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 پیشگفتار

غرب به مثابه جنگلی پر از درختان کوتاه و بلند است که چنان درهم  های معاصر فلسفه 
دشوار  یکدیگر ها از های آن ها و شاخ و برگ ها، تنه اند که گاهی تشخیص ریشه تنیده شده 

ها های معاصر مغرب زمین است که تنها یک صفت برای آن شود. این وضعیت فلسفه می 
و  ها ها و کثرت عصر استقبال از تفاوت شک عصر ما مناسب است: تنوع و کثرت. بی 

اول فیلسوفان آن را  تا هایدگر که از افالطون  است هاییو وحدت  هاهمانی دوری از این 
از  ی دگ یچ یتنوع و پ  ن ی . البته ا دانستند می در آن سکنی گزیده  ی که حقیقت ییگانه قلمرو 

و  یهنر  ، ی علم  ،ی فلسف  ، یاقتصاد ، ی اسیس  ، ی اجتماع  ، ی خی، محصول بافت تار سو  ک ی 
ها و تأثیر از فلسفه سوی دیگر، همین بافت نیز بی و از است  ستم ی ب قرن  یجمع  ی هارسانه 

نیست. بنابراین، تعامل بین این  نوزدهمهای فلسفی و علمی به ارث رسیده از قرن اندیشه 
 دو عامل و تأثیر و تأثر از یکدیگر قابل اغماض نیست. 

توان توصیف کرد. یکی تحوالت در تحوالت در عصر حاضر را به دو شکل می 
ند از دو ا بارت افزاری بنامیم و عها را تحوالت سخت توانیم آن زمره که می ن رو جها  ة عرص 

های کمونیستی، ، نژادپرستی، ظهور و افول دولت سوز اول و دوم جنگ جهانی خانمان 
های کشتار جمعی، ای و استفاده از بمب اتمی، تولید سایر سالح های هسته تولید سالح 

های زنان، سقوط شدن، ظهور جنبش ستعماری، جهانی های قومی و نژادی و ضد ا درگیری 
پساصنعتی، رشد  ة های دموکراتیک، ظهور جامعادی و ظهور دولت های استبد دولت 

های پیشرفت  ، های جمعی رسانه  کامپیوتری، افزایش قدرت  هایروزافرون تکنولوژی 
های جدید از ظهور نظریه  اند عبارت افزاری ت نرم تحوال  و... .  پزشکی  ة روزافرون در حوز

های و فلسفه  کوانتوم، پیدایش پدیدارشناسی  ة نظری و  نسبیت  ة نظری انند علم م ةدر حوز 
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، تفسیرهای ا های نوظهور در هنره، ظهور جنبش های پساساختارگرایانه ، فلسفه اگزیستانس 
افزاری و هم تحوالت . هم تحوالت سخت و...  سیاسی ة فلسفجدید از مفهوم عدالت در 

نیز  های معاصربه فلسفه  ایسمت و سوی تازه  گر یکد ی با  نده ی از افزاری در تعامل فنرم 
 بینیم. ها می فلسفه   و تفاوت  کثرت و تنوع در قالب  که آن را   اند داده 

شود بلکه تقریباً شبیه همین غربی محدود نمی معاصر ةبه فلسف این کثرت و تنوع
طور کلی در علوم انسانی بهو  هنرها ةوضعیت را در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حوز

فقط  هجدهمشاهد هستیم. برای مثال اگر در قرن  ی در علوم تجربی مثل فیزیکو حت
و سایر  هایزنبرگی ، پارادایم کوانتمیِامروز پارادایم انشتینی ،پارادایم نیوتنی غالب بود

ر این بوده که به این ند. گویی سرنوشت و تقدیر انسان معاصهست ها غالبپارادایم
در  خاطر بیشتری توان با اطمینانو تنوع تن دردهد. تنها وحدتی که می گراییکثرت
 معاصر یهافلسفه کهاست  یامعاصر غرب پذیرفت این است که »کثرت« نقطه ةفلسف

ندارد؛ لذا  «ییگرا»کثرت از یریزگ و زیاند. انسان معاصر گربه دور آن حلقه زده
مثل  ییمعاصر چه اروپا یها. فلسفهزند رقم فضا نیا در دیسرنوشت خود را با

 یهامثل فلسفه زبانیسیانگل چه ره،یغ و کیهرمنوت  ،سمیالیستانسیاگز ،یدارشناسیپد
پر  جادة نیا در میجد و میقد سمیپراگمات  مثل امریکایی یهاچه فلسفه و یزبان لیتحل

