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چیستـ؟
فلسفـه
به مناسبت روز جهانی فلسفه

بــه نــام آن کــه جــان را فکــرت آموخــت چــراغ دل بــه نــور جــان
برافروخــت
ز فضلــش هــر دو عالــم گشــت روشــن زفیضــش خــاک آدم گشــت
گلشن
فلســفه حــوزهای از دانــش بشــری اســت کــه بــه پرســش و پاســخ
دربــاره مســائل بســیار کلــی و جایــگاه انســان در آن میپــردازد؛
مث ـ ً
ا ایــن کــه آیــا جهــان و ترکیــب و فرآیندهــای آن بــه طــور
کامــل مــادی اســت؟ آیــا بــه وجــود آمــدن یــا بــه وجــود آوردن
جهــان دارای هــدف اســت؟ آیــا مــا میتوانیــم پاســخ قطعــی
بعضــی چیزهــا را بیابیــم؟ آیــا مــا آزاد هســتیم؟ آیــا ارزشــهای
مطلقــی وجــود دارنــد؟ تفــاوت اصلــی فلســفه یــا علــم در ایــن
اســت کــه پاســخهای فلســفی را نمیتــوان بــا تجربــه یــا آزمایــش
تاییــد کــرد.
از جهتــی میتــوان بــرای فلســفه دو معنــی در نظــر گرفــت ،در
معنــی نخســت مــراد از فلســفه عبــارت اســت از تامــل و تحقیــق
عقالنــی و پیشــین در بــاب موضوعــات خــاص میباشــد .موضوعاتی
از قبیــل خــدا ،شــناخت ،هســتی ،اخــاق ،انســان ،ذهــن ،جامعــه و
 ...در ایــن معنــی از فلســفه ،فلســفه بــه عنــوان دانشــی بــا موضــوع
خــاص میباشــد کــه فراتــر از آن نمــیرود .بــرای مثــال فلســفه
در نــزد ابــن ســینا و یــا مالصــدرا یعنــی علــم بــه وجــود و اوصــاف
آن ،یــا نــزد کانــت فلســفه یعنــی تامــل عقالنــی در بــاب شــناخت
و معرفــت انســان و یــا فلســفه نــزد ویتگنشــتاین یعنــی تحقیــق و
تامــل در بــاب زبــان و  ...در چنیــن تلقـیای از فلســفه ،فلســفه در
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معنایــی محــدود بــه کار م ـیرود و در محــدوده خاصــی محــدود
جهــان ،شــناخت ،زبــان ،انســان و در ایــن معنــا ،فلســفه معنــای
عامــیمییابــد و حــوزه وســیعی را شــامل میگــردد بــه گون ـهای
کــه شــامل تمــام حوزههــای محــدودی کــه هــر فیلســوف بــرای
خــود در نظــر گرفتــه اســت ،میگــردد .حــال آنچــه از فلســفه در
عنــوان «تاریــخ فلســفه» مــراد اســت ،همانــا معنــی دوم از معانــی
ســابق میباشــد چــرا کــه آنچــه بــا عنــوان تاریــخ فلســفه مــورد
بررســی واقــع شــده و میشــود طیــف گســتردهای از مباحــث
فلســفی اعــم از هســتی ،خــدا ،جهــان ،انســان ،اخــاق ،معرفــت
و  ...را شــامل میگــردد.
تحقیــق در معنــی فلســفه مســتلزم تحقیــق در معنــی تاریــخ
فلســفه اســت.
فلســفه ،حیــات اندیشــه اســت .فلســفه پرســش از وجــود موجــود
و علــم بــه اعیــان موجــودات اســت .فلســفه ســیر مــدام و در راه
بــودن اســت.
افالطــون وجــود موجــود را ماهیــات ثابتــه و ارســطو منشــایت اثــر
و دکارت مــن متفکــر دانســته و کانــت مابعدالطبیعــه را متعلــق
بــه ماهیــت بشــر خوانــده و آن را منحصــر در نقــادی شناســایی
انگاشــته و هــگل فلســفه را بکلــی از معنــای یونانیــش کــه حــب
دانایــی اســت دوره کــرده و آن را عیــن دانایــی و دانندگــی مطلــق
دانســته اســت .فهــم ایــن معانــی بــدون انــس با آنها میســر نیســت
و ایــن انــس هــم بــه صــرف خوانــدن و آموختــن فلســفه ،یعنــی بــا
علــم فلســفه ،حاصــل نمیشــود .طــی طریــق در اندیشــه فلســفی

