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کتاب هـا و مقـاالت بسـیاری منتشـر   متافلسـفه مـد جدیـد جهـان فلسـفه اسـت. 
از  دیگـر،  موضوعـات  دربـارۀ  چـه  و  عـام  به طـور  متافلسـفه  دربـارۀ  چـه  شـده اند، 
گرفتـه تـا مباحـث مرتبـۀ بـاال دربـارۀ اخـالق، و حتـی  متاُانتولـوژی و متامتافیزیـک 
نـام  بـا  نیـز  تخصصـی ای  مجلـۀ  حتـی  تجربـی.  فلسـفۀ  ماننـد  مبتذلـی  مباحـث 
اصطالحـاِت  البتـه  و  اصطـالح  ایـن  هرچنـد  امـا،  می شـود.  منتشـر  متافیالسـفی 
فلسـفه  آغـاز  تـا  را  موضـوع  ایـن  جدیدنـد،  نسـبتًا  فلسـفه«  »فلسـفۀ  ماننـد  مشـابه 
می تـوان عقـب بـرد. تقریبـًا در آرای همـۀ فیلسـوفان می تـوان، به تلویـح یـا به تصریـح، 
گـر نـه، از نـوع اسـتدالل ها و مواضعشـان می تـوان  آرای متافلسفی شـان را یافـت و ا
یافـت. دربـارۀ اهمیـت ایـن موضـوع به سـختی می تـوان  متافلسـفۀ مفروضشـان را در
اغـراق کـرد، امـا بااین حـال ایـن کتـاب، تا آنجا کـه مؤلفاِن آن و همین طـور مترجِم آن 
اطـالع دارنـد، اولیـن کتاب درسـی ای اسـت که دربـارۀ این موضوع به زبان انگلیسـی 
کار  کتابـی بـه زبـان فارسـی هـم مترجـم تـا اینجـای  انتشـار یافتـه اسـت و از انتشـار 
بی اطـالع اسـت. هرچنـد ایـن کتـاب اولیـن یا حداقـل یکـی از اولین کتاب هـا دربارۀ 
ایـن موضـوع اسـت، به خوبـی توانسـته طیـف وسـیعی از دغدغه هـا را پوشـش دهـد و 
آن هـا را به خوبـی مـورد بحـث و مداقـه قـرار دهـد. مسـلمًا هیـچ فلسـفه دانی نمی تواند 
طابـق  النعـل بالنعـل بـا همـۀ مطالـب کتابی فلسـفی موافق باشـد و من نیـز از این امر 
مسـتثنا نیسـتم، امـا مقدمـۀ مترجـم مسـلمًا جـای اظهـار فضـل دربـارۀ مخالفت هـا و 

مقدمۀ مترجم
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کتـاب بتوانـد توجـه خواننـدگان فارسـی زبان را بـه ایـن  گـر ایـن  موافقت هـا نیسـت. ا
موضـوع جلـب کنـد و البتـه باعـث شـود به سـمت مطالعـۀ دیگـر منابـع در بـاب ایـن 
کار خـود را انجام شـده خواهـد دانسـت. بـر مـن فـرض اسـت  موضـوع برونـد، مترجـم 
کنـم، خصوصـاً  آقایـان  از دوسـتان فاضـل انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی تشـکر 
راوری، سـید احمـد موسـوی خوئینـی، سـجاد سـرگلی، علیرضـا  مرتضـی روحانـی 

صالحـی و حمیدرضـا بوالـی.

و توکلنا علی رّب العباد

االحقر مهدی رعنائی



این کتاب مقدمه ای اسـت بر متافلسـفه1، شـاخه ای از فلسـفه که از چیستی فلسفه 
کـه می دانیـم، بـرای  کـرد. تـا جایـی  می پرسـد، از اینکـه چگونـه و چـرا بایـد تفلسـف 
کتابی به زبان انگلیسی نوشته می شود؛ حداقل مطمئنیم  که چنین  اولین بار است 
کنـون در حـال انتشـار اسـت. درنتیجه، هنگام نـگارش این کتاب  تنهـا ایـن کتـاب ا
کـه وارد حـوزه ای بکـر می شـویم و هرچنـد ایـدۀ نـگارش اولیـن  ایـن حـس را داشـتیم 
امـا همچنیـن وظیفـه ای  بـود،  کتـاب مقدماتـی در شـاخۀ متافلسـفه هیجان انگیـز 
بتوانـد  کتـاب  ایـن  گـر  ا امـا  مـا می گذاشـت.  بـر عهـدۀ  به شـدت دشـوار  و  ک  هولنـا
کتاب هـای  کنـد و شـاید دیگـران را برانگیـزد تـا  عالقـۀ بیشـتری بـه متافلسـفه ایجـاد 
مقدماتـی دیگـری دربـارۀ آن بنویسـند و بـه اشـکاالت و محدودیت هـای رویکـرِد مـا 

کننـد، مـا وظیفـۀ خـود را انجام شـده خواهیـم یافـت. اشـاره 
بـرای  و  فهـم  قابـل  اسـت،  ممکـن  کـه  جایـی  تـا  فصـل،  هـر  کرده ایـم  تـالش 
دانشـجویان آسـان خوان باشـد. اما مطمئنًا در موارد بسـیاری در این تالش شکسـت 
کـه پیتـر فردریـک استراوسـن2 می گویـد، »در اسـتخِر فلسـفه،  خورده ایـم. همان طـور 
کـه دربـارۀ باقـی شـاخه های  کم عمـق وجـود نـدارد«1. ایـن مسـئله همان قـدر  قسـمت 

فلسـفه صـادق اسـت، دربـارۀ متافلسـفه نیـز صـدق می کنـد.

1.  Metaphilosophy
2.  Peter Frederick Strawson 

پیشگفتار
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کرده اند. باید از دیوید  کمک  افراد بسـیاری در مراحل مختلف این پروژه به ما 
نمونه خوان هـای  و  یونیئـک4  سـوزان  پلنـت3،  بـاب  هتزیسـتاورو2،  انتونـی  ِسـربون1، 
کنیـم.  کردنـد تشـکر  کـه بیـان  بـرای نـکات مختلفـی  کمبریـج  انتشـارات دانشـگاه 
به طور خاص باید از بازبین نهایی برای ارائۀ پیشـنهادهای سـودمندش تشـکر کنیم. 
بخشـی از مطالبی که در فصل چهارم آمده اند در کالس دکترِی »شـهود در فلسـفه«، 
کـرده بـود، بـه بحـث  گ ارائـه  کپنهـا ِگرکـن5 در دسـامبر 2011 در دانشـگاه  کـه میـِکل 
نـکات مفیـدی  و  به خاطـر پرسـش ها  از شـرکت کنندگان  مـا  گذاشـته شـده اسـت. 
سـکین6 و آنـا لـو7 در 

َ
گ کردنـد تشـکر می کنیـم. تشـکر خـاص مـا از هیـالری  کـه بیـان 

کمبریـج به خاطـر صبـر و حمایـت آن هاسـت. انتشـارات دانشـگاه 

1.  David Cerbone   5.  Mikkel Gerken
2.  Antony Hatzistavrou  6.  Hilary Gaskin
3.  Bob Plant   7.  Anna Lowe
4.  Suzanne Uniacke



]1[

مقدمه:متافلسفهبهچهدردیمیخورد؟
مردم گاهی از من می  پرسـند: »شـغل تو چیسـت؟« پاسخ می  دهم: »فیلسوف 

هسـتم«. اگـر خوش  شـانس باشـم مکالمـه همین  جـا تمـام می  شـود، امـا اغلب 

ادامـه پیـدا می  کنـد: »خـب فکـر می  کنـم همـۀ مـا بـه شـیوۀ خودمـان فیلسـوف 

کـه همـۀ مـا ایده  هـای خودمـان را دربـارۀ هـدف  هسـتیم. منظـورم ایـن اسـت 

زندگـی داریـم. مـن فکـر می  کنـم...«. یـا: »یـک فیلسـوف، مـن بـه تـو در ایـن 

زمانـۀ دشـوار حسـادت می  کنـم، اینکـه بتوانی با چیزهـا با آرامش برخـورد کنی، 

کـه مـا مردمـان عـادی را  اینکـه بتوانـی از مسـائل دردسرسـاِز پیش پاافتـاده  ای 

کنـی «. یـا: »بایـد جـذاب باشـد، اینکـه بتوانـی واقعـًا مـردم  گـذر  آزار می  دهـد 

را بفهمـی، بتوانـی بـه درونشـان نفـوذ کنـی. مطمئنـم کـه می  توانـی توصیه  هـای 

خوبـی بـه مـن بکنـی«. یـا از همـه بدتـر: »فلسـفه چیسـت؟«1

گمان می  کنم ا کثر دانشـجویاِن فلسـفه و کسـانی که به آن اشـتغال دارند چیزی شبیه به 
نارضایتـی  ای را کـه آیـر1 از آن صحبـت می  کند تجربه کرده  اند. گاهی ما ترجیح می  دهیم 

