهتر آن است که بپرسیم ،چه گونه می توان مهارت های فکر کردن را به دست آورد؟
تفکر الزمه درگیر شدن با ساختارهای مقدماتی ،فکر است ٬اما خوب انجام دادن این کار به سادگی جمع آوری دانش نیست ٬بیشتر شبیه یاد گرفتن نواختن
یک ساز است .یعنی مهم بیشتر دانستن درباره چگونه نواختن ساز است تا یاد گرفتن تئوری های موسیقی.
دانشجویانی که به کالس های فلسفه می روند این امید را دارند که چشم اندازی درباره معنای کلی آن پیدا کنند .اما معموال با استادی مواجه می شوند که
درباره معنای «معنا» درس می دهد .او می گوید ٬اول از هر چیز ،قبل از این که به هر سوال کوچک یا بزرگ جواب بدهیم ،نیاز داریم که بدانیم خود
هر سوال چه چیزی را مشخص می کند.
این روش فلسفه است .سوال سوال می آورد و آن سوال ،سوال های دیگری را پیش می کشد .ممکن است با سوال های ابتدایی شروع کنیم ٬مثال با سوال
هایی درباره معنای همه چیز و این که آیا خدا وجود دارد یا این که چگونه می توانم با خودم صادق باشم یا اینکه آیا من به درد این کالس می خورم؟
اما خیلی زود می فهمیم که برای پاسخ به سوال های اولیه مان باید سوال های دیگری بپرسیم و اول جواب آنها را پیدا کنیم.
این فرآیندی است که از طریق شاخه های مختلف فلسفه پدید می آیند ٬شاخه هایی که هر کدام به دنبال یافتن پاسخ برای سوال بزرگی هستند که آنها را
ساخته است.
آدم ها می توانند دیگران را تقریبا برای منظورهایشان قانع کنند .ما آماده هستیم که باور کنیم روش ما ،باورهای ما و سیاست ما از دیگران بهتر است .در
نهایت ،این ایده ها هستند که مردم ،یکدیگر را به خاطرشان می کشند.
اگر در رد و تایید این ایده ها تفکر انتقادی در میان نباشد ،ما به راحتی تبدیل به هیوال می شویم.
با همین استدالل م یتوان گفت که تفکر فلسفی خطرناک است .همان طور که بارها در طول تاریخ گفته اند و هنوز هم می گویند.
بسیاری از افراد از فلسفه ورزی می ترسند و از آن وحشت دارند و با آن احساس راحتی نمی کنند .مردم عالقه دارند به همان شیوه خود فکر کنند و خود
را نگران ساختار باورهای خود نکنند.
اندیشیدن راه را برای انتقاد هم باز می کند و مهم ترین دلیل ترس از فلسفه همین انتقاد است.
فایده فلسفه
اما خب همه این ها که چی؟ اندیشیدن که هیچ وقت کار جهان را راه نینداخته است .اندیشیدن به پختن نان یا پرواز هواپیما کمکی نمی کند .چرا سوال های
این چنینی را کنار نگذاریم و به کارهای مهم تر نپردازیم؟
البته این سوال انحرافی است .درست است که اندیشیدن نانی نمی پزد ،حتی به معماری و هنر و تاریخ هم کمکی نمی کند ٬اما دلیلش آن است که ما می
خواهیم خودمان را بفهمیم.
اندیشیدن مهم است ٬چ ون با عمل ادامه می یابد .چگونگی اندیشیدن به کاری که می کنیم بر خود آن عمل و این که آیا اصال انجام اش می دهیم یا نه تاثیر
می گذارد.
اندیشیدن می تواند به تحقیق ما جهت دهد یا رویکرد ما را نسبت به مردم عوض کند و در حقیقت همه زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد.
مطالعه فلسفه نه تنها به ما کمک می کند که به طور روشن به پیش داوری هایمان فکر کنیم ،بلکه کمک می کند که بفهمیم دقیقا چه باورهایی داریم.
مطالعه فلسفه همچنین توانایی و قدرت ما را در ارائه استدالل های درست درباره طیف وسیعی از موضوعات ،باال می برد.
مردم اغلب گمان می کنند اگر فلسفه بخوانند ٬دالیلی در سخنان فیلسوفان خواهند یافت که برایشان آشکار خواهد کرد واقعیت به راستی چگونه است یا این
که چرا جهان هستی وجود دارد یا این که ناگهان به معنی زندگی شان پی خواهند برد .البته ممکن است این اتفاق بیفتد ٬اما نکته اصلی این نیست.
نکته اصلی پی بردن به چگونگی تفکر درباره این مسائل و مسائل مهم دیگر است .وقتی خودتان بتوانید مستقل بیندیشید ٬آن وقت می توانید جواب خودتان
را برای هر کدام از سوال های فلسفی داشته باشید .جواب هایی که با خواندن آرای فالسفه بزرگ شکل گرفته اند ،اما مهم آن است که خودتان روی پای
خود ایستاده اید و نحوه درست استدالل را فرا گرفته اید.

آن وقت اگر کسی تفکر شما را زیر سوال ببرد ٬می دانید چه استداللی از موضع شما حمایت می کند و حاضر به پذیرش ضعف ها و مشکالت موضع
خود نیز هستید.
البته ممکن است هم چنان درباره مسائل ژرفی که به زندگی و جهان هستی مربوط می شوند نامطمئن باقی بمانید ،اما بیش از پیش مطمئن خواهید شد که
می توانید به روشنی بیندیشید ،به نحوی متقاعد کننده دلیل بیاورید و به استدالل نادرست اشخاص دیگر به خوبی پی ببرید.
در این دوره چه خواهید آموخت؟
این دوره قرار است مقدمه ای بر فلسفه باشد ،اما حتی نمی توان این کار را به خوبی انجام داد برای این که باید هزاران صفحه در مقدمه فلسفه نوشت.
این کار مثل آن است که بخواهیم به شما اصفهان را نشان دهیم .خب چند بنای تاریخی و چند محله دیدنی را می توانیم نشان تان دهیم .اما بعد باید نقشه
شهر را در اختیارتان بگذاریم تا خودتان مسیر را ادامه دهید.
به یاد داشته باشید که سرزمین فلسفه کامال ناشناخته نیست ،شما خودتان بخش هایی از آن را می شناسید .همان طور که گفتیم هر کدام از ما یک فیلسوف
هستیم .هوش و ذکاوت معمول هر کس مجوزی است برای گردش در این سرزمین.
شما نیاز ندارید که آموزش ببینید و گواهی نامه ای برای فکر کردن بگیرید .شما همین حاال هم می توانید فکر کنید.
پس نترسید و شروع کنید .همان طور که این مطلب را می خوانید ،سوال بپرسید و نتیجه بگیرید .فقط همیشه حواس تان باشد هر کاری که می کنید ،به دام
این ایده کاهالنه و خطرناک نیفتید که «هرکس حق دارد نظر خودش را داشته باشد» .بله ٬همه حق نظر داشتن و ابراز آن را دارند ،اما به دست آوردن
این حق چندان آسان نیست.
این گفته جرج بارکلی ،فیلسوف ایرلندی ٬را همیشه به خاطر داشته باشید « :افراد کمی فکر می کنند ،اما همه نظر دارند».
همان طور که گفتیم فلسفه یک جور فعالیت است .پس این درس ها را نباید منفعالنه بخوانید .باید بتوانید روش تفکر را در استدالل های زندگی روزمره
خود به کار ببرید و تمرین کنید.
حتی باید همین درس ها را هم با رویکرد انتقادی بخوانید .این درس برای تحریک تفکر شما نوشته شده ،نه برای خاموش کردن آن.
فلسفه مثل تماشای فوتبال نیست که بدون فوتبال بازی کردن بتوانید صرفا تماشاچی آن باشید .برای خواندن فلسفه باید فلسفه بورزید .باید وارد مناظره و
بحث شوید ٬به جای آن که از بیرون فقط تماشاچی باشید .خواندن فلسفه باید همراه تفکر و خوانش انتقادی باشد ،بیش از آن که صرفا بخوانید و جلو بروید.
مطالعه فلسفه هیچ لطفی ندارد ٬مگر آن که خود شما آمادگی اندیشیدن مستقالنه را داشته باشید .نظریه های فلسفی درباره موضوعات فلسفی را در
صورتی درک خواهید کرد که خودتان با آن پرسش ها کلنجار رفته باشید .معنی سخنان فیلسوفان بزرگ را نخواهید فهمید ٬مگر آن که خودتان به آن
موضوعات اندیشیده باشید.
شاید شما مایل به اندیشیدن واقعی نباشید و نخواهید به این نکته پی ببرید که برخی از عمیق ترین باورهایتان جای تردید دارند .شاید نخواهید البه الی
پرسش هایی سردرگم شوید که پاسخی برای آنها به شما داده نشده است.
شاید دوست ندارید تن به این خطر دهید و در نهایت هم احساس کنید کمتر از آن چه قبال می دانستید حاال می دانید .اگر این جور است ٬پس فلسفه نخوانید.
فلسفه باید کمک تان کند که مستقل بیندیشید .باید کمک تان کند که بتوانید تفاوت میان درست اندیشیدن و نادرست اندیشیدن را دریابید .هدف راه بردن به
حقیقت است تا پیروز شدن در بحث یا تحت تاثیر قرار دادن مردم.
با خواندن درست فلسفه در پایان روشن اندیش تر ،دقیق تر و خالق تر خواهید بود.
درس دوم -فلسفه های گوناگون
برخی ممکن است فلسفه را از طریق تاریخ آن بخوانند ٬اما روش بهتر خواندن فلسفه پرداختن به شاخه های مختلف فلسفی است .در این درس حوزه های
گوناگون فلسفه را معرفی خواهیم کرد.
در تعریف فلسفه گفتیم که مسئله پرسیدن ساده ترین و بنیادی ترین سواالتی است که در عین روزمره بودن بسیار پیچیده هستند .بعضی از این سواالت را
به صورت زیر می توان طبقه بندی کرد:
 سواالت بزرگ درباره خود :من کیستم یا من چیستم؟ شعور چیست؟ آیا می توانم بعد از مرگ جسم ام به بودن ادامه دهم؟ آیا می توانم مطمئن باشم کهتجربه ها و حس های آدم های دیگر شبیه من است؟
اگر نمی توانم به تجربه دیگر آدم ها دسترسی داشته باشم ،آیا می توانم با آنها ارتباط برقرار کنم؟ آیا ما همیشه به دور از فایده شخصی عمل می کنیم؟ آیا
ممکن است من عروسک باشم و فکر کنم کارهایی که انجام می دهم با اراده شخصی خودم است؟
 سواالتی درباره جهان :چرا آن بیرون چیزی وجود دارد به جای این که چیزی نباشد؟ فرق میان گذشته و آینده چیست؟ چرا همیشه علیت از گذشته بهآینده است؟ آیا معنی دارد آینده روی گذشته تاثیر بگذارد؟