مــا را بــه انــس بــا ایــن معنــی میرســاند .بــا ایــن همــه رســوخ
در تفکــر گذشــته و تذکــر نســبت بــه آن ،شــرط هــر تفکــر تــازه
اســت .امــا بایــد آن زمــان فــرا رســد و شــاید بــزودی فــرا رســد
کــه بشــر بتوانــد نــه بــا رای فضولــی بلکــه بــا خــروج از آن ،یعنــی
خــروج از اداره خــود و خودرائــی ،ندایــی را بشــنود کــه او را بــه
تفکــر میخوانــد؛ آن وقــت بشــر از مفهــوم بــه معنــی مــیرود و
پرســش قلبــی از وجــود میکنــد .وقتــی پرســش قلبــی مطــرح
باشــد ،دیگــر حتــی تفکیــک پرســش و پاســخ هــم مــورد نــدارد
بلکــه پرســش عیــن پاســخ اســت .فالســفه تصدیــق دارنــد کــه از
طریــق علــم حصولــی نمیتــوان بــه اعیــان و ماهیــت موجــودات و
اشــیاء رفــت بلکــه ایــن فقــط بــا انــس و در اصــول حضــور میســر
اســت .تفکــر اصیــل همزبــان شــدن بــا وجــود و بــا متفکــران
اســت .در ســیر تفکــر ،پرســش و پاســخ یکبــاره بــا هــم میآیــد.
ویلیــام جیمــز میگویــد :فلســفه چیــزی جــز وصــول بــه کنــه
حقایــق اشــیاء و غــور در معانــی عمیــق آنهــا نیســت و در سلســله
واقعیــات ،پیــدا کــردن جوهــر ذاتــی یــا بــه قــول اســپینوزا ذات
جوهــری آنهاســت؛ بدیــن طریــق تمــام حقایــق بــا هــم متحــد
میگردنــد و بــه «کلــی مافــوق کلیــات» میرســند.
در فلســفه لذتــی وجــود دارد؛ حتــی در ســراب بیابانهــای علــم
بعدالطبیعــه جــذب و کششــی هســت .هــر طالــب علمــیایــن
معنــی را تــا هنگامیکــه ضروریــات قاطــع حیــات مــادی او را از
مقــام بلنــد اندیشــه بــه ســرزمین پســت مبــارزه اقتصــادی فــرود
نیــاورده اســت ،درک میکنــد .اغلــب مــا در بهــار عمــر خویــش
روزهــای طالیــی را گذراندهایــم کــه در آن معنــی قــول افالطــون
را کــه «فلســفه لذتــی گرامــیاســت» درک کردهایــم ،در آن
روزهــا عشــق بــه حقیقتــی ســاده آمیختــه بــا اشــتباه بــرای مــا
خیلــی برتــر از لذایــذ جســمانی و آلودگیهــای مــادی بــود .مــا
همــواره در خــود نــدای مبهمــیمیشــنویم کــه مــا را بــه ســوی
ایــن نخســتین عشــق بــه حکمــت میخوانــد .مــا مثــل براونینــگ
چنیــن میاندیشــیم کــه« :طعــام و شــراب مــن بــرای تحصیــل
معنــی زندگــی اســت» .قســمت اعظــم زندگــی مــا بیمعنــی اســت
و در تردیــد و بیهودگــی هــدر مــیرود؛ مــا بــا بینظمیهایــی
کــه در درون و بیــرون ماســت میجنگیــم و مــع ذلــک حــس
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میکنیــم کــه اگــر بتوانیــم روح خــود را بشــکافیم یــک امــر مهــم
و پرمعنــی در آن پیــدا میکنیــم .مــا در جســتجوی فهــم اشــیاء
هســتیم« :معنــی زندگــی بــرای مــا ایــن اســت کــه خــود و آنچــه
را کــه بــه آن برمیخوریــم بــه روشــنی و شــعله آتــش مبــدل
ســازیم».
 30آبان ( 21نوامبر)؛ روز جهانی فلسفه
ســازمان یونســکو  21نوامبــر برابــر بــا  30آبــان را روز جهانــی
فلســفه نامگــذاری کــرده اســت .اولیــن مراســم بزرگداشــت روز
جهانــی فلســفه در تاریــخ  ۲۱نوامبــر  ۲۰۰۲برگــزار شــد .ایــن
تصــور کــه فلســفه میتوانــد نقــش مهمــی در رفــاه انســانی،
رویارویــی بــا پیچیدگیهــا و پیشــبرد و ترویــج صلــح داشــته
باشــد در مرکــز اهمیــت روز جهانــی فلســفه قــرار دارد.