1.  A. J. Ayer
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کسـی از مـا نپرسـد شـغلمان چیسـت. اگـر نـه، ترجیح می  دهیـم حداقـل بعـد از اعتراف 
بـه اینکـه »فیلسـوف هسـتم« موضوع بحث عوض شـود. اغلـب اما، به خـالف چیزی که 
می  خواهیم، گفت وگو به یکی از شیوه  هایی که آیر از آن صحبت می  کند ادامه می  یابد.
یکـی از ادامه  هـای ممکنـی کـه آیـر بـرای ایـن مکالمـه تصـور می  کنـد امـروز کمتـر 
رایـج اسـت. امـا سـه تـای دیگـر بسـیار رایج  انـد. گمـان نمی  کنـم امـروز مـردم فلسـفه را با 
توانایـی بـرای آرام مانـدن در برابـر بدبختـی یکی بدانند. درواقع، این برداشـت از فلسـفه 
گرفتـه اسـت، از ایـن جملـۀ  کـه مـورد هجـو و اسـتهزا قـرار  و فیلسـوف مدت  هاسـت 
گرفته که »تا کنون هیچ فیلسـوفی نبوده که بتواند دندان  درد را صبورانه تاب  شکسـپیر 
بیاورد« تا اسکار وایلد1 که می  گوید »فلسفه به ما می  آموزد تا با متانت و خویشتن  داری 
بدبختی  های دیگران را تاب بیاوریم«. باوجوداین، این ایدۀ عام  تر هنوز رایج است که 
فلسـفه می  توانـد بـه مـا در کنارآمـدن بـا مشـکالت زندگـی کمـک کنـد. کتابـی کـه چند 
سـال پیـش منتشـر شـد و عنـواِن آن، تسلی  بخشـی  های فلسـفه2، همـان عنـواِن کتاِب 
فیلسوِف قرون  وسطایی بوئتیوس3 بود مورد توجه و اقبال بی حد و حصِر غیرفیلسوفان 
قرار گرفت.2 حتی فیلسـوفانی که کتاب را بسـیار کمتر دوسـت داشـتند این فرِض آن 
را کـه فلسـفه می  توانـد بـر زندگـی مـا تأثیر داشـته باشـد به سـؤال نکشـیدند.3 در عوض، 
کـه آیـا تأثیـر فلسـفه بـر زندگـی را، به جـای تسلی بخشـی، نبایـد  شـک آن هـا در ایـن بـود 
ک بیابیم، حقایقی که مجبوریم بیاموزیم با آن ها  در نشـان دادن حقایق احتمااًل دردنا
زندگـی کنیـم. امـا از ایـن رایج  تـر ایـن فـرض عـام و فراگیر اسـت که فلسـفیدن متشـکل 
اسـت از اظهـار نظـر دربـارۀ مـواردی کـه بـه زندگـی و مـرگ یا درسـت و غلـط مربوط  اند یا 
مـردم آن هـا را به صورتـی مبهـم بـا ردیـف »ذهـن، بـدن و روِح« کتاب  فروشـی  های فرودگاه 
کنون  مرتبـط می  داننـد. امـا درواقـع شـاید ایـن احتمـال از همۀ احتمـاالت دیگـری که تا

از آن هـا نـام بردیـم رایج تـر اسـت: مـردم هیـچ ایـدۀ واضحی از چیسـتی فلسـفه ندارند.

1.  Oscar Wilde
2.  The Consolation of Philosophy
3.  Boethius
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اینکـه مـردم درک درسـتی از چیسـتی فلسـفه و کاِر فیلسـوفان ندارنـد مختص به 
فلسفه نیست. برخی از مردم نمی دانند متخصص پوست بودن یعنی چه و بسیاری 
هـم ایده  هـای غلطـی دربـارۀ شـغِل ستاره  شناسـی دارنـد. اما چیزی که به طـور خاص به 
فلسفه مربوط می  شود این احساِس شاغالِن به آن است: تقاضا برای توضیح چیستِی 
کـه آیـر می  گویـد، »از هـر چیـزی بدتـر اسـت«، حتـی بدتـر از بدفهمـِی  کار، آن  طـور  ایـن 
رایج. اگر از یک متخصص پوسـت دربارۀ شـغلش بپرسـید، بعید اسـت آشـفته شـود. 
»‘پوست  پزشـکی’  کـه  دهـد  ادامـه  پرسـش  ایـن  بـا  صحبتـش  طـرِف  اگـر  همین  طـور 
چیسـت؟« معذب نخواهد شـد. همین  طور ستاره  شـناس در برابر تقاضای طالع  بینی 
کـه مشـهور اسـت فیلسـوفان بـا آن  ممکـن اسـت آزرده شـود، امـا تجربـۀ آشـفتگی  ای را 
مواجـه می  شـوند نخواهـد داشـت. درواقـع احتمـااًل اگـر کسـی از ستاره شـناس بخواهـد 
توضیـح دهـد دقیقـًا چـه کار می  کنـد آسـوده خواهـد شـد، زیـرا می  توانـد بدفهمی  هـا را از 

بیـن ببـرد. چـرا شـرایط این  قـدر برای فیلسـوفان متفاوت اسـت؟
بخشی از این مسئله به خاطر ماهیت فلسفه است. توضیح اینکه مشغول چه 
 کاری هسـتیم اصاًل سـاده نیسـت. یک دلیل می تواند این باشـد که حوزۀ مشـخصی از 
اشـیا )مانند سـتارگان، سـیاره  ها یا بیماری  های پوسـتی( وجود ندارد که فیلسـوفان آن 
گر بگوییم ما دربارۀ ماهیت درسـت  را حـوزۀ اصلـی مطالعـات خـود قـرار دهند. حتی ا
و غلـط، یـا رابطـۀ بیـن نفـس و بـدن، یـا نظایـر آن مطالعـه می کنیـم، واضـح نیسـت چه 
کنـار هـم قـرار می دهـد و از آن هـا موضوعـی واحـد  چیـزی ایـن مسـائل مختلـف را در 
می سـازد. حتـی مشـخص نیسـت واقعـًا چنیـن موضـوع واحـدی وجـود داشـته باشـد. 
عالوه  برایـن، ممکـن اسـت واضـح باشـد چیزی که فیلسـوفان در مطالعـۀ این  ها انجام 
می  دهنـد از سـنخ  فعالیت  هـای مشـاهدتی، نظیـر چیزهایی که متخصصان پوسـت 
یـا ستاره  شناسـان انجـام می  دهنـد. امـا، بـدون اینکـه فـرد را مجبـور کنیم کمی فلسـفه 
چـه  دقیقـًا  فیلسـوفان  دهیـم  توضیـح  برایـش  بتوانیـم  می رسـد  نظـر  بـه  دشـوار  بـورزد، 
کاری انجـام می دهنـد. ایـن پاسـْخ پرسـش از چیسـتی فلسـفه را تنهـا بـا نشـان دادنش 
نمی  دهـد  قـرار  مخاطـب  اختیـار  در  روشـی  و  راه  امـا  می  دهـد،  پاسـخ  عمـل   در 
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گـر در برابـر فعالیـت فکـرِی دیگـری قـرار گرفـت، بتوانـد با اسـتفاده از آن تشـخیص  تـا ا
دهـد کـه آن فعالیـت خـاْص فلسـفه بـه حسـاب می  آیـد یـا خیر.

اگـر بخواهیـم کمـی شـیطنت آمیز صحبت کنیـم، باید بگوییم آشـفتگی مان در 
برابـر ایـن پرسـش کـه مـا فیلسـوفان چـه کار می  کنیـم تـا حـدی ممکن اسـت نشـانۀ این 
باشـد کـه خودمـان هـم نمی  دانیـم. با اسـتفاده از برخی مفاهیِم رایج در فلسـفه، ممکن 
است بدانیم کیفیت نفسانی1 به چه چیزهایی گفته می شود، فصلی  گرایی2 چیست 
و آموزۀ تأثیر مضاعف3 چه چیزی را بیان می  کند. اما آیا به همین میزان هم مطمئنیم 
که می  دانیم فلسفه چیست؟ شاید نه. زیرا پرسش »فلسفه چیست؟« بسیار متفاوت 
اسـت با پرسـش »فصلی  گرایی چیسـت؟« و درواقع بیشـتر به این پرسـش که »سـاختار 
تجربـۀ ادراکـی چیسـت؟« شـبیه اسـت. اولـی پرسشـی دربـارۀ مفهومی در فلسـفه طرح 
می  کند که برای آن پاسـخی )کم  و  بیش( مشـخص وجود دارد، اما دومی پرسـش بسـیار 

دشـواری اسـت که فیلسـوفان از خود می  پرسـند. پس »فلسفه چیست؟«
اسـت.  فلسـفی  پرسـش  های  بنیادی  تریـن  از  یکـی  خـود  چیسـت؟«  »فلسـفه 
فلسـفی بودِن ایـن پرسـش تـا حـدی بدیـن خاطـر اسـت کـه فلسـفه دربـارۀ موضوعات 
پژوهش هایـی کـه تـالش می  کننـد بـه مـا معرفت یـا فهمی از جهـان و خودمـان بدهند 
پرسـش  های متناظـری مطرح می  سـازد. فلسـفه می  پرسـد »علم چیسـت؟« یـا »تاریخ 
چیسـت؟« امـا نـه بدیـن خاطـر کـه بـه آن نوع پاسـخ  هایی برسـد که دانشـمند یـا مورخ 
که ما فیلسـوفان می  خواهیم  کند. بلکه بدین خاطر  ممکن اسـت به آن دسـت پیدا 
بدانیـم چنیـن موضوعاتـی چـه نوعـی از معرفـت یـا فهـم را برایمـان فراهـم می  آورنـد. 
مـا به عنـوان فیلسـوف می  خواهیـم بدانیـم معرفـت و فهـم چیسـتند و چگونـه بایـد بـه 
یـم. بنابرایـن همیـن نـوع پرسـش را دربـارۀ خـود فلسـفه نیـز می  پرسـیم.  دستشـان بیاور
اینکـه ایـن پرسـش خـود پرسشـی فلسـفی اسـت، در کنار بسـیاری از چیزهـای دیگر، 

نشـان می  دهـد دربـارۀ پاسـخ درسـت بـه آن اختالف  نظـر وجـود دارد.