چرا طبیعت به صورت منظم کار می کند؟ آیا جهان نیازمند خالق است؟ اگر این طور است ٬آیا هیچ وقت می توانیم بفهمیم چرا جهان را خلق کرده است؟
 سواالتی درباره جهان و خودمان :چگونه می توانیم مطمئن باشیم جهان همان گونه است که ما درک می کنیم؟ معرفت چیست و ما چه قدر معرفتداریم؟
چه چیزی یک حوزه را به دانش بدل می کند؟ آیا روانکاوی دانش است؟ آیا اقتصاد دانش است؟ ما چه طور از مسائلی انتزاعی مثل اعداد اطالع داریم؟ ما
چه گونه درباره ارزش ها و وظایف می دانیم؟ چه طور می فهمیم که عقاید (نظرات) ما عینی هستند یا ذهنی؟
این سوال ها فلسفه را به حوزه های مختلفی تقسیم می کند :معرفت شناسی ،متافیزیک ،اخالق و منطق؛ چهار شاخه اصلی و اساسی در فلسفه هستند که
اگر کسی موضوع و روش آنها را بداند ،می توان گفت تا حدی از فلسفه سر در می آورد.
پس برای شروع خوب است که این حوزه ها را به طور مختصر معرفی کنیم .از واژه ها و اصطالحات فنی و قلنبه سلنبه نترسید ،آن چه مهم است
تعریف این مفاهیم است.
در درس های بعد هر کدام از این حوزه ها را به طور مفصل توضیح خواهیم داد ،پس فعال به ویترین کافه فلسفه نگاهی بیندازید.
معرفت شناسی یا نظریه شناخت
معرفت شناسی ترجمه واژه اپیستمولوژی است که از ریشه یونانی اپیستمه به معنای شناخت ،دانش یا معرفت و لوگوس به معنای توضیح تشکیل شده
است.
این شاخه از فلسفه مطالعه ماهیت شناخت و توجیه آن است ٬به ویژه مطالعه خصوصیات تعریف کننده ،منابع و محدودیت های دانش .اینکه انواع دانش
چه چیزهایی هستند یکی از مهمترین حوزه های این مطالعه است.
دانش می تواند ضمنی یا مستقیم و بی واسطه باشد .همچنین این که دقیقا به چه چیزی دانش گفته می شود مهم است.
بحث شکاکیت نیز یکی از جذاب ترین و مهم ترین مباحث حوزه معرفت شناسی است .به این معنا که چگونه می توانیم مطمئن باشیم شناخت و معرفت ما
معتبر است؟ چگونه چیزها را می دانیم؟ آیا اصال چیزی می دانیم؟
به این ترتیب شکاکیت درجه های مختلفی دارد ٬تا آنجا که ممکن است فکر کنیم همه شناخت ها و باورهای ما به دلیل اتصال به یک کامپیوتر بزرگ به
وجود آمده اند .این که چه طور می توانیم مطمئن باشیم این گونه نیست ،موضوع یکی از درس های آینده است.
متافیزیک یا هستی شناسی
به طور عمومی متافیزیک پژوهش فلسفی درباره ماهیت ،اجزا و ساختار واقعیت است .یعنی بررسی آن چه وجود دارد ٬آن چه فکر می کنیم واقعیت به
طور بنیادی از آن تشکیل شده است.
متافیزیک شاخه ای از فلسفه است که با ماهیت یا ساختار واقعیت سر و کار دارد و به طور عمومی بر موضوعاتی مثل ذات وجود و علیت تمرکز می
کند.
همان طور که از اسمش برمی آید متافیزیک سطحی باالتر از فیزیک است و به دنبال یافتن و فهم قوانینی بنیادی است که بر جهان حاکم است.
در فلسفه شرقی و ترجمه های فالسفه مسلمان از آثار یونانی ،متافیزیک را مابعدالطبیعه ترجمه کرده اند که به معنای هر آن چیزی است که فراتر از
طبیعت به معنای حکمت طبیعی (یا همان علوم طبیعی و تجربی به زبان ما) قرار دارد.
این واژه به درستی گویای همین جنبه از متافیزیک در فلسفه است .متافیزیک با سوال هایی مانند علیت ،ماهیت زمان ،ماهیت فضا و ...دست و پنجه نرم
می کند .اختیار و اراده آزاد هم از سوال های دیگر متافیزیک است.
منطق
استدالل منبع اصلی دانش و معرفت بشری است و منطق روش های مختلف استدالل را نشان می دهد .به زبان دیگر ٬منطق شاخه ای از فلسفه است که به
مطالعه استدالل درست و نادرست می پردازد.
ارسطو منطق را بنیاد و سازنده فلسفه می دانست و از همان زمان همه فالسفه نقش مهمی به منطق در کارشان داده اند و همچنان می دهند .منطق حوزه
ای است که قضاوت می کند آیا استدالل ها معتبر هستند یا نه.
فلسفه اخالق
شاید حوزه اخالق یکی از مهم ترین انتظارات عملی باشد که مردم در زندگی روزمره خود از فلسفه انتظار دارند .برخالف دیگر حوزه های فلسفه که به
گسترش شناخت مربوط است و به هست ها و نیست ها می پردازد و در مواردی چراها و چگونه ها را بررسی می کند ،اخالق به بایدها و نبایدها می
پردازد.
مطالعه خوبی و مطالعه کلی عمل درست از سواالت اصلی فلسفه اخالق هستند .سوال بنیادی اخالق آن است که انسان به عنوان موجوی عقالنی چه هدف
هایی را باید انتخاب و دنبال کند و چه اصول اخالقی باید بر انتخاب ها و جست و جوهای ما حاکم باشد؟

پاسخ های مختلف به این سوال مکاتب مختلف فکری ای را در فلسفه اخالق به وجود آورده و مهم آن است که بدانیم جواب واحدی برای این سوال ها
وجود ندارد.
فلسفه های مضاف
عالوه بر این چهار شاخه اصلی که به طور سنتی فلسفه را به عنوان یک رشته مطالعاتی شکل می دهند ،زیرشاخه هایی وجود دارند که اصطالحا به آنها
فلسفه مضاف می گویند که در جواب به سواالت خاصی شکل گرفته اند .در این جا تعدادی از آنها را معرفی خواهیم کرد.
فلسفه ذهن :حوزه ای از فلسفه شامل روانشناسی ،روانشناسی فلسفی و زیرشاخه ای از متافیزیک است که به ماهیت پدیده های ذهنی می پردازد و این که
چه گونه این پدیده ها با ساختار علّی واقعیت سازگار هستند.
مهم ترین سوال فلسفه ذهن که در واقع سنگ بنای این شاخه نیز هست ،مسئله ذهن و بدن نام دارد ٬یعنی ذهن چگونه با بدن در ارتباط است و این رابطه
چه ساز و کاری دارد .چگونه ذهن که یک پدیده غیرفیزیکی است می تواند با مغز که یک هویت فیزیکی است در ارتباط باشد.
فالسفه مخت لف جواب های متفاوتی به این سوال داده اند و به این ترتیب به دسته های مختلفی تقسیم می شوند :آنهایی که به رابطه دوگانه و متقابل ذهن و
بدن باور دارند و آنها که ذهن را ساخته تخیل انسان می دانند و معتقدند بدن و مغز ما صرفا یک پدیده فیزیکی شامل نورون ها و سلول ها است.
با پیشرفت های اخیر علوم اعصاب بحث های بیشتری هم وارد حوزه فلسفه ذهن شده است و به همکاری های فالسفه ،روانشناسان و متخصصان علوم
اعصاب با یکدیگر منجر شده است.
فلسفه دین :زیرشاخه ای از فلسفه است که به مطالعه پدیده های دینی اختصاص دارد .با این که ادیان سیستم های پیچیده ای شامل نظریه و عمل هستند،
فالسفه همواره عالقه مند بوده اند که بر صدق ادعاهای دینی تمرکز کنند.
مهم ترین سوال فالسفه در این حوزه به وجود و ماهیت خدا اختصاص دارد و در مرحله بعدی به ادعاهای ادیان در مورد صفات خدا مانند قادر و دانای
مطلق بودن می پردازند .فالسفه دین همچنین به دنبال اثبات عقالنی ادعاهای دینی هستند.
فلسفه سیاسی :حوزه ای از فلسفه است که به مطالعه ماهیت و توجیه نهادهای قدرت می پردازد .این نهادها گستره وسیعی از خانواده تا دولت و ملت را
شامل می شوند ٬نهادهایی که حداقل در بعضی موارد برای کنترل رفتار اعضای خود متوسل به زور می شوند.
توجیه وجود ساز و کار چنین نهادهایی از مطالعه های اصلی فلسفه سیاسی است .سوال هایی مانند حق اعضای این نهادها در مقابل قدرت ،دامنه
اختیارات صاحبان قدرت ،آزادی افراد جامعه و سوال های دیگری از این دست مشغله های فلسفه سیاسی هستند.
مشروعیت نهاد ،پیروی و اطاعت از قدرت و ...و جواب های متفاوت به این سوال ها مکاتب مختلف فکری در فلسفه سیاسی را ساخته است.
فلسفه زبان :کار این فلسفه مطالعه فلسفی زبان طبیعی و نحوه کارکرد آن به خصوص به معنای زبانشناختی آن است .زبان طبیعی هر کدام از هزاران
زبانی است که انسان برای کاربرد در زندگی روزمره به کمک آن ها سخن می گوید .در مقابل آن ٬زبان صوری یا دیگر زبان های ساختگی مانند
ریاضی ،منطق و زبان های کامپیوتری قرار دارند.
فلسفه زبان معاصر بر معناشناسی تمرکز دارد .سوال های اصلی این حوزه آن است که بر چه مبنایی مجموعه معینی از اصوات فیزیکی یا نشانه های
نوشتاری معنای خاصی را از طریق زبان منتقل می کنند.
فلسفه علم  :شاخه ای از فلسفه است که به مطالعه انتقادی مبانی علم می پردازد .در اینجا علم به معنای علوم طبیعی و تجربی مانند فیزیک ،زیست شناسی
و شیمی مورد نظر است .روش ها و نتایج علم حوزه اصلی مطالعه فلسفه علم است .این که نظریه علمی چیست ،چه گونه ساخته می شود ،چه گونه اثبات
و ابطال می شود ٬از سوال های اصلی فلسفه علم است.
رابطه بین شواهد تجربی و نظریه های علمی ،رابطه بین آزمایش و تئوری ،قوانین بنیادی علم و این که اصال چه چیزی علم است و چیزی علم نیست در
حوزه فلسفه علم قرار می گیرد.
هم چنین سوال های دیگری مانند نقش دانشمندان و جامعه علمی بر پیشرفت و شکل گیری نظریه های علمی از سوال های اصلی و جالب فلسفه علم است.
در درس های بعدی به شاخه های اصلی فلسفه خواهیم پرداخت و هر کدام را در یک درس مجزا بررسی خواهیم کرد .برای این که هم شاخه ها را
معرفی کنیم و هم با روش تفکر فلسفی آشنا شویم ،این سفر را با مسئله ای جذاب در فلسفه ادامه خواهیم داد.
درس سوم -در جست و جوی حقیقت
بعد از معرفی همه شاخه های فلسفه ،باید خودمان دست به کار شویم و با یک مسئله واقعی فلسفه دست و پنجه نرم کنیم .فقط با این روش است که می
توانیم تا حدودی بفهمیم فلسفه واقعا چیست.
فرض کنید که یک شب وقتی خواب هستید ،بی خبر از همه جا ،یک دانشمند دیوانه مغز شما را درمی آورد و در خمره ای حاوی موادی می گذارد ٬به
نحوی که مغز شما زنده بماند.