ها نیز از مبانی این فلسفه ناًیقیاند. گذاشته یهست ةپا به عرص ییگراکثرت بیفراز و نش
گرایی صرفاً معنای ا از کثرتند. البته مراد مگرایی بیرون نیستعظیم کثرت ةسای

های دانش آن تمامی حوزه ةآن نیست بلکه به معنای عام کلمه است که دامن متافیزیکی
 شود.بشری در عصر حاضر را شامل می

تری عاد وسیعاز ابتدای قرن بیستم به بعد اب گراییثرتدیگر این است که این ک ةنکت
در  هگلی گرایگیرد، چرا که در ابتدای قرن بیستم هنوز آن تفکر وحدتبه خود می

به  ــ جامعه در قالب مارکسیسمابعاد زندگی و تلقی علمی از  ةکردن همعلمیو  فلسفه
ها را تنفس به تفاوت ةاجاز ــ های خردبر روایت های کالنروایت ةبغل قول لیوتار

مسیحی سنت غربی، ـ  گراافالطون به متافیزیک نیچه ةداد؛ ولی نقدهای کوبندنمی
، وقوع دو جنگ جهانی، ظهور شفاف و یکدست نفس به دست فروید ةشکستن شیش

، و افول مرز هنر واال و هنر پست، ظهور بحران معنا ستی در عالم هنرئیهای داداجنبش
به جای ذهن، تقدم عمل بر نظر، استقبال از  ، جایگزینی زبانلف و مرگ سوژهؤم مرگ
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های غیردموکراتیک و ظهور جوامع دموکراتیک در اشکال ها، سقوط دولتاوتتف
، طرح مباحث فمینیسم گوناگونهای های زنان در قالبظهور جنبشمختلف، 

خواه در گرای تمامیتمحیطی، همه و همه این نوید را داد که تفکر وحدتزیست
بست رسیده است و اکنون وقت آن به بن  نوزدهمو  هجدهمفرهنگ انسان قرن 

 ةهای جامعها در تمامی حیطهو تفاوتها ها، کثرتها به سمت تنوعفرارسیده که نگاه
این تحوالت را در  ةمعطوف گردد. فیلسوفان هم ویکمبیستو  بیستمبشری قرن 

گرایی به معنای عام به چشم خویش دیدند و اغلب تسلیم این کثرت های معاصرفلسفه
ها و ، ظهور فلسفهمعاصر ةدر فلسف کلمه شدند. شاهد دیگری برای این کثرت و تفاوت

ای از در این دوره است. ما در هیچ دوره  متعددهای فلسفی ها و جریانمکاتب، جنبش
جه نیستیم. لسفه و مکاتب موامعاصر با کثرت ف ةدور ةتاریخ طوالنی فلسفه به انداز

فیلسوفان این دوره  و پدر معنوی فیلسوفان است دکارت هفدهمدر قرن  چنانچه
در قرن  و کانت هجدهمدر قرن  ،اندایجاد کرده های خود را در مسیر دکارتیفلسفه

ند. کما اینکه اهکرد ینقش پدر معنوی را باز و برخی فیلسوفان دیگر هگل نوزدهم
گفته  یمعروف ةجمل در وایتهد .شودشناخته می غرب ةپدر معنوی تمامی فلسف افالطون

 غرب پانوشتی بر افالطون است.« ة»کل تاریخ فلسف :بود
 باید اضافه کنم این است که های معاصرفلسفه وعو تن کثرت ةدیگری که دربار ةنکت
اند. شده میتقس یبه سه قلمرو فلسف یطور کلمعاصر در عصر حاضر به یهافلسفه
 ،کیهرمنوت  ،ستانسیاگز یهافلسفه ،یدارشناسیکه شامل جنبش پد یاقاره یهافلسفه

 یکه عمدتاً در کشورها یلیتحل یهاشود. فلسفهیم رهیغ و ییپساساختارگرا
 سمیکه پراگمات  امریکایی یهاهسففل و گرفته شکل کایو آمر زبان در اروپایسیانگل

 تنگاتنگ و در ةشود. هر سه قلمرو رابطیاز مشخصات آن محسوب م دیو جد کیکالس
که از احیاگران  دارند. برای مثال فیلسوفی مثل ریچارد رورتی حال دیالکتیکی عین