1.  quale
2.  disjunctivism
3.  doctrine of double effect
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از طـرف دیگـر، ممکـن اسـت تصـور شـود حتـی پاسـخ  های مـورد اختـالف را نیـز 
می  تـوان بـدون آشـفتگی ارائـه کـرد. وقتـی از یک فصلی  گرای سفت  وسـخت پرسـیده 
که چنین و چنان،  شـود تجربۀ ادراکی چیسـت، می  تواند پاسـخ دهد: »من باور دارم 
گمـان مـا، جذاب نبـودن ایـن دسـت از  کسـانی هـم بـا مـن مخالف انـد«. بـه  امـا قطعـًا 
پاسـخ ها بـه پرسـش »فلسـفه چیسـت؟« دو دلیـل دارد: اول، واقعـًا عجیـب اسـت کـه 
کار می کنند، تنها  اعتراف کنید، در مواجهه با این سـؤال که در رشـتۀ شـما افراد چه 
می تـوان پاسـخی دال بـر اختـالف نظـر داد. ستاره  شناسـان و متخصصان پوسـت -  و 
البتـه حتـی لوله  کش  هـا و اقتصاددانـان-   به نـدرت اختالف نظـری بـا دیگـر اعضـای 
گر مثـاًل مورخان  حرفه  شـان دربـارۀ ایـن پیـدا می کننـد   که چـه کاری انجـام می  دهند. ا
و جامعه  شناسـان دربـارۀ اینکـه چه کار می  کنند اختالف  نظـری پیدا کنند، می  توانند 
کـه آن  هـا را بـه همـان شـیوۀ علـوم طبیعـی می  تـوان سـنجید. در  نظریاتـی ارائـه دهنـد 
ایـن صـورت شـاید آن  هـا، بـه همـان دلیلی که ذکر شـد، اختالف  نظری فلسـفی دربارۀ 
کرده  انـد. آن  هـا می  تواننـد دربـارۀ ایـن مسـئله اختالف نظـر داشـته  موضوعشـان پیـدا 
کارشـان ارائـه  باشـند، امـا همچنـان پاسـخی مـورد اتفـاق دربـارۀ موضـوع و روش  هـای 
دهند. آیا چنین پاسـخی نباید برای فلسـفه هم ممکن باشـد؟ قطعًا باید توانایِی این 
کـه دربـارۀ  کنیـم  را داشـته باشـیم تـا بـدون اختالف  نظـر چیسـتِی چیـزی را مشـخص 
گر فیلسـوفان  یـم. امـا مسـائل بـه ایـن سـادگی هـم نیسـتند. حتـی ا آن اختالف  نظـر دار
اتفاق  نظـر داشـته باشـند چـه چیزهایی مثالی واضح از فلسـفه اسـت، معمـواًل دربارۀ 
امـا ماهیـت  باشـد اختالف  نظـر دارنـد.  این  گونـه  باعـث می  شـود  اینکـه چـه چیـزی 
بحث  انگیز فلسـفه نمی  تواند منبِع آشـفتگی  ای باشـد که آیر از آن صحبت می  کند. 
کـه نمی  تواننـد،  کنـار بیاینـد. آن  هایـی  فیلسـوفان معمـواًل می  تواننـد بـا اختالف  نظـر 

احتمـااًل اشـتباه آمده  اند.
دلیـل دوِم نامناسـب بودِن پاسـِخ »مـن بـاور دارم کـه فلسـفه چنین و چنان اسـت، 
اما کسانی هم با این موافق نخواهند بود« این است که، هرچند فیلسوفان عمیقًا دربارۀ 
پرسـش  هایی نظیـر »سـاختار تجربـۀ ادراکـی چیسـت؟«، »جامعـۀ عادالنه چیسـت؟«، 
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یـا »علـم چیسـت؟« در پژوهش  هـای خـود می  اندیشـند، امـا بـاز تمایـل دارنـد پرسـِش 
»فلسفه چیست؟« را نادیده بینگارند. متافلسفه -  پژوهش دربارۀ ماهیت پرسش  های 
فلسـفی و روش  هایی که )باید( برای حل آن  ها به کار گرفته شـوند- ، آن طور که کالین 
مک گیـن1 می  گویـد، »شـاید ناپرورده  تریـن بخـش فلسـفه« باشـد.4 بـه بیـان یکی دیگـر از 
نویسـندگان جدیـِد ایـن عرصـه، متافلسـفه شـاخه  ای »نسـبتًا نادیده انگاشته شـده« از 
فلسفه است.5 اگر این نادیده گرفتن نشان  دهندۀ واضح بودِن پاسخ درست به پرسِش 
»فلسـفه چیسـت؟« بـه حسـاب می آمـد، نگرانـی مـا هـم برطرف می شـد و نگاهـی گذرا 
بـه لغت  نامـه  ای فلسـفی مسـئله را حـل می  کـرد. امـا، همان طـور کـه پیـش از ایـن اشـاره 
کمتـر از دیگـر  کرده  انـد(، متافلسـفه  کـه مک گیـن و رشـر2 هـم اشـاره  شـد )و همان طـور 
شـاخه  های فلسـفه محـل اختـالف نیسـت. بنابرایـن دلیـل دوم بـرای اینکـه فیلسـوفان 
کـه پاسـخی، هرچنـد مـورد اختـالف، بـه ایـن  فکـر می  کننـد عجیـب یـا دشـوار اسـت 
پرسش ارائه کنند این است که چندان جدی به آن فکر نکرده  اند. آن  ها ممکن است 
بسـیار دربـارۀ اینکـه چگونـه بایـد تفلسـف کننـد اندیشـیده باشـند. امـا احتمـااًل بسـیار 
کم به این اندیشـیده اند  که مشـغول چه کاری هسـتند. این اتفاق عجیب اسـت، زیرا 
معمـواًل، پیـش از آنکـه بدانیـم چگونـه چیـزی را بایـد انجـام دهیـم، بایـد بدانیـم آن چیـز 
چیسـت. یکی از نتایِج این نادیده انگاشـتن این اسـت که، تا جایی که می  دانیم، این 

کتـاب تنهـا کتاِب مقدماتی دربارۀ متافلسـفه اسـت.

آیا این پرسش مهم است؟
اینکـه گهگاهـی بـر سـر میـز شـاِم مهمانـی در گفت وگو معذب می شـویم به کنـار، آیا 
کـه بایـد بدانیـم فلسـفه چیسـت؟ شـاید بسـط  نایافتگِی متافلسـفه دلیل  دلیلـی دارد 
خوبـی داشـته باشـد. آیـا »فلسـفه چیسـت؟« پرسـش مهمـی اسـت؟ همـه این  طـور 

فکـر نمی  کننـد.

1.  Colin McGinn
2.  Nicholas Rescher 
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بـه بـاور مـن دانشـمند یـا فیلسـوف بایـد مشـکالت علمـی و فلسـفی را حـل 

کنـد، نـه اینکـه دربـارۀ ایـن حـرف بزنـد   کـه او و دیگـر فیلسـوفان چـه می  کننـد 

یـا چـه بایـد بکننـد. هر تالش ناموفقی برای حل مسـئله ای علمی یا فلسـفی، 

یـغ باشـد، بـه نظـر مـن مهم  تـر اسـت از هر بحثی  گـر تالشـی صادقانـه و بی  در ا

گر  دربارۀ سـؤاالتی نظیر اینکه »علم چیسـت؟« یا »فلسـفه چیسـت؟« حتی ا

کنیـم، یعنـی بپرسـیم »ماهیـت مسـائل  پرسـش دوم را به صورتـی بهتـر مطـرح 

فلسـفی چیسـت؟«، مـن بشـخصه چنـدان تالشـی بـرای حـل آن نمی  کنـم. 