بعد عصب های مغز شما را به یک سوپرکامپیوتر وصل می کند که در شما این توهم را ایجاد می کنند که همه چیز عادی است .شما آسمان ،زمین و اشیا
و مردم را مثل همیشه می بینید و فکر می کنید که واقعی هستند.
اما در واقع آنها حاصل تجربه ای هستند که محرک های الکترونیک آن سوپرکامپیوتر در مغز شما ایجاد می کند .شما چیزی بیش از یک مغز درون
خمره نیستید!
کابوس وحشتناکی است .اما این دقیقا همان چیزی است که اگر مغز درون خمره هم بودید می گفتید .شاید همین حاال که در حال خواندن این درس هستید،
صبح همان روزی باشد که یک دانشمند دیوانه شما را دزدیده و مغزتان را به کامپیوتر وصل کرده است.
همه چیز ،از کتابی که می خوانید تا مدادی که در دست دارید و حتی دستان تان توهمی هستند که آن کامپیوتر ایجاد کرده است!
احتماال در حالت عادی و روزمره زندگی ،شما باور ندارید که مغز درون خمره هستید .بیشتر فالسفه هم باور ندارند که مغز درون خمره هستند .اما الزم
نیست که باور داشته باشید ،تنها کافی است قبول کنید که نمی توانید مطمئن باشید مغز درون خمره نیستید.
مسئله آن است که اگر اتفاقا مغز درون خمره باشید (که نمی توانید امکان آن را نفی کنید) ،هر چیزی که فکر می کنید درباره جهان می دانید نادرست
خواهد بود و اگر مغز درون خمره بودن ممکن باشد ،شما واقعا هیچ چیزی نمی دانید.
به نظر می رسد که صرفا یک امکان شناخت ما را درباره جهان خارج خدشه دار می کند .به این ترتیب آیا هیچ راه فراری از خمره وجود دارد؟
این آزمایش فکری را هیالری پاتنم ،فیلسوف آمریکایی ،طرح کرده است .ایده اصلی متعلق به رنه دکارت ٬فیلسوف فرانسوی قرن  ۷۱است .این نظریه با
عنوان شیطان دکارتی شناخته می شود.
البته پیش از آن نیز اندیشه های مشابهی در آرای فالسفه شرق مانند خواجه نصیر طوسی مطرح شده است .برای مثال ٬او در رساله ای نوشته است که
چگونه می تواند مطمئن باشد وقتی از خانه بیرون می رود ،ظرف و ظروف و کاسه و کوزه ها به حرکت در نمی آیند و با یکدیگر حرف نمی زنند!
فکر می کنم ٬پس هستم
هدف دکارت این بود که بتواند معرفت و شناخت انسان را بر مبنای بنیان های غیرقابل تردید بنا کند .به این ترتیب او «روش شک» خود را ارائه کرد که
براساس آن هر باور انسانی که حتی ذره ای مورد تردید است ،کنار گذاشته شود.
دکارت در دور ریختن باورهای مورد تردید تا جایی پیش رفت که به باور وجود خودش رسید .تا اینجا فرض او این بود که شیطان خبیثی در حال فریفتن
او است و در او توهم وجود رنگ ها ،اشیا و دیگر افراد را ایجاد کرده است .اما حاال دیگر به توهم در وجود خودش رسیده است.
نبوغ دکارت در آن بود که توانست از این وضعیت نجات پیدا کند و راهی به بیرون خمره بیابد .استدالل مشهور دکارت آن است که شیطان خبیث فرضی
شاید بتواند مرا در مورد هر چیزی فریب دهد ،اما نمی تواند مرا در این مورد که فکر می کنم هم فریب دهد .من فکر می کنم ،حتی اگر به توهمات فکر
کنم.
به این ترتیب ٬دکارت در سلسله استداللش به جایی رسید که می توانست روی آن تکیه کند و اینگونه بود که معروف ترین جمله تاریخ فلسفه ساخته شد:
من فکر می کنم ،پس هستم.
شکاکیت
ایده مغز در خمره و شیطان دکارتی اصال عجیب و غریب نیست و در فرهنگ معاصر و مدرن ما هم به شکل های دیگری مطرح شده است.
یکی از موفق ترین اقتباس ها از این ایده ،فیلم ماتریکس است که در آن نئو ٬قهرمان داستان ٬کشف می کند آمریکا در سال  ۷۱۱۱در واقع یک شبیه
سازی مجازی ساخته شده توسط یک کمپانی است و انسان ها همه در لوله های حاوی مایعی نگهداری می شوند که به یک کامپیوتر عظیم وصل اند.
موفقیت و تاثیر فیلم ماتریکس در فرهنگ عامه نشان می دهد که استدالل های شکاکانه افراطی قدرت زیادی دارند.
این که چه قدر می دانیم ،آن چه می دانیم درست است یا غلط ،منابع شناخت ما چه چیزهایی هستند و آیا اصال چیزی می دانیم ،همیشه از مسائل مهم برای
فالسفه بوده است.
همان طور که در درس قبل گفتیم ٬این سواالت مرتبط با حوزه معرفت شناسی یا نظریه شناخت هستند .یکی از جذاب ترین سواالت این حوزه مربوط به
شکاکیت است.
شکاکیت فلسفی با شکاکیت عام و افراطی متفاوت است .شکاک فلسفی ادعا نمی کند که ما هیچ چیزی نمی دانیم .به این دلیل ساده که چنین ادعایی با
خودش در تناقض است .یعنی یکی از همان چیزهایی که نمی دانیم همین ادعا است که چیزی نمی دانیم.
بنابراین موضع شکاکیت فلسفی آن است که حق ما را برای ادعای دانستن به چالش بکشد .ما فکر می کنیم چیزهای زیادی می دانیم ،اما چگونه می توانیم
از این ادعا دفاع کنیم؟ چه مبنایی برای توجیه شناخت خود می توانیم بنا کنیم؟

شناخت فرضی ما درباره جهان مبتنی بر ادراکاتی است که توسط حس های اولیه کسب می کنیم و عمدتا با استفاده از عقل خود ،آنها را به کار می بریم.
اما آیا این ادراکات همواره در معرض خطا نیستند؟ آیا هیچ وقت می توانیم مطمئن باشیم که توهم نداریم یا خواب نمی بینیم یا حافظه مان با ما بازی نمی
کند؟
این سواالت به طور افراطی می توانند به شیطان خبیث یا مغز در خمره منتهی شوند.
معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که با شناخت سر و کار دارد :تعیین اینکه چه چیزی می دانیم و چگونه می دانیم و شناسایی شرایطی که یک باور
باید داشته باشد تا بتوان آن را شناخت یا معرفت نامید.
به این ترتیب ٬معرفت شناسی و نظریه شناخت را می توان به عنوان پاسخی به چالش شکاکان دانست .معرفت شناسی تاریخی است از مجموعه تالش
هایی برای شکست شکاکیت.
این نگرانی که در نهایت راه فرار مطمئنی از خمره وجود ندارد ،سایه سنگینی بر فراز فلسفه می افکند.
درس چهارم -نمایش واقعیت
فرض کنید که همه عمر خود را در یک غار تاریک زندانی بوده اید .دست و پایتان زنجیر است و سرتان به شکلی بسته شده که تنها قادر به دیدن دیوار
رو به روی خود هستید.
پشت سر شما آتشی روشن است و بین شما و آتش راهی است که زندانبانان شما در آن مجسمه ها و انواع اشیا را جا به جا می کنند .سایه ای که از این
اشیا بر دیوار غار می افتد تنها چیزی است که شما و دیگر هم بندان تان تا به حال دیده اید و همه آن چیزی است که درباره یشان فکر کرده اید و حرف
زده اید.
این داستان معروف ترین مسئله افالطون ،فیلسوف یونانی ٬است .مفهوم شناخت از نظر افالطون بسیار پیچیده و چندالیه است .برای روشن تر شدن آن،
داستان غار به این ترتیب ادامه می یابد.
حاال فرض کنید که شما از زنجیرهایتان رها شده اید و می توانید آزادانه در غار قدم بزنید .در ابتدا ٬توجه تان به آتش جلب می شود و کم کم وضعیت غار
و منشا سایه ها را درک می کنید که پیش از این واقعی پنداشته بودید و نهایتا اجازه پیدا می کنید که از غار خارج شوید و به جهان بیرون قدم بگذارید،
جایی که در آن واقعیت کامل را می بینید که با درخشان ترین جسم آسمان ،یعنی خورشید ،روشن شده است.
درباره تعبیر دقیق غار افالطون بحث های زیادی طول تاریخ شده است که اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست ٬اما اهمیت آن به وضوح روشن است.
غار مثال افالطون تشبیهی است از جهان روزمره ای که ما از طریق حواس خود تجربه می کنیم ٬جایی که همه چیز ناقص است و مدام تغییر می کند.
در مقابل ،جهان بیرون غار نمادی است از دنیای حقیقت که مملو از اشیاء کامل و جاودان و بدون تغییر است.
نظریه ُمثُل افالطون
از نظر افالطون ،آن چه می دانیم و در واقع شناخت ما نه تنها باید حقیقت داشته باشد ٬بلکه باید کامل نیز باشد.
با این حال ٬هیچ چیزی در جهان تجربی (که همان زندگی در غار است) با این توضیح هماهنگ نیست .یعنی یک آدم بلند در مقابل یک درخت کوتاه است
و شیرینی سیب در مقابل عسل حقیقتا شیرین نیست.
پس وقتی هیچ چیزی در این جهان نمی تواند موضوع شناخت باشد ،افالطون پیشنهاد می کند که باید جهان دیگری (خارج از غار) وجود داشته باشد که
هویت های کامل و غیرقابل تغییر در آن قرار داشته باشند .افالطون آن را جهان ُمثُل می نامد که حاوی مثال هایی کامل از اشیاء این جهان است.
هر چیزی در جهان ما تنها یک کپی ناقص از آن مثال کامل در جهان مثل است .این نظر افالطون است که نظریه ُمثُل نام دارد و نقدهای بسیاری هم به
آن شده است.
در فلسفه معاصر و مدرن این تقابل بین جهان خارج از غار و آن چه زندانی غار ادارک می کند ،در تقابل بین واقع گرایی و غیرواقع گرایی نمود پیدا می
کند.
به این ترتیب که از موضع واقع گرایانه در آن «بیرون» در جهان پیرامون ما اشیایی وجود دارند که مستقل از شناخت ما وجود دارند ،خواه ما آنها را
تجربه کنیم یا نه.
در مقابل این دیدگاه ٬فالسفه دیگری هستند که موضع ضد واقع گرایانه دارند و معتقدند ارتباط مهمی بین چیزهایی که تجربه می کنیم و از آن شناخت
داریم ،با واقعیت وجودی آن نیست.
افالطون در داستان غار خود چیزی بیش از دیدگاه خود در باب واقعیت و شناخت ما نسبت به آن را بیان می کند .داستان به این ترتیب ادامه پیدا می کند
که زندانی آزاد شده و آگاه به واقعیت وضعیت بیرونی غار ،آن قدر مضطرب است که نمی تواند به درون غار برگردد و ماجرا را برای هم بندان سابق
خود بازگو کند.