اش را از سه میالدی است، سه قهرمان فلسفی 90و  80 ةدر ده پراگماتیسم در آمریکا
 ، ویتگنشتاینایقاره ةرا از فلسف( دوم) هایدگر کند:قلمرو فلسفی مذکور انتخاب می

را از پراگماتیسم کالسیک. همین امر در ( دوم) و دیویی تحلیلی ةفلسفرا از ( دوم)
برخالف پاتنم که  نیز صادق است با این تفاوت ممورد همکار او یعنی هیالری پاتن

 ارد.سه قهرمان فلسفی د در این سه قلمرو بیش ازرورتی 
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های مشترک و دارای برخی ویژگی  غرب با وجود کثرت و تنوع  های معاصر فلسفه 
واکنشی به مبانی  که خواهیم دید  ، ها را تشخیص دهیم نزدیک به هم هستند که اگر آن 

ها نای نفی تنوع آن ها به مع البته این ویژگی  و سنتی قبل از خود هستند.  های مدرن فلسفه 
ها واحد و یکدست نیست؛ بلکه درست برعکس، این   ة به سمت یک فلسف   نشان داد و سوق 

حال که کثرت و  عین  در  ،د کننعیان می را محور سنتی سوژه  مدرن  ة بیشتر جدایی از فلسف 
ها د. قبل از اینکه به سراغ تشریح این ویژگی نده ان می شن نیز ها را محوری آن  تفاوت 

 .های معاصر اشاره کنیم فلسفه  های تأثیرگذار در روح برویم، الزم است به شخصیت 
اعتنا بی  م ویک بیست های قرن ها حتی در فلسفه تواند بر نقش تأثیرگذار آن کس نمی هیچ 

یک از  . البته تشریح سهم هر هستند  و فروید ، نیچهس ارک ، مها هگل باشد. این شخصیت 
دانم این متفکران در این مقدمه ممکن نیست ولی به جهت اهمیت موضوع الزم می 

 های معاصر بیان کنم.سفه ها در برخی فل سهم آن  ة مطالبی را به اجمال دربار 
مدرن است که تاریخ را  ة و تفکر فلسفی اولین متفکر دور  کردن فلسفه ی خ یبا تار  هگل 

در بستر تاریخ در حال شکوفایی معرفی  نحو دیالکتیکی را به  وارد فلسفه کرد و حقیقت 
قدیم  ، پراگماتیسمهگل در مکتب فرانکفورت  ةهای ایجابی و سلبی به اندیش کرد. واکنش 

در کتاب  هگل را دوباره زنده کرد. برای مثال رورتی مدرن های پست و جدید و فلسفه 
هگل  روح  آغاز کارم کشف پدیدارشناسی ة»نقط  : نویسد که می  فلسفه و امید اجتماعی 

بیان کرده است ولی  م ویک بیست ( رورتی این مطلب را در قرن 52: 1384)رورتی  1« . بود 
کند هرچند در لباسی من هگل را زنده می  ة »فلسف گوید: می  بیستم در اوایل قرن  پیرس 
 شده است.یعی همان هگل طب دیویی  ، ( یا باز به تعبیر رورتی Peirce 1935: 42)  «. مبدل 

هگل دارند: رویکرد  ة طور کلی دو رویکرد نسبت به فلسفبه  امریکایی  هایپراگماتیست 
و  پیرس، جیمز مثل  سلبی و رویکرد ایجابی. مراد از رویکرد سلبی این است که افرادی

نقش تجربه و  ، با محوریت روح مطلق  ، هگل  لیستی آ تفکر ایده  ند که االقول دیویی متفق 
های عمل را نادیده گرفته است. اما رویکرد ایجابی این است که بسیاری از پراگماتیست 

 
و   )در کنار هایدگر  اش یعنی دیوییبر یکی از سه قهرمان فلسفی  از تأثیر هگل در جای دیگر  ی رورت. 1

تصویر  کند: »دیویی از هگل یاد گرفت که همه چیز را تاریخی کند از جمله ( چنین یاد میویتگنشتاین
مطلق را   مفهوم روح و اوبژه در پایان تاریخ. دیویی مثل مارکس  یا داستان از مد افتادة وحدت سوژه 

ها ابزارهای رهایی هستند که در گذر  ها و نهضت کنار گذاشت ولی این بینش او را حفظ کرد که اندیشه 
خود رورتی را فیلسوفی   توان( آیا می Rorty 1998: 78اند.« )ل شدهتاریخ به ابزارهای سرکوب تبدی 