کمـی دارد، حتـی در مقایسـه بـا مسـائل  گمـان می  کنـم ایـن پرسـش اهمیـت 

کـه آیـا هـر بحـث یـا انتقـادی در فلسـفه  کوچـِک فلسـفی ، نظیـر ایـن پرسـش 

تردیـد  و  شـک  ورای  خودشـان  کـه  »فرض  هایـی«  یـا  »مفروضـات«  از  بایـد 

هسـتند بیایـد یـا نـه.6 

البته پرسشـی که اینجا باید مطرح کنیم این اسـت: چگونه باید اهمیت پرسـِش 
»فلسفه چیست؟« را بسنجیم؟ به نظر می رسد این پرسش در مقایسه با جست وجوی 
کمـی داشـته باشـد، امـا در ایـن صـورت پرسـش  های  بـرای سـرطان اهمیـت  درمانـی 
فلسـفِی دیگر نیز همین وضعیت را خواهند داشـت. چیزی که باید بپرسـیم این اسـت 
کـه ایـن پرسـش تـا چـه حـد به لحـاظ فلسـفی مهـم اسـت. جالـب اسـت کـه پوپـر گمـان 
می  کنـد پرسـش »علـم چیسـت؟« و »فلسـفه چیسـت؟« از ایـن نظـر بـا هـم یکسـان  اند. 
از نظـر او هیچ کـدام از ایـن دو پرسـش اهمیـت خاصـی ندارنـد. امـا »علـم چیسـت؟« 
کـه به طـور سـنتی به لحـاظ فلسـفی )اگـر نـه به لحـاظ علمـی(  مطمئنـًا پرسشـی اسـت 
مهـم تلقـی شـده اسـت. از قـرار معلوم پوپر این  گونه فکر نمی  کنـد، زیرا تمایز مهمی بین 
علم تجربی و فلسـفه قائل نمی  شـود. هر دو در حال حل مسـئله اند. مسـائل فلسـفی هر 
اهمیتی که دارند مدیوِن مسـائلی اند که برای علم و زندگی بشـری به طور کلی مهم  اند. 
پوپر می  نویسـد: »مسـائل فلسـفِی اصیل همیشـه در مسـائل حیاتی  ای خارج از فلسـفه 
ریشـه دارند و اگر آن مشـکالت از بین بروند این مسـائل نیز خواهند ُمرد«.7 هنگامی که 
می  پرسـیم صدق چیسـت یا آیا ذهن می  تواند بخشـی از طبیعت در نظر گرفته شـود یا 
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آیـا نبایـد مرتکـب قتـل شـویم، پرسـش  های مـا از قـرار معلـوم بـه زندگـِی انسـانِی ورای برِج 
عاج فلسـفه ربط دارند. به نظر می  رسـد هنگامی که درگیر مسـائل متافلسفی می  شویم، 
ایـن ربـط از بیـن مـی  رود. اینجـا فلسـفه بـه جهـان پشـت می  کنـد و بـه هپـروت مـی  رود. 
بنابرایـن اینکـه صبـر کنیـم و ببینیـم چـه می  کنیـم یـا چـه باید بکنیـم صرفـًا اتـالِف وقِت 
ارزشـمندمان اسـت. آن  طـور کـه پوپـر می  گویـد، »فیلسـوف بایـد فلسـفه  ورزی کنـد؛ باید 
تـالش کنـد مسـائل فلسـفی را حـل کنـد، نه اینکـه دربارۀ فلسـفه حـرف بزند«.8 بسـیاری 
»فلسـفه  می  نویسـد:  ویلیامـز1  برنـارد  زده  انـد.  ایـن  بـه  شـبیه  حرف  هایـی  فیلسـوفان  از 
وقتـی دربـارۀ خـودش حـرف می  زنـد، اصـاًل جالـب نیسـت«9، و رورتـی دربـارۀ مفیدبـودن 
متافلسـفه کمـی مشـکوک اسـت: »احتمـااًل مشـخص خواهد شـد کـه پرسـش  ها دربارۀ 
‘روش فلسـفه’ یـا ‘ماهیـت مسـائل فلسـفی’ بی  فایده  انـد«.10 درنهایـت، رایـل2 ایـن رأی را 
صادر می  کند که »درگیرشـدن ذهن با پرسـش هایی که دربارۀ روش ها هسـتند می  تواند 
مـا را از پی گرفتـن خـوِد ایـن روش  هـا بـاز دارد. ایـن قاعـده ای اسـت کـه وقتـی زیـاد دربـارۀ 

پـای خـود فکـر کنیـم، نه بهتـر، بلکه بدتـر می  دویـم«.11
ردیۀ پوپر بر متافلسـفه و بی اهمیت تلقی کردِن آن به وضوح دیدگاه متافلسـفی 
خاصـی را پیش  فـرض می  گیـرد، دیدگاهـی خـاص دربـارۀ چیسـتِی مسـائل فلسـفی و 
فعالیـت فیلسـوف، یـا اینکـه این هـا چـه بایـد باشـند. بـه عبـارت دیگـر، پوپـر دیـدگاه 
متافلسـفی خاصـی را پیشـاپیش می  پذیـرد. او اسـتداللی بـرای یـک چنیـن دیدگاهی 
ارائـه نمی  کنـد. امـا آیـا ایـن ضرورتـًا یـک ایـراد اسـت؟ همـۀ مـا چیزهایـی خـاص را 
برخـی  شـاید  کنیـم.  فلسـفی  مداقـۀ  آن  هـا  در  اینکـه  بـدون  می  پذیریـم،  پیشـاپیش 
فلسـفۀ  در  پیشـاپیش  را  خـاص  دیدگاه  هایـی  ذهـن  فیلسـوفان  یـا  متافیزیسـین  ها 
سیاسـت بپذیرنـد، بـدون اینکـه بـر آن هـا مداقـه ای فلسـفی کننـد، یعنی بـدون دقتی 
کـه دیدگاه هـا را در حـوزۀ کاری خـود بررسـی می کننـد. شـاید برخـی فیلسـوفان اخالق 
دیدگاه  هـای واقع  گـرای خامـی را دربـارۀ ادراک حسـی بپذیرنـد، بـدون اینکـه به طـور 

1.  Bernard Williams
2.  Gilbert Ryle
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تی را مـد نظـر قـرار دهنـد کـه بـا آن مواجه  انـد. مـا نمی  توانیم دربـارۀ همه  جـدی مشـکال
چیـز پژوهـش جـدی انجـام دهیـم، بنابرایـن عذر ما پذیرفتـه خواهد بـود در اینکه تنها 
گر این همیشـه  بـه مسـائلی توجـه می کنیـم کـه بـه نظر ما مهم  ترین مسـائل می  رسـند. ا
بـه معنـای پیشـاپیش پذیرفتـن دیدگاه  هـا یـا گزاره  هایـی خـاص -  فلسـفی یـا غیـر آن-

گر این درسـت اسـت، آنگاه اینکه پوپر در متافلسـفه دیدگاهی     اسـت، خب باشـد. ا
خـاص را پیشـاپیش می  پذیـرد تنهـا زمانـی مسـئله خواهـد بود کـه بتوانیم نشـان دهیم 

کـه او بایـد مهـم بپنـدارد. پرسـش  های متافلسـفی پرسـش  هایی هسـتند 
امـا می  توانیـم بپرسـیم کـه آیـا پوپـر واقعـًا می  توانـد بگویـد پرسـش »علم چیسـت؟« 
اهمیـت فلسـفی نـدارد یا اهمیـت آن اندک اسـت. به هرحال، در جـای دیگری می  گوید 
کـه »پژوهـش جـدی دربـارۀ علـوم، یافته  هـای آن  هـا، روش  هایشـان و... ویژگـی پژوهـش 
فلسـفی اسـت«.12 چنین چیزی چگونه با تحقیق دربارۀ اینکه »علم چیسـت؟«، یعنی 
تحقیـق دربـارۀ اینکـه دانشـمندان »چـه می  کننـد؟« یـا »چـه بایـد بکننـد؟«، متفـاوت 
اسـت؟ حـال اگـر »علـم چیسـت؟« را درون پرسـش  های فلسـفِی قابـل قبـول بدانیم، که 
البته مشکل است ببینیم کسی چگونه می  تواند این کار را انجام ندهد، آنگاه مطمئنًا 
»فلسـفه چیسـت؟« هـم همیـن وضعیـت را خواهـد داشـت. ایـن خصوصـًا بـرای کسـی 
مثـل پوپـر واضـح خواهـد بـود کـه فلسـفه را چیـزی در نظـر می  گیـرد که هیچ  وقـت نباید و 
درواقع »نمی  تواند از علم جدا شـود«.13 این نکته مسـلمًا به نظر هر کسـی معتبر خواهد 
رسـید: اگر »علم چیسـت؟« و »هنر چیسـت؟« پرسـش  های فلسـفِی اصیلی هسـتند، 
آنـگاه »فلسـفه چیسـت؟« هـم بایـد همین  طـور باشـد.همچنین طـرح ایـن پرسـش، بـه 
دالیلـی کـه گفتـه شـد،  »سـیرکردن در هپـروت« نخواهـد بـود، بلکه جزئـی از پژوهش عام 

فلسـفی دربـارۀ ماهیـت و امـکان معرفـت و فهـم خواهـد بود.
پس بگذارید با استنلی َکِول1 موافق باشیم که »فلسفه یکی از موضوعات معموِل 
خوِد فلسـفه اسـت«.14 اما هنوز از این به دسـت نمی  آید که نداشـتِن ژرف اندیشـی های 

