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بيش از ده سال پيش آه آار اين آتاب را آغاز آردم، اصال انتظار نداشتم به اين نتيجه برسم آه 

ولي آم و بيش به همين نتيجه رسيدم، و اين خيلي چيزها را . چيزي به نام فلسفه وجود ندارد

ين نيت آغاز من آه مصمم بودم تمام دانسته هايم را آنار بگذارم، آارم را با ا. توضيح مي دهد

 سال پيش به بعد را بررسي آنم آه فيلسوفان 2600آردم آه نوشته هاي آن آساني از گذشته 

اش ناميدند در " بلندپروازانه"آه دوستان از سر ادب (هدفم . بزرگ غرب به شمار آمده اند

نگار اين بود آه چنان آه شايسته روزنامه ) است" ابلهانه"حالي آه غالبا مي خواستند بگويند 

است با تاريخ فلسفه برخورد آنم، يعني در مواردي آه منابع دست اول هنوز وجود دارند فقط 

به آن ها تكيه آنم، هر چه را به معرفت متعارف بدل شده است مورد ترديد قرار دهم، و از 

 .همه مهم تر بكوشم تا جايي آه در توان دارم همه چيز را به روشني توضيح دهم

 شخصيت هاي گوناگوني ا ز سده هاي پنجم و ]افكار[ زحمت آار بررسي همين طور آه به

ششم پيش از ميالد را پيش مي بردم آه به طور آلي فيلسوف نام گرفته اند، از سقراط، 

آه اغلب گروهي سه نفره تلقي مي شوند ولي شايد هرگز هيچ سه نفري (افالطون و ارسطو 

ع آردم تا به درمان گران روشنفكر يونان باستان، شرو) متفاوت تر از آنان ديده نشده باشند

عارفان و غيب باوران اواخر روزگار باستان، نخستين انديشمندان مسيحي، راهبان دلمشغول 

منطق در اوايل قرون وسطي، عالمان و حكماي الهي قرون وسطي، ساحران، خيالپردازان، 

ل عصر حاضر ادمه دادم، و در نحويان و مهندسان عهد رنسانس رسيدم و همين طور تا اواي

به اين نتيجه . ضمن آار جنس فلسفه آه گمان مي رود آهن ترين رشته هاست برايم روشن شد

رسيدم آه تاريخ هاي سنتي، آه به دنبال تفكيك فلسفه از علوم فيزيكي، رياضي و اجتماعي و 

ندارد بتوانيم آنچه را امكان . همين طور علوم انساني هستند، به شدت مسئله را ساده گرفته اند

 محدود آنيم آه به شكلي آراسته در حوزه  واحد به رشته ايناميده مي شود" فلسفه"معموال 

 .مطالعات نظري جا مي گيرد

يكي از داليلش اين است آه نام هاي رشته هايي آه در محدوده چنين حوزه اي جا دارند در 

در عمل شامل تمام آن شاخه هايي از " فلسفه"براي مثال، در قرون وسطي، . حال تغييرند

حكمت "رشته مورد مطالعه نيوتن . دانش نظري مي شد آه ذيل مبحث خداشناسي نيامده بودند

بود، و اين اصطالحي است آه تا نيمه نخست قرن نوزدهم هم، به شكلي گسترده در " طبيعي



مي آوريم و بخشي از مورد اغلب آن مباحثي به آار مي رفت آه امروز آن ها را علم به شمار 

تا عآنچه طرز تفكر فلسفي ناميده شده طبي. آنچه را هم امروز فلسفه مي دانيم در بر مي گرفت

اوي سيري ناپذيرش كسفردوستي و آنج. گرايش به آن دارد آه از محدوده سنتي دور شود

العات اغلب مايه پيدايش حوزه هاي جديد انديشه شده است، و اين وضع آار تعيين محدوده مط

همان گونه آه در فصل نخست خواهيم ديد، علم غربي زماني به وجود . ما را دشوارتر مي آند

 خودسرانه -شهرت دارند" فيلسوفان" همان هايي آه به نخستين –آمد آه چند انديشمند يوناني 

ه گرفتند و به جاي آنها به دنبال داليل طبيعي رخدادها دحرف هاي معمولي خدايان را نادي

مدتي بعد، بيش تر در پي تالش آساني آه در آن دوره فيلسوف ناميده مي شدند، . تندرف

روانشناسي، جامعه شناسي و اقتصاد به وجود آمد، و همان روند تكوين تا امروز هم ادامه 

براي مثال، زبان هاي آامپيوتري از آن چيزي نشئت مي گيرند آه مدت ها مالل . دارد

 گئورگ آانتور، آه .  به شما ر مي آمد، يعني منطق صوريآورترين ابتكار فيلسوفان

 آلماني و قرن نوزدهمي بود، مثالي است آوچك ولي بارز در اين مورد آه رياضي داني 

نخست همكاران عالم وي پژوهشش در . چگونه باعث رويش شاخه هايي نو مي شود" فلسفه"

، رد آردند، زيرا خيلي غريب، محض است" فلسفه"زمينه بي نهايت را ، به اين عنوان آه 

انتزاعي و بي معنا به نظر مي آمد، ولي اآنون آن فلسفه تحت عنوان نظريه مجموعه ها در 

 .مدارس تدريس مي شود

واقعيت اين است آه تاريخ فلسفه بيش تر تاريخ نحوه نگرش بسيار آنجكاوانه بشر است تا 

سنتي از فلسفه آه آن را علمي بر اساس تصور . تاريخ رشته اي با محدوده اي آامال مشخص

تامل و مبتني بر تفكر خود و به طرز غريبي جدا از ساير رشته ها مي داند، بيشتر ناشي از 