 توصیف کرد؟   هگلی



17      پیشگفتار

طور به های خود ها، مفاهیم و اصطالحات را در نوشته ها، دیدگاه برخی نظریه  امریکایی 
و  اند. برای مثال رابرت براندوم ار برده و تعدیل به ک گاهی با جرح مستقیم و غیرمستقیم و 

نگاهی  ،گرایی هگل و بافتمندسازی عقل در تاریخ با تأکید بر تاریخی  ، ریچارد رورتی 
مثل رورتی درصدد  امریکایی هگل دارند. به سخن دیگر، برخی فیلسوفان  ة مثبت به فلسف

توان منکر ماند که نمی هستند. بنابراین هیچ شکی باقی نمی  هگلی  ة روزرسانی اندیشه ب 
از هگل اصول و مبانی   امریکایی  ة شد. فلسف  امریکایی جایگاه مهم هگل در تفکر 

عمل بر  دم »تق  ترین آنها، اصِلای اخذ کرده است که در میان این اصول مهم کننده هدایت 
 و پراگماتیسم جدید دانست.   پیوند پراگماتیسم کالسیک   ة توان حلق می آن را  نظر« است که  

ای مالحظهنیز از نفوذ قابل مدرنستدر بین فیلسوفان پساساختارگرا و پ هگل
اند. شاید او وارد ساخته ةی نیز بر فلسفحال که انتقادات تند عین برخوردار است در

باشد. دلوز با نگاه  مدرن ژیل دلوزترین دشمن هگل در بین فیلسوفان پستسرسخت
نیرو و  ،، کثرتتفاوت ةهگل نافی فلسف ةاش به هگل بر این باور است که فلسفاینیچه

به این صورت تعبیر کرد  نبتوا این کتابشاید جان کالم دلوز را در  1سرزندگی است.
( و کثرت difference) تفاوتبر مبتنی  ةاجازه نداد اندیش هگلی که دیالکتیک

(plurality»بروز کند و لذا »تفاوت و کثرت را تحت انقیاد خود آورده است ) 
وحدت هگلی مفاهیم کلیت و دانیم که دلوز در مقابل (. می285: 1395)سینربرینک 

دلوز هنوز از  ةبرخی مفسرین، فلسف ةولی به عقید ،کندتفاوت و کثرت را مطرح می
 نیافته است. نوعی دیالکتیک هگلی رهایی

رهایی نیافته نقدهایی  عظیم هگل ةحال که از سای عین نیز در ، فوکوعالوه بر دلوز
هگل توسط  روح پدیدارشناسی ةفوکو از طریق ترجم 2وارد ساخته است.او  ةسفبر فل

 
 دلوز است:  و فلسفه نیچهکتاب، کتاب   بهترین به هگل دلوز ایآشنایی با نقدهای نیچه . برای1

Deleuze, Gilles (1983), Nietzsche and philosophy tr. Hugh Tomlinson, Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1983. Nietzsche et la philosophie, Paris: PUF, 1962. 
منتشر کرده که در   فوکو و تبارشناسی هگل ( اوانجلیا سِمبو کتابی با عنوان پدیدارشناسی2015. اخیراً ) 2

آن به مقایسة رویکرد این دو متفکر پرداخته و معتقد است که هر دو رویکرد )پدیدارشناسی و  
اند و آن تاریخی بودن آن دو است. اما شکل این دو رویکرد کامالً  تبارشناسی( در یک چیز مشترک 

 انسانی عمل و تجربه  از  جدا عینی واقعیت  هیچ هگل و  فوکو نظر از»  سِمبو قول است. به  متفاوت
 کنیم:برای مطالعة بیشتر مطالعه کتاب زیر را توصیه می . ( Sembou 2015:64)  «ندارد وجود

Sembou, Evangelia (2015), Hegel’s Phenomenology and Foucault’s Genealogy, Ashgate 

Publishing Company. 
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درآمدی نیز کتاب  1944هگل آشنا شد. در سال  ةبا فلسف 1940ژان هیپولیت در سال 
، فوکو، متفکران پساساختارگرای بعدی مثل، دلوز، لکان الکساندر کوژو بر خوانش هگل

تأثیر قرار کریستوا و دیگران را تحت ،مثل ایریگاری نیستیو برخی متفکران فم لیوتار
این متفکران نیست ولی به  ةجا فرصت پرداختن به جایگاه هگل در اندیشداد. در این