1.  Stanley Cavell
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اجتمـاع  در  معذب بـودن  باعـث  گاهـی  هرچنـد  اسـت،  فلسـفی  نقصـی  متافلسـفی 
کانی نظیر پوپر دلیلـی ارائه نکرده  ایم که این پرسـش  ها را  می  شـود. زیـرا مـا هنـوز به شـکا
به لحاظ فلسـفی مهم تلقی کنند. بنابراین هسـتۀ انتقاد پوپر هنوز دسـت  نخورده باقی 
می  ماَند: چرا فقط مشـغوِل حل مسـائل فلسـفی نشـویم و دلمشـغولی دربارۀ خوِد فلسفه 
را کنـار نگذاریـم؟ امـا پاسـخی وجود دارد. به طور سـنتی این  گونه اندیشـیده شـده اسـت 
کـه مـا تنهـا بـا تعمق کـردن دربـارۀ مسـائل می  توانیم بـا آن   ها درگیر شـویم. در یک قسـمت 
کـه یـک  از سـریال تلویزیونـِی پربیننـدۀ بریتانیایـی، »بـازرس مـورس«1، عمـاًل تنهـا کاری 
مظنـون بالقـوه سـاعت ها، همزمـان بـا اتفاقـات شـرورانه، انجـام مـی داد »فکرکـردن« بـود. 
گفـت، عکس  العمـل او نگاهـی سرشـار  گروهبـان لوئیـس ایـن را بـه مـورس  هنگامی کـه 
از نابـاوری بـود. لوئیـس توضیـح داد »خـب اون دانشـجوی دکتـرِی فلسـفه اسـت«. امـا 
کان دربارۀ شـهود« که در فصل  اگر منتقداِن روش  های سـنتی فلسـفیدن -مانند »شـکا
چهـار بـه آن  هـا خواهیـم پرداخـت- برحـق باشـند، آنـگاه راهـی کـه از طریـق آن بسـیاری 
از مـا تـالش می  کنیـم تـا مسـائل فلسـفی را حـل کنیـم درواقع به شـدت نامناسـب اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، اگر منتقداِن روش  های اسـتاندارِد فلسـفیدن حق داشـته باشـند، این 
مسـئله کِل فلسـفه را تحت تأثیـر قـرار خواهـد داد: معرفت  شناسـی، متافیزیـک، فلسـفۀ 
علم، فلسـفۀ اخالق و سیاسـت و هلم جرًا. همۀ این شـاخه  ها، تا جایی که فیلسـوفان 
در آن  هـا از روش  هـای انتقادشـده اسـتفاده می  کننـد، تحت تأثیر قرار می  گیرند. مطمئنًا 
هر انتقادی که همۀ حوزه  های فلسفی را تحت تأثیر قرار می  دهد به لحاظ فلسفی مهم 
و حتی حیاتی است و تالش برای پاسخ به این پرسش -یعنی چگونگی ژرف اندیشی 
بحـِث  شـما  هنگامی کـه  اسـت.  متافلسـفه  بـه  پرداختـن  فلسـفی-    روش  هـای  دربـارۀ 
روش)های( مناسِب فلسفی را پیش می کشید، پرسش  هایی دربارۀ چیستِی فلسفه یا 
اینکـه چـه باید باشـد نیز سـر برمـی  آوَرد. این بدین خاطر اسـت کـه، همان طور که گفته 
کـه ایـن روش را  شـد، بـرای قضـاوت دربـارۀ مناسـب بودِن یـک روش بایـد بدانیـم چیـزی 

بـرای آن احتیـاج داریم چیسـت.

1.  Inspector Morse
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اما اینکه متافلسـفه بخش مهمی از فلسـفه را تشـکیل می  دهد فقط به این خاطر 
نیسـت که روش  های فلسـفی همۀ جوانب فلسـفه را تحت تأثیر قرار می  دهند. همیشـه 
این  گونه در نظر گرفته شده است که فلسفه، هرقدر هم که آن را عام تر تعریف کنیم، باز 
هم همیشـه شـامل بررسـِی انتقادِی صور و روش  های معرفت و فهم بشـری بوده اسـت. 
فلسفه، حداقل در نظر اکثِر دیدگاه  ها، نوعی مساهمت در معرفت یا فهم بشری است. 
بنابرایـن اگـر خـوِد فلسـفه هـم به صـورت انتقـادی بررسـی نشـود، پروژۀ فلسـفی به شـدت 
ناکامـل خواهـد بـود. درواقـع سـلرز1 تـا آنجـا پیـش مـی  رود کـه بگویـد: »ایـن پژوهـش دربارۀ 
جایـگاِه خـود فلسـفه اسـت کـه، در کل، خصلـِت ویـژۀ فیلسـوف بـه حسـاب می  آیـد«، 
چنان کـه، »در غیـاب ایـن پژوهـش انتقادی دربارۀ عمل فلسـفی، فرد درنهایت تنها یک 
فیلسـوف بالقوه خواهد بود«.15 چه این حرف مبالغه باشـد چه نباشـد، به نظر می  رسـد 
که -ضمن حفظ احتراِم رایل-   حق با ویلیامسـن2 اسـت. او می گوید: »فلسـفیدن مثل 
دوچرخه  سـواری نیسـت کـه بتـوان آن را بـدون فکرکردن به بهترین وجه انجـام داد. حتی 
بهترین دوچرخه  سـواران کسـانی هسـتند که دربارۀ کاری که می  کنند فکر می  کنند«.16 

متافلسـفه فقط بخشـی از فلسفه نیسـت، بخش مهمی از آن است. 
کمتـر از دیگـر حوزه  هـای پژوهـش  کـه شـاید متافلسـفه  البتـه هنـوز ایـن دغدغه  هـا 
کـه در نقل  قول  هـا از رورتـی و  فلسـفی جالـب یـا حتـی مفیـد اسـت -  یعنـی دغدغه هایـی 
برنـارد ویلیامـز آمـد- دسـت نخورده باقـی می مانـد. امـا اینکـه آیـا بعضـی از بخش  هـای 
کـه از چـه  کمتـر از دیگـر حوزه  هـا جالب  انـد قطعـًا بسـته بـه ایـن اسـت  فلسـفه بیشـتر یـا 
کسی سؤال می  کنید. این اتهام را که مباحث متافلسفی ممکن است »بی  فایده« باشند 
کـه بایـد اینجـا پرسـیده شـود پرسـش از معنـای  کـرد. چیـزی  به سـختی می  تـوان ارزیابـی 
»مفیدبودن« اسـت. مثاًل آیا مفید به معنای تأثیرگذاری بر تغییرات سیاسـی یا اجتماعی 
مباحـث  یـا  اسـت؟  فلسـفی  مهـم  پرسـش  های  واضح  ترسـاختِن  معنـای  بـه  یـا  اسـت؟ 
 متافلسـفی به این معنا بی  فایده  اند که نامحتمل اسـت به توافق و پیشـرفت بینجامند؟

1.  Wilfrid Sellars
2.  Timothy Williamson
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 اما چقدر پیشـرفت در دیگر حوزه  های فلسـفی، یعنی حوزه  های بیشـتر توسـعه  یافتۀ 
فلسـفی، اتفاق افتاده است؟

گـری گاتینـگ1 در کتـاب سـال 2009 خـود دربـارۀ متافلسـفه می  گویـد دو ویژگـی 
موجـب شـده  اند تـا متافلسـفه به طـور خـاص بی  فایـده و غیرجـذاب باشـد:

کـه ماهیـت فلسـفه را از آموزه هـای بحث  برانگیـز فلسـفی  رویکـردی جزمـی 

اسـتخراج  تجربه  گرایانـه(  معرفت  شناسـی  یـا  ایدئالیسـتی  متافیزیـک  )مثـاًل 

می  کنـد و رویکـردی انتزاعـی و بسـیار عام که هیـچ توجهی به جزئیات عمل 

فلسـفی نشـان نمی  دهـد.17

گاتینـگ دربـارۀ ایـن نواقـص و فراگیـری آن هـا در متافلسـفه درسـت  گـر نظـر  ا
باشد، دشوار بتوان از این نتیجه اجتناب کرد که متافلسفه کمتر از دیگر حوزه  های 
گـر دلیلـی وجـود نداشـته باشـد بـرای  فلسـفه جالـب یـا نتیجه  بخـش بـوده اسـت. امـا ا
پذیـرش ایـن امـر کـه متافلسـفه بـا جزمی گرایـی و بیش ازحـد عام کـردن عجیـن شـده و 
که باید آن را بهتر انجام دهیم، نه  درنتیجه از بین رفته اسـت، نتیجه این خواهد بود 
یـم.2 شـاید هنگامی کـه متافلسـفۀ خـوب جایگزیِن متافلسـفۀ  اینکـه آن را کنـار بگذار

بـد شـود، ایـن بخـش از فلسـفه هـم ماننـد دیگـر حوزه  هـا جالب و مفید شـود.3 

اهداف این کتاب
این کتاب مقدمه  ای اسـت به متافلسـفه، یا آن  طور که گاهی گفته می  شـود »فلسـفۀ 
کـه فیلسـوفان دربـارۀ فلسـفه  کتـاب، بـر پرسـش  های اساسـی  ای  فلسـفه«. در ایـن 
کرده  انـد  ارائـه  کـه  را  پاسـخ  هایی  کـرد،  ارائـه خواهیـم  پرسـیده  اند شـرح مختصـری 

بررسـی می  کنیـم، و خودمـان نیـز پاسـخ  هایی مطـرح می کنیـم. 

1.  Gary Gutting

گاتینگ نیز هست. 2.  این البته نتیجۀ 
که به آن در فصل هشـتم  3.  معیار اینکه چه فلسـفه ای مفید اسـت خود یک موضوع مرکزی متافلسـفه اسـت، 

خواهیم پرداخت.
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کـول و ویلیامسـن نارضایتـی خـود را از واژۀ »متافلسـفه«  برخـی فیلسـوفان نظیـر 
ابـراز کرده  انـد، زیـرا فکـر می  کننـد ایـن واژه به نوعـی متضمـن ایـن اسـت که متافلسـفه 
جزئی از فلسـفه نیسـت، همان طور که متافیزیک جزئی از فیزیک نیسـت، یا حداقل 
که از واژۀ »متافلسـفه« اسـتفاده  گرفتیم  که هسـت.18 وقتی ما تصمیم  واضح نیسـت 
کنیم، به خاطر این نبود که معنای ضمنِی -  به قول ویلیامسـن- نگاه کردن به فلسـفه 
»از بـاال« یـا »از بیـرون« را خـوش می  داشـتیم. مـا موافقیـم کـه متافلسـفه صریحـًا جزئـی 
که متافیزیک یا اخالق هنجاری جزئی از آن اسـت.  از فلسـفه اسـت، به همان معنا 
بـه نظرمـان می  رسـد کـه »متافلسـفه« واژه  ای اسـت کـه بیشـتر از همـه بـرای ایـن بخش 