او که به روشنایی بیرون غار عادت کرده است ،دیگر نمی تواند تاریکی درون غار را تحمل کند و بدتر از آن این که توسط زندانیان غار احمق و
دروغگو پنداشته شود .آنها او را باور نمی کنند و فکر می کنند که سفر دیوانه اش کرده است .حتی اگر زیاد اصرار کند ممکن است او را بکشند.
در اینجا افالطون در حال شبیه سازی وضعیت همیشگی فالسفه است که توسط مردم عادی طرد یا مسخره می شوند .او به خصوص به یاد سرنوشت معلم
خود سقراط است که به دلیل روشنگری های فلسفی خود در آتن به مجازات مرگ محکوم شد ٬به این جرم که جوانان را منحرف می کرد.
واقعیت چه قدر واقعی است؟
ما در جهان مدرن واقعا به فالسفه نیاز نداریم که به ما بگویند اشیاء همواره همان طور که به نظر می آیند نیستند و اینکه نمودها می توانند فریبنده باشند یا
اینکه شما نباید کتاب را براساس جلدش قضاوت کنید.
همه ما با توهمات ادراکی آشنا هستیم که می توانند ساخته انسان و هم ساخته طبیعت باشند .مانند سراب ،غذاهای شیرین که موقع مریضی تلخ به نظر می
رسند ،انعکاس صدا که منبع دور را نزدیک می نمایاند و خطاهای حسی دیگر.
عقل سلیم عموما این ادراکات فریبنده را استثنا می داند ٬نه قاعده .اما فلسفه از این فراتر می رود :آیا ممکن نیست که ما همیشه توسط حس های خود
فریفته شویم؟
داستان غار افالطون را به یاد آورید .اگر امکان دارد کسی را تصور کنیم که در همه زندگی به اشتباه سایه ها را به عنوان اشیا حقیقی پنداشته ،از کجا
می دانیم که خود ما در آن موقعیت نیستیم؟
این خط شکاکیت از فکر ادامه می یابد تا اینکه بفهمیم خصوصیت های معینی از ادراکات حسی ما وجود دارند که بیشتر منعکس کننده وضعیت ذهنی
هستند تا اینکه نمود جهان خارج باشند .رنگ ،صدا ،مزه و بو در این دسته جا می گیرند.
قرمزی گوجه نتیجه واکنش چشم و مغز ما به طول موج مشخصی از نور است و کامال ممکن است که یک گونه دیگر از موجودات قرمز را آن طور
درک کنند که ما آبی را می بینیم.
همچنین می دانیم که تنها بخشی از طیف نور قابل دیدن توسط ماست ،پس ممکن است موجودات دیگر بتوانند مادون قرمز را ببینند یا این که آبی را کال
نبینند .همین ایده ها در مورد حس های دیگر ما هم صدق می کند.
سگ ها می توانند صداهایی را بشنوند که ما نمی شنویم .فیلتر واقعیت؛ جهان برای افراد مختلف ،متفاوت نمایان می شود .مزه ای برای کسی شیرین است
و برای دیگری تلخ .رنگ ها هم همین طور و به نظر می رسد که تفاوت اساسی بین واقعیت وابسته به ذهن واقعیت مستقل از آن وجود دارد.
با اینکه همه می دانیم و مطمئن هستیم که واقعیتی محکم و استوار بیرون از ذهن ما وجود دارد ،اما همچنان موضوع تقابل بین واقع گرایی و غیرواقع
گرایی مبحث مهمی میان فالسفه است.
درس پنجم -هستی واقعی
در این مرحله سفر ما به نقطه ای رسیده است که دوباره سواالت بنیادین فلسفه را بپرسیم .پس از جست و جوی حقیقت و شناخت و این که چه گونه به آن
ها دست پیدا می کنیم ،می توانیم بپرسیم واقعا چه چیزی درباره جهان مان می دانیم.
ممکن است فکر کنید این سوال فلسفی نیست و بیشتر به علم مربوط می شود .همان طور که برخی از برجسته ترین دانشمندان با این موضوع موافق اند.
برای مثال ٬استیون هاوکینگ در سال  ۱۱۷۷اعالم کرد که فلسفه مرده است و فالسفه با پیشرفت های مدرن در علم همگام نشده اند.
لوییس ولپرت ،زیست شناس ٬هم گفته است اگر فلسفه وجود نداشت ،چه چیزی را ممکن بود ندانیم؟ جواب آن است که علم کوچک ترین تغییری نمی کرد.
البته این که آیا فلسفه نقشی در فهم ما در مورد ماهیت علم و روش های آن داشته است یا نه ،موضوع فلسفه علم است .اما قبل از آن باید بپرسیم که آیا
فلسفه به فهم ما از ماهیت بنیادی واقعیت ،از طریق مطالعه متافیزیک ،کمکی کرده است یا نه؟
همان طور که عنوان آن هم نشان می دهد ،متافیزیک در سطحی باالتر از فیزیک قرار دارد .فیزیکدان ها سعی می کنند قوانین حاکم بر کارکرد جهان را
بشناسند و متافیزیک تالش می کند تا اصول پایه و مکانیزم هایی را که این قوانین باید داشته باشند بفهمد.
برای مثال ٬فیزیک با این سوال کلنجار می رود که ماده به طور بنیادی از چه تشکیل شده است :اتم ،ذرات بنیادی ،ریسمان یا نوعی از انرژی .اما حتی
اگر این سوال پاسخ داده می شد هم و ما نظریه ای علمی داشتیم که همه چیز را توضیح می داد ،سواالت فلسفی هم چنان باقی می ماندند .همان سوال هایی
که همین االن هم با آن ها مواجه هستیم :آیا جهان از مادهای مستقل از ذهن ما ساخته شده است یا نه؟
یعنی حتی اگر فیزیکدان ها مسائل جهان را در مورد ماده متشکله آن حل کنند ،فالسفه هم چنان با موضوع واقع گرایی و غیرواقع گرایی درگیر خواهند
بود.
هر دو سوال به نوعی با ماهیت بنیادی واقعیت سر و کار دارند ،اما سوال فلسفی را برخالف سوال علمی نمی توان از طریق آزمایش تجربی پاسخ داد.
این که بگویند فلسفه مرده است یا دیگر ارزشی ندارد و از مد افتاده است چیز بدی نیست .اگر فالسفه باور دارند که متافیزیک زنده است ٬باید نشان دهند
که فلسفه چه کاری را میتواند انجام دهد که علم نمی تواند.

شاید به طور خاص یک موضوع است که فلسفه در مورد آن واقعا چیزی برای گفتن دارد :علیت .یعنی اصلی ترین موضوع متافیزیک در تاریخ فلسفه.
آیا هر چیزی علت دارد؟
حقیقت ساده ای درباره جهان ما وجود دارد که ما همیشه آن را بدیهی می دانیم :چیزها اتفاق می افتند برای این که علت دارند .اگر تلفن زنگ میزند،
باران میبارد یا مریض می شویم ،می دانیم علت یا علت هایی برای توضیح آن ها وجود دارد ٬حتی اگر ندانیم آن علت چیست.
چیزها هیچ وقت بدون علت اتفاق نمی افتند .با این حال ٬آن چه در مورد علیت ساده و مطابق عقل سلیم به نظر می رسد ،در هنگام تحلیل و بررسی بیشتر
بسیار پیچیده است .به عنوان مثال ٬این مسئله که الف علت ب است ،چه معنایی دارد؟
بیایید برای بررسی این موضوع مثال آتش را در نظر بگیریم .جواب بدیهی به این سوال که چه چیزی علت آتش است آن است که کبریت زده شده است.
اما وقتی بیشتر به آن فکر کنیم به این نتیجه می رسیم که این برای درست کردن آتش کافی نیست.
الزم است که کبریت و قوطی کبریت خشک بوده باشند ،اکسیژن موجود باشد ،ماده قابل اشتعال در دسترس باشد و کسی باشد که قصد افروختن آتش را
داشته باشد یا به اندازه کافی بی حواس بوده باشد که اجازه داده باشد آتش سوزی تصادفی اتفاق بیفتد.
بنابراین بین زنجیره کامل علت ها و آن چه به عنوان «علت» یک رویداد می شناسیم تفاوت وجود دارد .با در نظر گرفتن فقط یکی از علت های این
زنجیره به عنوان «علت» ما بر آن بخش از داستان که برایمان اهمیت بیشتری دارد تاکید می کنیم ٬اما لزوما «علت» اصلی را بیان نکرده ایم.
این ها ممکن است خیلی وسواس گونه و مته به خشخاش گذاشتن به نظر برسند ٬اما قضیه آن است که در زندگی روزمره همه ما می دانیم که برای ایجاد
آتش اکسیژن الزم است ،اما آن چه به عنوان علت دنبالش می گردیم تفاوتی است که این شرایط (اکسیژن ،کبریت خشک و مواد قابل اشتعال) با دیگر
مواقع داشته است.
در واقع ٬وقتی می شنویم خانه ای آتش گرفته است ،آن چه ممکن است به عنوان علت یا علت اصلی آتش سوزی مطرح شود چیزی شبیه بی دقتی صاحب
خانه و روشن گذاشتن شمع در کنار پرده باشد.
به این ترتیب ٬وقتی دنبال علت یک رویداد می گردیم ٬چیزی بسیار مشخص و احتماال مصنوعی را دنبال می کنیم .اکسیژن و کبریت و ماده قابل اشتعال
همه شرط های الزم برای وقوع آتش هستند ،اما شرط کافی نیستند.
آن چه شرط الزم و علت اصلی است ،واقعهای است که بدون آن آتش سوزی ممکن نبوده است.
آن چه در باال خواندید ٬یکی از روش های رو به رو شدن فالسفه با موضوعی پیچیده مانند علیت است و مانند تمام مسائل مهم فلسفی به همین جا ختم نمی
شود .هر فلیسوف خوبی باید مشکالت روش های تحلیل خود را نیز بشناسد.
برای نمونه ٬در همین مورد زنجیره علل و علت اصلی مشکلی که با آن رو به رو می شویم نکته آن است که واقعا کجا باید زنجیره را قطع کنیم و بگوییم
علت اصلی آن جا است.
همان طور که گفتیم ٬علت اصلی آن رویدادی است که بدون آن آتش سوزی رخ نمی داد .اما می توان خیلی چیزها را نام برد که آتش سوزی بدون آن ها
غیرممکن است .مثال این که اگر صاحب خانه شمع نخریده بود یا کبریت خانه تمام شده بود یا حتی اگر پرده ها را شسته بود ٬آتش سوزی رخ نمی داد.
اما آیا می توان این زنجیره تا آن جا پیش برد که اگر صاحب خانه به دنیا نمی آمد ٬آتش سوزی رخ نمی داد؟
به این ترتیب ٬به نظر می رسد که مسئله علیت بسیار عمیق تر و پیچیده تر از آن چیزی است که فکر می کردیم .اما مهم آن است که در این موضوع
صرفا به رابطه ضروری بین علت و معلول فکر کنیم تا از این مشکالت نداشته باشیم.
مثال رنگ لباس شما رابطه علّی و ضروری با این که شما را گرم نگه دارد ،ندارد .آن چه اهمیت دارد جنس پارچه لباس شما است .باز همین جا است که
پای پیچیدگی های فلسفی به میان می آید.
در مورد علت ها ما ممکن است فکر کنیم که روابط ضروری را می شناسیم ،اما به گفته دیوید هیوم ،فیلسوف اسکاتلندی ،آن چه میبینیم صرفا هم زمانی
ها و تداعی هایی است که بین رویدادها وجود دارد.
برای مثال ٬با روشن کردن آتش زیر یک کتری آب به جوش می آید .اما آیا با مشاهده دقیق ٬رابطه ضروری بین این دو رویداد را می توانیم ببینیم؟ آیا آن
ها صرفا هم زمانی دو رویداد مستقل نیستند؟
شما به درستی فرض می کنید که رابطه ضروری بین این دو رویداد وجود دارد ٬اما این رابطه را نمی توانید ببینید .اگر این رابطه به وضوح و آشکارا
مشخص بود ٬دیگر نیازی به مطالعه فیزیک برای کشف این روابط علی بین رویدادها نداشتیم تا بفهمیم چرا و چه گونه آب به جوش می آید.
در این جا نیز مثل دیگر حوزه های فلسفه ،شکاکیت به کمک فالسفه می آید تا مسائل را دقیق تر بررسی کنند و راه را بر ضعف های استدالل ببندند.
شکاکیت هیوم در مورد مسئله علیت به روشن شدن این موضوع کمک کرد که بدانیم ادعاهای ما درباره جهان ،شامل تمام ادعاهای علمی ،بر اساس
استدالل استقرایی قرار دارند و چیزی درباره ضرورت وقایع جهان به ما نمی گویند( .تعریف استدالل استقرایی را در در آینده خواهید آموخت).