را م، این موضوع رویها میآن ةبه سراغ اندیش که فراخور بحث در فصول آتی هنگامی
 خواهیم کرد. باز

، یک، هرمنوت ، اگزیستانسیالیسممثل پدیدارشناسی های معاصربا کمی تأمل در فلسفه
بینیم که چند می امریکاییو پراگماتیسم  های تحلیلیسفهفل، مدرنیسم، پستپراگماتیسم

نزدیک گرا بودنشان به هم ها را با وجود تنوع و کثرتویژگی وجود دارد که آن
های معاصر نیز یاد ها به عنوان مسائل مهم فلسفهاجازه دهید از این ویژگی اند.ساخته
»مسائل  ها هستند، برای این فلسفهحال که خود صاحب این ویژگی عین چون در کنیم، 

 جا نگاهی اجمالی بهشوند که باید آن را تشریح و تحلیل نمایند. در اینمهم« تلقی می
  پردازیم.این مسائل می

های فلسفی « در تمامی مکاتب و جریانبدون توجه به مسئلة »زبان فلسفة معاصر
، گذار فلسفة تحلیلی، به عنوان بنیانتواند آن را بپذیرد. فرگهامری است که کسی نمی

به  برای سنت فلسفة تحلیلی را در چارچوب منطق و ریاضیات تحلیل زبانیزبان و 
و نسل متأخر  )متقدم و متأخر(، کواین ، ویتگنشتاین، کارناپارث گذاشت و راسل

 هایپژوهشدر  ای نیز هوسرل اند. در سنت قارهفیلسوفان تحلیلی از این ارثیه بهره برده
 هایدگر دورة در زبانبحث زبان و معنای نشانه را طرح کرد و در ادامه مسئلة  قیمنط

و حتی معنای خاص زبان در  مرلوپونتی اول و دوم و نیز در پدیدارشناسی
مثل ریچارد  فیلسوفی نئوپراگماتیستیشد. نزد  نیز مطرح لویناس پدیدارشناسی اخالقی

کند. می زبان به مثابه ابزاری برای سازگاری انسان با محیط نقش مهمی بازی رورتی
ته باشد اشد های معاصرهرکس که کمترین آشنایی با فلسفهنکتة دیگر این است که 

دیگر اعتقادی به  ویکمبیستم و بیست امروزه »غالب« فیلسوفان قرن فهمید که خواهد
 خواهاین ذات یا جوهر در مورد اشیاء باشد  )خواه ماهیت، ذات، جوهر و عرض ندارند

ن افزون بر ای نیست. دکارتیة . برای مثال هایدگر قائل به جوهر اندیشند(در مورد انسان
 ةکاواناشاره کرد. به یمن کشفیات روانیز ن توان به مرکززدایی از سوژهمیخصلت، 

پاره شده دجوهر قائم به ذات و مستقل چن مثابهانسانی به  ةنفس واحد و یکپارچ ،فروید
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 است.کنار گذاشته شده در درون بشر به  و امروز دیگر اعتقاد به جوهر نفسانی روحانی
های اشاره کرد که امروزه در فلسفه ییتوان به ضدبازنمودگرایم در کنار این عامل،

 نیمعاصر مفهوم تصورات و انطباعات فیلسوفان مدرن محلی از اعراب ندارد. همچن
، نمود و واقعیت، جوهر و عرض ابژه ه وژمثل تمایز سو یفلسف یهایانگارضددوگانه

آغاز  های فلسفی که از افالطوندیگر موضوع بحث داغ فیلسوفان معاصر نیست. ثنویت
پرده از  دریدا هاست که ساختارشکنیثنویت اند.فیلسوفان قرار گرفتهانتقاد شده مورد 

 همین های فلسفی بزرگ بر روی تمامی نظام دارد.ا برمیهنظام سلسله مراتبی آن
رو است که تازد و از اینها میساختارشکنی دریدا به این نظام اند.ها بنا شدهثنویت
را  یسازپردازند و نوعی رویکرد ضدنظامسازی نمیهای معاصر دیگر به نظامفلسفه

. دیگران استتر از پررنگ مدرنستکه این امر مخصوصاً نزد فیلسوفان پاند کرده اریاخت
 سازی بپرهیزند.فیلسوفان معاصر سعی دارند از نظامغالب 