خـاص از فلسـفه به کار مـی  رود.1 
متـون مقدماتـی دربـارۀ )بخش  هـای( فلسـفه همیشـه، به تصریـح یـا به تلویـح، 
کتـاب مـا نیـز  کامـاًل بی  طـرف نیسـتند.  دارای چشـم انداز خـود هسـتند؛   هیچ  وقـت 
اسـتثنا نیسـت. درواقـع، چـون ایـن کتـاب مقدمـه  ای اسـت بـر متافلسـفه، پیچیدگی 
جذابـی را ارائـه می  کنـد. فـرض کنیـد کسـی بتوانـد مقدمـه  ای بـر فلسـفۀ ذهن بنویسـد 
کـه همـۀ مواضـع اساسـی و نقـاط قـوت و ضعـف آن مواضـع را بـه شـیوه  ای متعـادل و 
کتابـی نسـبت بـه همـۀ بحث  هـای خـاِص دروِن آن حـوزه  کنـد. چنیـن  عادالنـه ارائـه 
)فلسـفۀ ذهـن( بی  طـرف خواهـد بـود، امـا دیـدگاِه متافلسـفی خاصـی را ارائـه خواهـد 
کـرد، مثـاًل بـا پرداختـن یـا نپرداختـن بـه پژوهش  هـای علـوم عصب  شـناختی یـا دیگـر 
پژوهش  هـای آزمایشـگاهی دیـدگاه خاصـی را دربـارۀ رابطـۀ بیـن فلسـفه و علـم ارائـه 
خواهـد کـرد. همین مسـئله دربـارۀ دیگر کتاب  های معرفت  شناسـی و اخالق و همۀ 

دیگـر حوزه  هـای فلسـفه نیـز صـادق خواهـد بـود. 
موضـوع  اسـت:  ایـن  متافلسـفه  بـاب  در  کتابـی  دربـارۀ  توجـه  جالـب  مسـئلۀ 
 متافلسـفه چیـزی اسـت کـه به نظـر ناممکن می  رسـد بتوان دربـارۀ آن موضعـی نگرفت،

1.  حتـی مجلـۀ قابـل احترامـی بـه نـام متافیالسـفی وجـود دارد. در اولیـن شـمارۀ ایـن مجلـه موریـس الزرویتـز، 
کـرده اسـت )91: 1970(. کـه واژۀ »متافلسـفه« را او در سـال 1940 وضـع  گرد ویتگنشـتاین،   ادعـا می کنـد  شـا
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بـه  مـا  رویکـرد  بنابرایـن  باشـد.  ضمنـی  یـا  تلویحـی  کامـاًل   موضـع  ایـن  هرچنـد 
موضوعـاِت متافلسـفه نشـان  دهندۀ مفهومـی خـاص از ماهیـت فلسـفه اسـت،   یعنـی 
کـه آشـکار خواهـد شـد، بـه موضوعمـان از رویکـردی  متافلسـفه ای خـاص. همان طـور 
»طبیعت  گراشـده«1 نپرداخته  ایـم. یعنـی، بـا یـک یـا دو اسـتثنا، بـه مطالعـات تجربـی 
دربارۀ رفتار فیلسوفان، روابط تأثیرگذارِی بین آن ها، چگونگِی پذیرفته شدِن نظریه  های 
فلسـفی، الگوهای نقل قول در مجالت و چیزهای دیگر نپرداخته  ایم.19 اگر کسـی تذکر 
کی از گرایشـمان به فهم سـنتی از فلسـفه اسـت، یعنی انگار که  دهد که این کار ما حا
فلسفه به نوعی از علوم تجربی جدا افتاده است، از اعتراف به این جرم طفره نخواهیم 
رفـت. امـا اواًل همان طـور کـه گفتیم ممکن به نظر نمی  رسـد که بتـوان از گرفتِن موضعی 
کرده  ایـم تـا برخـی از پرسـش  ها را به صورتـی  کـرد. بنابرایـن، تـالش  متافلسـفی اجتنـاب 
متعـادل و عینـی مطـرح سـازیم. ثانیًا ما برخی از دیدگاه  های طبیعت  گرایانۀ رقیـب را در 
فصل چهارم و جاهای دیگر بررسـی کرده  ایم، به شـیوه  ای که امیدواریم متعادل باشـد. 
درنهایـت، بـا اتخـاذ شـیوه  ای »برج  عاج  نشـینانه« نسـبت بـه پرسـش  های متافلسـفی، در 
کنار باقِی مکاتیب قرار گرفته  ایم. شـاید فلسـفه ای طبیعت  گراشـده در حال سـربرآوردن 
اسـت. اگر این  گونه باشـد، شـاید ده سـال دیگر باید کسـی مقدمه  ای دیگر بر متافلسـفه 
بنویسـد. امـا حداقـل تـا کنـون بـه نظـر می  رسـد کـه اکثریـت فیلسـوفان بـا ما موافق باشـند 

)کـه البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت که ایـن موضع درسـت اسـت(. 
کـه اشـاره شـد، هـر فلسـفه  ورزیدنی  بایـد توضیـح دیگـری هـم بدهیـم. همان طـور 
اسـتلزاماتی متافلسـفی خواهـد داشـت. بـا انتخاب کـردِن ایـن موضـوع در صفحـات 
مجلـه ای فلسـفی، فیلسـوف چیـزی بیان می کنـد دربارۀ نـوِع موضوعاتی کـه ارزش توجه 
 با اسـتفاده از سـبک یا روشـی خاص نشـان می  دهد که این سـبک 

ً
فلسـفی دارند. مثال

و روش قابـل قبـول اسـت و قـس علـی هـذا. متافلسـفه در همـه جـای فلسـفه مضمـر 
اسـت. امـا هـدف مـا در ایـن کتاب بحث از دیدگاه  های ضمنِی متافلسـفی ای نیسـت 

1.  naturalized
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کـه می  توانیـم از مسـاهمت  های دیگـر بخش  های فلسـفه بیرون بکشـیم، هرچند گاهی 
کـرد.  کار را خواهیـم  -خصوصـًا در فصـل پنجـم، و همین  طـور در جاهـای دیگـر-   ایـن 
هدِف اصلی این کتاب این اسـت که مقدمه  ای باشـد به متافلسـفه به مثابۀ شـاخه  ای 
از فلسـفه، ماننـد معرفت  شناسـی یـا فرااخالق. به همین دلیـل، عمومًا بر چیزی متمرکز 
خواهیم شـد که »متافلسـفۀ صریح« نامیده شـده اسـت، یعنی مباحث فلسـفِی صریح 

دربـارۀ ماهیـت فلسـفه، روش  هـای مناسـب فلسـفه، و نظایـر آن.20 
گـروه بـزرگ  کـه پرسـش  های اصلـِی متافلسـفی را بـه سـه  بـه نظـر مـا مفیـد اسـت 
کـرد؟ و چـرا بایـد بـه آن  کنیـم: فلسـفه چیسـت؟ چگونـه بایـد فلسـفه ورزی  تقسـیم 
ایـن  نمی  خواهیـم  مـا  بفهمیـم.  را درسـت  پیشـنهاد  ایـن  کـه  اسـت  مهـم  بپردازیـم؟ 
هـم  بـه  بسـیاری  شـیوه  های  بـه  پرسـش  ها  ایـن  کـه  کنیـم  انـکار  را  واضـح  حقیقـت 
مرتبط  اند. کسـی که فلسـفه را به معنای دقیق کلمه   بخشـی از علوم طبیعی می  داند  
معمـواًل بـه دیدگاه  هـای متافلسـفِی خاصـی نیـز متعهـد اسـت، دیدگاه  هایـی دربـارۀ 
کـه از انجـام ایـن فعالیـت یـا  چگونگـِی فلسـفه ورزیدن و همین  طـور دربـارۀ ارزشـی 
نتیجـۀ آن نصیـب مـا می  شـود. درواقـع، بـه همین دلیـل اکثر فصول این کتـاب به طور 
خـاص بـر یکـی از ایـن پرسـش  ها متمرکـز نمی  شـوند. باوجودایـن، بـرای فراهـم آوردن 
نظمـی بـرای موضوعات متافلسـفی، تمایز میان »چیسـتی«، »چگونگـی« و »چرایی« 
مفیـد اسـت. بـه همیـن دلیـل، برخـی از فصـول ایـن کتـاب به طـور خاص به هـر کدام 
از این  هـا اختصـاص یافته  انـد: فصـل دوم از چیسـتِی فلسـفه سـؤال می کنـد، فصـل 
چهـارم بررسـی می  کنـد کـه چگونـه بایـد فلسـفه ورزید و فصل هشـتم هم دربـارۀ اینکه 

چـرا بایـد بـه فلسـفه پرداخـت تأمـل می  کنـد.
شـوند  تفسـیر  طـوری  کـه  بـود  خواهنـد  جذاب  تـر  زمانـی  پرسـش  ها  ایـن  همـۀ 
از  بـه پرسـش  نـه توصیفـی2. پاسـخ توصیفـی  کـه نیازمنـد پاسـخی تجویـزی1 باشـند 
کرد از اینکه فیلسوفان گذشته و حال چگونه رشتۀ  »چیستی« توصیفی ارائه خواهد 