لسفه چیست؟
َف َ
ــرد دوســتی) مطالعــه مســائلی کلــی و اساســی،
َف َ
لســفه (خِ َ
دربــاره موضوعاتــی همچــون هســتی ،واقعیــت ،آگاهــی ،ارزش،
ــرد ،ذهــن و زبــان اســت .تفــاوت فلســفه بــا دیگــر راههــای
خِ َ
ً
پرداختــن بــه چنیــن مســائلی ،رویکــرد نقّادانــه و معمــوال ســازمان
یافتــه فلســفه و تکیــه آن بــر اســتداللهای عقالنــی و منطقــی
اســت .در تعابیــر غیرتخصصــی بــه طــور گســتردهتر فلســفه بــه
بنیادیتریــن عقایــد ،مفاهیــم و رویکردهــای یــک فــرد یــا گــروه
اشــاره دارد.

واژه فلســفه ریشــه در کلمــه یونانــی آرخــه بــه معنــی بــذر دارد.
در واقــع فلســفه بــه دنبــال کشــف مــاده المــواد عالــم اســت کــه
جهــان هســتی از چــه چیــز بــه وجــود آمــده اســت .همچنیــن واژه
ـرد نیــز هســت و ریشــه یونانــی
فلســفه بــه معنــای دوســتداری خِ ـ َ
(بــه یونانــی )φιλοσοφία :دارد کــه ســپس بــه عربــی و فارســی
راه یافتــه اســت .مشــهور اســت کــه نخســتین بــار ســقراط واژه
مذکــور را بــه کار بــرده اســت؛ زمانــی کــه از او پرســیدند« :آیــا تــو
فــردی خِ َردمنــد هســتی؟» وی پاســخ داد« :نــه ،امــا خِ َرددوســت
هســتم.».
اگرچــه فلســفه پژوهشــی تخصصــی اســت؛ امــا ریشــه اش در
نیازهــای مشــترک مردمــی اســت کــه هرچنــد فیلســوف نیســتند،
بــه ایــن نیازهــا آگاهنــد.

تعاریف گوناگونی از فلسفه
تعاریف گوناگونی برای فلسفه وجود دارد از جمله:
 ویتگنشــتاین میگویــد :فلســفه نبــردی اســت علیــهافســونزدگی ذهــن توســط زبــان.
 ارســطو :فلســفه علــم بــه موجــودات اســت از آن ســو کــه وجــوددارند.
 در تاریــخ فلســفه اســامی :فلســفه عبــارت اســت از علــم بــهموجــود بماهــو موجــود( .کــه همــان نظــر ارسطوســت -البتــه بــه
یــاد داشــته باشــیم در مفاهیــم عقلــی ،تقلیــد ممکــن نیســت.
یعنــی اگــر دو شــخص از راه عقــل بــه چیــزی دســت یافتنــد،
نمیتــوان گفــت کــه یکــی ازدیگــری تقلیــد کــرده ،بلکــه هــر دو
یــک مفهــوم را درک کردهانــد)