کتاب برخی از این ویژگی ها به تفصیل بیان خواهد شد برای اجتناب  چون در متن
ید گفت که تأککنم. باید ها اشاره میبرخی از آنصورت تیتروار به به فقط کالم ةاز اطال

تأکید بر تفکر افقی به جای تفکر عمودی  گرایی،، کلگراییبه جای ذهن، تاریخ بر زبان
همچون  را های معاصرهایی هستند که فلسفهویژگی و در نهایت تغییر در معنای فلسفه

 کنند.تر میبه هم نزدیکاند که به یک تنه چسبیده تهای یک درخریشه
این  ،و کثرت تفاوت ةبا تأکید بر مسئل ،سخنان مقدماتیدر جا سعی کردم تا این

خواهد اسیر یک تفکر فلسفی خاص باشد جز این نمی نگارندهمطلب را بیان کنم که 
 ةچون پیام مشترک هم ؛و وحدت کرد همانیکه نباید تفاوت و کثرت را فدای اینتفکر 
آمد بگویید. به هر حال در این این است که به تفاوت و کثرت خوش های معاصرفلسفه

های یان و تشریح فلسفهگویا و روشن برای ب ام تا حد امکان زبانیکتاب سعی کرده
گویا و  خود دارم که مبادا این زبان م ولی این ترس را نیز بامعاصر غرب داشته باش

روشن در ذهن خواننده این تصور را به وجود آورد که نویسنده از زبان فنی و 
رو هر گویی افتاده است. از اینتخصصی فلسفی فاصله گرفته و در نتیجه در دام ساده

صفحه  الحات فنی را در پانوشت هربه فراخور پیشرفت بحث اصط ایجاب کرده جا
 .امکردهبیان 
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عالوه بر طرح هستة  تأکید کنم که روش من در این کتاب این بوده کههمچنین باید 
های فیلسوفان معاصر در تشریح فلسفه نیز سه گزینه را مرکزی اندیشة این فیلسوفان
از یباً نزد بسیاری های« فکری که تقراز »دوره اندعبارترعایت کنم. این سه گزینه 
ها بدیهی است و در بسیاری از کتاب یرام مدرن لسوفانیفیلسوفان معاصر برخالف ف

بر  »نفوذ فیلسوفان« و »نفوذ« آن فیلسوف شده است؛به صراحت به این گزینه اشاره ن
از  سوروابط فکری خود از یک  ة. شکی نیست که فیلسوفان معاصر در شبکسایرین

 خود را بر تأثیردیگر  یاند و از سوتهروزگار خویش الهام گرففیلسوفان گذشته و 
 اند. خویش و فیلسوفان بعدی گذاشته فلسفی فیلسوفان زمان ةاندیش

اجازه دهید قبل از اینکه این پیشگفتار را به پایان برسانم، دربارة هدف کتاب اندکی 
نحوی حاصل چندین سال تدریس در توضیح دهم. در ابتدا باید بگویم که این کتاب به

است.  ة دانشگاه تبریزدر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسف حوزة فلسفة معاصر
هایی که دانشجویان فلسفه مجبورند برای آشنایی با فلسفة جا که غالب کتاباز آن

های تألیفی عاصر کتابحوزة فلسفه م ای هستند و درهای ترجمهمعاصر بخوانند کتاب
ها هم شمول سه حوزة بزرگ هستند و از طرفی این کتاب کمتر از انگشتان یک دست

« را های پراگماتیستی« و »فلسفههای تحلیلی«، »فلسفهایهای قارهفلسفی یعنی »فلسفه
تا به  بر آن شدم اغماض رقابلیغمهم و  یکاستزمان دربرندارند؛ لذا برای رفع این هم

و فیلسوفان  های معاصرساده و گویا )البته اگر خواننده تأیید کرده باشد( فلسفه زبان
انشجویان بیان کنم. برای دها و مکاتب فلسفی این دورة مهم را برجسته در جریان

جا که مخاطب این کتاب را بیشتر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی همچنین از آن
هایی برای پژوهش و تحقیق، چه در برای اینکه ایده ،امفلسفه در نظر گرفته ةارشد رشت

را  نامه، برای دانشجویان ارائه دهم در زیر صفحات مطالبیقالب مقاله چه در قالب پایان
صورت طرح سؤال یا طرح مبحث تطبیقی یا پژوهشی با ارجاع به منابع خواهم آورد به

محترمی داشته باشیم که به جد به دنبال پاسخ  ةولی یقیناً انتظار پاسخ را باید از خوانند
های فیلسوفان معاصر عیان است که بررسی تمامی ابعاد فلسفه بنابراین، خواهد گشت.