1.  prescriptive
2.  descriptive
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خود را فهمیده  اند یا اینکه این رشـته در دسـتان آنان چه بوده اسـت. به نظر می  رسـد 
که پژوهش دقیق تاریخی و جامعه  شناختی این پرسش را به خوبی حل کند. اما این 
یگانـه صـورت پرسـش از »چیسـتی« نیسـت کـه ما بـه آن عالقه مندیم. زیرا فیلسـوفان 
موضـوع خـود را به عنـوان دنبالۀ موضوِع پیشینیانشـان در نظر می  گیرند. بنابراین آنان 
گذشـته و حال باشـد. این  که مشـترک بین فلسـفیدِن  به دنبال ویژگی  هایی هسـتند 
گفتـه کـه کِل فلسـفه پانوشـت  هایی بـه افالطـون بـه حسـاب می  آیـد اغـراق اسـت، امـا 
کـه در زمانـۀ او انجـام شـده، هرچـه  کاری  کار افالطـون، یـا  حقیقتـی در آن هسـت. 
کارهـای او را به عنـوان  کـه نسـل  های بعـدِی فیلسـوفان  کـرد  باشـد، نمی تـوان انـکار 
گرفته  اند. آن ها او را خوانده  اند و به  منابعی ارزشمند از مسائل و استدالالت در نظر 
خوانـدِن او ادامـه داده  انـد، انـگار کـه او جوری فلسـفه ورزی کرده اسـت کـه آن ها خود 
انجـام می  دهنـد. بنابرایـن، از آنجـا کـه همین مسـائل دربارۀ دیگر فیلسـوفان بزرگ نیز 
که آن ها  کاری شـود  که هم شـامل  صادق اسـت، ما نیازمند بیانی از فلسـفه هسـتیم 
کـه فیلسـوفان امـروزه انجـام می  دهنـد. فلسـفه،  کاری  انجـام می  دادنـد و هـم شـامل 
کـه هسـت نخواهـد بـود. امـا فلسـفه  کـه دربـارۀ خـود می  گویـد، چیـزی  بـدون تاریخـی 
کـه  کاری را می  کردنـد  کـه فیلسـوفان بـزرگ  ایـن تاریـخ را بـا ایـن فـرض روایـت می  کنـد 
فیلسـوفان بایـد انجـام دهنـد. هر کار دیگری که دیگران کرده  اند به حسـاب نمی  آید.
کـه فلسـفه چـه بایـد  کـه به لحـاظ فلسـفی جالب  تـر اسـت ایـن اسـت  پرسشـی 
باشـد: آیـا بایـد بخشـی از علـوم طبیعـی باشـد، یـا ژرف اندیشـی های اسـتعالیی1، یـا 
تحلیـل مفهومـی، یـا چیـز دیگـر؟ ایـن پرسـْش پرسـش از »چیسـتِی« تجویـزی اسـت. 
کار  کـه فیلسـوفان چگونـه  به طـور مشـابه، پرسـِش »چگونگـِی« جالب  تـر ایـن نیسـت 
ایـن  بلکـه  یـا چـه روش  هایـی اسـتفاده می  کننـد )کرده  انـد(،  کرده  انـد(  )یـا  می  کننـد 
اسـت کـه چگونـه بایـد کار کننـد، روش  هـای درسـت کدام  انـد. کاری کـه بایـد بکنیم 
کار می  توانیـم بکنیـم. بنابرایـن یـک ارتبـاط  کـه چـه  تـا حـدی مبتنـی بـر ایـن اسـت 

1.  transcendental
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میـان پرسـش »چیسـتی« و »چگونگـی« مربـوط اسـت بـه نتایجـی کـه فلسـفه می  تواند 
کـه علـوم طبیعـی  ارائـه دهـد. مثـاًل آیـا می  توانـد همـان نـوع نتایجـی را بـه دسـت دهـد 
می  دهنـد، امـا بـا عمومیتی بیشـتر؟ فیلسـوفاِن پیشـین اغلـب این  طور گمـان کرده  اند 
و برخـی فیلسـوفان هنـوز هـم بـر همیـن باورنـد. در اینجـا بایـد بـه خـود یـادآوری کنیـم 
چیـزی کـه مـا آن را یـک موضـوع واحـد می دانیـم با روش  هـای متفاوتی پی گرفته شـده 
کـه نمی  توانیـم  اسـت، هرچنـد برخـی از روش  هـا چنـان از روش  هـای مـا متفاوت انـد 
یـم. امـا در بیـن  کار برده  انـد فیلسـوف بـه حسـاب بیاور کـه آن روش  هـا را بـه  کسـانی 
کـه تغییـر در روش را توضیـح می  دهنـد، یکـی هـم تغییـر در فهـِم فلسـفی از  عواملـی 

کـه چـه چیـزی بـرای فلسـفه ممکـن اسـت. ایـن بـوده اسـت 
حسـاب  بـه  پرسـش  ایـن  از  مهم تـر  فلسـفی  به لحـاظ  کـه  پرسشـی  درنهایـت، 
کـه چـرا مـردم فلسـفه می ورزنـد - کـه ممکـن اسـت موضوعـی روان  شـناختی یـا  می آیـد 
جامعه  شـناختی باشـد1- این پرسـش اسـت: آیا دلیِل خوبی برای پرداختن به فلسـفه 
کنیـم  کـه فکـر  کـه آیـا دلیلـی وجـود دارد  وجـود دارد؟ ایـن مسـئله فـارغ از ایـن اسـت 
فلسـفه ارزشـی واقعـی دارد یـا نـه. ماننـد بسـیاری دیگـر از پرسـش  ها دربـارۀ ارزش  هـا 
و قـوِت دالیـل، ایـن پرسشـی فلسـفی اسـت. همـۀ ایـن پرسـش  ها، خصوصـًا پرسـِش 
آخـر، بایـد بـرای غیرفیلسـوفان جالـب باشـد. امـا به طـور خـاص دانشـجویان و افـراد 
کـه بایـد دلمشـغول ایـن پرسـش  ها باشـند، زیـرا ادعـای مـا ایـن  شـاغل بـه فلسـفه  اند 
کننـد، همین  طـور دربـارۀ  کـه آن  هـا بایـد دربـارۀ اینکـه چـه کار بایـد بکننـد تأمـل  اسـت 
اینکـه چگونـه، و البتـه چـرا، بایـد آن را بـه بهترین نحو انجام دهند. مـا نمی  توانیم ادعا 
کـه غیرفیلسـوفان ایـن پرسـش  ها را از  کـه می  توانیـم معذب بـودن آنـان را، وقتـی  کنیـم 
آنـان می  پرسـند، از بیـن ببریـم، امـا امیدواریـم حداقـل چیزی برایشـان فراهم کنیـم تا در 

پاسـخ بگوینـد. 

کرده ایم. که متوجه شده اید، اینجا فقط یک پرسش مهم متافلسفی طرح  1.  همان طور 
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رئوس باقِی مطالب کتاب
ابتـدا،  بررسـی می کنیـم.  را در هـر دو جلـوۀ آن  در فصـل بعـد، پرسـِش »چیسـتی« 
پاسخ  های ممکن را به پرسِش توصیفی از اینکه فلسفه چیست بررسی می  کنیم. ما 
بیـن دو سـِر طیـف -  پاسـخ  های »ذات  گرایانـه«1 و »انقباضی«2- تمایز قائل می  شـویم 
و ادعـا می  کنیـم کـه هـر دو دچـار مشـکل  اند. سـپس بـه ایـن خواهیم پرداخـت که آیا 
حقیقـت بایـد جایـی در میانـۀ طیـف قـرار بگیـرد یـا نـه، و محتاطانـه ایـن احتمـال را 
در نظـر می  گیریـم کـه بیانـی بـر مبنـای شـباهت خانوادگـی می  توانـد برخـی از مسـائل 
اساسـی و شـیوه  هایی مهـم بـرای مقابلـه بـا آن  هـا را مشـخص کنـد. امـا بخـِش عمـدۀ 
ایـن فصـل بـه پرسـِش تجویـزی اختصـاص یافتـه اسـت. ایـن پرسـش به صورت  های 
کـه فلسـفه بـه معنـای  کـه از ایـن دیـدگاه  گونـی پاسـخ داده شـده اسـت  گونا بسـیار 
فعالیتـی شـناختی  اساسـًا  کـه  دیـدگاه  ایـن  تـا  اسـت  از علـم  کلمـه بخشـی  دقیـق 
نیسـت را در بـر می  گیـرد. بیـن ایـن دو، دیدگاه  هـای بسـیاری قـرار می   گیرنـد، ازجملـه 
اسـت،  علـم  باقیمانـدۀ  اسـت،  ناپختـه  علـِم  فلسـفْه  می گویـد:  کـه  دیدگاه هـا  ایـن 
»ابرعلمـی«3 افالطونـی اسـت، تالشـی بـرای فهـم اسـت، جسـت وجویی اسـتعالیی 
تی که  دربـارۀ شـرایط امـکاِن شـناخت و تجربـه اسـت. در بیـن راه به برخی از مشـکال
ایـن دیدگاه  هـا بـا آنـان مواجه  انـد نیـز خواهیـم پرداخـت، هرچنـد بسـیاری از آن  هـا در 

فصـول بعـدی به صـورت مفصل  تـر مطـرح خواهنـد شـد. 
کـه فلسـفه  در فصـل سـوم، بـا ایـن ادعـای شـگفت انگیز مواجـه خواهیـم شـد 
کـه عـدِم پیشـرفِت  گرفتـه اسـت، یعنـی ایـن ادعـا  مـرده اسـت، زیـرا علـم جـای آن را 
کـه بسـیاری  ظاهـرِی فلسـفه به خاطـِر نداشـتِن روش علمـی بـوده اسـت. می  پذیریـم 
کـه جهـان  ایـن معنـا  بـه  از فیلسـوفان معاصـر دیدگاه  هایـی طبیعت  گرایانـه دارنـد، 
یـم کـه علـوم طبیعـی  طبیعـی تمـاِم چیـزی اسـت کـه وجـود دارد. امـا در ایـن شـک دار