اين توهم به دليل نحوه نگرش ما به گذشته ايجاد شده است، و به . بازي گمراه آننده تاريخ است

. وه بندي دوباره دانش به آار مي بريمويژه به دليل شيوه اي آه براي گروه بندي، تقطيع و گر

فلسفه اخالق ديروز به علم . ساير رشته ها مرتب آارهاي فلسفي را ربوده و اقتباس آرده اند

اين راه در هر دو . حقوق يا اقتصاد رفاه بدل شده است  و فلسفه ذهن ديروز به علم شناخت

ايش پرسش هايي نو در ذهن تحقيقات جديد در رشته هاي ديگر موجب پيد: جهت ادامه دارد

علم اقتصاد فردا موضوعي است درخور . آساني مي شود آه از نظر فلسفي آنجكاو هستند

يكي از اثار اين محدوده هاي متغير اين است آه انديشه فلسفي . توجه فيلسوفان اخالقي آينده

ه نظر ممكن است به سادگي، حتي براي آاري روشنفكرانه، به شكلي نامعمول بي خاصيت ب

رسد، بيش تر به اين دليل آه هر گوشه اي از فلسفه آه به طور آلي سودمند به شمار مي آيد، 



اين توهم نيز آه فيلسوفان هرگز پيشرفت نمي . پس از مدتي آوتاه ديگر فلسفه ناميده نمي شود

 .آنند ريشه در همين نكته دارد

شي بسيار پيچيده براي تال: "روان شناس معروف ويليام جيمز در توصيف فلسفه نوشت

اين تعريف به نسبت خشكي از فلسفه است، ولي از هر ". انديشيدن به شيوه اي ساده و روشن

درست است آه اغلب مردم وقتي . تعريف ديگري آه من شنيده ام به صواب نزديك تر است

. راجع به فلسفه فكر مي آنند، نخستين چيزي آه به ذهن شان مي رسد وضوح و روشني نيست

تالش فيلسوفان در جهت وضوح انديشه اغلب برخالف  آه به هيچ روي نمي توان انكار آرد

براي مثال هر رشته اي آه به ظهور آسي مثل هايدگر آمك (انتظار نتيجه معكوس داده است 

با اين همه، ويليام جيمز حق داشت آه ). آرده باشد يك معذرت خواهي به دنيا بدهكاراست

 از ميان آساني آه در آار فلسفه اند، حتي . ياد شده تعريف آندفلسفه را به شكل 

آوته فكرترين ها هم به دنبال آن هستند آه معنايي براي همه چيز پيدا آنند، و همين 

گاهي اين تالش به نتيجه . تالش باعث مي شود آه آنان را فيلسوف به شمار آوريم

 .نمي رسد، ولي اغلب مي رسد

زماني برتراند راسل . دانستن، آار بسيار بجايي بود" يدهپيچ"انديشه فلسفي را 

توصيف آرد، زيرا چيزي آه فلسفه را " به شكل غريبي خودسر"انديشه فلسفي را 

از ديگر انواع انديشه متمايز مي آند اصرارش در نپذيرفتن پاسخ هاي قرار دادي 

به همين . آيداست، حتي هنگامي آه از ديدگاه عملي، اين آار نوعي تمرد به نظر 

اولين آساني آه . دليل است آه فيلسوفان اغلب شخصيت هايي عالي و بامزه دارند

در يونان باستان تاريخ فلسفه مي نوشتند اين نكته را بهتر از امروز درك مي 

آردند، زيرا آتاب هايشان پر از لطيفه هاي مضحك بود، لطيفه هايي آه شايد 

غلب، حتي اگر ساختگي بودند، خيلي بجا و برخي از آن ها واقعيت داشتند و ا

به شدت قابل هجو ه تقبيح اين هجونامه ها درباره شخصيت هايي آ. بموقع بودند

فيلسوفان اغلب . بودند به معناي درنيافتن مزاحي است آه در دل فلسفه نهفته است

. نددر برابر آنچه عقل سليم زمانه حكم مي آند به نشانه تعجب ابرو باال انداخته ا

عقل "شاه بيت قضيه ديرتر مطرح مي شود، و آن زماني است آه معلوم مي شود 

البته گاهي اين مزاح غلط از آب در . است آه به شكلي غيرعادي پيچيده است" سليم



مي آيد، و در اين موارد فيلسوف به نظر احمق مي رسد، ولي اين مخاطره حرفه 

 .فلسفه است

را خود سرانه تا سر حد نهايي اش پيش ببريم تالش در جهت آنكه تحقيق منطقي 

اغلب محكوم به شكست است، و در اين حالت روياي خرد، آه محرك انديشه 

ش الهرچند، در مواردي ديگر، اين ت. فلسفي است، سرابي بيش به نظر نمي رسد

. با شكوه تمام به نتيجه مي رسد و اين رويا چون الهامي ثمربخش آشكار مي شود

ر آن است آه هر دو روي ماجراي اين روياي خرد را، از شش سده اين آتاب ب

در جلد دوم اين آتاب همين . پيش از ميالد تا عصر رنسانس، به نمايش بگذارد

 . حكايت را از دوره دآارت تا عصر حاضر ادامه مي دهيم

 

 

 