اما این باعث نمی شود که باورهایی را که برای زندگی روزمره به آن ها وابسته هستیم رها کنیم .تنها باید بدانیم که باورهایمان محدودیت هایی دارند و
قابل توجیه نیستند .فلسفه به ما تلنگر میزند .همین.
جبر یا اختیار
یکی دیگر از دشواری های علیت در متافیزیک رابطه آن با مسئله قدیمی جبر یا اختیار است .همه ما حتما در مقطعی از زندگی با این مسئله دست به
گریبان بوده ایم که آیا علت اصلی اعمال ما تصمیم خودمان است یا علت دیگری بر تمام کارهای ما حاکم است؟
یک طرف این دیدگاه مدعی است آزادی انتخاب و اراده علت دیگری جز خودش ندارد .در واقع ٬اراده آزاد توانایی تصمیم گیری ٬بدون تاثیر هر گونه
علت دیگر است .اما کمی تعمق نشان می دهد که این نمی تواند درست باشد.
اگر تصمیم های ما از هیچ جا نمی آمدند ،به جای این که آزادانه باشند ٬بیشتر تصادفی هستند.
اگر هیچ دلیلی نباشد که چرا شما قهوه را به چای ترجیح می دهید و این برهانی بر اراده آزاد باشد ،اختیار داشتن بیشتر شبیه توانایی انداختن یک سکه
استعاری در سر شما است.
مهم است که بدانیم تصمیم های معنادار صرفا حاصل محدودیت های درونی و خارجی هستند ٬از شرایط محیطی گرفته تا تمایالت درونی شما که ناشی از
طبیعت زیستی و خاطره ذهنی شما هستند.
اما اگر این زنجیره علیتی را ادامه دهید ٬به نقطه دیگر طیف خواهید رسید .در واقع ٬به آن جا خواهید رسید که به نظر می رسد انتخاب آزادانه شما کامال
اجتناب ناپذیر است.
این که شما که هستید و چه جور سابقه زیستی و تاریخی دارید ٬در همه تصمیمات زندگی شما تاثیر می گذارد .این ممکن است به قبول نظریه جبر بینجامد
و این که ما محتوم به دنباله روی از سرنوشت از پیش تعیین شده خود هستیم.
اما همان طور که به کمک عقل سلیم و زندگی روزمره می دانیم که طبیعت این گونه کار نمی کند و حتی ذرات فیزیکی هم مسیر متعین و غیرقابل
تغییری ندارند ،عامل های انسانی هم از این قاعده مستنثتا نیستند .در واقع ٬رفتارهای ما حتی در تئوری هم قابل پیش بینی نیستند.
هواشناسی مثال غیرقابل پیش بینی بودن رفتار طبیعت است و اقتصاد مثال غیرقابل پیشبینی بودن رفتار انسانی.
به این ترتیب ٬ذهن انسان که پیچیده ترین سیستم شناخته شده در طبیعت است غیرقابل پیش بینی ترین دستگاه موجود است .اما آزاد بودن اراده به معنی
رها بودن از زنجیره علی طبیعت نیست ،بلکه به معنای آزادی از فشار و خودکامگی دیگران و قدرت است.
آزادی اراده مثال خوبی است از این که چگونه انتزاعی ترین مسائل فلسفه مانند علیت ممکن است به زندگی عادی و روزمره ما ربط داشته باشد.
بررسی وسواس گونه علت اصلی ایجاد آتش ممکن است به نیازهای روزمره ما بی ارتباط به نظر برسد ،اما بدون این که بدانیم علت ها چه هستند و
علیت چیست ،نمی توانیم به این بیندیشیم که آزاد بودن چه معنایی دارد.
درس ششم -در جست و جوی یقین
استدالل ها سنگ بنای نظریه های فلسفی هستند و منطق مالتی است که این سنگ ها را به هم متصل می کند.
ایده های خوب ارزش چندانی ندارند ٬مگر این که توسط استدالل های خوب حمایت شوند .آن ها باید توجیه عقالنی داشته باشند و این بدون زیربنای محکم
و استوار منطقی امکان پذیر نیست.
استدالل هایی که به روشنی و وضوح ارائه می شوند به روی هر گونه ارزیابی و نقدی باز هستند و این فرآیند مستمر واکنش ،اصالح و ابطال است که به
پیشرفت فلسفه منجر می شود .استدالل حرکتی عقالنی است از مبانی پذیرفته شده به نام مقدمه ،به نقطه ای که می خواهیم ثابت کنیم یا درستی اش را
نشان دهیم که نتیجه نام دارد.
مقدمه ها گزاره هایی پایه ای هستند که باید آن ها را ،دست کم به طور موقت ،قبول کنیم که استدالل بتواند شکل بگیرد.
خود مقدمه ها ممکن است از روش های مختلفی به دست آمده باشند ،بر مبنای یک اصل منطقی یا یک شاهد تجربی یا این که نتیجه استدالل های قبلی
باشند ،اما به هر صورت آن ها باید مستقل از نتیجه مورد حمایت قرار بگیرند تا از افتادن در دام استدالل دوری جلوگیری شود.
حرکت از مقدمه به نتیجه را استنتاج می گویند که قدرت آن استحکام استدالل را معین می کند .تشخیص استنتاج های خوب از بد مهم ترین وظیفه منطق
است.
منطق علم تحلیل استدالل ها و برقراری اصول و مبانی ای است که استنتاج های صحیح می توانند براساس آن ها شکل بگیرند.
به این ترتیب ٬منطق چندان نگران محتوای استدالل ها نیست ٬بلکه با ساختار و شکل کلی آن ها سر و کار دارد.