حوزههای تحقیق
فلســفه بــه بســیاری از رشــتههای فرعــی تقســیم شــده اســت
کــه میتــوان از معرفتشناســی ،منطــق ،متافیزیــک ،اخــاق و
زیبایــی شناســی و غیــره نــام بــرد .برخــی از حوزههــای عمــده
مطالعــه بــه صــورت جداگانــه در زیــر آمــده اســت.
 معرفتشناســی :معرفتشناســی بــه ماهیــت و دامنــهدانــش مربــوط میشــود ،هماننــد روابــط بیــن حقیقــت ،بــاور و
نظریههــای توجیــه.
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منطق :منطق مطالعه اصول استدالل درست است.
مابعدالطبیعــه یــا متافیزیــک :متافیزیــک مطالعــه ویژگیهــای
عمومــی واقعیــت هماننــد وجــود ،زمــان ،رابطــه بیــن ذهــن و
بــدن ،اشــیاء و خــواص آنهــا ،کل و اجــزای آن ،وقایــع ،فرایندهــا ،و
علــت و معلــول اســت.
اخــاق :اخــاق و یــا «فلســفه اخــاق» در درجــه اول بــا ســؤال
«بهتریــن راه بــرای زندگــی» روبــرو اســت ،و ثانیـاً بــا ایــن ســؤال
کــه «آیــا ایــن ســؤال را میتــوان پاســخ داد».
فلســفه سیاســی :فلســفه سیاســی بــه مطالعــه دولــت و رابطــه افراد
(یــا خانــواده و قبیلــه) بــا جوامــع و از جملــه دولــت میپــردازد.
زیبایــی شناســی :زیبایــی شناســی بــه زیبایــی ،هنــر ،لــذت،
ارزشهــای حســی ،عاطفــی ،ادراک ،و مســائل مربــوط بــه ذوق و
احساســات میپــردازد.

فلســفه عشــق در حــوزه فلســفه اجتماعــی و علــم اخــاق قــرار
میگیــرد و در آن ،تالشهایــی بــرای توصیــف ماهیــت عشــق،
انجــام میشــود.

نظریههای رایج
در توصیــف ماهیــت عشــق و وظایــف و نقشهــای آن ،نظریههــای
گوناگونــی ارائــه شدهاســت.
توصیــف ماهیــت عشــق بــرای فــردی کــه خــود عاشــق نشــده
اســت یــا مــورد عشــق کســی واقــع نشــده ،امــری اســت مشــکل.
در حقیقــت بــرای چنیــن فــردی در بهتریــن حالــت ،عشــق اگــر
ا غیرعقالنــی ،امــا کام ـ ً
نــه رفتــاری کام ـ ً
ا غریــب و غیرمعمــول
مینمایــد .از میــان گونههــای شــاخصی از نظریههــا کــه در
صــدد توصیــف ماهیــت و هســتی عشــق برآمدهانــد میتــوان بــه
نظریههــای روانشناســانه اشــاره کــرد کــه اکثریــت گســتردهای از
آنهــا عشــق را رفتــاری ســالم تلقــی کردهانــد.
در ایــن میــان ،نظریههــای فرگشــتی نیــز وجــود دارنــد کــه عشــق
را جزئــی از فراینــد انتخــاب طبیعــی میداننــد.
در نظریههــای روحانــی هــم عشــق میتوانــد موهبتــی از ســوی
خــدا تلقــی شــود .نظریههایــی نیــز وجــود دارنــد کــه در آنهــا
عشــق[پیوند مــرده] همچــون یــک تجربــه عرفانــی بــه دیــده رازی
توصیفناپذیــر نــگاه میشــود.
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سنتهای غربی
صــرف نظــر از دیــدگاه امپدوکلــس دربــاره اروس بــه عنــوان نیرویی
کــه بــه هســتی انســجام و پیوســتگی میبخشــد ،ریشــههای
کالســیک فلســفه عشــق در دنیــای غــرب بــه رســاله ضیافــت
افالطــون بــاز میگردد.متأثــر از ایــن اثــر غنــی ،ســه جریــان
طــی صدههــای بعــدی شــکل
اصلــی در بــابِ فلســفه عشــق
ّ
گرفــت.
اندیشــه وجــود دو نــوع عشــق؛ یکــی آســمانی و دیگــری زمینــی.
کــه«از میــان ایــن دو یکــی عقلــی اســت و دیگــری طبیعــی
اولی...میــل بــه فلســفه و حقیقــت را بــر میانگیزانــد و دومــی
تنهــا بــه برانگیختــن میــل در حالــت ســاده آن منجــر میشــود».
تصــور آریســتوفان از بشــر بــه عنــوان فــراوردهای حاصــل از دو
ـدن یــک ُک ِل بنیادیــن؛ فرویــد نیــز بعــدا ً از ایــن تصــور
ش ـقّه شـ ِ
اســطورهای کــه «تمــام جنبههــای ایــن بشــر ابتدایــی دوگانــه
اســت و چهــار دســت و چهــار پــا و دو چهــره دارد» بــرای تقویــت
نظریــه «اضطــرار بازتکــرار» خــود وام گرفــت.
نظریــه اســتعالیی افالطــون در بــابِ عشــق« :صعــود رو بــه بــاال...
تمامــی اَشــکال متعــادل ،و از اَشــکال
از یــک بــه دو ،و از دو بــه
ِ
متعــادل بــه اعمــال متعــادل ،و از اعمــال متعــادل بــه تلقیهــای
متعــادل ،تــا آنجــا کــه در نهایــت فــرد از تلقیهــای متعــادل بــه
تلقــی زیبایــی مطلــق برســد».