سوی هایی بهو به همین دلیل تمرکز من بر این بوده که دریچهاست در این کتاب محال 
خوانندگان این کتاب بازکنم تا خودشان به سراغ  روی های فیلسوفان معاصر بهفلسفه

تک متون تک ةدانند که این کتاب جایگزین مطالعآثار فیلسوفان بروند. همه می
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نظری و  ةن دهد تا با پشتوانامکافیلسوفان نیست بلکه هدف این است که به خوانندگان 
فلسفی خودشان به سراغ آن متون بروند. تحقق چنین هدفی بسیار  ةبینش گسترد

بخش است و در اهمیت آثار فیلسوفان معاصر لذت ةارزشمند خواهد بود چراکه مطالع
و  ، جامعه و سیاست امروزیهای این فیلسوفان برای فهم فرهنگ و هنراندیشهنقش 

کنیم مان که همگی در آن زندگی میجهان امروزیطور خالصه برای فهم زیستبه
 . ایمنگفتههرقدر هم اغراق کنیم گزاف 

 های معاصرتواند هم منبعی برای آشنایی با فلسفهاین کتاب می ،با توجه به این امر
رای تحقیق و پژوهش فلسفی در هم منبعی برای برانگیختن دانشجو ب ،غرب باشد

آن همواره  نگارندهاش. این مورد اخیر چیزی است که ت دانشگاهی و خصوصیمطالعا
تشخیص داده و لذا  مختلفهای های مربوط به فلسفهیک نقص بزرگ در کتابرا 

 باشد. بزرگ امیدوار است این کتاب گامی کوچک برای تحقق این امر
کند که به قول معروف سنگ تمام این اثر ادعا نمیدر پایان باید اذعان کنم که 

نقد خواهد شد، اولین منتقد  و حتماً ،گذاشته است و اگر قرار باشد این کتاب نقد شود
اولین  هم باز ،اگر هم تحسین شود و خواهد بود اشخود نگارنده»منصف« این کتاب 

غرب  معاصر ةسفسوی فلای به. این کتاب سعی داشته دریچهخواهد بوداش نفر نگارنده
معاصر را آغاز  ةهای متعدد آن سفر به فلسفبگشاید تا خواننده با کمک آن و راهنمایی

های فلسفی فیلسوفان مطرح شده در این کتاب ها و بینشکند. امیدوارم ایده
 م باشد.سفر فکری خوانندگان محتر ةکنندهدایت

زاده، دانشیار گروه ن فتحاین طرح جناب آقای دکتر حسدر پایان جا دارد از ناظر 
جناب آقای دکتر  آنشان و از مشاور یهاییدانشگاه زنجان، به خاطر راهنما ةفلسف

پیشنهاداتشان دانشگاه تبریز، به خاطر  ةژاد، دانشیار گروه فلسفنمحمدرضا عبداهلل
های مسئولین کنم. همچنین از حمایتتشکر می های تحلیلیفلسفهمخصوصًا در بخش 

ویژه در بخش انتشارات تشکر و به محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مند به و خوانندگان عالقه امید است این کتاب برای دانشجویان فلسفه. کنممی

 د.مفید واقع شو اصرهای معفلسفه
 یمحمد اصغر                                                           

 یزتبر اهدانشگ یعلم ئتیه عضو





 

 

 بخش اول

 ییاروپا یهافلسفه

 مقدمه

( اصطالح چندان continental philosophiesیا اروپایی ) ایهای قارهاصطالح فلسفه
یکی اینکه از اواخر قرن  لیل در این اصطالح ابهام وجود دارد.روشنی نیست. به دو د

 و های رشدیافته در کشورهای مهم اروپایی مثل آلمان، فرانسهبه بعد فلسفه هجدهم
 ةایتالیا این ذهنیت را به وجود آورده که هر کشوری از این تاریخ به بعد دارای فلسف

کشورها عمدتاً سبک خاصی از ه است. دلیل دوم این است که در این خاص خود شد
متفاوت است.  های تحلیلیفلسفه ورزی بسط یافته که تقریباً با سبک تحلیل زبانیفلسفه

 زبان ةهای تحلیلی مسئلای با فلسفههای قارهبه سخن دیگر، وجه تمایز اصلی فلسفه
ای و های قارهتوان گفت که مفهوم »تجربه« و »ذهن« در فلسفهمی طور کلیاست. به