بنابراین ٬این استدالل که «همه پرنده ها پر دارند .گنجشک پرنده است ٬پس گنجشک پر دارد ،».به شکل انتزاعی منطق دانان این گونه بیان می شود که
«همه الف ها ب هستند ،ج الف است ٬پس ج ب است».
مطالعه منطق پیش از این به طور ابتدایی بر استنتاج های ساده ای از نوع آن چه مثال زدیم متمرکز بود ،اما از آغاز قرن بیستم به یک ابزار تحلیل بسیار
دقیق و پیچیده تبدیل شده است.
انواع استدالل
مثالی که در باال درباره پرنده زدیم یک استدالل «قیاسی» است .در این مورد ٬نتیجه از مقدمه منتج می شود و گفته می شود که استدالل «معتبر» است.
اگر مقدمات یک استدالل معتبر درست باشد ،تضمین می شود که نتیجه هم درست باشد و استدالل صحیح است.
نتیجه استدالل قیاسی در مقدمه های آن مستتر است .به زبان دیگر ٬نتیجه فراتر از مقدمه های آن نمی رود یا حرف بیشتری از آن چه مقدمه ها نشان می
دهند نمی زند.
در واقع ٬ویژگی منطقی این نوع استدالل آن است که شما نمی توانید مقدمه ها را قبول کنید و نتیجه را انکار کنید ٬بدون آن که باور خود را نقض کرده
باشید و به عبارت دیگر با خودتان در تناقض باشید.
استدالل «استقرایی» روش دیگری برای رسیدن از مقدمه به نتیجه است .در یک استدالل استقرایی از مشاهده موارد خاص و جزئی ،قانون های عمومی
و کلی درباره جهان استنتاج می شود.
برای مثال ،از تعداد زیاد مشاهدات درباره این که پستاندارن بچه می زایند ،ممکن است استنتاج شود که همه پستانداران این گونه هستند .چنین استداللی
هیچ وقت معتبر نیست ،به این معنا که استدالل قیاسی به این شکل است.
در استدالل استقرایی نتیجه ضرورتا از مقدمه ها استنتاج نمی شود .به زبان دیگر ،مواردی امکان دارد که مقدمه ها درست باشند ٬اما نتیجه درست نباشد.
مانند پیدا شدن مثال نقض در همین مثال در مورد پالتیپوس ،پستانداری که تخم می گذارد.
این به آن دلیل است که استدالل استقرایی همیشه فراتر از مقدمه هایش می شود که هیچ وقت نتیجه مشخص و از پیش تعیین شده ای را نتیجه نمی دهد٬
بلکه مقدمه ها صرفا نتیجه را حمایت می کنند یا آن را تا درجه ای محتمل می سازند.
تعمیم دادن
بنابراین استدالل های استقرایی تعمیم سازی هایی هستند از انواع مختلف ،از خاص به عام ،از مشاهده شده به مشاهده نشده ،از گذشته به آینده یا حالت
فعلی به حالت آینده.
استدالل استقرایی همه جا حاضر و ضروری است .غیرممکن است بتوانیم زندگی روزمره مان را بدون استفاده از الگوهای مشاهده شده و امتداد آن ها در
گذشته و آینده سپری کنیم و پیش بینی کنیم چیزها در آینده چگونه خواهند بود.
در حقیقت قوانین و فرض های علم اغلب به عنوان نمونه و الگویی از استدالل استقرایی در نظر گرفته می شوند .اما آیا چنین استنتاج هایی موجه هستند؟
دیوید هیوم ٬فیلسوف اسکاتلندی ٬فکر می کرد که هیچ مبنای عقالنی برای توسل به استقرا وجود ندارد .از نظر هیوم ٬استدالل استقرایی این باور را فرض
می گیرد که طبیعت همگن است ،که براساس آن آینده شبیه گذشته است .اما خود این فرض به جز استدالل استقرایی چه مبنایی دارد؟ و اگر همگن بودن
طبیعت تنها بر این اساس توجیه شود ،دیگر بدون آن که به دام استدالل دوری بیفتیم ٬نمی توانیم از استقرا دفاع کنیم.
بعضی هم تالش کرده اند که استقرا را بر این اساس توجیه کنند که در گذشته جواب داده و کار کرده است که همچنان خود این ادعا بر مبنای استدالل
استقرایی قرار دارد .بنابراین استدالل استقرایی به هیچ وجه نمی تواند از زمین بلند شود.
از نظر خود هیوم ما چاره ای جز استدالل استقرایی نداریم و اتفاقا هیوم پیشنهاد نمی کند که نباید به این روش استدالل کنیم .او اصرار دارد که آگاه باشیم
این عمل ما براساس عادت و سنت قرار دارد و به طور عقالنی و منطقی موجه نیست.
مسئله استقرا که هیوم از خود به جا گذاشته ٬حتی امروز نیز فالسفه را مشغول کرده است ٬به خصوص که مبنای علم براساس این نوع استدالل قرار
دارد.
مستقل از این نوع ایرادهای فلسفی ،منطق سنگ بنای استدالل های فلسفی و استدالل های معتبر و درست در تمام حوزه های دیگر معرفت بشری قرار
دارد.
منطق ،جعبه ابزار فالسفه است که با آن به طور روزانه سر و کار دارند و مستقل از این که در چه حوزه ای از فلسفه مطالعه و تحقیق می کنند از روش
های منطقی بهره می گیرند.
ما نیز در زندگی روزمره استدالل می کنیم و قطعا مبنای استدالل های ما هم بر منطق استوار است ،بدون این که خودمان از آن آگاه باشیم.
در بسیاری از موارد هم پیش می آید که از منطق موجود سوء استفاده می کنیم یا آن را درست به کار نمی بریم .در این موارد مرتکب مغالطه در استدالل
می شویم و یکی از وظایف منطق دانان و فالسفه آن است که اشتباهات استدالل های ما را به ما یادآور شوند.

در دوره های آینده درسنامه درباره منطق ،بیشتر به موضوع مغالطه و نقش منطق در زندگی روزمره خواهیم پرداخت .فعال برای این دوره که مقدمه ای
بر فلسفه است ،همین قدر اهمیت دارد که بدانیم منطق یکی از سنگ بناهای مهم فلسفه به شمار می رود.
درس هفتم -به دنبال خوبی
تا این جا ممکن است بگویید که بحث مان خیلی انتزاعی بود و فلسفه را مانند موضوعی عجیب و غریب به تصویر کشیدیم .اما این همه نظریه و تئوری
بافی به چه کار می آید؟ آیا فلسفه هیچ جا به زندگی روزمره ما ربطی پیدا می کند؟ البته که این طور است.
در واقع ٬تمام آن چه تا به حال بحث کردیم ٬از سوال ها و چالش های زندگی روزمره آغاز شده اند .از مهم ترین سوالی که سقراط کوچه به کوچه از
مردم آتن می پرسید .این سوال که خوبی چیست؟
اصطالح زندگی خوب چه چیزی را در خیال شما برمی انگیزد؟ آیا به فکر آفتاب گرفتن روی عرشه یک کشتی تفریحی می افتید ٬در حالی که لیوانی
نوشیدنی خنک در دست دارید؟ یا این که خود را در نقش راهبی تصور می کنید که می خواهد احتیاجات فقرا را برآورده کند؟
وقتی در رابطه با زندگی انسان به «خوبی» فکر می کنیم ،اغلب فکر می کنیم به این که چه چیزی در زندگی انجام دهید که برای شما خوب باشد.
رضایت از زندگی با سالمتی ،ثروت کافی ،روابط خوب و کار رضایت بخش تقویت می شود .اما عالوه بر عمل خوب ،ما هم چنین حسی داریم که باید
عمل درست انجام دهیم.
مهم است که نه فقط زندگی شما خوب باشد ،بلکه عمل درست هم انجام دهید .یک زندگی خوب به این معنا یک زندگی صادقانه ،دیگرخواهانه و همراه با
توجه به دیگران است.
در زندگی خوب درست عمل کردن و خوب عمل کردن بی ارتباط نیستند .اما آیا در جهان واقعی و در زندگی روزمره همه ما ٬عملی که به داشتن زندگی
خوب منجر می شود همان عمل درست است؟ این سوال اصلی فلسفه اخالق است.
امروز وقتی به خوب عمل کردن فکر می کنیم ،این کار را با تاثیر قرن ها فرهنگ دینی بر زندگی خود انجام می دهیم .در همه ادیان دستورهایی هست
که می گوید چه کاری باید بکنیم و چه کاری نباید بکنیم.
به این ترتیب ٬وقتی به «خوبی» فکر می کنیم ٬اندیشه ما به جای علم اخالق و اخالق فلسفی ،بیشتر سمت اخالقیات و کد درست رفتاری می رود.
البته روش ساده و مورد اجماعی برای تشخیص این دو اصطالح وجود ندارد .شاید یکی از تعاریف خوب این باشد که اخالقیات و دستورالعمل ها بیشتر
به دنبال رابطه فرد با دیگران هستند ،در حالی که اخالق درباره آن است که یک فرد چگونه به معنای عام کلمه خوب زندگی کند.
اخالقیات بیشتر درباره عمل هایی است که باید انجام دهیم یا از آنها پرهیز کنیم یا قوانینی که باید از آنها اطاعت کنیم تا با دیگران درست رفتار کرده
باشیم.
در حالی که اخالق درباره آن است که چه کنیم تا خودمان به معنای وسیع کلمه رشد کنیم .به این معنا ٬وقتی آثار ارسطو یا افالطون یا دیگر فالسفه شرقی
را می خوانیم اصال درباره اخالقیات و کدهای رفتاری حرف نمی زنند.
سوال اصلی این فالسفه اخالق است .از نظر آنها اگر نادرست عمل کردن بد است ،برای آن است که «رشد» شخص را غیرممکن می کند.
رشد و شکوفایی در اینجا کلمه های کلیدی هستند .برای این که وقتی آثار ارسطو را بخوانید می بینید که گفته ٬شادی/خوشحالی باالترین خیر آدمی است.
اما واژه ای که در یونانی به کار برده ٬رشد و شکوفایی اخالقی شخص است که به مسامحه به شادی ترجمه شده است.
اگر با دقت به گفته های این فالسفه توجه کنیم ٬می بینیم که شادی هدف آن ها نبوده است .نه این که شاید بد باشد ،فقط چیزی فراتر در ذهن آن ها بوده
است .همان گونه که یک فرد ستمکار می تواند خوشحال باشد ،اما از نظر اخالقی در زندگی اش خوب عمل نکرده است.
بنابراین ٬درست است که امکان دارد اخالق به همان دستورالعمل های اخالقیات منجر شود ٬اما به طور بنیادی با آن تفاوت دارد.
در واقع ٬مهم است که بدانیم دستورالعمل های مذهبی و دینی منبع اخالقیات نیست .ممکن است فردی خیرخواه ،بخشنده و خیر باشد ٬اما لزوما دیندار
نباشد.
بنابراین ٬اخالق به عنوان مهمترین شاخه فلسفه ،دستگاهی فکری است برای اندیشیدن به خوبی و زندگی خوب.
از هست و نیست تا باید و نباید
یکی از مهمترین مباحث فلسفه اخالق آن است که از استدالل عقالنی نمی توان به دستورهای اخالقی رسید .آن گونه که در فلسفه اخالق معروف است،
«هست» به «باید» منجر نمی شود .به این معنا که از واقعیات جهان مانند این که «کالغ سیاه است» نمی توان به این حکم اخالقی رسید که باید با موجود
زنده ای چون کالغ خوش رفتاری کرد.
البته این به آن معنا نیست که خرد و عقالنیت هیچ نقشی در اخالق عملی یا تفکر اخالقی ندارد .باید بدانیم که داشتن هدف و ارزش های مشخص است که
عقالنیت و خرد را به کار می گیرد تا به آنچه می خواهیم برسیم و با کمک تفکر عقالنی است که می توانیم مطممئن باشیم ارزش ها و هدف هایمان با
یکدیگر سازگار و هماهنگ هستند.