ریشه واژه
عشــق .از عشــقه گرفتــه شــده اســت و آن گیاهــی بــدون ریشــه
اســت بــه نــام لبــاب ،چــون بــر درختــی پیچــد آن را بخشــکاند.
عشــق صــوری درخــت جســم صاحبــش راُ ،خشــک و زردرو
میکنــد ،امــا عشــق معنــوی بیــخ درخــت هســتی عاشــق را
خشــک ســازد و او را از خــود بمیرانــد .عشــق را در لغــت میتــوان
افــراط در دوســت داشــتن و محبــت تــام معنــی کردهانــد.
مطالعــه نشــان دادهاســت کــه هنــگام احســاس عالقــه زیــاد و
عشــق،تغییر و تحــوالت چشــمگیری در بــدن اتفــاق میافتــد
و بــدن واکنشهــای متفاوتــی را از خــود نشــان میدهــد .در
گذشــته تصــور میشــد کــه واژه عشــق ریشــه عربــی دارد؛ ولــی
عربــی و عبــری هــر دو از خانــواده زبانهــای ســامیاند ،و
واژههــای ریشـهدار ســامی همــواره در هــر دو زبــان عربــی و عبــری
معنیهــای یکســان دارنــد؛ و عجیــب اســت کــه واژه «عشــق»
همتــای عبــری نــدارد و واژهای کــه در عبــری بــرای عشــق بــه
ـب ( )habbaهــم
کار م ـیرود ا َ َحــو ( )ahavاســت کــه بــا عربــی َحـ َّ
خانوادهاســت؛ ولــی دیــدگاه جدیــد پژوهشــگران ایــن اســت کــه
واژه «عشــق» از ()iškaاوســتایی بــه معنــی خواســت ،خواهــش
و گرایــش ریشــه میگیــرد کــه آن نیــز بــا واژه اوســتایی ()iš
بــه معنــی «خواســتن ،گراییــدن ،آرزو کــردن و جســتجو کــردن»
پیونــد دارد .همچنیــن ،بــه گواهــی بهــرام فرهوشــی ،ایــن واژه در
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ـکل بــه معنــی خواهــش ،گرایــش ،دارایــی
فارســی میانــه بــه شـ ِ
و توانگــری اســت .خــود واژههــای اوســتایی و سنســکریت نــام
بــرده شــده در بــاال از ریشــه هنــدی و اروپایــی (زبــان آریائیــان)
نخســتین یعنــی بــه معنــی خواســتن ،میــل داشــتن و ُجســتن
میآیــد کــه شــکل آن بــه چــم خواســت ،گرایــش و جســتجو
اســت
 .گذشــته از اوســتایی و سنســکریت ،در چنــد زبــان دیگــر نیــز
برگرفتههایــی از واژه هنــدی و اروپایــی نخســتین بازماندهاســت.
فردوســی نیــز کــه بــرای پاســداری از زبــان فارســی از بــه کار بردن
واژههــای عربــی آگاهانــه و هوشــمندانه خــودداری میکنــد ولــی
واژه عشــق را بــه آســانی و باانگیــزه بــه کار میبــرد و بــا آن
کــه آزادی ســرایش بــه او توانایــی میدهــد کــه واژه دیگــری را
جایگزیــن عشــق کنــد ،واژه ُحــب را بــه کار نمیبــرد.
در زبــان فارســی بــه کســی کــه دارای احســاس عشــق نســبت
بــه کســی دیگــر اســت ،دلــداده یــا عاشــق و بــه کســی کــه مــورد
احســاس عشــق طــرف دیگــر اســت؛ دلبــر ،دلربــا یــا معشــوق
میگوینــد .واژه عشــق در ادبیــات فارســی بــه ویــژه ادبیــات
غنایــی ،پایــگاه و اهمیتــی ویــژه و واال دارد و بســیاری از شــاعران
پارســی ،دربــاره عشــق و عاشــقی ،وصــف معشــوق و ســختیهای
عاشــقی ،اشــعاری بــا ارزش ادبــی واال دارنــد.
همچنیــن گاهــی اوقــات ،ایــن کلمــه دربــاره عشــق انســان بــه
خــدا نیــز آمدهاســت کــه در مقولــه عرفــان و مذهــب میگنجــد