1.  essentialist
2.  deflationary
3.  super-science



33 ]1[مقدمه:متافلسفهبهچهدردیمیخورد؟

حـِق انحصـارِی توصیـِف جهـان را در اختیـار دارنـد. به طـور خـاص، جهـاِن اشـیای 
کـرد و  کـه مـا در آن زندگـی می  کنیـم می  تـوان بـه شـیوه  ای متفـاوت توصیـف  روزمـره را 
بـرای بسـیاری از مـا مشـکل یـا ناممکـن اسـت کـه خودمـان را در توصیفاتی کـه علم از 
رفتارمان فراهم می  آورد بشناسـیم. این امر به این سـمت می  بردمان که این پیشـنهاد 
که فلسفه، به جای اینکه مجبور باشد دنبالۀ علم باشد تا اعتباری  را در نظر بگیریم 

گرفتـه شـود. کنـد، می  توانـد به عنـوان بخشـی از علـوم انسـانی در نظـر  کسـب 
کـه فلسـفه چگونـه بایـد بـا تمرکـز بـر دو  فصـل چهـار بـه ایـن پرسـش می  پـردازد 
شـود،  انجـام  هسـتند-    اساسـی  داد  نشـان  می  تـوان  -  کـه  فلسـفه  ورزی  سـنتِی  روِش 
یعنـی توصیـف پدیدارشناسـانه و تحلیِل مفهومـی. هر دِو ایـن روش  ها به نوعی فرض 
می  کننـد کـه ممکـن اسـت اطالعـات فلسـفی را از »بـرِج عاِج« مشـهور به دسـت آورد. 
کـه معتقدنـد  هـر دو ایـن روش  هـا را بـه همیـن خاطـر طبیعت  گرایـان روش  شـناختی، 
کرده انـد.  کننـد، نقـد  فیلسـوفان بایـد از روش  هـای اسـتاندارد علـوم تجربـی اسـتفاده 
کـه »فیلسـوفان  پیـش از پرداختـن بـه مباحـث انتقـادی جدیـد از تحلیـل مفهومـی 
کان شـهود« می  نامیـم،  کـه مـا طرفـداران آن را »شـکا تجربـی« پیـش می  نهنـد و چیـزی 
نقِد دنیل دنت1 به پدیدارشناسی سنتی را به بحث می گذاریم و همچنین پیشنهاد 
که خود »پدیدارشناسِی چندگانه«2 می  نامد. هرچند ما رأیی نهایی  او برای چیزی را 
دربـارۀ هیچ کـدام از ایـن مسـائل ارائـه نمی  کنیم، اما معتقدیم ایـن مباحث مفیدبودِن 

پرداختـن بـه بیـش از یـک منبـع اطالعـات را در فلسـفه  ورزی نشـان می  دهنـد.
تحلیلـی  و  قـاره  ای  به اصطـالح  رویکردهـای  بدنـاِم  تمایـز  بـه  پنـج،  فصـل  در 
کـه می خواهنـد  یـم. مـا تالش  هـای مختلفـی را بررسـی می  کنیـم  بـه فلسـفه می  پرداز
بگوینـد ایـن عناویـن نشـان  دهندۀ تمایزهایـی واقعـی و حل  ناشـدنی بیـن دو دیـدگاه 
غیرقابـل جمـع در فلسـفه هسـتند. معتقدیـم مثال  هـای نقـِض قانع  کننـده  ای بـرای 
بنابرایـن  دارد.  وجـود  »تحلیلـی«  و  »قـاره  ای«  بـرای  پیشنهادشـده  یـِف  تعار همـۀ 

1.  Daniel Dennett
2.  heterophenomenology
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گـر اساسـًا چیـزی را نشـان دهنـد، احتمـااًل دو مسـیِر تأثیـر را نشـان  ایـن عنوان  هـا، ا
کدامشـان همـراه اسـت بـا مجموعـه  ای غیردقیـق از شـباهت  های  کـه هـر  می  دهنـد 
خانوادگـی. هرچنـد این مسـئله ممکن اسـت ادامـۀ صحبت از سـنت  های »قاره  ای« 
و »تحلیلی« را در فلسـفه معقول سـازد، نشـان می  دهد که مرزهای بین این دو سـنْت 
سیال و نفوذپذیرند، نه سخت و نفوذناپذیر. بنابراین هیچ حمایت عقالنی ای برای 
ایـن ایـده بـه وجـود نمی  آید که شـکافی چنان عمیق بین این دو سـنت وجـود دارد که 
هیـچ ارتبـاط معنـاداری ممکن نباشـد. ما فصل را با ایـن ایده به پایان می  بریم که این 

ارتبـاط ممکـن اسـت نقـدًا اتفـاق افتـاده باشـد. 
اگر کسـی بپرسـد چرا باید درگیر ژرف اندیشـِی فلسفی شود، یکی از پرسش  هایی 
کـه ابتـدا بایـد بـه آن بپردازیـم ایـن اسـت که چه نوع نتایجـی می  توانیم از آن ژرف اندیشـی  
انتظـار داشـته باشـیم. به طـور خـاص، آیا این  هـا همان نتایجی اند که ما از علـم، تاریخ و 
دیگـر موضوعاتـی کـه حقایقـی دربـارۀ جهـان به مـا می  گویند به دسـت می  آوریم یا نـه. در 
فصـل ششـم، چالش  هـای مفهـوِم به اصطالح بازنمایی گـرا1 را بررسـی می کنیم، مفهومی 
کاذب انـد. و در ایـن بررسـی، به طـور  کـه می گویـد مدعیـات فلسـفی یکسـره صـادق یـا 
کـه ریچـارد رورتـی در دفـاع از دیدگاهـش دربـارۀ  خـاص، بـه چالش  هایـی می پردازیـم 
فلسـفه، به مثابۀ تهذیب  کنندۀ مکالمه، صورت  بندی کرده اسـت. ما این دغدغه را نیز 
بررسـی می  کنیـم کـه ایـن دیـدگاه می توانـد آثـار فلسـفی را کمـی متفـاوت از آفرینش هـای 
ادبـی بکنـد، آثـار ادبـی ای کـه نیازمنـد همان نوع موافقت یا مخالفت فلسـفی نیسـتند. 
نتیجه گیرِی ما دفاع از راهی میانه بین دیدگاه رورتی و بازنمایی  گرایی خواهد بود،   راهی 

کـه رویکـرد فلسـفی بـه فلسـفیدن را در حد امـکان حفظ می  کند.
یـم تـا اسـتانداردهای  گـر می  پرسـیم فلسـفه چگونـه بایـد انجـام شـود، نیـاز دار ا
کنیـم. به طـور خـاص، بایـد بدانیـم چـه لغزش  هـای  کاِر فلسـفِی خـوب را مشـخص 
جـدی  ای از ایـن اسـتاندارد باعـث می  شـود تـا دیگـر چیـزی فلسـفه بـه حسـاب نیاید. 

1.  representationalist
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کـه  در فصـل هفتـم، مـا ایـن پرسـش  ها را بـا تأمـل دربـارۀ انتقاداتـی بررسـی می کنیـم 
فیلسـوفاِن تحلیلی علیه ژاک دریدای پساسـاختارگرای1 فرانسـوی مطرح سـاخته  اند، 
کـرده  کـه سـقراط علیـه سوفسـطاییان مطـرح  و همین  طـور بـا مقایسـۀ آن بـا انتقاداتـی 
کـه ممکـن اسـت علیـه سـبک و روش فلسـفه  ورزی مطـرح  اسـت. مـا انـواع انتقاداتـی 
شـود را بررسـی می  کنیم و مفاهیم ژرف اندیشـانه بودن، جدیت، و ارزش های فلسـفی 

کـه فلسـفه از فیلسـوفان طلـب می کنـد. را وارسـی می کنیـم، یعنـی مفاهیمـی را 
درنهایـت، در فصـل هشـتم، پرسـش برتراند راسـل دربـارۀ ارزش فلسـفه را مدنظر 
کـه شـاید بـه نفـِع پرداختـن بـه موضـوع ارائـه شـود را  قـرار می  دهیـم تـا برخـی از دالیلـی 
کـه فلسـفه بدان هـا می رسـد و ارزش فلسـفه ورزیدن  بسـنجیم. مـا بیـن ارزش نتایجـی 
کـه ممکـن اسـت ایـن موضـوع بـرای افـراد داشـته  یـم. همین  طـور ارزشـی  فـرق می گذار
کلـی دارد. در میـاِن  کـه بـرای جامعـه به طـور  باشـد را در برابـر ارزشـی قـرار می  دهیـم 
محصـوالِت فلسـفه برخـی ارزشـمند بـه نظـر می  رسـند، زیـرا مفاهیمـی مغلـوط را از 
کننـد  انبـاِن ایده  هایمـان حـذف می  کننـد. برخـی دیگـر شـاید چیـزی بـه آن اضافـه 
کـه  و اینجـا مـا به طـور خـاص ارزش احتمالـِی جهان  بینی  هایـی را بررسـی می  کنیـم 
انتظـار داشـته  از فلسـفه  بایـد  آیـا  آورنـد. می  پرسـیم  فیلسـوفان ممکـن اسـت فراهـم 
کـه بـر پیشـرفت اخالقـی تأثیـر بگـذارد یـا بـه مـا در قضاوت  هایـی بهتـر دربـارۀ  باشـیم 
بـا ذکـر اینکـه فعالیـت فلسـفی ممکـن  کنـد.  کمـک  مسـائل اجتماعـی و سیاسـی 
اسـت ارزش  هـای عقلـی متنوعـی را بپروراند، بسـیار خوش  بینانه این فصـل را به پایان 

می رسـانیم.

1.  post-structuralist