های تحلیلی موضوع اصلی مباحث فیلسوفان این دو سنت مفهوم »زبان« در فلسفه
فلسفی هستند، هرچند تفسیرهای مختلف و گاهی متضاد بین متفکران هر دو سنت 

بستری برای  به متافیزیک شک نقدهای کانتاین موضوعات وجود دارد. بی ةدربار
که فیلسوفان پیشاسقراطی بستری برای طور د؛ همانکرفراهم  های اروپاییظهور فلسفه
 به »دکارت که، دند. برای مثال در قرن بیستم هوسرل کرفراهم  افالطون ظهور فلسفه

کند. همین قرن بیستم« معروف شده است، بسیاری از نظرات دکارت و کانت را نقد می
سنت فلسفی نشان دهد  سعی دارد بینیم که وینیز می هایدگر در فلسفةوضعیت را 

 هستی و زمانا کتاب کرده است و لذ را فراموش « الطون تا هوسرل »هستیغرب از اف
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هایدگر در واکنش به این غفلت از وجود چاپ شده است. همین وضعیت در مورد 
بر فراموشی و به  برای نمونه لویناس فیلسوفان دیگر از مکاتب مختلف نیز صادق است.

بر فراموشی و به حاشیه رفتن  « در متافیزیک غرب، دریداحاشیه رفتن »دیگری
« و امثالهم »سوژة تنانه و سته«یز »بدن شدنبر نادیده گرفته  «، مرلوپونتی»نوشتار

 مصادیقی از این امر هستند. 
اند قرن بیستم ظهور کرده ایهای قارههای فلسفی زیادی در فلسفهمکاتب و جریان

روزرسانی فیلسوفان این قرن به نیز با به  ویکمبیست ها در قرنکه هنوز برخی از آن
در  امروز در آمریکا هوسرل  جنبش پدیدارشناسیدهند. برای مثال حیات خود ادامه می

، پزشکی، علوم اجتماعی به حیات خود ادامه علمی مثل هنر گوناگونی هاحوزه
مورد ارزیابی انتقادی قرار  هادر این حوزه دهند هرچند نظرات و افکار هوسرل می
از پدیدارشناسی،  اندعبارتای های قارههای فلسفی مهم در فلسفهجریانگیرد. می

، و پساساختارگرایی های حیات، ساختارگرایی، فلسفه، هرمنوتیکهای اگزیستانسفلسفه
هنر  یهاهای علم، فلسفه، فلسفههای اخالقانتقادی، فلسفه ةو نظری مکتب فرانکفورت

ها را نباید نادیده گرفت. برای مثال نادرون این جری متعددهای بندیاخه. البته شرهیو غ
پدیدارشناسی  ،هایدگر پدیدارشناسی بعد از هوسرل به آنتولوژی پدیدارشناختی

، پدیدارشناسی مرلوپونتی یالیستیدر آلمان، پدیدارشناسی اگزیستانس گادامر هرمنوتیکی
و پدیدارشناسی  سارتر پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی و اومانیستی، لویناس اخالقی

در لهستان و  رومن اینگاردن در فرانسه، پدیدارشناسی رئالیستی یدادر ةپساساختارگرایان
مثل هنر، پزشکی،  گوناگونهای در حوزه در نهایت پدیدارشناسی در آمریکا

دارشناسی توجهی یافت. توجه داشته باشید که پدیشناسی و غیره نفوذ قابلجامعه
های بسیاری جهات تفاوت از 2017با پدیدارشناسی هوسرل در ابتدای قرن بیستم 

توان جریان هرمنوتیک گادامری را در زیادی پیدا کرده است. در مورد هرمنوتیک نیز می
سط د. همچنین مکتب فرانکفورت بعدها توکرکنار هنرمنوتیک ریکوری مطرح 

 و وایتهد های حیات برگسونیابد و در نهایت فلسفهانتقادی تغییر می ةبه نظری هابرماس
 ایقاره ةبر پیچیدگی مفهوم »فلسف ، دریدا و لیوتار، فوکودلوز مدرنهای پستو فلسفه

ها نیست بلکه ناپذیری این فلسفهاروپایی« افزودند. البته این پیچیدگی به معنای درکا ی
فیلسوفان و  ةهم ،تا کانت از گالیله ،های مدرنداد: جهانی که فلسفهاز یک چیز خبر می