برای مثال ٬اگر می خواهید از تحمیل درد و رنج غیرضروری به دیگران پرهیز کنید ،استدالل عقالنی می تواند به شما بگوید که حواس تان باید به چه
نوع از موجودات زنده باشد و چگونه عمل شما می تواند روی آنها تاثیر بگذارد .اما اگر می خواهید بدانید که چرا باید مواظب درد و رنج دیگران باشید،
عقل در این مورد ساکت است.
بنابراین ٬تشخیص هدف ها و ارزش ها در زندگی در حوزه اخالق قرار می گیرد .اینکه چه هدفی داشته باشید ٬می تواند ما را در سنت های مختلف
اخالقی قرار دهد.
اگر به درستی عمل ،بیشتر از نتیجه آن اهمیت دهیم ٬در سنت فلسفی و اخالقی وظیفه گرایی طبقه بندی می شویم و اگر نتیجه اعمال برایمان اهمیت
بیشتری داشته باشد و بخواهیم تعداد افراد بیشتری از اعمال ما خیر ببرند ٬در سنت فلسفی نتیجه گرایی و فایده گرایی قرار می گیریم.
به این ترتیب ٬با انتخاب ارزش و اهداف مختلف می توان به دستورالعمل های مختلف در اخالقیات و کدهای رفتاری متفاوت رسید .آنچه اهمیت دارد٬
تفکر اخالقی و اندیشیدن بنیادی به چرایی اعمال روزمره است.
در آینده ٬در دوره ای که به موضوع فلسفه اخالق و کارکرد آن در زندگی روزمره اختصاص دارد ،بیشتر به سنت های مختلف در فلسفه اخالق و بنیان
های آن خواهیم پرداخت.
درس هشتم -در مواجهه با قدرت
آنچه در درس قبل درباره اخالق و تفکر فلسفی در این حوزه آموختیم ٬منجر به دستورالعمل هایی برای تک تک افراد می شود .اینکه من در زندگی خود
خوب عمل می کنم یا نه در نهایت یک تصمیم شخصی است ،اما این به تنهایی برای انسان به عنوان یک موجود با زندگی جمعی کافی نیست .مهم این
است که چگونه باید در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
در واقع ٬سوال اصلی فلسفه سیاسی همین است ٬حوزه ای از فلسفه که به بعد زندگی اجتماعی انسان توجه دارد.
این سوال ها در جهان امروز اهمیت زیادی دارند :جامعه چیست و چگونه باید اداره شود؟ چرا شهروندان باید از قدرت حاکم اطاعت کنند؟ آیا دموکراسی
بهترین شکل برای ساختار دولت است؟
برخی ممکن است در جواب این سواالت بگویند که دموکراسی های توسعه یافته غربی بهترین شکل حکومت هستند ٬برای اینکه در این شیوه از حکومت
همه چیز درست انجام می شود .در مقابل ٬متفکران و سیاستمدارانی بوده اند و هستند که راه حل های جایگزین برای این نوع از حکومت ارائه می دهند.
فلسفه سیاسی حوزه ای از اندیشه است که به طور بنیادی و انتقادی به این سوال ها و مباحث می پردازد.
سیاست در جهان امروز همچنان جای پیشرفت دارد و به همین دلیل ٬فلسفه سیاسی هنوز منبع مهمی برای تقویت تئوری مباحث سیاسی به شمار می رود و
همچنان نوشته های افالطون و ارسطو از مرجع کار فلسفه سیاسی در جهان امروز است.
مانند هر موضوع دیگری در فلسفه که پیش از این بحث کردیم ،ارسطو و افالطون دو جواب متفاوت به سوال اصلی فلسفه سیاسی در مورد چگونگی و
نوع حکومت دارند.
استراتژی افالطون ساختن یک دولت ایده آل و فرضی بود ،دولتی آرمانی که در رساله معروفش به نام جمهور آن را شرح داده است.
ارسطو ٬در مقابل ،به مطالعه دولت های موجود می پردازد و می خواهد مطمئن شود که تجویزهای او ریشه در تجربه واقعی دارند .این تفاوت چیزی
بیش از تفاوت در روش است.
آن طور که فالسفه سیاسی و اندیشمندان استدالل کرده اند ،رویکرد افالطونی به حکومت در جهان واقعی منجر به فاجعه می شود.
به بدترین رژیم های سیاسی در دوران مدرن نگاه کنید .تقریبا تمام آنها خواسته اند یک حکومت بی عیب و نقص بسازند ٬بدون اینکه به زمینه تاریخی و
اجتماعی جامعه خود توجه کنند.
نظم دادن به جامعه در مسیر خرد بسیار معقول به نظر می رسد ،اما در عمل ،اغلب به معنای گسستن بافت فعلی جامعه تا اندازه ای است که در طول این
فرآیند جامعه کال نابود می شود.
پس به نظر می رسد خوب است جامعه را همان گونه که هست نگه داشت و ساختارها و سنت های موجود را حفظ کرد.
این یکی از قوی ترین استدالل ها به نفع «محافظه کاری» است .البته این به معنای نفی همه اصالحات اساسی نیست :شروع از نقطه ای که اکنون در آن
هستیم به معنای رد این نکته نیست که می توانیم بسیار از آن دور شویم.
بنابراین ٬در رویکرد ارسطو نوعی محافظه کاری وجود دارد .به رغم رویکردهای متفاوت ،هم ارسطو و هم افالطون عالقه مند به حکومت نخبگان
بودند و به دموکراسی به دیده تردید نگاه می کردند.
به نظر افالطون ٬بهترین حاکمان فالسفه هستند ،از آن جایی که می دانند چه چیزی خوب است و آرزوی قدرت ندارند و با داشتن قدرت فاسد نمی شوند.

به نظر ارسطو هم از آنجا که زندگی خوب ٬چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی ٬هدف اصلی جامعه است ،معنا ندارد هر کسی حق حاکمیت
داشته باشد.
با اینکه اکثر مردم ممکن است با این نظرات همسو باشند ،ما به طور کلی کمتر از ارسطو و افالطون ،مایل به این باور هستیم که یک نخبه قابل اعتماد و
عاقل وجود دارد که بتوان قدرت را به او سپرد.
با این حال ٬ضدیت با دموکراسی تنها به این دلیل نیست که مردم ناآگاه هستند.
برای ارسطو ،نکته کلیدی این بود که دموکراسی حاکمیت قانون را تضعیف می کند .بهترین جامعه قوانین درست را ایجاد می کند و سپس همه ما تحت
این قوانین زندگی می کنیم.
در بدترین جوامع ،منافع و آرزوهای یک فرد (استبداد) ،گروه (الیگارشی) یا مردم (دموکراسی) بر قانون ارجحیت می یابد و سیاست راه بیان خواسته
های کسی می شود که قدرت را در اختیار دارد ،در حالی که باید درباره تقویت اصول عدالت باشد که برهمگان اعمال می شود.
این سه نوع حکومت که در آرای ارسطو مطرح شد ،یک ایراد مشترک دیگر هم دارند .اگر بخواهیم با زبان سیاست امروزی بگوییم ،اول اینکه منابع
یک طبقه را مقابل طبقه دیگر قرار می دهد .حکومت استبدادی حاکم را مقابل رعیت هایش قرار می دهد ،الیگارشی نخبه های قدرتمند را در مقابل بقیه
جامعه قرار می دهد و دموکراسی اکثریت را در مقابل اقلیت.
ارسطو و افالطون را به حال خود رها کنیم و به جهان امروز بپردازیم .در حالی که سوال اصلی آنها این بود که بهترین نوع حکومت کدام است ،امروز
فالسفه سیاسی آن سوال را یک قدم جلوتر برده اند و می پرسند :اصال چه چیزی وجود دولت را توجیه می کند؟
وقتی درباره این بحث می کنیم که دولت چه شکلی باید داشته باشد ،این فرض را در مباحث خود مستتر کرده ایم که به وجود دولت نیاز داریم .اما
اندیشمندان آنارشیست این ایده را زیر سوال برده اند.
یکی از دالیلی که امروز افراد بسیار کمی نظریه آنارشیسم را جدی می گیرند ،این است که آنارشی به اشتباه با بی نظمی یکی انگاشته می شود ٬در حالی
که واژه یونانی آنارشی به معنای مقابل قدرت یا عدم وجود حاکم است.
اما با در نظر گرفتن این معنا نیز همچنان کسانی نداشتن حاکمیت را در یک جامعه غیرممکن یا به زبان دیگر غیرعملی می دانند .اما نظریه آنارشیسم این
چالش را مقابل ما قرار می دهد که :با این فرض که وجود دولت همواره مستلزم آن است که شهروندان حاکمیت بر زندگی خود را به حکومت واگذار می
کنند ،ما نیاز داریم که برای توجیه این محرومیت از آزادی ،دولت را توجیه کنیم.
این استدالل که دولت یک ضرورت عملی است ٬چندان کافی به نظر نمی رسد ،برای اینکه به ما نمی گوید چه نوع حکومتی را الزم داریم.
یکی از روش هایی که متفکران با این مسئله برخورد کرده اند ،تصور آن است که با «قراردادهای اجتماعی» فرضی محدود شده ایم.
ایده آن است که همه ما به طور ضمنی وارد معامله ای می شویم یا شده ایم که مطابق آن از برخی آزادی های مشخص فردی در ازای منافع و حمایت
هایی که توسط دولت ارائه می کند ،صرف نظر می کنیم.
با اینکه چنین قراردادی در دنیای واقعی وجود ندارد و هیچ کس تا به حال آگاهانه آن را امضا نکرده است ،الزم است بپرسیم شرایط این قرارداد چیست و
چرا ما مجبور به پذیرفتن آن هستیم؟ جواب به هر دو سوال با در نظر گرفتن یک جایگزین داده شده است :وضعیت طبیعی.
تامس هابز ،فیلسوف انگلیسی ،یکی از مشهورترین فالسفه ای است که به این روش استدالل کرد .بنا به نظریه او خارج از جامعه متمدن ،وضعیت طبیعی
به «جنگ هر انسان علیه انسان دیگر» منجر می شود و زندگی انسان در تنهایی ،فقر و فالکت می گذرد.
اما برای ژان ژاک روسو ،متفکر سوییسی ،وضعیت طبیعی همان آزادی است .قبل از ایجاد جوامع ،زندگی بشر یک «بربریت اصیل» بود که به طور
طبیعی خوب بود ٬اما مشکل انسان های دیگر هستند .ما باید با آنها کنار بیاییم ،با آنها در صلح باشیم و منابع محدود را با آنها شریک شویم.
بنابراین ٬در حالی که هابز وضعیت طبیعی را وضعیت وحشتناکی تصویر کرده است که باید از آن فرار کنیم ،این وضعیت برای روسو بهشتی است که
دیگر نمی توانیم به آن وارد شویم .با این حال ٬نتیجه هر دو بسیار شبیه هم است .دولت باید وجود داشته باشد.
از دید هابز ما قراردادهایی را امضا می کنیم و حق حکومت را به دولت مقتدری می دهیم که قدرت مطلق را دارد و همه باید از او اطاعت کنند.
برای روسو دولت به معنای از دست دادن آزادی نیست ،بلکه حکومت خودمان بر خودمان است که براساس آن گرد هم می آییم تا از اراده جمعی مان
پیروی کنیم.
اما سوالی که در مورد نظریه های قراردادهای اجتماعی باقی می ماند این است که چه می شود اگر کسی شرایط قرارداد را رعایت نکند؟
تمام نکته واگذار کردن آزادی مان این است که به طور موثر اراده ما زیرمجموعه ای از اراده جمعی است .بنابراین ٬اگر ما چیزی را بخواهیم که با آن
چه دیگران به طور جمعی می خواهند متفاوت باشد ،این صرفا نشان می دهد که ما در تشخیص این که اراده جمعی چیست اشتباه کرده ایم.