موضوع بحث

خــدا در زندگــی آنهــا حضــور نــدارد .بــراي توضيــح و تبييــن ايــن
ســخن الزم اســت بــه مقدماتــي توجــه کنيــم.

عنــوان بحــث ارتبــاط فلســفه بــا زندگــی اســت .امــا عنوانــي کــه
گوياتــر اســت و بهتــر ميتوانــد ارتبــاط فلســفه را بــا زندگــي نشــان
دهــد« ،زندگــی فلســفی و فلســفهي زندگــی اســت» .نتیجـهای کــه
بحــث در مســير آن قــرار دارد عبــارت اســت از اينکــه زندگــی
فلســفی آن زندگ ـیای اســت کــه بــر اســاس یــک نــوع فلســفهی
زندگــی اســتوار اســت و آن فلســفه البتــه صــرف یــک ذهنیــت
نیســت.

زيستن ،طوالنيزيستن ،زيبازيستن

تفــاوت فيلســوف و فلســفهدان در
زندگــي
فــرق کســانی کــه فلســفه درس میدهنــد؛ کســانی کــه فلســفه
مینویســند؛ کســانی کــه فلســفه ميخواننــد؛ کســانی کــه
فلســفه امتحــان میدهنــد ،بــا فیلســوف ایــن اســت کــه فیلســوف،
فیلســوفانه زندگــی میکنــد و فلســفه همـهي زندگــی اوســت و در
حقیقــت فلســفه خانـهی فکــر اوســت .بــه تعبیــری کــه کيــرکگارد
بــه کار میبــرد ،فکــر خانـهي اوســت و بــر اســاس ایــن فکــر زندگی
میکنــد و جانــش را هــم ممکــن اســت بــر ســر ایــن فکــر بگــذارد
کــه نمونــهي بــارزش ســقراط اســت .بــاز بــه تعبیــری میتــوان
گفــت کــه ســقراط اگــر چــه اســتداللهای محکــم و اســتواری
بــر جاودانگــی نمــیآورد ولــی جــان خــود را بــر ســر احتمــال
جاودانگــي میگــذارد .ایــن احتمــال خیلــی ارزشــمندتر از يقيــن
کســاني اســت کــه براهیــن قاطــع بــر وجــود خــدا میآورنــد ،ولــی
 9نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره  _10آبان 1398

اولیــن دغدغــه ،دغدغـهي زیســتن اســت؛ دغدغـهي اصــل زیســتن
و وجــود اســت ،بــه قــول موالنــا لــذت هســتی .دوم طوالنــی
زیســتن اســت .واقعــاً کمیــت زندگــی بــرای مــا مهــم اســت.
طبــق نظــر بعضــی از فیلســوفان اگزیســتانس و يــا حداقــل کامــو
ـبــر اســاس بعضــی از آثــارشـ اینطــور برداشــت میشــود کــه
هيــچ دغدغــهاي غیــر از طوالنــی زیســتن مهــم نيســت .یعنــی
معنــا بــرای انســان ایــن اســت کــه بيشتــر زندگــی کنــد .کمیــت
زندگــي مهــم اســت و واقع ـاً بــرای مــا مهــم اســت کــه بيشتــر
زندگــی کنیــم .ولــی از ایــن دو مهمتــر ایــن اســت کــه مــا
میخواهیــم بهتــر زندگــی کنیــم ،خــوب زندگــی کنیــم ،زیبــا
زندگــی کنیــم ،بــا ارزش زندگــی کنیــم؛ يعنــي کیفیــت زندگــی
بــرای مــا مهــم اســت.