از آن جایی که دموکراسی به معنای شنیدن نظر شما است ،نه رفتن به مسیری که شما می خواهید ،هیچ تناقضی در اطاعت از قوانینی وجود ندارد که شما
به آنها رای نداده اید یا با آنها موافق نیستید.
با این حال ٬این استدالل هنوز مبتنی بر این فرض است که شما در حقیقت حق حاکمیت خود را واگذار کرده اید .اما چه می شود اگر شما نخواهید این کار
را انجام دهید؟ به نظر می رسد که هیچ انتخابی به ما داده نشده است و با این فرض خواه شرایط قرارداد را قبول کنیم ٬خواه نکنیم ،کل ایده قرارداد بی
معنا می شود ٬اگر هیچ گزینه ای جز امضای آن نداشته باشیم.
البته روسو برای حل این مشکل اصرار دارد که اقامت در جایی نشان دهنده رضایت است یا به زبان دیگر ٬سکونت در یک قلمرو به معنای تبعیت از
حاکمیت است.
با این حال ٬این ایده که مردم می توانند به جای دیگری بروند ٬اگر سیستم سیاسی شان را دوست ندارند ،واقع بینانه نیست.
به رغم ضعف های نظریه ها و استدالل های هابز و روسو ٬در آنها بینش هایی هست که امروز هم هنوز مربوط و درست هستند.
دولت-ملت ها هر قدر هم که ناکامل باشند ،ما چاره ای جز کنار هم زندگی کردن و ترک بعضی از آزادی ها را در برابر دریافت حفاظت از اعمال
خشونت آمیز دیگران نداریم.
با این حال ٬استعاره قرارداد اجتماعی ممکن است گمراه کننده باشد .در واقع ٬ما دیده ایم که وقتی شهروندان باور داشته باشند که حاکمان آنها آزادی های
آنها را بیش از اندازه محدود می کنند و در مقابل به آنها چیزی نمی دهند ،تمایل پیدا می کنند که حاکمان را کنار بگذارند ٬یا از طریق صندوق های رای
یا از طریق انقالب.
درس نهم -معنای زندگی
این دوره را با انتزاعی ترین مسائل فلسفه شروع کردیم .سفر به سوی انتزاعی ترین مسائل فلسفه با سوال اولین انسان شروع می شود که تنها با بودن و
وجود داشتن کنار نیامد و پرسید که چرا باید وجود داشته باشد؟
فالسفه بزرگ می گویند که فلسفه با شگفتی شروع می شود .فلسفه چراغی را روشن می کند که با آن جهان را از نزدیک و به طور عمیق می کاویم و
غنی بودن غیرقابل تصور و جذابیت آن را کشف می کنیم.
اما اگر فلسفه با شگفتی در این مورد آغاز می شود که معنی زندگی چیست ،پس بیشتر مانند ابری است که از باالی سر ما می گذرد تا آفتابی که نمایان
شود.
این روایت از فلسفه به نوعی بهشت گونه است .قبل از فلسفه ،ما بی گناه بودیم و به سادگی زندگی می کردیم.
در این روایت به جای درخت دانش ٬درخت سوفیا یعنی خرد نشسته است که با خوردن میوه آن نه به دانش تفاوت بین خیر و شر ،بلکه به تفاوت بین
چیزهای معنادار و بی معنا می رسیم .اولین گازی که به این میوه می زنیم به ما می گوید که تفاوتی وجود دارد.
در این درس با شاخه های مختلف فلسفه آشنا شدیم و بزرگ ترین مسائل فلسفه را مرور کردیم .از این که چه می دانیم و شناخت ما چگونه شکل می گیرد
شروع کردیم و به عجیب ترین مسائلی رسیدیم که شکاکان ممکن است پیش روی ما قرار دهند.
به معنای واقعیت پرداختیم و اینکه دنیای خارج از ذهن ما چه معنایی دارد .علیت و اراده آزاد را بررسی کردیم و به منطق به عنوان سنگ بنای فلسفه و
اخالق به عنوان میراث عملی فلسفه رسیدیم.
اما بعد از تمام این سفر طوالنی در ایده های بزرگ فلسفی ،هنوز به این سوال نپرداختیم که اصال چرا وجود داریم و به زبان دیگر معنای زندگی چیست؟
اگر چه به محض اینکه شروع کنیم به پرسیدن این که معنای زندگی چیست ،با این تهدید مدام مواجه می شویم که جواب ممکن است «هیچ » باشد ٬اما این
تهدید به هیچ وجه نگران کننده نیست .مهم آن است که با سفر طوالنی مان در دنیای فلسفه چیزهای فراوانی آموخته ایم و حاال با روش هایی که می
شناسیم ،می دانیم چگونه با مسائل مواجه شویم.
اولین واکنش در برابر سوال معنادار زندگی چیست ،باید زیر سوال بردن خود این سوال باشد .خود «معنا» در این جا چه معنایی دارد؟ جواب طبیعی آن
است که می تواند «هدف» باشد .معنای زندگی آن است که به کدام سو می رود :رستگاری یا روشنگری.
اما راه دیگری برای معنا وجود دارد .وقتی می پرسیم نکته زندگی چیست ٬واقعا به دنبال آن هستیم که ارزش های آن چه هستند؟ به این ترتیب ٬معنای
زندگی را باید در خود زندگی جست ،نه در چیز دیگر.
اگر شما بدانید که باید چگونه زندگی کنید ،آنگاه معنای زندگی را می دانید و اینکه برای انسان رسیدن به باالترین ارزش های زندگی چه معنایی دارد که
ارزش زیستن داشته باشد.
به این ترتیب ٬بهترین روش برای پاسخ به سوال معنای زندگی آن است که تاکید کنیم فقط «یک» معنا برای آن وجود ندارد .با توجه به این که به تعداد
انسان هایی که در زمین زیسته اند و خواهند زیست زندگی های متفاوتی وجود دارد ،نمی توان یک معنا را برای تمام این زندگی ها متصور شد.

اگر قرار است هر کس ارزش های واالی زندگی خود را که ارزش زیستن دارد انتخاب کند ،پس برای هر کس معنای زندگی مفهومی یکتا ،یگانه و
متفاوت با دیگران است.
البته این به معنای نسبی گرایی نیست و قرار نیست ارزش ها خالف جهت یکدیگر باشند .وقتی ابزارهای مهم و کارآمد فلسفه در زندگی روزمره ،یعنی
منطق و اخالق ٬را در اختیار داریم ،نمی توانیم آنقدرها از هم فاصله داشته باشیم.
این به آن معنا نیست که هر چیزی امکان پذیر است .به همین دلیل است که هیچ وقت کسی نمی تواند بگوید« :این معنای زندگی است» و یک جواب
نهایی ،واضح و یکتا برای همه ارائه دهد و برای همین است که این سوال دشوارترین سوال است.
پاسخ به سوال معنای زندگی مانند دیگر سوال ها نیست که یک جواب مشخص داشته باشد که کسی یک بار آن را بفهمد و برای همیشه آن را در اختیار
داشته باشد.
برای اینکه زندگی معنادار بماند ٬باید همیشه حاوی چیزهای باارزش باشد و این یک روند بدون وقفه است .معنا ممکن است از بین برود :همه ما با این
لحظات مواجه شده ایم که دلیل بودن مان را نمی دانیم یا آن را گم کرده ایم و از آن خسته شده ایم.
به همین دلیل ٬اصطالح قدیمی ها که زندگی خود سفر است ،نه مقصد سفر ٬در مورد معنای زندگی هم صادق است .معنای زندگی همین است.
فلسفه نیز پروژه ای است بدون پایان .هر بار که به چیزی یا کل زندگی شک می کنید ،فلسفه است که به کمک تان می آید تا دوباره یقین تان را بسازید و
باال بروید.
اگر ابزارهای کارآمد فلسفه را در اختیار داشته باشید ،همیشه می توانید این یقین را برای خود بسازید و همیشه می توانید در مورد همه چیز سوال کنید٬
بدون آن که از فرو ریختن بنای یقین خود وحشت داشته باشید.
درس دهم -به دنبال فالسفه
همان طور که در ابتدای این دوره قول دادیم ،اینجا منابعی را برای مطالعه بیشتر به شما معرفی خواهیم کرد تا ضمن خواندن فلسفه از طریق این متن ها،
بتوانید آنچه را که در این درس آموخته اید محک بزنید و با رویکردی انتقادی و موشکافانه با هر چه می خوانید مواجه شوید.
کتاب های مقدماتی


فلسفه در عمل :مدخلی بر پرسش های عمده ٬نویسنده :ادم مورتون ،مترجم :فریبرز مجیدی ،انتشارات مازیار



فالسفه بزرگ :آشنایی با فلسفه غرب ٬نویسنده :برایان مگی ،مترجم :عزت هللا فوالدوند ،انتشارات خوارزمی



مردان اندیشه :پدیدآورندگان فلسفه معاصر ٬نویسنده :برایان مگی ،مترجم :عزت هللا فوالدوند ،انتشارات طرح نو



در پی معنا ٬نویسنده :تامس نیگل ،مترجمان :سعید ناجی و مهدی معین زاده ،نشر هرمس



الفبای فلسفه ٬نویسنده :نایجل واربرتون ،مترجم :مسعود علیا ،نشر ققنوس

کتاب های کالسیک فلسفه که خواندن شان چندان آسان نیست


جمهور ٬افالطون ،مترجم :فواد روحانی ،انتشارات علمی فرهنگی



اخالق نیکوماخوس ٬ارسطو ،مترجم :محمد حسن لطفی ،انتشارات طرح نو



تامالت در فلسفه اولی ٬رنه دکارت ،مترجم :احمد احمدی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها



گفتگوها در باب دین طبیعی ٬دیوید هیوم ،مترجم :حمید اسکندری ،نشر علم



ترس و لرز ٬سورن کیرکه گارد ،مترجم :عبدالکریم رشیدیان ،نشرنی



در باب آزادی ٬جان استوارت میل ،مترجم :محمود صناعی ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان



اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر ٬ژان پل سارتر ،مترجم :مصطفی رحیمی ،انتشارات نیلوفر



زبان حقیقت و منطق ٬ا.ج .ایر ،مترجم :منوچهر بزرگمهر ،نشر شفیعی



پژوهش های فلسفی ٬لودویگ ویتگنشتاین ،مترجم :فریدون فاطمی ،نشر مرکز

وب سایت هایی برای گشت و گذار مجازی در دنیای فلسفه


دایره المعارف اینترنتی فلسفه



دایره المعارف فلسفی استانفورد



اپیستمه لینک



وب سایت دیوید چالمرز

تست دیدگاه فلسفی
اگر عالقه مندید که بدانید با ایده ها ،ارزش ها و باورهایی که دارید از نظر فلسفی در چه موضعی قرار گرفته اید ،در این تست شرکت کنید .این تست به
شما کمک می کند تا تناقض های درونی میان اندیشه های خود در باب موضوع های مختلف را شناسایی کنید و تنش های موجود در ساختار فلسفی ذهن
خود را ٬پیش از این که دیر شود ،تشخیص دهید.

